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MIMO WSZYSTKO
Ludzie s¹ nieracjonalni, nielogiczni
i egocentryczni
MIMO TO - KOCHAJ ICH
Jeœli czynisz dobro
oskar¿¹ ciê o egoizm i ukryte motywy
MIMO TO - CZYÑ DOBRO
Jeœli odnosisz sukcesy
zyskujesz fa³szywych przyjació³
i prawdziwych wrogów
MIMO TO - ODNOŒ SUKCESY
Dobro, które czynisz
natychmiast bêdzie zapomniane
MIMO TO - CZYÑ DOBRO
Uczciwoœæ i szczeroœæ uczyni ciê
bardziej wra¿liwym na ciosy
MIMO TO B¥D• UCZCIWY I SZCZERY
Co budujesz latami, mo¿e run¹æ
w jednej chwili
MIMO TO - BUDUJ
Najbardziej potrzebuj¹cy pomocy
pobija ciê, gdy im pomagasz
MIMO TO - POMAGAJ IM
Daj¹c œwiatu z siebie wszystko
co najlepsze
w nagrodê dostaniesz kopniaka
MIMO TO - DAWAJ IM Z SIEBIE
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE

AKTUALNOŒCI
Bezp³atne badania mamograficzne!
Podkarpackie Centrum Onkologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie informuje o bezp³atnych badaniach mamograficznych
dla Pañ w wieku pomiêdzy 50. a 69. rokiem ¿ycia. Rejestracja od poniedzia³ku
do pi¹tku od godz. 12.30 pod numerem telefonu: 017 852-53-50.
Ka¿da z Pañ, która skorzysta z badañ otrzyma drobny upominek.
Rak w fazie pocz¹tkowej roœnie
wolno i nie boli, trwa to najczêœciej kilka lat. Regularne wykonywanie badañ
mammograficznych pozwala na wykrycie raka w jego wczesnym stadium rozwoju i daje szansê na ca³kowite wyleczenie. Dlatego bardzo wa¿na jest comiesiêczna samokontrola piersi oraz badania profilaktyczne.
Liczba ponad 14 tysiêcy zachorowañ na nowotwór piersi w Polsce zatrwa¿a. Ale epidemiolodzy wskazuj¹, ¿e przy
tak wielu przypadkach zdiagnozowanej
choroby odsetek umieralnoœci na ni¹ spada z roku na rok. A to g³ównie dziêki diagnostyce oraz wizytom u lekarzy.

Panie pomiêdzy 50. a 69. rokiem
¿ycia mog¹, co 24 miesi¹ce skorzystaæ
z bezp³atnych badañ mammograficznych,
które pozwalaj¹ na wczesne wykrycie nowotworu. S¹ one wykonywane w ramach
badañ profilaktycznych w 22 oœrodkach
na Podkarpaciu.
Na badanie nie jest potrzebne
skierowanie, wystarczy mieæ przy sobie
dowód osobisty, wyniki wczeœniejszych
mammografii, je¿eli by³y wykonywane.

Adrian Wróbel
Wojewódzki Oœrodek Koordynuj¹cy
Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi

Pamiêtaj - choroba wykryta we wczesnym stadium jest uleczalna!

MIMO WSZYSTKO
Napis na œcianie domu dziecka Shishu Bhavan w Kalkucie (Matka Teresa za³o¿y³a Shishu Bhavan w 1954 r.)
t³um. T. Parent i Z. Zawidzka

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie
zaprasza Panie
na kolejny wyk³ad
w ramach cyklu

Edukacja zdrowotna
Termin:
4 wrzeœnia br. o godz. 17:00
w MiGBP w Tyczynie
Spotkanie poœwiêcone bêdzie badaniom
profilaktycznym (mammografia) i zdrowiu kobiet.
Serdecznie zapraszamy

Sesja Rady Miejskiej
26 sierpnia br, na XXIII sesji obradowaæ bêdzie Rada Miejska. Porz¹dek
obrad przewiduje podjêcia uchwa³
w sprawach:
- przeniesienia w drodze darowizny na
rzecz Powiatu Rzeszowskiego w³asnoœci
lokalu u¿ytkowego wraz z u³amkowym
udzia³em w nieruchomoœci gruntowej
(Budziwój, pomieszczenia Oœrodka
Zdrowia),
- sprzeda¿y udzia³ów gminy w „Scietnia” Sp. z o.o.,
- wyra¿enia zgody na zwiêkszenie kapita³u zak³adowego Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Spó³ka z o.o. w Tyczynie,
- zaci¹gniêcia kredytu z przeznaczeniem
na sp³atê zobowi¹zañ,
- utworzenia Zwi¹zku Gminnego
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,
- przyjêcia Regulaminu finansowania
przez Gminê Tyczyn transportu i utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest
z pokryæ dachowych, stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych,

- wyra¿enia zgody na ustanowienie s³u¿ebnoœci gruntowej Budziwój, ul. Ks.
Kowalskiego),
- przyst¹pienia Gminy Tyczyn do Polskiego Projektu 400 Miast,
- uzupe³nienia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2008 r.,
- wyra¿enie opinii w zakresie wskazania kierunków dzia³añ Burmistrza Tyczyna zwi¹zanych ze zwrotem nieruchomoœci oddanych w u¿ytkowanie Wy¿szej
Szkole Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie (obecnie WSIiZ).
Radni obradowaæ bêd¹ w sali
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
w Tyczynie, pocz¹tek o godz. 9.00. (bs)

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹ 7 wrzeœnia 2008 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa
1 wrzeœnia 2008 r.
Zdjêcia mile widziane.
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Inwestycje i remonty w 2008 r.
W pierwszym pó³roczu br. przeprowadzono przetargi
na inwestycje:
- budowa segmentu dydaktyczno-¿ywieniowego przy Gimnazjum w Tyczynie,
- remont budynku wielofunkcyjnego (Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Policji i PGK Eko-Strug) w Tyczynie,
- przebudowa dachu na budynku Szko³y Podstawowej w Kielnarowej,
- rozbudowa zaplecza sportowego stadionu LKS STRUG
w Tyczynie,
- remont budynku Urzêdu Miejskiego w Tyczynie,
- instalacja oczyszczalni œcieków dla budynku mieszkalnego
i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Kielnarowej-Czerwonkach.
Równoczeœnie wykonano inne zadania, które nie by³y
objête przetargami.

Wykonawc¹ robót zosta³a Firma Handlowo-Us³ugowa
DREW-BIS z Rzeszowa. Koszt zadania - 162.478 z³.
Zakres rzeczowy obejmuje: naprawê starej drewnianej wiêŸby
dachowej, krycie dachu blachodachówk¹ w kolorze ceg³y naturalnej, wykonanie obróbek blacharskich i rynien spustowych,
wykonanie instalacji odgromowej, obsadzenie nowej stolarki
okiennej z PCV oraz stolarki drzwiowej w elewacji wschodniej i frontowej budynku.
Planowane zakoñczenie zadania - 15 paŸdziernika 2008 r.
Przebudowa dachu na budynku Szko³y Podstawowej
w Kielnarowej

Budowa segmentu dydaktyczno- ¿ywieniowego przy
Gimnazjum w Tyczynie

Budowa Gimnazjum wesz³a w III - koñcowy etap,
w wyniku którego zostanie zbudowany ³¹cznik miêdzy obecnym obiektem dydaktycznym a hal¹ sportow¹. Na wykonawcê
robót zosta³a wybrana Firma Remontowo-Budowlana FIREMB
Sp. z o.o z Rzeszowa. Koszt wykonania 1.175.699 z³.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie fundamentów
wraz pierwsz¹ p³yt¹.
Planowane zakoñczenie zadania - 30 wrzeœnia 2008 r.

Zadanie wykonuje firma Handlowo-Us³ugowa DREW-BIS
z Rzeszowa. Koszt zadania - 248.947 z³. W zakres robót do
wykonania wchodz¹:
- przebudowa stropodachu szko³y na dach wysoki, wykonanie
wiêŸby dachowej drewnianej, pokrycie blachodachówk¹, wykonanie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i monta¿ rynien i rur spustowych.
Planowane zakoñczenie zadania - 25 sierpieñ 2008 r.
Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu w Tyczynie

Remont budynku wielofunkcyjnego w Tyczynie,
ul. Koœciuszki 6

Zadanie wykonuje ALFA-BUD Odój i Wspólnicy
Sp. Jawna z Rzeszowa, za kwotê przetargow¹ 316.633 z³.
W sk³ad zakresu rzeczowego wchodz¹ roboty:
- stan surowy budynku z dachem (budowa nowej czêœci),
- rozbudowa istniej¹cego budynku w zakresie: nowe œciany
dzia³owe i œcianki noœne, stropy, wiêŸba dachowa drewniana,
pokrycie wiêŸby blachodachówk¹ w kolorze ceg³y naturalnej.
W czeœci istniej¹cej budynku zaprojektowane s¹: szatnie sportowe, natryski, wc, sauna, kot³ownia, magazyn sporto-
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wy, wc ogólnodostêpne i dla niepe³nosprawnych. Natomiast
w czêœci dobudowanej bêdzie pomieszczenie mieszkalne (kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój), dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie porz¹dkowe, komunikacja. Na poddaszu zaprojektowane s¹: sala spotkañ, pokój sêdziego, herbaciarnia, wc, pokój lekarza, pomieszczenie na bilard (3 stanowiska), magazyn,
komunikacja.
Planowane zakoñczenie zadania - 15 paŸdziernika 2008 r.
Remont budynku Urzêdu Miejskiego w Tyczynie
Aktualnie realizowany jest kolejny etap remontu budynku zmierzaj¹cy do obni¿enia jego kosztów funkcjonowania
i poprawy estetyki czêœci komunikacyjnych (klatka schodowa,
korytarze).
Wykonawc¹ jest Spó³dzielnia Rzemieœlnicza BUDOWLANI z Rzeszowa. Koszt remontu klatki schodowej i korytarzy 138.252 z³. Wyst¹pi¹ roboty dodatkowe, których koszt okreœlony bêdzie po zakoñczeniu robót. Zakoñczenie remontu
- 30 wrzeœnia 2008 r. Projekt remontu opracowa³a Marta Malec za kwotê 15.000 z³.
Zakres robót obejmuje: u³o¿enie p³ytek gresowych na
ci¹gach komunikacyjnych i schodach, monta¿ nowych drzwi
wewnêtrznych i zewnêtrznych, drobne roboty elektryczne,
monta¿ nowych opraw elektrycznych oraz ob³o¿enie œcian tynkiem mozaikowym. W poprzednich latach wykonano: wymianê stolarki okiennej, modernizacjê schodów wejœciowych do
budynku, wymianê rynien i rur spustowych, przy³¹cz gazowy
do budynku, przystosowaliœmy piec CO do ogrzewania gazem
ziemnym, nowe barierki chromoniklowe w klatce schodowej.
W pierwszym pó³roczu br. wykonaliœmy roboty budowlane nieobjête przetargami, takie jak:
U³o¿enie kostki granitowej wokó³ pomnika Czynu
Patriotycznego w Tyczynie

Remont pomieszczenia OSP w Domu Ludowym
w Hermanowej

W pomieszczeniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wykonany zosta³ remont sanitariatu przez Zak³ad Us³ugowy Stefana
Piecha z Hermanowej. Koszt zadania 2.700 z³.
Zadanie odebrano 13 maja 2008 r.
Adaptacja strychu Urzêdu Miejskiego na archiwum
Pomieszczenie zlokalizowane na poddaszu budynku
Urzêdu Miejskiego adaptowano na archiwum Zamiejscowego
Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych z siedzib¹ w Tyczynie.
Wykonawc¹ zadania by³a Firma Handlowo-Us³ugowa DREWBIS z Rzeszowa. Zosta³y wykonane prace: docieplenie, malowanie, pod³oga, oœwietlenie elektryczne, centralne ogrzewanie. Koszt zadania 14.210 z³. Zadanie odebrano 30.05.2008 r.
Instalacja oczyszczalni œcieków w Kielnarowej
- Czerwonkach

Wykonawc¹ zadania by³a Firma MAR-KOST z Hermanowej. Wokó³ pomnika u³o¿ono kostkê granitowa o wymiarach 7,0 x 7,0 cm w iloœci 61,0m2 pasem o szerokoœci 0,60 m
oraz dojœcie do pomnika pasem o szerokoœci 3,0 mb. Koszt
zadania - 13.000 z³. Zadanie odebrano 30 maja 2008 r.
Modernizacja schodów wejœciowych przy Szkole
Podstawowej w Tyczynie
Zadanie wykona³a Firma Kamieniarska KAMYK z Rzeszowa. Schody zewnêtrzne prowadz¹ce do szko³y zosta³y ob³o¿one granitem szlifowanym, polerowanym i p³omieniowanym. Koszt zadania 35.380 z³.
Zadanie zakoñczone i odebrane 14 maja 2008 r.

W zwi¹zku z przy³¹czeniem Szko³y Podstawowej
w Hermanowej do ogólnogminnej kanalizacji sanitarnej i zaprzestaniem u¿ywania oczyszczalni œcieków zainstalowanej
w czasie rozbudowy szko³y, dokonaliœmy przeniesienia tej¿e
oczyszczalni (TURBOJET) do Kielnarowej-Czerwonek.
Oczyszczalnia zosta³a zainstalowana przy budynku mieszkalnym i budynku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. Zast¹pi³a bardzo uci¹¿liwe i kosztowne
w u¿ytkowaniu szambo.
Wykonawc¹ zadania by³ producent oczyszczalni Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe „DOMET-Wroc³aw”.
Koszt zadania wyniós³ 36.722 z³.
Zadanie odebrano 5 czerwca 2008 r.

Bogumi³a Kiczek
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Goœcinne £any

Œnie¿na Pani

3-go sierpnia na £anach Kielnarowskich odby³o siê kolejne spotkanie
integracyjne cz³onków Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym,
wychowanków Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Tyczynie oraz zaproszonych goœci i organizatorów. Dziêki

Œnie¿n¹ nazwana Ta mo¿na Pani
Garn¹ siê do Niej wierni poddani
ho³d jak Królowej kornie oddaj¹
jak matce troski swe powierzaj¹.
Przychodzê do Ciebie Matko moja
bo mnie poci¹ga dobroæ Twoja,
wpatrujê siê Matko
w piêkne oczy Twoje
zginam przed Tob¹ kolana swoje.
Zabawa przy muzyce

kom, ¿e w zwi¹zku z maj¹cymi powstaæ
uprawami ry¿u, nie bêdzie wiêcej spotkañ nad stawem. Podczas konkursów
i zabaw nie brakowa³o radoœci i uœmiechów, które towarzyszy³y nam do samego wieczora.
Za coroczn¹ pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziêkujemy:
p. Teresie Rzepce z Rzeszowa, pp. Ani
Zabawa w poci¹g

Twoje oczy Matko s¹ zatroskane
litoœci pe³ne i tak kochane,
zdaj¹ siê mówiæ z³ó¿ dzieciê moje
wszystkie Twoje troski Ja je ukojê
Ty znasz mnie dobrze Matko droga
wiesz, ¿e chcê zawsze
byæ blisko Boga
czêsto pragnienia z celem siê mijaj¹
grzechy od Boga mnie oddalaj¹.
Nie chcê Ciê d³u¿ej
Matko moja smuciæ,
chcê nieprawoœciom
wyzwanie rzuciæ
lecz wiesz jak s³aba jest wola moja
wzmocniæ j¹ mo¿e
tylko ³aska Twoja.

uprzejmoœci Karoliny i Jacka Micha³ków uczestnicy mieli okazjê odpoczywaæ
nad stawem otoczonym zieleni¹.
Przy grillu i stole pe³nym s³odkoœci zebrani obejrzeli przedstawienia i skecze w wykonaniu dzieci pp. Micha³ków,
a tak¿e pokazy m³odych karateków
- Adriana Micha³ka i Karola Kuca. Zaskoczeniem dla wszystkich by³a p. Kazimiera Dziuba, która przebrana za
Chiñczyka usi³owa³a wmówiæ uczestni-

i Edwardowi Micha³kom, pp. Karolinie i Jackowi Micha³kom, pp. Gra¿ynie i Marianowi Zaremba, p. Ma³gorzacie Chuchla, p. Renacie Kuc, a tak¿e p. Eugenii Lisek, p. Marioli Szeli, p.
Annie Charko, p. Mariannie Paœkiewicz, p. Zofii Borowiec i p. Krystynie
Chabaj.

Maria Hada³a
Prezes Stowarzyszenia

Do stóp Twych padam
i b³agam Ciebie
o zeœlij Matko
pomoc w mej potrzebie
pokryj ³ask œniegiem
przewinienia moje
spójrz Matko Droga
na dzieciê Twoje.

Danuta Jopek
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepe³nosprawnym
i MKS „Strug Tyczyn”
serdecznie zapraszaj¹ wszystkie
osoby niepe³nosprawne zrzeszone
i niezrzeszone w organizacji,
na

II Imprezê Integracyjn¹
Dy¿ur Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej
Edmunda Kalandyka
odbywa siê w ka¿dy
pierwszy wtorek miesi¹ca
w godz. 9.00-11.00, pok. 26.
Najbli¿szy dy¿ur 2 wrzeœnia 2008 r.

6

G£OS TYCZYNA

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie
przypomina Czytelnikom
o terminowym zwrocie ksi¹¿ek.
Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek
wynosi 4 tygodnie.
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„B¹dŸmy razem”
23 sierpnia br. od godz. 14.00,
boisko Szko³y Podstawowej w Tyczynie.
Wszystkich chêtnych do pomocy i wspó³pracy prosimy o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia,
tel. 017 22 19 999

Wyprawka szkolna 2008
W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada
Ministrów przyjê³a:
- uchwa³ê w sprawie Rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podrêczników dla
dzieci rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe
roczne przygotowanie przedszkolne, naukê w klasach I-III szko³y podstawowej
lub w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej
szko³y muzycznej I stopnia - Wyprawka
szkolna”,
- rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup
podrêczników.
Program s³u¿y rozszerzeniu oferty pomocy materialnej udzielanej
uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez
dofinansowanie zakupu podrêczników

dla dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2008/2009 obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukê
w klasach I-III szko³y podstawowej lub
w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y
muzycznej I stopnia.
Program skierowany jest do
dzieci pochodz¹cych z rodzin spe³niaj¹cych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Dofinansowanie zakupu podrêczników bêdzie wynosiæ:
* dla dzieci rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne do kwoty 70 z³
* dla uczniów klas I szkó³ podstawowych
oraz uczniów klas I ogólnokszta³c¹cych
szkó³ muzycznych I stopnia do kwoty
130 z³

* dla uczniów klas II szkó³ podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia do
kwoty 150 z³
* dla uczniów klas III szkó³ podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia do
kwoty 170 z³.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastêpczy) sk³adaj¹
wniosek o dofinansowanie zakupu podrêczników do dyrektora szko³y (przedszkola), do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2008/2009. Do
wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie
o wysokoœci dochodów.
W przypadku ubiegania siê o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej w formie zasi³ku sta³ego lub
okresowego mo¿na przed³o¿yæ - zamiast
zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych w formie zasi³ku sta³ego lub okresowego.

OG£OSZENIE
Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³
w Tyczynie informuje, ¿e wraz z nowym
rokiem szkolnym bêd¹ przyjmowane
wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2008/2009.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 15 wrzeœnia 2008 r. w pokoju
35 w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) zaœwiadczenie o dochodach rodziny
z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie
wniosku (zaœwiadczenie z zak³adu pracy, odcinek renty/emerytury, dzia³alnoœæ
gospodarcza),
2) zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub pobieranym
zasi³ku dla bezrobotnych,
3) zaœwiadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
4) zaœwiadczenie o wysokoœci pobieranych œwiadczeñ rodzinnych i o korzystaniu z pomocy spo³ecznej.

Jak pomóc dziecku na starcie szko³y
1. Codziennie miej czas tylko dla dziecka. Pozwól podzieliæ siê wra¿eniami ze
szko³y. Nie przerywaj, nie pokazuj zniecierpliwienia. Staraj siê oswoiæ dziecko ze szko³¹ przed pocz¹tkiem roku.
2. Pomagaj dziecku, ale nie wyrêczaj.
Np. dopilnuj samodzielnego pakowania
tornistra, ale sam tego nie rób.
3. Przyzwyczajaj dziecko do punktualnoœci. Zapewnij odpowiedni czas na
wybranie siê dziecka do szko³y. Nie
wprowadzaj rano nerwowej atmosfery.
4. Zapewnij dobre warunki do nauki
w domu. Przygotuj sta³e i przyjazne
miejsce do odrabiania lekcji. Pamiêtaj,
by kupiæ dziecku wszystkie potrzebne
pomoce. Po¿yczanie na lekcji np. linijki jest dla dziecka bardzo stresuj¹ce.
5. Wdra¿aj dziecko do starannego wykonywania swoich obowi¹zków.

Alkohol, przemoc - zg³oœ siê po pomoc
Punkt Konsultacyjny Pomocy
Rodzinie
mieszcz¹cy siê w Przychodni Rejonowej w Tyczynie
(I piêtro) czynny jest w ka¿dy
czwartek w godz. 13.30-17.30;
tel. 017-22-91-739.

Z pomocy dy¿uruj¹cego w Punkcie
psychologa skorzystaæ mog¹ osoby
maj¹ce problem z alkoholem, lub ci,
u których w rodzinach wystêpuje problem alkoholowy czy przemoc, a tak¿e ka¿dy, kto pozostaje w trudnej sytuacji rodzinnej.

Sprawdzaj odrabianie lekcji, gdy trzeba, wyt³umacz je i pomó¿.
6. Nie przesadzaj z wymaganiami.
Akceptuj mo¿liwoœci i tempo pracy
dziecka.
7. Utrzymuj dobry i systematyczny kontakt z wychowawc¹. Konsultuj z nim
problemy dziecka. Poinformuj, czy
dziecko chodzi³o do przedszkola.
8. Wymagaj w³aœciwego zachowania
siê w szkole. Nie ignoruj uwag wychowawcy.
9. Nie obci¹¿aj dziecka zbyt du¿¹ iloœci¹ zajêæ dodatkowych. Zadbaj o zabawy, grê w pi³kê, w berka. Wa¿ne, by
mia³o du¿o ruchu.
10. Nie podwa¿aj autorytetu nauczyciela. Nawet je¿eli masz racjê, nie wypowiadaj przy dziecku negatywnych uwag
o pedagogu.

Linia Nieobojêtnych
0-801-188-288
Zadzwoñ, jeœli by³eœ œwiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!
Alkohol
- nieletnim wstêp wzbroniony
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Informacja o pracy Burmistrza Tyczyna w II kwartale 2008r.
Od 1 kwietnia 2008 r. Burmistrz
wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
> Nr 20: powo³ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na realizacjê zadañ z zakresu dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych,
profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, pomocy rodzinom w trudnej sytuacji ¿yciowej, kultury, ochrony tradycji dziedzictwa kulturowego i promocji gminy.
> Nr 21: ustalenia planu dzia³ania w zakresie zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Tyczyn na 2008 r.
> Nr 22: przeznaczenia do zbycia
w drodze przetargu nieruchomoœci
w: Tyczynie - dz. nr: 255 o pow. 0.3598 ha,
Bia³ej - dz. nr: 990/1 o pow. 0.37 ha, 987/
2 o pow. 0.3118 ha, 952/1 o pow. 0.29
ha, 953/4 o pow. 0.14 ha, 899/6 o pow.
0.10 ha oraz og³oszenia ich wykazu.
> Nr 23: powo³ania Komisji maj¹cej na
celu dokonanie przegl¹du i oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
w dniu 21 paŸdziernika 2008 r.
> Nr 24: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania bud¿etu Gminy
Tyczyn za 2007 r.
> Nr 25: zwiêkszenia dochodów i wydatków zwi¹zanych z otrzymaniem dotacji celowych oraz przeniesieñ planowanych wydatków.
> Nr 26: oœwiadczeñ o prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej przez pracowników samorz¹dowych.
> Nr 27: ustalenia stawek czynszu
w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn.
> Nr 28: przeznaczenia do oddania
w dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onych
w: Kielnarowej - dzia³ka nr 1960; Hermanowej - dzia³ka nr 346/12; Budziwoju - dzia³ki 2623/2, 2821 na okres 3 lat
oraz og³oszenia ich wykazu.
> Nr 29: powo³ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: przebudowa ul.
Kwiatowej w Budziwoju; przebudowa
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ul. Po³udniowej w Budziwoju; przebudowa ul. Cegielnianej w Budziwoju; przebudowa drogi gminnej Hermanowa Grunwald - wjazd; przebudowa drogi gminnej
Hermanowa Skotnik £azy; przebudowa
drogi gminnej Hermanowa Koœció³ boczna.

> Nr 38: darowizny nieruchomoœci niezabudowanej w Tyczynie przeznaczonej
na powiêkszenie gminnego zasobu nieruchomoœci (pod poszerzenie drogi gminnej) oznaczonej jako: dz. nr 1206/12
o pow. 0.0113 ha objêt¹ KW 3390.

> Nr 30: ustalenia dnia wolnego od pracy za 3 maja 2008 r.

> Nr 39: og³oszenia otwartego konkursu na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym w ramach wypoczynku letniego w Bia³ej.

> Nr 31: powo³ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: budowa segmentu dydaktyczno-¿ywieniowego przy
Gimnazjum w Tyczynie - stan „zero”;
rozbudowa i nadbudowa istniej¹cego
pawilonu zaplecza stadionu sportowego
z czêœci¹ mieszkaln¹ w Tyczynie.
> Nr 32: og³oszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzeda¿ nieruchomoœci w Tyczynie, Bia³ej i powo³ania
Komisji Przetargowej.
> Nr 33: przyjêcia darowizny nieruchomoœci niezabudowanej w Budziwoju przeznaczonej na powiêkszenie gminnego zasobu nieruchomoœci (pod poszerzenie drogi gminnej): dz. nr 1310/1
o pow. 0.0193 ha obj. KW 23192;dz. nr
1308/1 o pow. 0.0062 ha obj. KW 47948;
dz. nr 1309/1 o pow. 0.0160 ha obj. KW
47948; dzia³ka nr 1299/1 o pow. 0.0167
ha obj. KW 47948.
> Nr 34: przyjêcie darowizny nieruchomoœci niezabudowanej w Tyczynie przeznaczonej na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci (pod poszerzenie
drogi gminnej) - dz. nr 568/30 o pow.
0.0057 ha obj. KW 24615; dz. nr 568/35
o pow. 0.0757 ha obj. KW 15673; dz. nr
569/4 o pow. 0.0154 ha obj. KW 3395.
> Nr 35: przyjêcie darowizny nieruchomoœci niezabudowanej w Tyczynie przeznaczonej na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci (pod poszerzenie
drogi gminnej) - dz. nr 568/30 o pow.
0.0057 ha obj. KW 24615.
> Nr 36: wprowadzenia instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego w budynku
Urzêdu Miejskiego w Tyczynie.
> Nr 37: zwiêkszenia dochodów i wydatków zwi¹zanych z otrzymaniem dotacji celowych oraz przeniesieñ planowanych wydatków.
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> Nr 40: powo³ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: przebudowa
drogi gminnej Bia³a Zagubnie - etap I;
przebudowa drogi gminnej Bia³a Boczna - etap I; przebudowa drogi gminnej
Borek Stary Podgórze - etap II; remont
budynku wielofunkcyjnego w Tyczynie.
> Nr 41: przeznaczenia do zbycia
w drodze przetargowej nieruchomoœci
w Tyczynie - dz. nr: 1120/13 o pow.
0.0795 ha; Budziwoju - dz. nr: 1195/2
o pow. 0.03 ha, 943/1 o pow. 0.68 ha;
Borku Starym - dz. nr: 1473/1 o pow. 0.25
ha; Hermanowej dz. nr: 956/2 o pow. 0.20
ha, 1623/3 o pow. 0.44 ha; Kielnarowej dz. nr: 371/2 o pow. 0.15 ha; oraz og³oszenia ich wykazu.
> Nr 42: zmian w bud¿ecie - przeniesieñ planowanych wydatków z rezerwy
ogólnej.
> Nr 43: zmiany Zarz¹dzenia Nr 42/
2008 Burmistrza Tyczyna z dnia 19
czerwca 2008r. w sprawie zmian w bud¿ecie - przeniesieñ planowanych wydatków do rezerwy ogólnej.
> Nr 44: zmian bud¿etu - zwiêkszenia
dochodów i wydatków zwi¹zanych
z otrzymaniem dotacji celowych oraz
przeniesieñ planowanych wydatków.

Jadwiga K³os
Burmistrz Tyczyna
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” ko³o w Tyczynie

M³odzie¿ dzia³a lokalnie
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
"Wici" zosta³ za³o¿ony w 1928 r. przez
Ignacego Solarza. Jako wielopokoleniowa instytucja oparty jest na tradycyjnych
wartoœciach ruchu ludowego, czyli na
wzajemnej pomocy, solidarnoœci i poszanowaniu indywidualnoœci oraz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Obecnie jest on najwiêksz¹ w Polsce organizacj¹ skupiaj¹ca m³odzie¿ ze œrodowisk wiejskich
i ma³omiasteczkowych.

Wraz z powiêkszaniem siê grona osób nale¿¹cych do tyczyñskiego
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, pole ich
dzia³añ zatacza³o coraz szersze krêgi.
Znajduj¹cy siê ko³o szko³y podstawowej w Tyczynie, Ogródek Jordanowski,
zosta³ odnowiony.
- Posprz¹taliœmy alejki, przyciêliœmy
drzewka, malowaliœmy drabinki i ca³y
sprzêt do zabawy, poza tym wyrównaliœmy boisko do siatkówki, odkopali-

Cz³onkowie
ZMW
w Tyczynie podczas
licytacji na Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy 2007

Jak czytamy na oficjalnej stronie
internetowej, ZMW „Wici” realizuje zadania z zakresu miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y, wolontariatu europejskiego, projektu Leonardo da Vinci, rolnictwa ekologicznego, odnawialnych
Ÿróde³ energii, stworzenia spo³eczeñstwa
obywatelskiego, wspierania aktywnoœci
zawodowej oraz organizacji innych projektów o wymiarze europejskim.
ZMW zrzesza w licznych ko³ach
wiejskich, szkolnych i akademickich
oko³o 50 tys. osób w wieku od 12 do
35 lat, z czego 40 osób wchodzi w sk³ad
tyczyñskiego ko³a ZMW „Wici”.
ZMW w Tyczynie
Zosta³o za³o¿one w maju 2004 r.
przez Tomasza Chlebka i Bogdana
Sowê. Oni to za namow¹ Arkadiusza Bêbena - dzia³acza ZMW - zorganizowali
grupê szeœciu osób, chêtnych do pracy
na rzecz miasta i gminy Tyczyn. Pocz¹tkowe dzia³ania ko³a ogranicza³y siê do
odmalowywania boiska przy tyczyñskim
liceum, zorganizowania konkursu historycznego dla licealistów i gimnazjalistów,
oraz pomocy przy organizacji Œwiêta
Chleba Doliny Strugu.

œmy piaskownicê i posprz¹taliœmy domek - wylicza S³awek Ko³odziej, obecny przewodnicz¹cy ko³a ZMW.
Rok 2005 obfitowa³ w pikniki zorganizowane przez m³odzie¿, m.in. rodzinny piknik w Ogródku Jordanowskim
po³¹czony z pokazem psów rasowych
z naszej gminy.
- W maju wraz z Miejsko Gminnym
Oœrodkiem Kultury, zorganizowaliœmy
pierwszy turniej zawodów break dance
„Prolog”, a w paŸdzierniku koncert rockowy, na którym wyst¹pili Los Pesilos
i Nakrêcana Pomarañcza - mówi cz³onek ZMW, Marcelina Chlebek.
Turniej break dance w Tyczynie,
dziêki staraniom ZMW „Wici”, z zawodów regionalnych przekszta³ci³ siê
w zawody ogólnokrajowe.
- W tym roku po raz czwarty uda³o nam
siê zorganizowaæ zawody break dance.
„Epizod III” odby³ siê na hali sportowej przy gimnazjum i by³ udan¹ imprez¹. Przyjecha³o do nas 15 dru¿yn
z ca³ej Polski - wyjaœnia przewodnicz¹cy ZMW.
Cz³onkowie ko³a spotykaj¹ siê
1 lub 2 razy w miesi¹cu, zwykle
w Œwietlicy Ochotniczej Sta¿y Po¿ar-

nej w Tyczynie. Otwarci s¹ na nowych ludzi, chêtnych tak, jak oni dzia³aæ lokalnie.
- Posiadamy swoj¹ stronê internetow¹
www.zmw.tyczyn.net, za pomoc¹ której
kontaktujemy siê ze sob¹, wymieniamy
zainteresowaniami i umieszczamy zdjêcia,
obrazuj¹ce, to co robimy - mówi S³awek
i dodaje - w najbli¿szym czasie chcemy
zrobiæ imprezê dla dzieciaków oraz na po¿egnanie wakacji. Powoli planujemy te¿
kolejny fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Spoœród wszystkich 40 osób
nale¿¹cych do naszego ko³a, piêæ zajmuje
siê aktualnie pisaniem projektu europejskiego dotycz¹cego wymiany miêdzynarodowej m³odzie¿y, która mia³aby równie¿
swój akcent w Tyczynie. Chcia³bym jeszcze wspomnieæ, ¿e przygotowujemy siê do
udzia³u w Wojewódzkim Turnieju Siatkówki ZMW „Wici”, który oczywiœcie
chcemy wygraæ.

Agnieszka Malinowska

„Wici” - starodawny sposób zwo³ywania wojowników i rycerzy na wyprawê
wojenn¹. Pocz¹tkowo by³y to pêki ³oziny lub powrozów rozsy³ane przez króla
do najwa¿niejszych urzêdników w regionie (wojewodów, starostów, kasztelanów), którzy dalej przekazywali je
swoim podw³adnym za pomoc¹ pos³añców u¿ywaj¹c systemu sztafetowego.
W póŸniejszym okresie wici zosta³y zast¹pione pisemnym listem zwo³uj¹cym
pospolite ruszenie. S³anie wici wpisywane by³o do Libri Inscriptionum Metryki Koronnej. Obecnie, okreœlenie to
nie jest stosowane powszechnie, ale nadal oznacza komunikat o wa¿nych sprawach.
•ród³o: www.wikipedia.org.
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Prace plastyczne niepe³nosprawnych mieszkañców województwa podkarpackiego goœci³y w czerwcu w Brukseli. Wystawa,
zatytu³owana „Per aspera ad astra” - „Przez ciernie do gwiazd”

Sztuka niepe³nosprawnych
w Brukseli
Otwarcie wystawy (3 czerwca br.) zgromadzi³o wielu
goœci - eurodeputowanych m.in. z Czech, S³owacji, W³och
i Polski, przedstawicieli w³adz województwa podkarpackiego
i oczywiœcie autorów wystawianych prac - niepe³nosprawnych
twórców z terenu Podkarpacia.

„Tryptyk”
Krzysztofa Sowy
z Tyczyna

³a” z drewna autorstwa Marty Gliwy z Tyczyna, wyklejankê
pt. „Zima” - Jolanty Jamróz z Kielnarowej, a tak¿e prace
Krzysztofa Sowy z Tyczyna - „Tryptyk” i „Choinkê ze sznurka” -wymienia kierownik placówki, Anna Kaczor.

Znakomici goœcie wystawy, nasi eurodeputowani: prof. Jerzy Buzek
i Mieczys³aw Janowski

Krzysztof Sowa podczas spaceru po brukselskiej Starówce
i w holu Parlamentu Europejskiego

Zwiedzaj¹cy z ogromnym zainteresowaniem podziwiali wystawiane prace: ceramikê i szk³o ozdobne, wyroby sizalowe, obrazy oraz dekoracje œwi¹teczne.
Dla wielu niepe³nosprawnych artystów udzia³ w wystawie w Brukseli by³ pierwszym w ich ¿yciu wyjazdem zagranicznym. Podczas pobytu w Belgii mieli oni mo¿liwoœæ zwiedzenia budynków Parlamentu Europejskiego, udzia³u w mszy
œwiêtej w kaplicy parlamentarnej oraz podziwiania zabytków
Brukseli i Antwerpii.
Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy
lipiec- sierpieñ 2008
Do Brukseli pojecha³y równie¿ prace wychowanków Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie.

Nieprzeciêtnie zdolni
¯eby by³o sprawiedliwie, wyboru prac maj¹cych jechaæ
na wystawê, dokonali plastycy z Wydzia³u Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego - Z naszego oœrodka wybrano 6 prac : „Anio-
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Reprezentacje Œrodowiskowych Domów Samopomocy
pojecha³y wspólnym autokarem, specjalnie przystosowanym
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Oœrodek w Tyczynie reprezentowa³ Krzysztof Sowa wraz z opiekunk¹ - Ann¹ Kaczor. Po wystawie w Brukseli - jak mówi pani kierownik wiêkszoœæ wychowanków wziê³a siê ostro do pracy. W ruch
posz³y pêdzle, kredki i nici. Niepe³nosprawni tworz¹ kolejne
dzie³a z nadziej¹, ¿e ktoœ znów dostrze¿e ich talent i da szansê
choæ na chwilê zaistnieæ.

Agnieszka Malinowska

Kolejny sukces projektu eTwinning w tyczyñskim gimnazjum
Zachêceni sukcesem naukowego projektu eTwinning
z fizyki „Fizyka wa¿na i ciekawa” (I m. w konkursie europejskim w kat. Nauki i matematyka), który by³ realizowany w ubieg³ym roku szkolnym, podjêliœmy realizacjê kolejnego projektu
z fizyki „Energie alternatywne”. W tym roku projekt realizujemy z partnerem greckim. Jako nauczyciel fizyki jestem koordynatorem tego projektu. Nauczycielami wspomagaj¹cymi realizacjê projektu s¹: pani Sylwia Skiba i pan Mariusz Koñ.
Grecka szko³a to - Pallatidio Lykeio Sidirokastro Serres, koordynatorem jest nauczyciel fizyki George Chalatzoglidis.

Drugie miejsce El¿bieta Gawron Publiczne Gimnazjum
w Tyczynie za projekt „Energie alternatywne”

Grupa uczniów realizuj¹cych projekt

Realizacja projektów eTwinning ma ³¹czyæ w sobie naukê i zabawê. My te¿ staraliœmy siê godziæ przyjemne z po¿ytecznym. Obok pracy z Internetem w celu przygotowania prezentacji dotycz¹cych energii alternatywnych, budowy dzia³aj¹cych modeli urz¹dzeñ zasilanych energi¹ wiatru, S³oñca
i wody odbyliœmy wycieczki dydaktyczne, które by³y dla nas
niekonwencjonalnym sposobem zdobywania wiedzy, ale tak¿e
wspania³ym relaksem. Wziêliœmy udzia³ w zajêciach dydaktycznych w S³onecznej Szkole w Bielawie. Poznaliœmy ró¿ne
rodzaje kolektorów s³onecznych, zobaczyliœmy zaporê i elektrowniê wodn¹.

Grecka grupa uczniów

W realizacjê projektu zaanga¿owani s¹ uczniowie zainteresowani fizyk¹: Angelika Miœ, Magdalena Mucha, Monika Ziêba, Natalia Drewniak, Ewelina Czenczek, Dawid
Wy¿ykowski, Arkadiusz Nowak, Bart³omiej Kozak, Dawid
Pluta, S³awomir Andreasik, Grzegorz W³osiñski, Kamil Zacharjasz, Krzysztof Kot. Greccy uczniowie to: Anastasios
Tsakiridis, Athanasios Sarigiannidis, Ellie Kachpani, Evaggelia Aslanidou, Nikos Parisis i Pavlos Ratis.
Nadrzêdny cel projektu: uczniowie powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy z nas ma obowi¹zek szanowaæ energiê
oraz szukaæ metod jej pozyskiwania w taki sposób, aby nie
szkodziæ œrodowisku naturalnemu.
Nasz projekt pokazuje w jaki sposób mo¿na dostosowywaæ siê do wymogów unijnych oraz jak ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do ochrony œrodowiska stosuj¹c czyst¹ energiê w swoim gospodarstwie. „To, co mo¿esz uczyniæ, jest tylko maleñk¹
kropl¹ w ogromie oceanu, ale jest w³aœnie tym, co nadaje znaczenie twojemu ¿yciu” powiedzia³ Albert Schweitzer. Projekt
pokazuje i porównuje mo¿liwoœci wykorzystywania energii S³oñca, wody i wiatru w Polsce i Grecji.

Prezentacja reporta¿u o projekcie
„Fizyka wa¿na i ciekawa”

Nasza praca zosta³a uznana i nagrodzona.
Projekt otrzyma³ krajow¹ odznakê jakoœci i zaj¹³
II miejsce (I nie przyznano) w ogólnopolskim konkursie eTwinning dla nauczycieli fizyki i zosta³ nagrodzony podczas uroczystoœci zakoñczenia ogólnopolskich konkursów eTwinning
2008, która odby³a siê 9 czerwca 2008 r. w Krakowie. Na konferencji tej przedstawiono te¿ reporta¿e z realizacji projektów,
które zajê³y pierwsze miejsce w konkursie europejskim w kolejnych trzech latach. Znalaz³ siê wiêc wœród nich reporta¿
o naszym ubieg³orocznym projekcie „Fizyka wa¿na i ciekawa”. Nastêpnie oby³ siê panel dyskusyjny z laureatami europejskich konkursów eTwinning.
Wiêcej informacji o przebiegu realizacji projektu znajduje siê, na portalu eTwinning
http://twinspace.etwinning.net/launher.cfm?lang=en&cid=20154
a o przebiegu konferencji na portalu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji http://etwinning.org.pl/ (w zak³adce Konkursy).

El¿bieta Gawron
Koordynator projektu „Energie alternatywne”
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W Polsce zaczyna brakowaæ wody

Susza w Polsce trwa ju¿ od æwieræ
wieku. Najgorsza sytuacja jest ko³o Poznania, ale wody zaczyna brakowaæ w ca³ym kraju.
Reglamentowana woda oraz kryzys ¿ywnoœciowy - to mo¿e nas czekaæ
ju¿ za kilkanaœcie lat. Bo choæ trudno
w to uwierzyæ, Polska zamienia siê
w step. Wysychaj¹ stawy i rzeki, a ziemia zmienia siê w skorupê. Naukowcy
ostrzegaj¹, ¿e zjawisko dotknê³o jedn¹
pi¹t¹ powierzchni kraju. To wynik komunistycznych eksperymentów w rolnictwie
i globalnego ocieplenia.
- Pomijaj¹c katastrofaln¹ powódŸ przed
11 laty, z permanentn¹ susz¹ mamy do
czynienia w³aœciwie od 1982 r. - mówi
DZIENNIKOWI prof. Maciej Sadowski
z Instytutu Ochrony Œrodowiska. Z raportu oœrodka wynika, ¿e najgorsza sytuacja z wod¹ panuje w Wielkopolsce,
jednak problem dotyczy ju¿ tak¿e wiêkszoœci terenów Polski po³udniowowschodniej i œrodkowej.
Za przemianê Wielkopolski w step
odpowiedzialny jest cz³owiek.

W czasie zaborów wykarczowano Puszczê
Noteck¹, co doprowadzi³o do przesuszenia gleby. Katastrofê przyspieszy³y eksperymenty z rolnictwem, które komunistyczne w³adze prowadzi³y po II wojnie - betonem regulowano rzeki i osuszano torfowiska. Skalê problemu widaæ na przyk³adzie
jezior i stawów. Sto lat temu w Wielkopolsce by³o ponad 11 tys. ma³ych zbiorników
wodnych. Do 1940 r. przetrwa³o nieca³e
5 tys., dziœ jest niewiele ponad 2 tys. I ich
liczba ci¹gle spada. Brak stawów i torfowisk powoduje obni¿anie siê poziomu wód
gruntowych i dalsze wysuszanie gleby. I tak
ko³o siê zamyka.
- A na dodatek jesteœmy rozrzutni w gospodarowaniu wod¹. Mamy wodoch³onny
przemys³ oraz nieszczelne wodoci¹gi,
w efekcie ponad po³owa wody zabieranej
przyrodzie wycieka nieszczelnymi rurami
- mówi nam Przemys³aw Nawrock z organizacji ekologicznej WWF. - Wci¹¿ te¿
regulujemy rzeki, przyspieszaj¹c odp³yw
wody. Realizujemy to wed³ug koncepcji
technicznych pamiêtaj¹cych czas Stalina,
wbrew unijnemu prawu - dodaje.
Skutki tego procesu bêd¹ dla nas
op³akane. - Woda mo¿e staæ siê towarem
reglamentowanym jak kiedyœ benzyna opowiada prof. Sadowski. Zmiany klimatu uderz¹ te¿ mocno w rolnictwo, bo plony bêd¹ coraz mniejsze. Ratunkiem bêdzie
import ¿ywnoœci (Unia Europejska ma jej
spor¹ nadwy¿kê), ale wówczas trzeba bê-

Domowa ekologia

Oszczêdzanie od kuchni
Bia³e niedŸwiedzie umieraj¹
w Arktyce z powodu ocieplenia klimatu.
¯al, ale co ja na to mogê poradziæ? Mogê,
i to nie ruszaj¹c siê z domu. Wszyscy
mo¿emy coœ zrobiæ w swoich kuchniach
i ³azienkach. Na przyk³ad wymieniæ ciekn¹ce krany.
Za³ó¿my, ¿e kropla to 0,2 ml
wody, ¿e ma temperaturê 37oC i kapie
z czêstotliwoœci¹ co 4 sek. Jeœli bêdzie
kapa³a przez rok, to w niebo z elektociep³owni pójdzie zupe³nie bez potrzeby
20 kg CO2, a do œcieku 4 m3 wody. Dwutlenek wêgla to po³owa gazów cieplarnianych w atmosferze powoduj¹cych globalne ocieplenie. A w Polsce cieknie niejeden kran. Wiêc jednak ka¿dy z nas jest
coœ winien bia³ym niedŸwiedziom...
Gdyby we wszystkich domach
w Polsce ch³odziarko-zamra¿arki i pral-
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ki zosta³y wymienione na nowy sprzêt
energooszczêdny, emisja dwutlenku
zmniejszy³aby siê nawet o ponad 3 mln ton
rocznie. Jednak to jeszcze nie wszystkie
korzyœci. Na takiej wymianie oszczêdzilibyœmy ponad 2700 GWh energii, co oznacza miliard z³otych. Cz¹stka tej kwoty
przypada na ka¿dego, ko kupi przyjazne
œrodowisku urz¹dzenie. Jest wiêc sporo argumentów „za” i w³aœciwie ¿adnych „ale”.
Energooszczêdne AGD to nie s¹
rzadkie na rynku i drogie sprzêty. Znajdziemy je w ró¿nych strefach cenowych. Jak
je rozpoznaæ? Wystarczyæ przyjrzeæ siê
metce. Unia Europejska wyznaczy³a klasy energoch³onnoœci i zobowi¹za³a producentów do podawania ich w opisie urz¹dzenia. Klas energetycznych jest siedem,
okreœlane s¹ literami od A do G. Najmniej
energii pobieraj¹ urz¹dzenia klasy A, naj-

G£OS TYCZYNA

17/2008

dzie siê zmierzyæ z problemem bezrobotnych rolników. A bêdzie to bardzo
kosztowne. Ale to nie koniec. Pra¿¹ce
coraz mocniej s³oñce oraz stepowienie
gleby spowoduj¹, ¿e znikn¹ znane nam
dot¹d roœliny. Grozi to nawet tak powszechnemu w naszym kraju ziemniakowi, który nie lubi zbyt wysokich temperatur. - A zamiast pszenicy czy ¿yta
bêdziemy zmuszeni uprawiaæ afrykañskie sorgo - dodaje Sadowski.
Zdaniem naukowców procesu
stepowienia nie da siê powstrzymaæ, ale
mo¿na go spowolniæ. Przede wszystkim
gminy powinny zwiêkszyæ powierzchniê lasów oraz zainwestowaæ w tzw.
ma³¹ retencjê. Powinno siê tak¿e wyposa¿yæ rowy melioracyjne w zastawki, bo obecnie zdecydowana wiêkszoœæ
rowów jedynie odprowadza wodê, a jej
nie zatrzymuje. W walkê ze stepowieniem powinny siê tak¿e w³¹czyæ w³adze w Warszawie. - Rz¹d powinien
opracowaæ system zachêt dla rolników,
by stali siê tzw. stra¿nikami krajobrazu. W tym celu powinno siê wykorzystaæ unijne fundusze, które s¹ przeznaczone na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej obszarów wiejskich czy ochronê œrodowiska i krajobrazu - mówi profesor Tomasz ¯ylicz z Warszawskiego
Oœrodka Ekonomii Ekologicznej.

„Dziennik” z 21 lipca 2008 r.
wiêcej - klasy G. Ró¿nica miêdzy A i G
siêga 50%. Przyk³ad: Pralka w klasie A
do prania 1 kg bawe³ny w standardowym cyklu w temperaturze 60oC nie
mo¿e zu¿ywaæ wiêcej ni¿ 0,19 kWh,
a pralka klasy C na to samo pranie zu¿ywa ponad 0,39 kWh.
Gdy miêdzy producentami rozpêta³a siê rywalizacja, kto jest bardziej
„proeko”, pojawi³y siê urz¹dzenia jeszcze doskonalsze, oznaczone A+, a nawet A++, które s¹ oszczêdniejsze o 25%
od tych w klasie A. Oznaczenia efektywnoœci energetycznej znajdziemy nie
tylko na lodówkach i pralkach, ale równie¿ na zmywarkach i piekarnikach
elektrycznych. Kuchnie z piekarnikiem
klasy A pozwalaj¹ zaoszczêdziæ blisko
20% pr¹du w porównaniu z klas¹ B.
Niedzielny placek z takiego piecyka
bêdzie zdecydowanie tañszy i ekologiczny.
(cdn.)
Gazeta Dom, lipiec 2008

9 i 10 sierpnia br. pi³karze
V ligi rzeszowskiej
wznowili rozgrywki. Rundê wiosenn¹ poprzedzi³o
rozegranie kliku
sparingów.
Oto wyniki:
Strug Tyczyn - W³ókniarz Rakszawa 1-5;
B³a¿owianka B³a¿owa - Strug Tyczyn 0-0;
Sawa Sonina - Strug Tyczyn 5-2;
Dynovia Dynów - Strug Tyczyn 0-0;
Syrenka RoŸwienica - Strug Tyczyn 0-1.
Podczas przerwy w rozgrywkach
w naszej dru¿ynie dosz³o do zmiany na
stanowisku szkoleniowca dru¿yny seniorów. Jacka Sowê - który obj¹³ posadê trenera kadry województwa podkarpackiego - zast¹pi³ Przemys³aw Matu³a, dotychczasowy II trener Izolatora Boguchwa³a.
Pan Przemek wraca do Strugu po raz kolejny - tym razem jako trener. Poprzednio w sezonach 2001/02 oraz 2002/03 by³
zawodnikiem naszego klubu. Szeregi
kadrowe naszej dru¿yny wzmocnili Rados³aw Œwi¹toniowski - poprzednio zawodnik Hermana oraz kilku utalentowanych juniorów. Dru¿yna zosta³a odm³odzona. Niestety wielu pi³karzy opuœci³o
nasz klub. Ostateczn¹ kadrê poznamy
31 sierpnia, kiedy to zamykane jest okienko transferowe.
Rozgrywki nowego sezonu nasza
dru¿yna rozpoczê³a od wyjazdowego
zwyciêstwa z zespo³em Soko³a Soko³o-

Sezon 2008/09 rozpoczêty!

wa M³p. 0-1. Dru¿yna dobrze radzi³a sobie z rywalem i mia³a kilka okazji na
wy¿sze zwyciêstwo. Ostatecznie zakoñczy³o siê minimalnym zwyciêstwem,
a jedyn¹ bramkê zdoby³ Ziarno.
W kolejnym meczu do Tyczyna
przyjecha³ beniaminek - Dynovia Dynów.
Na remontowanym obiekcie (rozbudowa
i nadbudowa budynku klubowego) Strug
doœæ szybko zdoby³ prowadzenie, bo ju¿
po niespe³na 30 minutach prowadzi³ 2-0.
Na listê strzelców wpisali siê Czyrek
i T. Mucha. W drugiej po³owie grê zdominowali goœcie, którym jednak zabrak³o wykoñczenia akcji i ostatecznie
to nasza dru¿yna cieszy³a siê z trzech
punktów.

XIII Akademickie Mistrzostwa Polski
w Grach Zespo³owych
i Tenisie Sto³owym
Organizatorzy:
Zarz¹d G³ówny Akademickiego Zwi¹zku Sportowego; Zarz¹d Œrodowiskowy
AZS w Rzeszowie; Klub Uczelniany AZS
Politechnika Rzeszowska; Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Rzeszowskiego
Honorowy Patronat:
Marsza³ek Województwa Rzeszowskiego
Patronat medialny:
Gazeta Codzienna Nowiny; Radio Centrum; TVP Oddzia³ Rzeszów
Terminy i miejsce :
28 - 30 sierpnia 2008 r.
- koszykówka kobiet i mê¿czyzn - Hala
sportowa Politechniki Rzeszowskiej

- siatkówka kobiet i mê¿czyzn - Hala
sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego
- pi³ka rêczna mê¿czyzn - Hala sportowa
Zespo³u Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci
w Rzeszowie
- pi³ka rêczna kobiet - Hala sportowa Publicznego Gimnazjum w Tyczynie
Harmonogram rozgrywek w pi³ce
rêcznej, Tyczyn hala gimnazjum:
28.08. 2008 r. (czwartek)
godz. 8.30 B1 AZS AWFiS Gdañsk - B3
AZS AWF Poznañ
godz. 10.00 A1 AZS PK Koszalin - A4
AZS AWF Kraków
godz. 11.30 A2 AZS AWF Wroc³aw - A3
AZS UMCS Lublin
godz.14.30 B3 AZS AWF Poznañ - B2
AZS AWF Warszawa

Najbli¿sze spotkanie Strug rozegra w B³a¿owej z dru¿yn¹ B³a¿owianki,
zaœ kolejny mecz na w³asnym stadionie
to potyczka z £KS £añcut, 27 sierpnia
br. (œroda) o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

S³awomir Ferenc
Miejski Klub Sportowy
sk³ada serdeczne podziêkowania
Panu Józefowi Cis³o - Prezesowi
„Eko-Strug” w Tyczynie za udostêpnienie pomieszczeñ dla naszego stowarzyszenia na czas remontu obiektu MKS Strug.

godz. 16.00 A3 AZS UMCS Lublin - A1
AZS PK Koszalin
godz. 17.30 A4 AZS AWF Kraków-A2
AZS AWF Wroc³aw
godz. 19.00 B2 AZS AWF Warszawa B1 AZS AWFiS Gdañsk
29.08. 2008 r. (pi¹tek)
godz. 8.30 A3 AZS UMCS Lublin - A4
AZS AWF Kraków
godz. 10.00 A1 AZS PK Koszalin - A2
AZS AWF Wroc³aw
godz. 11.30 B3 AZS AWF Warszawa B4 AZS PR Radom
godz. 13.30 o miejsca 5-7 4A - 3B
godz. 15.00 1/2 Fina³u 1A - 2B
godz. 16.30 1/2 Fina³u 1B - 2A
godz. 18.00 o miejsca 5-7 3A - 3B
30.08.2008 r. (sobota)
godz. 9.00 Fina³ o miejsca 3 - 4
godz. 10.30 Fina³ o miejsca 1 - 2
godz.12.00 Zakoñczenie
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Platinum 17. Rajd Rzeszowski
8 i 9 sierpnia br. na drogach Podkarpacia odbywa³ siê 17. Rajd Rzeszowski. To szósta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i ósma
runda Rajdowego Samochodowego Pu-

wi. Prowadz¹ca w Platinum 17. Rajdzie
Rzeszowskim za³oga Kuzaj/Natkaniec
zakoñczy³a pierwszy etap rajdu wypadniêciem z trasy. Na I m. awansowali
Grzegorz Grzyb i Przemys³aw Mazur,

charu PZM. W zawodach wystartowa³o
28 za³óg w RSMP i 50 w Pucharze PZM.
Ju¿ na pierwszym etapie Platinum
17. Rajdu Rzeszowskiego, na drugim odcinku specjalnym, jazdê zakoñczyli liderzy - Bryan Bouffier i Xavier Panseri. Nie
powiod³o siê równie¿ Leszkowi Kuzajo-

którzy ju¿ prowadzenia nie oddali do
koñca. II m. zajêli bracia Bêbenkowie,
a na III pozycji uplasowa³a siê za³oga Kajetan Kajetanowicz/Maciej Wis³awski.
Jeden z Odcinków Specjalnych
Rajdu przebiega³ przez nasz¹ okolicê. Zawodnicy wystartowali z Borku Starego,

Aktualnoœci WSIiZ
Rozpocz¹³ siê kolejny sezon na
obozy sportowe w Centrum Turystyki
i Rekreacji w Kielnarowej.

W ubieg³ym roku goœci³o tu tak¿e 18 pierwszoligowych dru¿yn z Polski,
Turcji, Królestwa Omanu oraz bokserzy
z Kataru.

nastêpnie jad¹c przez Kielnarow¹ oraz
ulicami: Zagrody, Partyzantów, Pu³anek,
Parkow¹, Grunwaldzk¹ w stronê Rynku,
zawracaj¹c za Koœcio³em w Tyczynie
dojechali do Rynku, gdzie - pod Urzêdem Miejskim - by³a meta tego odcinka.
Ciekawa i zaciêta walka toczy³a
siê tak¿e podczas Pucharu PZM. Ostatecznie na metê jako pierwsza dotar³a
za³oga Pawe³ Hankiewicz z Agnieszk¹
Wierzchowsk¹. Zwyciê¿yli w 8. Rundzie
Rajdowego Samochodowego Pucharu
PZM i dziêki temu awansowali na pierwsze miejsce w punktacji generalnej. Drugie miejsce ostatecznie zajêli Sopoliñski/
Machela, a trzecie El¿bieciak/W¹troba.
Pomimo niepogody Rajd przyci¹gn¹³ na trasê spor¹ czêœæ kibiców. Dla
wiêkszoœci by³a to okazja do zobaczenia
w akcji najlepszych rajdowych zawodników startuj¹cych w Mistrzostwach Polski.
- Ciekawe widowisko, szybka jazda, super oprawa i wiele emocji. Byle do przysz³ego Rajdu Rzeszowskiego na ulicach
Tyczyna. - podsumowa³ krótko zmagania kierowców jeden z kibiców.

S³awomir Ferenc
Fot. Magda Krztoñ

OG£OSZENIA
Nowo otwarty
sklep wielobran¿owy

„DOLORES”
Tyczyn, Rynek 21
Zapraszamy!!!
Uczeñ klasy pierwszej LO w Tyczynie poszukuje pokoju do wynajêcia w roku szkolnym 2008/09.
Tel. 013 46-77-178; 664-023-065

Biuro Rachunkowe
„Archimedes”
Formê do nowego okresu rozgrywek przygotowuj¹ ju¿ siatkarze BKS
Bochnia.
Za kilka dni przyje¿d¿aj¹ siatkarki z Mielca, Warszawy, Bi³goraja, Jaworzna i Jastrzêbia.
Na goœci czeka olbrzymia hala
sportowa, si³ownia, sauna, nowoczesne
urz¹dzenia do odnowy biologicznej, kryta uje¿d¿alnia dla koni, a tak¿e wygodny
hotel i dobra kuchnia.
Te atrybuty sprawiaj¹, ¿e Kielnarowa, a tym samym Tyczyn, znane s¹ ju¿
w ca³ej Polsce i w œwiecie.
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CTiR stale poszerza swoj¹ ofertê
sportow¹, szkoleniow¹ i gastronomiczn¹.
W bie¿¹cym tygodniu oddano
m.in. do u¿ytku boisko do pi³ki pla¿owej
dla potrzeb studentów, trenuj¹cych sportowców, ale te¿ mieszkañców gminy
i miasta Rzeszowa.
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Poleca us³ugi w zakresie:
- podatkowej ksi¹¿ki przychodów
i rozchodów,
- ewidencji VAT, rycza³tów,
- rozliczeñ podatkowych.
Tel. 601-515-156
Sprzedam
sukniê œlubn¹ z dodatkami,
z Salonu SPOSA, 170/38
z mo¿liwoœci¹ zmiejszenia.
Tel. 606-199-431, 017 22-91-404

Jeœli szukasz pracy...
Nazwa stanowiska

nr oferty

- referent ds. prawnych
- betoniarz-zbrojarz
- cieœla szalunkowy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciel-obróbka rêczna
- opiekun zmiany
- sprzedawca-magazynier
- moter stolarki okiennej
- kasjer
- kasjer-sprzedawca
- sprzedawca-dzia³ tekstylia
- pracownik fizyczny
- sprzedawca na stoisko miêsne
- handlowiec
- nauczyciel przedszkola
- kasjer-dysponent
- nauczyciel (fryzjerstwa)
- ksiêgowa
- magazynier
- kierwca kat. B
- in¿. budownictwa
- monter lub pomocnik
montera instalacji wod.-kan. i co
- robotnik drogowy
- kierowca kat. C i E

4745
4743
4742
4735
4734
4733
4732
4731
4729
4728
4727
4726
4725
4724
4723
4722
4716
4714
4713
4710
4703
4702
4697
4695

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. 017-22-91-885.
Podkarpacki Oœrodek Rozwoju
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w Rzeszowie
Biuro bezp³atnych porad
DURA LEX SED LEX
prze³am bezradnoœæ w dochodzeniu
swoich praw
Tyczyn, ul. Rynek 25
budynek Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie czynne
w ka¿dy czwartek od 9.00 do 13.00,
tel. 017 22-91-885
Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji bezp³atnych porad prawnych udziela mgr Maciej Bandelak

Ochrona w³asnoœci
W³aœciciel jako podmiot, któremu
przys³uguje pe³ne w³adztwo nad rzecz¹,
ograniczone jedynie uregulowaniami
ustawowymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego mo¿e, z wy³¹czeniem innych
osób, korzystaæ z rzeczy zgodnie ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem
swego prawa, w szczególnoœci mo¿e pobieraæ po¿ytki i inne dochody z rzeczy
oraz w tych samych granicach rozporz¹dzaæ rzecz¹. Uprawnienia w³aœciciela
podlegaj¹ szczególnej ochronie prawnej,
która przejawia siê w mo¿liwoœci wyst¹pienia na drogê s¹dow¹ z powództwem
windykacyjnym oraz z powództwem
negatoryjnym. Roszczenie windykacyjne chroni w³aœciciela w sytuacji bezprawnego pozbawienia go posiadania rzeczy
i oznacza uprawnienie w³aœciciela do
¿¹dania od osoby, która w³ada faktycznie jego rzecz¹, a¿eby rzecz zosta³a mu
wydana.
Roszczenie negatoryjne zaœ, powstaje w razie innego bezprawnego
wkroczenia w sferê uprawnieñ w³aœciciela i przys³uguje w³aœcicielowi przeciwko osobie, która narusza w³asnoœæ w inny
sposób ani¿eli przez pozbawienie w³aœciciela faktycznego w³adztwa nad rzecz¹.
Mo¿e polegaæ na ¿¹daniu przywrócenia
stanu zgodnego z prawem i zaniechania
naruszeñ. Powy¿sze roszczenia w³aœciciela nie ulegaj¹ przedawnieniu, je¿eli
dotycz¹ nieruchomoœci. Samoistny posiadacz (czyli nie bêd¹ca w³aœcicielem
osoba faktycznie w³adaj¹ca rzecz¹) w dobrej wierze nie jest obowi¹zany wobec
w³aœciciela do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny
ani za jej zu¿ycie, ani za jej pogorszenie
lub utratê. Nabywa w³asnoœæ po¿ytków
naturalnych, które zosta³y od rzeczy od³¹czone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane po¿ytki cywilne, je¿eli
sta³y siê w tym czasie wymagalne. Jednak¿e samoistny posiadacz w z³ej wierze, jak równie¿ samoistny posiadacz
w dobrej wierze od chwili, kiedy dowiedzia³ siê o wytoczeniu przeciwko niemu
powództwa o wydanie rzeczy jest obowi¹zany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej
zu¿ycie, pogorszenie lub utratê, chyba ¿e
pogorszenie lub utrata nast¹pi³a bez jego
winy. Obowi¹zany jest zwróciæ pobrane
od powy¿szej chwili po¿ytki, których nie
zu¿y³, jak równie¿ uiœciæ wartoœæ tych,
które zu¿y³. Samoistny posiadacz w dobrej wierze mo¿e ¿¹daæ zwrotu nak³adów

koniecznych na rzecz o tyle, o ile nie maj¹
pokrycia w korzyœciach, które uzyska³
z rzeczy. Zwrotu innych nak³adów mo¿e
¿¹daæ o tyle, o ile zwiêkszaj¹ wartoœæ
rzeczy w chwili jej wydania w³aœcicielowi. Jednak¿e gdy nak³ady zosta³y dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedzia³ siê
o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, mo¿e on ¿¹daæ
zwrotu jedynie nak³adów koniecznych.
Samoistny posiadacz w z³ej wierze mo¿e
¿¹daæ jedynie zwrotu nak³adów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile w³aœciciel
wzbogaci³by siê bezpodstawnie jego
kosztem.
Roszczenia w³aœciciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy,
o zwrot po¿ytków lub o zap³atê ich wartoœci, jak równie¿ roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniaj¹ siê z up³ywem roku od
dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy
roszczeñ samoistnego posiadacza przeciwko w³aœcicielowi o zwrot nak³adów
na rzecz.

Dorota Wolak
doradca w Podkarpackim Oœrodku Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w Rzeszowie
Niniejszy dokument zosta³ opublikowany,
dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treœæ tego dokumentu odpowiada Podkarpacki Oœrodek Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego, pogl¹dy w nim
wyra¿one nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym
razie stanowiska UE.

Nie tylko 997
Kontakt telefoniczny w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn 017-23-02-997
Posterunek Chmielnik 017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne
017-22-95-997
Posterunek Lubenia
017-87-10-013
W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ na numer Pogotowia Policji
997 (numer bezp³atny).

Dzielnicowi w gminie Tyczyn
Tyczyn - Jacek Bury
Hermanowa-Budziwój
- Rados³aw Pociask
Bia³a-Matysówka
- Maciej Chudzikiewicz
Borek Stary-Kielnarowa
- Krzysztofa Ciurysek-Fryc
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Og³oszenie o przetargu

Rada Nadzorcza Banku Spó³dzielczego
w Tyczynie

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
,,Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Koœciuszki 6
(017) 2219312 fax (017) 2219360
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
(licytacja)
na sprzeda¿
koparko ³adowarki Ostrówek K-162 nr rej U 399 r.
produkcji 1986 stan licznika 3008 mtg.
Przetarg odbêdzie siê 10 wrzeœnia 2008 r. o godz.
11.00 w siedzibie Spó³ki ,,Eko-Strug” w Tyczynie ul. Koœciuszki 6 pok. Prezesa Spó³ki. Koparkê mo¿na ogl¹daæ codziennie w siedzibie spó³ki w Tyczynie ul. Koœciuszki 6
w godz 7.00-15.00.
Cena wywo³awcza wynosi 21700 z³ wadium 2.170 z³
min post¹pienie 200 z³ do ceny nie bêdzie doliczony podatek VAT. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata
wadium w gotówce w wysokoœci 2.170 z³ na konto spó³ki
,,Eko-Strug” w banku Spó³dzielczym w Tyczynie nr konta
47 9164 0008 2001 0001 8148 0001 lub w kasie Spó³ki do
dnia 9 wrzeœnia 2008 r.
Termin zostaje zachowany je¿eli kwota wadium wp³ynie na rachunek Spó³ki do dnia 9 wrzeœnia 2008 r.
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowi¹zany jest do przedstawienia komisji przetargowej orygina³u potwierdzaj¹cego wp³atê wadium. Wadium wp³acone
przez uczestnika, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet ceny nabycia koparki. Wadium wp³acone przez innych
uczestników przetargu podlega zwrotowi w kasie Spó³ki niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, jednak
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania,
zamkniêcia lub uniewa¿nienia przetargu. Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia koparki winna nast¹piæ w ci¹gu 7 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nabywcy, który nie uiœci³
op³aty w wy¿ej wymienionym terminie nie przys³uguje roszczenie prawa w³asnoœci koparki a wadium nie podlega zwrotowi.
Prezes Zarz¹du zastrzega sobie prawo do odwo³ania
og³oszonego przetargu z wa¿nych powodów.
Szczegó³owe informacje o sprzedawanej koparce oraz
przetargu mo¿na uzyskaæ w Spó³ce ,,Eko-Strug” w Tyczynie Pokój Dzia³u Technicznego tel. 017 22-19-312.

og³asza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego
Dzia³aj¹c na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Banku
Spó³dzielczego w Tyczynie og³asza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Tyczynie.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia okreœlone wymagania:
1. wykszta³cenie wy¿sze (preferowane bankowe),
2. byæ cz³onkiem BS lub z³o¿yæ deklaracjê przyst¹pienia,
3. posiadaæ niezbêdne kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe do kierowania Bankiem (co najmniej 5 letni sta¿ pracy na stanowisku kierowniczym w bankowoœci lub innych
instytucjach finansowych),
4. ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy w bankowoœci.
Kandydatem na Prezesa nie mo¿e byæ osoba:
1. karana za przestêpstwo umyœlne lub skarbowe,
2. przeciwko której jest prowadzone postêpowanie karne,
3. która spowodowa³a straty w miejscu pracy,
4. w stosunku do której zosta³ wydany s¹dowy zakaz
zajmowania stanowisk kierowniczych.
Podania w zamkniêtych kopertach z dopiskiem
„Kandydat na Prezesa” nale¿y sk³adaæ w siedzibie Banku
Spó³dzielczego w Tyczynie do dnia 31.08.2008 r.
W sk³adanych podaniach kandydat na Prezesa Zarz¹du powinien przedstawiæ pisemn¹ d³ugofalow¹ strategiê dzia³ania Banku.
Do podania nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe oraz z³o¿yæ
oœwiadczenie, ¿e nie dotyczy go postêpowanie karne.
Rada Nadzorcza mo¿e wybraæ kandydata na Prezesa
Zarz¹du spoœród zg³oszonych kandydatów, mo¿e te¿ powtórzyæ postêpowanie konkursowe.
Konkurs przeprowadzi Rada Nadzorcza Banku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania
konkursowego, kandydaci zostan¹ powiadomienie indywidualnie.

Okres zasi³kowy 2008/2009

Œwiadczenia rodzinne
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie informuje
mieszkañców gminy, ¿e zgodnie z art.26
ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych
(tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2006 r.,
Nr 139, pozycja 992 ze zm.) wyp³ata
œwiadczeñ nast¹pi:
> w przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres
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zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca br., ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz
wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za
miesi¹c wrzesieñ nastêpuje do dnia
30 wrzeœnia 2008 r.,
> w przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z doku-
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mentami w okresie od dnia 1 sierpnia
do dnia 30 wrzeœnia br., ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c
wrzesieñ nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika 2008 r.
Wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych przyjmowane s¹
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej (pok. nr 10 i 12) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30
do 15.30.

Burmistrz Tyczyna
dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261
poz.2603)
informuje, ¿e od dnia 22 sierpnia br. (na okres 21 dni) na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie zosta³
umieszczony
wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu
- dzia³ka nr 1707/3 w Tyczynie
przeznaczonych do dzier¿awy
- czêœæ dzia³ki nr 1618/3 w Tyczynie
- dzia³ka nr 1577 w Kielnarowej.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce wy¿ej wymienionych nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie, pokój 13 lub 11.

Burmistrz Tyczyna
informuje o og³oszeniu
przetargu ustnego nieograniczonego
na
sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych
w Gminie Tyczyn, w miejscowoœciach:
> Tyczyn, dz. nr 1120/13 o pow. 0.0795 ha
> Budziwój, dz. nr 1195/2 o pow. 0.03 ha
> Budziwój, dz. nr 943/1 o pow. 0.68 ha
> Borek Stary, dz. nr 1473/1 o pow. 0.25 ha
> Hermanowa, dz. nr 956/2 o pow.0.20 ha
> Hermanowa, dz. nr 1623/3 o pow. 0.44 ha
> Kielnarowa, dz. nr 371/2 o pow. 0.15 ha,
> Bia³a, dz. nr 987/2 o pow. 0.3118 ha,
> Bia³a, dz. nr 952/1o pow. 0.29 ha,
> Bia³a, dz. nr 953/4 o pow. 0.14 ha,
> Bia³a, dz. nr 899/6 o pow. 0.10 ha,
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 wrzeœnia 2008 r.
o godz. 9.15 w sali posiedzeñ Urzêdu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium w gotówce na konto UM w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie
nr konta: BS Tyczyn 8091640008-2001-0000-0286-0018 lub
w kasie Urzêdu do dnia 12 wrzeœnia 2008 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w UM w Tyczynie
pok. 11, tel. (0-17) 22 19 310 w. 21 oraz na stronie internetowej www.tyczyn.pl.

0-608-439-955
pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i œwiêta,
zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK „Eko-Strug” w Tyczynie.
W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod
numerami telefonów:
017 22-19-312 017 22-19-360

Ksi¹¿ki o gminie
W Urzêdzie Miejskim
pok. 21 i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki i mapy o Tyczynie.
S¹ to:
> „ZIEMIA TYCZYÑSKA
z bliska i z daleka” (2008), koncepcja Kazimierz Szczepañski,
cena 35 z³.
> „Ziemia tyczyñska w starej fotografii” (2008), koncepcja
Alicja Kustra i Kazimierz Szczepañski, cena 25 z³
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic, pr. zbiorowa, cena 15 z³.
> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legendy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbigniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn - edukacja regionalna. Program wycieczek po
Tyczynie i okolicy dla klas IV-VI (2006), autorka Anna
Kowalczyk, cena 15 z³.
> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz Frydrych i archiwum UGiM, opracowanie
graficzne Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-1973 (2005), autorki:
Teresa Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.
> W³adys³aw Samek. Ch³op - inteligent z Borku Starego
(2004), opracowanie redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel,
cena 15 z³.
> Mapy: województwo podkarpackie oraz okolice Rzeszowa,
cena 5 z³

Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Eko-Strug" Sp. z o.o.
w Tyczynie informuje, ¿e:
œwiadczy kompleksowe us³ugi w zakresie wykonawstwa
przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Przy³¹cza wykonujemy z materia³ów w³asnych lub materia³ów powierzonych przez klienta. Na wykonane roboty Spó³ka wystawia faktury VAT oraz udziela gwarancji.
Ponadto Spó³ka ,,Eko-Strug” wykonuje us³ugi
w zakresie:
- wcinki na istniej¹cym wodoci¹gu,
- nawiercenia istniej¹cego wodoci¹gu,
- wykonania przykanalika wodoci¹gowego,
- wykonania przykanalika sanitarnego,
- us³ugi specjalistycznym sprzêtem ciœnieniowym WUKO
do przepychania zatorów kanalizacji sanitarnej, czyszczenia kanalizacji i studzien,
- pomiaru opornoœci instalacji elektrycznej,
- us³ugi kopark¹ JCB mini,
- zamykania przy³¹czy na okres zimowy,
- otwierania przy³¹czy po zimie,
- trwa³ego wy³¹czenia i ponowngo w³¹czenia dop³ywu wody
i odbioru œcieków.
Wszelkich informacji o œwiadczonych us³ugach udzielaj¹
pracownicy Dzia³u Technicznego
tel. 017-22-19-312, 017-22-19-360, 600-388-611.
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

OG£OSZENIA

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. 5 arów lub mieszkanie w bloku, lub dom do drobnego remontu na terenie
gminy Tyczyn.
(291/3)
Tel. 607-515-707
Sprzedam lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Tyczynie.
(292/3)
Tel. 017 22-99-028; 505-334-282
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 50 arów po³o¿on¹
w Hermanowej (wy¿ej szko³y), 1.000 z³ ar.
(295/1)
Tel. 017 22-99-490
Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹ w Kielnarowej,
Borku Starym o powierzchni do 10 arów.
(296/1)
Tel. 888-820-543

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
Podejmê pracê jako opiekunka. Jestem m³od¹ i doœwiadczon¹ kobiet¹, dlatego chêtnie zaopiekujê siê maluszkiem (w Tyczynie lub okolicy).
(105/3)
Tel. 017 22-91-882; 513-439-891
Do lekkich prac ogrodowych i koszenia trawy
zatrudniê. Kontakt Hermanowa tel. 017 22-91-962
(106/2)
Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.26.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê” i „Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.

Sprzedam sukniê œlubn¹ z salonu La Sposa w kolorze
ecri z trenem podpinanym, rozmiar 38. Góra sukni
z oddzielnym bolerkiem, haftowana z koronki i obszywana koralikami. Suknia w bardzo dobrym stanie.
Tel. 694-741-513

Bar „U Wiktora”
organizuje:
> przyjêcia weselne,
> bankiety,
> spotkania towarzyskie,
> konferencje, imprezy okolicznoœciowe - do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê
Tel. 017 22-91-360
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Nowo otwarty Punkt Apteczny RODZINNY
w Borku Starym zaprasza!
- Oœrodek Zdrowia
- Fachowe porady
- Najni¿sze ceny
- Bezp³atny pomiar ciœnienia
Tel. 017 22-98-888

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

CENTROMED
Tyczyn, ul. Rynek 13
Zaprasza do poradni, które oferuj¹ szerok¹ gamê us³ug
w zakresie:
* okulistyki,
* dermatologii,
* otolaryngologii,
* ginekologii
przy zastosowaniu nowoczesnej, wysokiej klasy aparatury i sprzêtu medycznego.
Œwiadczenia wykonywane s¹ bezp³atnie
w ramach umowy z NFZ
Prowadzi bezp³atne badania audiometryczne s³uchu.
Ponadto w NZOZ CENTROMED mieszcz¹ siê prywatne gabinety lekarskie:
* pediatryczny,
* chirurgiczny
Rejestracja osobiœcie i telefonicznie codziennie
w godzinach od 8.00 - 18.00, tel. 017 22-93-970,
email: przychodnia@centromed.pl
Budynek NZOZ CENTROMED zlokalizowany jest
w centrum Tyczyna - wyposa¿ony w windê osobow¹ oraz
dysponuje w³asnym parkingiem. W tym samym budynku mieœci siê gabinet stomatologiczny, apteka i zak³ad
optyczny.
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