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Jest ju¿ harcersk¹ tradycj¹ spêdza-
nie ferii zimowych poza domem - na biwa-
kach i zimowiskach. W tym roku grupa
67-miu harcerzy i zuchów z Hufca Ziemi
Rzeszowskiej i Zwi¹zku Dru¿yn Doliny
Strugu aktywnie wypoczywa³a na zimo-
wisku w Futomie, w dniach 30 stycznia -
4 lutego. Kolejny ju¿ raz tamtejsza szko³a
go�cinnie otworzy³a swe progi na przy-
bycie harcerskiej braci.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji
z B³a¿owej zapozna³ uczestników z zasa-
dami bezpieczeñstwa w czasie zabaw zi-
mowych i w ruchu drogowym. Stra¿acy
z OSP w Futomie zaprosili harcerzy do re-
mizy, pokazali sprzêt stra¿acki, Izbê Tra-
dycji i omówili zasady ochrony przeciw-
po¿arowej.

Ferie po harcersku

                           phm. Iwona Wo�niak
                           Komendant ZHP ZDDS

Dzieci odwiedzi³y ku�niê rzemios³a
artystycznego, pracowniê stolarstwa ar-
tystycznego i tkactwa artystycznego.
By³o te¿ co� �dla ducha� - uczestnictwo
w mszach �w. w ko�ciele parafialnym pw.
�w. Walentego. 2 lutego (�wiêto Matki
Boskiej Gromnicznej) ks. proboszcz  po-
wita³ wszystkich s³owami: �Id¹ ludzie do
ko�cio³a bez obawy i lêku. Ten siê �mierci
nie boi, kto gromnicê ma w rêku�. Dzieñ
pó�niej, na �w. B³a¿eja, odby³a siê msza
z ciekawym obrzêdem �wiêcenia jab³ek
i zwyk³ych �wiec, na pami¹tkê uleczenia
chorego dziecka.

Pogoda sprzyja³a rekreacji na po-
wietrzu, wiêc w ruch posz³y ³y¿wy i sanki.
Zajêcia prowadzone by³y przez wykwali-

fikowan¹ kadrê instruktorsk¹. Zabawy
i gry ruchowe przeplatano nauk¹ piose-
nek i pl¹sów, majsterk¹, konkursami pla-
stycznymi, elementami musztry, pierwszej
pomocy (samarytanka) itp. Wieczory spê-
dzano na �wieczkowiskach, kominkach,
�piewograniu i dyskotekach. Pierwsze
�wieczkowisko po�wiêcone by³o tragedii
w Katowicach - minut¹ ciszy uczczono
pamiêæ ofiar katastrofy. Na drugim odby-
³a siê prezentacja dru¿yn. Po zwiadzie �ro-
dowiskowym dzieci przedstawi³y historiê
Futomy i w³asnych miejscowo�ci.  Kolej-
ny kominek po�wiêcony by³ Orlêtom
Lwowskim w ramach Kampanii �Bohater�.

Uczestnicy zimowiska �na³adowali
akumulatory� przed dalsz¹ nauk¹ w i za-
dowoleni wracali do domów.

Rozbrzmiewa³ g³o�no harcerski
�piew na II Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek
Hufca Ziemi Rzeszowskiej i Zwi¹zku Dru-
¿yn Doliny Strugu. Impreza odby³a siê
w Trzcianie w ostatni¹ sobotê ferii zimo-
wych. Z Doliny Strugu wziê³y w nim udzia³

�Oj, weso³o nam, przyszed³ do nas Pan...�
i pastora³ek, ró¿norodny sposób interpre-
tacji i aran¿acji, indywidualna forma eks-
presji artystycznej wykonawców pozwo-
li³a unikn¹æ efekciarstwa. Przegl¹d da³
margines indywidualizmu, np. poprzez
popisy solowe, grê na instrumentach mu-
zycznych czy te¿ �piew po hiszpañsku
i gwar¹ góralsk¹.

Znakomite prowadzenie programu
przegl¹du przez dh. Tomasza Januszew-
skiego przeplatane by³o harcerskimi
okrzykami i zabawami.

Wystêpy poprzedzi³a uroczysta
Msza �w. koncelebrowana przez ks. pro-
boszcza i kapelana chor¹gwianego ks.
Czes³awa Goraja. Oprawê muzyczn¹
Mszy przygotowa³a dru¿yna harcerska dh.
T. Januszewskiego. Na zakoñczenie wójt
gminy �wilcza, Wojciech Wdowik, zapro-
si³ wszystkich na kolejny przegl¹d.

dru¿yny harcerskie z SP nr 2 w Chmielni-
ku pod opiek¹ dh. Marty Rejman, z SP
w B³a¿owej Dolnej pod opiek¹ dh. Agaty
Jakubczyk-Piech i z SP w Budziwoju
(zdj.) pod opiek¹ dh. Iwony Wo�niak.

Dowolno�æ w wyborze kolêd
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          11 lutego br. w sali widowiskowej
M-GOK w Tyczynie odby³a siê zabawa
karnawa³owa dla naszych milusiñskich.
Dzieci przebrane w piêkne stroje, wcieli³y
siê w bohaterów znanych bajek i filmów.
Na sali pe³no by³o ksiê¿niczek, rycerzy,
myszek - nie sposób tutaj wymieniæ te
wszystkie wspaniale wygl¹daj¹ce posta-
cie. Przy muzyce dzieci wylewa³y ostatnie
poty. Ostatnie - jak przysta³o na prawdzi-

Jak karnawa³ - to karnawa³!

Ma³y konkursik z nagrodami          >

Oto Ma³a Miss i Mister Balu W kó³ku zabawa jest najlepsza

Za parê lat uczestnicy Balu z niedowierzaniem obejrz¹ to zdjêcie i pomy�l¹: czy ja by³em taki ma³y?

we �ostatki�. Nikt siê nie oci¹ga³, ka¿dy
tañczy³ jak potrafi³ najlepiej. Dzieci po raz
kolejny udowodni³y, ¿e potrafi¹ siê do-
brze bawiæ. Wszystkim dopisywa³ wspa-
nia³y humor. Organizatorzy balu, czyli M-
GOK w Tyczynie oraz Biblioteka w Ty-
czynie zadbali o �ma³e co nieco� .

Oto kilka  fotografii  wykonanych
podczas tej imprezy.

Z cyklu �Prezentacje m³odych�
Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie

zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa i rysunku

Macieja GULAKA

22 lutego 2006 r. godz. 18.00 sala widowiskowa M-GOK

Wystawa czynna do 24 marca br. w galerii M-GOK w godz. 9.00 - 18.00

Uwaga  Czyte lnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹ 5 marca 2006 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

27 lutego 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.
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W naszej Gminie obserwujemy ¿y-
wio³owy rozwój budownictwa mieszkanio-
wego, szczególnie w Budziwoju, Bia³ej,
Tyczynie. Inwestorów ucieszy zapewne
fakt, i¿ w 2006 i 2007 roku bêd¹ mogli odzy-
skaæ czê�æ podatku od towarów i us³ug,
zwanym podatkiem VAT.

1 wrze�nia 2005 r. Prezydent RP pod-
pisa³ ustawê o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków zwi¹zanych z budow-
nictwem mieszkaniowym. Ustawa wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 2006 r. i od tego czasu
na jej mocy mo¿emy staraæ siê o zwrot po-
datku VAT, który zap³acili�my dokonuj¹c
zakupu materia³ów budowlanych w okre-
sie od 1 maja 2004. Ustawa odnosi siê do
wydatków dokonanych od 1 maja 2004 do
31 grudnia 2007, zatem zarówno w 2006 jak
i 2007 roku dokonuj¹c zakupu materia³ów
budowlanych mo¿emy otrzymaæ zwrot ró¿-
nicy podatku VAT wyliczonej jako ró¿nicy
pomiêdzy zap³aconym podatkiem VAT
o stawce 22% a wielko�ci¹ podatku, gdy
jego stawka wynosi³a 7% . Zwrot dotyczy
materia³ów budowlanych, które przed
1 maja 2004 mia³y stawkê 7%, czyli w³a�ci-
wie wszystkich materia³ów budowlanych.
Dla u³atwienia Minister w³a�ciwy ds. bu-
downictwa og³osi³ obwieszczenie, w któ-
rym konkretnie okre�li³ te materia³y.

Aby uzyskaæ zwrot, kupuj¹c mate-
ria³y nale¿y braæ fakturê zakupu. Zwrot do-
tyczy materia³ów wykorzystywanych przy
budowie i remontach mieszkañ, domów
jedno i wielorodzinnych. Zwrot dokony-
wany jest osobie fizycznej na podstawie
faktur wystawionych na osobê wniosku-
j¹ca o zwrot i wynosi 68,18% podatku VAT
wynikaj¹cej z faktury.

Przyk³ad. Je�li zakupiono towar na
kwotê 1220 z³ to zap³acony podatek VAT
wynosi 220 z³, zatem iloczyn 66,18 x 220 z³ =
149,99 z³ i tê kwotê po zaokr¹gleniu do pe³-
nych z³otych, czyli 150 z³ mo¿emy otrzy-
maæ z powrotem.

Je�li faktury na zakup materia³ów
zosta³y wykorzystane do rozliczenia podat-
ku od osób fizycznych (ulga remontowa
lub budowlana) to wielko�æ zwrotu na pod-
stawie tych faktur bêdzie wynosi³a 55,23%
kwoty podatku VAT.

Przyk³ad. Je�li zakupiono towar na
kwotê 1220 z³ to zap³acony podatek VAT
wynosi 220 z³, zatem iloczyn 55,23 x 220 z³ =
121,50 z³ i tê kwotê po zaokr¹gleniu do pe³-
nych z³otych, czyli 121 z³ mo¿emy otrzy-
maæ z powrotem.

Je�li budujesz lub remontujesz

Kupuj z faktur¹ VAT
Ustawa wprowadza ograniczenia

maksymalnej kwoty zwrotu, bêdzie ona
ustalana co kwarta³. Prognozuj¹c, przy bu-
dowie nowego domu limit wyniesie oko³o
22 000 z³, co odnosi siê do zakupu materia-
³ów na kwotê 182 tys. Przy remoncie domu
limit mo¿e wynie�æ 9500 z³, czyli mo¿emy
wydaæ na ten cel 78 tys.

Jak otrzymaæ zwrot; przypomi-
nam, i¿ ju¿ mo¿na sk³adaæ wniosek, który
powinien zawieraæ:
1) Imiê i nazwisko, numer identyfikacji po-
datkowej, adres miejsca zamieszkania, oso-
by fizycznej a w przypadku ma³¿eñstwa -
obojga ma³¿onków.
2) Wskazanie w³a�ciwego urzêdu skarbo-
wego, do którego kierowany jest wniosek.
3) Rodzaj poniesionych wydatków.
4) Rok rozpoczêcia inwestycji.
5) Wykaz faktur oraz warto�ci poniesio-
nych wydatków.
6) Kwotê zwrotu obliczon¹ wg powy¿szych
zasad.
7) O�wiadczenie o zakresie przeprowadzo-
nego remontu je�li roboty nie wymaga³y
pozwolenia na budowê.
8) Wskazanie sposobu wyp³aty kwoty
zwrotu; je¿eli wyp³ata ma nast¹piæ za po-
�rednictwem banku nale¿y podaæ nr konta.
9) Podpis osoby ubiegaj¹cej siê o zwrot. Wac³aw B³oñski

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kopiê:
1) Pozwolenia na budowê albo w przypad-
ku remontu, dokumenty potwierdzaj¹ce ty-
tu³ prawny osoby fizycznej do budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkaniowego.
2) Faktury dokumentuj¹ce poniesione
wydatki.
3) W przypadku wniosku sk³adanego po
zakoñczeniu budowy - pozwolenie na u¿yt-
kowania obiektu budowlanego w przypad-
ku braku obowi¹zku jego uzyskania  za-
wiadomienie o zakoñczeniu inwestycji.
4) W przypadku wniosku sk³adanego
w trakcie budowy nale¿y do³¹czyæ kopiê
dziennika budowy okre�laj¹cego stopieñ
zawansowania inwestycji, sporz¹dzonego
przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia bu-
dowlane je¿eli roboty wymaga³y pozwole-
nia na budowê.

Warto sk³adaæ wnioski ju¿ teraz za
zakupy dokonane od 1 maja 2004 do dzi-
siaj; im szybciej zg³osimy wniosek tym
szybciej otrzymamy zwrot.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ wszystkie
wydatki na budowê domu lub remont po-
niesione w 2006 i 2007 roku s¹ objête
ustaw¹ o zwrocie i po spe³nieniu opisa-
nych kryteriów bêdziemy mogli odebraæ
czê�æ zap³aconego VATu.

Przy sk³adaniu pierwszych wnio-
sków proponujê skorzystaæ z pomocy osób
zajmuj¹cych siê tym zawodowo lub biur
rachunkowych.

Paniom
Anieli Drozd i Zofii Drozd

wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

TE�CIOWEJ
sk³adaj¹:
               Pracownicy
      Miejskiej i Gminnej Biblioteki
      Publicznej w Tyczynie

Henryce i Stanis³awowi
Wojturskim

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i ¿alu z powodu �mierci

OJCA i TE�CIA
sk³adaj¹:
           Dyrekcja i pracownicy
           M-GOK w Tyczynie

�p.
ppor. JAN MAZUR

u³an 20 Pu³ku U³anów im. Króla Jana Sobieskiego III w Rzeszowie,
uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. i Akcji �Burza� w 1944 r.

zmar³ 30 stycznia 2006 r.

Cze�æ Jego pamiêci

Zarz¹d Ko³a �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Krajowej w Tyczynie
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 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drog-
mark� Domino Marek, Kielnarowa 103,
                                         tel. 0 887 485 118.
- droga Hermanowa-Czerwonki do grani-
cy Borku Nowego:
Zak³ady Miêsne �Herman� Kielnarowa,
                                           tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód dro-
gowy B³a¿owa,
        tel. 017 22 90 782, kom. 0 608 292 972.

Kto od�nie¿a drogi

Odpady wci¹¿ traktowane s¹ jako
z³o konieczne i zagro¿enie, nie za� jako
�ród³o surowca i energii, które mo¿na wy-
korzystaæ. Jak wynika ze statystyk, w Pol-
sce wci¹¿ 98% odpadów komunalnych
trafia na wysypiska. Jednocze�nie ok. 30%
masy odpadów komunalnych to surowce
wtórne: papier, tworzywa sztuczne, szk³o
i metale. Statystyczny mieszkaniec wyrzu-
ca rocznie ok. 47 kg papieru, 20 kg szk³a
i 9 kg metalu. Wzrasta i to znacznie ilo�æ
opakowañ, zw³aszcza z tworzyw sztucz-
nych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami ka¿dy ma obowi¹zek segregacji od-
padów, aby mniej trafia³o na wysypiska,
a wiêcej surowców mog³o zostaæ powtór-
nie przetworzonych.

W 2005 r. z terenu gminy Tyczyn
zosta³o zebranych i wywiezionych do
unieszkodliwienia 1765 ton zmieszanych
odpadów komunalnych. Do powtórnego
odzysku trafi³o 69 ton surowców wtór-
nych tj:
- 52,3 tony szk³a bia³ego i kolorowego
- 4 tony papieru i makulatury
- 11 ton tworzyw sztucznych
- 1,8 tony drobnych metali i aluminium,
co w porównaniu z 2004 rokiem daje 7 ton
surowców wtórnych wiêcej.

Oleje przepracowane i zu¿yte ba-
terie nale¿¹ do grupy odpadów niebez-
piecznych, które powinny byæ zbierane
do specjalnie przeznaczonych na nie po-
jemników. Oleje przepracowane mo¿na
zdeponowaæ bezp³atnie na placu serwisu
samochodowego Firmy SZiK w Tyczynie,
ul. Grunwaldzka 82, gdzie znajduje siê prze-
znaczony na ten odpad pojemnik. W ubr.
zebrano ponad 1,5 tony olejów przepra-
cowanych. Zu¿yte baterie mo¿na wrzucaæ
do pojemnika ustawionego w UGiM
w Tyczynie lub przekazaæ szko³om, które
zbieraj¹ je w ramach konkursu �£owcy ba-
terii�. Zesz³oroczny konkurs przyniós³
w sumie 347,6 kg zebranych baterii!!!

- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Ty-
czyn: obwód drogowy Babica,
                                           tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gów-
ka: obwód drogowy £añcut,
                                         tel. 017  22 52 666.

Przypominamy w³a�cicielom nieru-
chomo�ci, ¿e ci¹¿y na nich obowi¹zek
uprz¹tniêcia b³ota, �niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomo�ci (za taki chodnik
uznaje siê czê�æ drogi publicznej s³u¿¹c¹
dla ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpo�red-
nio przy granicy nieruchomo�ci).

System selektywny i efektywny w gospodarce odpadami
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Tyczyn Budziw ój Bia³a Borek Stary Kielnarow a Matysów ka Hermanow a

liczba gospodarstw liczba umów

Wykres przedstawiaj¹cy ilo�æ zawartych umów w poszczególnych miejscowo�ciach.

 Trans-Formers  

Podkarpacie  18 %

MPGK Bia³a  53 % 

GK B³a¿owa  29 %

Wykres obrazuj¹cy procentow¹ ilo�æ umów podpisanych na wywóz odpadów
 z poszczególnymi Przedsiêbiorcami wywozowymi.

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 bezpo�rednio na numer Pogoto-
wia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹ radio-
w¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych s³u¿-
bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

Jak wynika z ewidencji umów prze-
kazanych gminie przez przedsiêbiorstwa,
na koniec 2005 r. oko³o 2939 gospodarstw
domowych ma podpisane umowu na wy-
wóz odpadów komunalnych. Stanowi
to 73% gospodarstw domowych gminy
Tyczyn.

Pozwolenie na zbiórkê odpadów
na terenie gminy Tyczyn posiadaj¹:
> Gospadarka Komunalna Sp. z o.o.
                    w B³a¿owej, tel. 017- 22-97-085,
> MPGK Bia³a 238, tel. 017 - 86-130-00,
> Trans-Formers Podkarpacie,
                                       tel. 017- 86-345-18.

Mieszkañcy, którzy jeszcze nie podpisali
umów na wywóz odpadów maj¹ obowi¹-
zek ich zawarcia.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czy-
sto�ci i porz¹dku w gminach m. in. zobo-
wi¹za³a Firmy wywo¿¹ce odpady do prze-
kazywania gminie comiesiêcznego wyka-
zu osób, które zawar³y umowy na wywóz
odpadów. Uszczelni to prowadzony do-
tychczas system ewidencji, który pozwo-
li na �wy³apywanie� osób nie wywi¹zuj¹-
cych siê z tego obowi¹zku.            (bk)
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Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu zwraca siê z pro�b¹ o fi-
nansowe wsparcie dla naszych harcerzy
i zuchów.

Aby przekazaæ 1% swojego podat-
ku organizacji po¿ytku publicznego (zgod-
nie z art.27d Ustawy) jak¹ jest ZHP, doko-
naj odpowiedniej adnotacji w swoim rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿
deklarowan¹ kwotê na konto: ZHP -  Zwi¹-
zek Dru¿yn Doliny Strugu w Banku
Spó³dzielczym w Tyczynie z dopiskiem:
�ZHP ZDDS Tyczyn�
Nr konta: 43 9164 0008 2001 0000 0114 0001.

DAJ  HARCERZOWI
ZAMIAST  FISKUSOWI!

Krótki pobyt pisarki w Tyczynie
na �lubie brata (listopad 1927) zaowoco-
wa³ niezbyt pochlebn¹ opini¹ o �rodowi-
sku �w którym siê Bogu� o¿eni³�. Mo¿e
i nic w tym dziwnego, bo by³o ono bardzo
ró¿ne od tego, w którym od lat siê obraca-
³a. Pamiêtaæ przecie¿ nale¿y, ¿e 37-letnia
wówczas pisarka ju¿ w czasie studiów
w Lozannie i Brukseli znalaz³a siê w�ród
plejady inteligencji polskiej. Jej osobo-
wo�æ ukszta³towa³y wp³ywy ̄ eromskie-
go, Brzozowskiego, Krzywickiego, Stru-
ga, Sempo³owskiej. Pó�niej w kraju pozna-
³a wiêkszo�æ postaci, które odgrywaæ
bêd¹ znaczn¹ rolê w II Rzeczypospolitej.
Wchodzi³a w te krêgi nie jako rozkapry-
szona ¿ona oficera, ale jako aktywna dzia-
³aczka ruchu ludowego, spó³dzielczego,
publicystka postêpowej prasy, autorka
t³umaczeñ, zbiorów nowel i opowiadañ,
przysparzaj¹cych jej coraz wiêkszej s³a-
wy i naturalnie profitów finansowych.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e rezer-
wa z jak¹ spogl¹da³a D¹browska na now¹
rodzinê brata, nie sk³oni ¿adnej ze stron
do próby nawi¹zania bli¿szych kontaktów.
Tymczasem w pa�dzierniku w 1929 r. po-
nownie zawita³a pisarka do Tyczyna!

Tym razem nie jej �Dzienniki�, ale
ksiêgi Urzêdu Stanu Cywilnego w Tyczy-

nie wyja�niaj¹ cel wizyty. Przyjecha³a D¹-
browska na chrzciny Bogusiowej córki -
Gabrieli (zwanej Elusi¹). Dziewczyna uro-
dzi³a siê ponad pó³ roku wcze�niej, w Kra-
kowie, ale chrzest odby³ siê 8 pa�dzierni-
ka 1929 r. tu, w tyczyñskiej willi Sahan-
ków. W dodatku pisarka proszona by³a
na matkê chrzestn¹ ma³ej Elusi, a takim
pro�bom przecie¿ siê nie odmawia. Ojcem
chrzestnym by³ brat £ucji, wówczas ofi-
cer w 20 Pu³ku U³anów w Dêbicy.

Przez szereg kolejnych lat Bogu�
pojawia siê do�æ czêsto na kartkach
�Dzienników�, ale £ucja (D¹browska na-
zywa j¹ Luci¹) i dzieci s¹ zupe³nie niewi-
doczne (dzieci, bo w 1932 r. urodzi³ siê
Szumskim syn Jerzy - na pewno jednak
nie by³ chrzczony w Tyczynie). Dopiero
pod koniec lat 30, kiedy Bogu� osiada
z rodzin¹ w Rembertowie kontakty siê
o¿ywiaj¹, zw³aszcza z dzieæmi. Oto frag-
menty zapisów z 1939 r. kiedy ma³y Jurek
mia³ dyfteryt, a Elusia przechodzi³a �kwa-
rantannê� u swojej s³awnej ciotki.

27.IV.1939. Czwartek.
Rano z Elusi¹ w mie�cie. Po powrocie Elu-
sia czyta ze mn¹ g³o�no ballady i bajki
Mickiewicza. Po po³udniu w pi¹tek z Elu-
si¹ w £azienkach, karmimy ³abêdzie.

4.V.1939. Czwartek.
Rano z Elusi¹ w drukarni na Starym Mie-
�cie. Pan Grzelak wydrukowa³ jej na po-
czekaniu bilecik wizytowy: Gabriela Szum-
ska. Potem na starych murach Warszawy
i w Saskim Ogrodzie.

W latach okupacji (od czerwca
1940 do czerwca 42) £ucja wraz z dzieæmi
zamieszka³a u D¹browskiej; brat przed
wyruszeniem na wojnê usilnie prosi³ sio-
strê o opiekê nad jego rodzin¹. (Szumski
przedosta³ siê na Zachód i walczy³ pod
dowództwem gen. Maczka. Wróci³ do kra-
ju w 1947 r.). Pó�niej Ela i Jurek przebywali
w internacie, bo jak s¹dziæ mo¿na z zapi-
sków pisarki, £ucja nie nale¿a³a do osób
szczególnie zaradnych. Wiadomo te¿, ¿e
ma³y Jurek by³ u D¹browskiej w czasie
wybuchu Powstania Warszawskiego
i z ni¹ odbywa³ popowstañcz¹ tu³aczkê.

W notatkach powojennych pisar-
ka odnotowuje wielokrotne wizyty brata,
z niek³aman¹ sympati¹ i dum¹ pisze o jego
dzieciach (obydwoje skoñczyli studia,
Jurek parokrotnie towarzyszy³ D¹brow-
skiej w zagranicznych wyjazdach) i udzie-
lanej im pomocy. Bratowa pozostaje na-
tomiast - jak poprzednio - niezauwa¿alna.
Widocznie nie czu³y do siebie sympatii,
ani nie mia³y o czym specjalnie rozmawiaæ.

Maria D¹browska  w Tyczynie

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

                    Barbara Samolewicz

Stanis³awowi Wojturskiemu
so³tysowi wsi Borek Stary

wyrazy wspó³czucia
i ¿alu z powodu �mierci

TE�CIA
sk³adaj¹
    pracownicy inwestycji UGiM

    Linia Nieobojêtnych
0-801-188-288

Zadzwoñ, je�li by³e� �wiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!

  A l k o h o l
    - nieletnim wstêp wzbroniony

Piêciu szesnstolatkom z Warsza-
wy zachcia³o siê spróbowaæ doros³ego
¿ycia. Nie�wiadomie pope³nili doros³e
przestêpstwo.

M³odzieñcy z Warszawy kupili
wino marki polskiej i pili je �w kó³eczko�.
Z³apali ich czujni stra¿nicy miejscy i prze-
kazali policji. Ci za� postawili im zarzut
z art. 208 kodeksu karnego. Jest to zarzut
zupe³nie doros³y, a mianowicie... rozpija-
nie nieletnich. Potem zdjêli kandydatom
na przestêpców odciski palców i obfoto-
grafowali jak rasowych mafiosów z Prusz-
kowa lub Wo³omina.

Proszê wino... Miejsko-Gminny O�rodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Tyczynie - Biuro
�wiadczeñ Rodzinnych informuje, ¿e
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 grudnia
2005 o zmianie Ustawy o �wiadczeniach
rodzinnych, uchyla siê art.25a ustawy,
w zwi¹zku  z  tym, �O�wiadczenia Cz³on-
ków Rodziny o wysoko�ci uzyskane-
go dochodu w poprzednim roku kalen-
darzowym� - które by³y do³¹czane do
decyzji i mia³y byæ z³o¿one do dnia
1 marca 2006 r., nie obowi¹zuj¹.
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W ustrojonej sali Przedszkola Pu-
blicznego Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi w Budziwoju,
w dniach 25 i 26 stycznia br. swoje �wi¹-
teczne przedstawienie zaprezentowali mali
�arty�ci�. Na Jase³ka w ich wykonaniu za-
proszeni zostali dziadkowie oraz rodzice
przedszkolaków. Na spotkaniu obecny by³
równie¿ ks. Pra³at Kazimierz Guzy.
W ciep³ej i sympatycznej atmosferze dzieci
przedstawi³y istotê �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia oraz wierszami i piosenkami uho-
norowa³y swoich Dziadków w dzieñ ich
�wiêta. O przygotowanie dzieci zadba³
ca³y personel przedszkola, na czele z dy-
rektork¹, siostr¹ mgr Danut¹ Gromada,
która wyre¿yserowa³a przedstawienie
i czuwa³a nad jego prawid³owym przebie-
giem. O piêkne stroje dla odtwórców ról:
Anio³ków i Pastuszków zadbali rodzice.
Resztê niepowtarzalnych kostiumów
uszy³a pani Alicja Szura, za co bardzo
serdecznie dziêkujemy.

Jase³ka przygotowa³a grupa star-
sza prowadzona przez mgr Urszulê Swo-
rzeñ i siostrê Monikê Trocha. �Starsza-
ki� z wielkim zaanga¿owaniem i przejêciem
wyg³asza³y swoje kwestie wczuwaj¹c siê
w swoje role i wprowadzaj¹c widowniê
w �wi¹teczny nastrój. Kiedy nadesz³a go-
dzina 15.15, a dostojni go�cie zasiedli na
widowni, rozpoczê³o siê wzruszaj¹ce, pe³-
ne ciep³a i mi³o�ci przedstawienie. Przy-
by³ych go�ci przywita³ ma³y reprezentant
wszystkich przedszkolaków. W pierwszej
scenie Anio³ki zapowiedzia³y go�ciom, co
siê ma wydarzyæ. W przedstawieniu nie
mog³o zabrakn¹æ: zwiastowania, mêcz¹cej

Jase³ka w przedszkolu

drogi do Betlejem Józefa i Maryi, a tak¿e
odrzucenia ich przez tamtejszych miesz-
kañców.

Wreszcie nast¹pi³ moment budze-
nia pasterzy �pi¹cych w polu, którym
chór Anio³ów zwiastowa³ Dobr¹ Nowinê.
Po tym jak Pasterze oddali pok³on Bo¿ej
Dziecinie nadszed³ czas,  by Trzej Mêdr-
cy pod¹¿yli szlakiem ma³ej Gwiazdy Be-
tlejemskiej do stajenki i tak¿e oddali ho³d
Dzieci¹tku oraz z³o¿yli Mu dary. Po Mêdr-
cach ze Wschodu do stajenki przyby³y
dzieci, które z³o¿y³y Ma³emu Jezuskowi
swe serduszka w darze, wyra¿aj¹c swoj¹
wdziêczno�æ i mi³o�æ za to, ¿e Syn Bo¿y
narodzi³ siê i zamieszka³ miêdzy nami. Dziê-
kowali równocze�nie za swoje Babcie
i Dziadków.

Po zakoñczeniu Jase³ek odby³a siê
czê�æ artystyczna przygotowana przez
grupê m³odsz¹ prowadzon¹ przez dyrek-
torkê s. mgr Danutê Gromada i mgr Ma³-
gorzatê Warcho³. Dzieci z wielkim przejê-
ciem recytowa³y wiersze i �piewa³y pio-
senki dla swoich Babæ i Dziadków. Na za-
koñczenie g³os zabra³ ks. Pra³at, który
podziêkowa³ ma³ym aktorom oraz wszyst-
kim tym, którzy brali aktywny udzia³
w przygotowaniu tego przedsiêwziêcia.
Za wysoki poziom artystyczny i ducho-
wy wszystkie dzieci otrzyma³y ogromne
brawa.

Mali arty�ci zaprosili swych do-
stojnych, bardzo wzruszonych go�ci na
symboliczny poczêstunek, który przebie-
ga³ w atmosferze rado�ci i �miechu przy
d�wiêkach kolêd.

             mgr Ma³gorzata Warcho³
                mgr Urszula Sworzeñ

�wiêta Rodzina w towarzystwie Anio³ków. Od lewej stoj¹: Izabela Gawe³, Aleksandra Bieleñ,
Natalia Jopek, Julia D¹browska, Magdalena T³uczek, Nikola Wiater.

Maryja (Paulinka Zacharska) i Józef (Hubert
Sikora) w drodze do Betlejem

Scena Zwiastowania: Maryja - Paulinka Za-
charska i Archanio³ Gabriel - Nikola Wiater.
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Micha³ Baran, bo o nim zw³aszcza
bêdzie tu mowa urodzi³ siê w 1901 r.
w Hy¿nem. Jego ojciec - Ignacy by³ ranny
podczas I wojny �wiatowej. Dziêki jego
wojennej rencie rodzina wybudowa³a dom
w Hermanowej. Micha³ mia³ czworo ro-
dzeñstwa. Lata szkolne mija³y szybko.
Ch³opiec ukoñczy³ w Tyczynie szko³ê
7-klasow¹, a s³u¿bê wojskow¹ odby³
w kresowym garnizonie w Baranowiczach.

W 1930 r. Micha³ powróci³ do Her-
manowej i wkrótce rozpocz¹³ pracê w ty-
czyñskim S¹dzie. Obj¹³ tu funkcjê wo�ne-

Historia Pana Micha³a

go. Rok pó�niej wst¹pi³ do Stra¿y Wiê-
ziennej, bo by³o to zajêcie zdecydowanie
bardziej intratne. Wraz z ¿on¹ zamieszka³
w s³u¿bowym mieszkaniu w budynku ty-
czyñskiego s¹du. W areszcie S¹du Grodz-
kiego przebywa³o niema³o komunistów,
m.in. siostra pó�niejszego szefa WUBP
w Rzeszowie, Tomasza Wi�niewskiego.
W mieszkaniu po³o¿onym tu¿ obok aresz-
tu urodzi³a siê córka pana Micha³a, El¿-
bieta. Jej ojcem chrzestnym by³ o¿eniony
i pracuj¹cy w Tyczynie sêdzia Wierciak.
Wojnê pan Wierciak prze¿y³. Jego ¿ona,
która zmar³a m³odo, zosta³a pochowana
na miejscowym cmentarzu.

Wróæmy jednak do Pana Micha³a.
W 1932 r., na skutek redukcji etatów,
zosta³ ponownie s¹dowym wo�nym.
W sierpniu 1939 r. zosta³ zmobilizowany
i skierowany do ochrony lotniska w po-
drzeszowskiej Jasionce. Gdy rozpoczê³y
siê dzia³ania wojenne, polskie samoloty
odlecia³y na wschód. W tym te¿ kierun-
ku, kilka dni pó�niej pod¹¿y³ oddzia³ Pana
Micha³a, a¿ ¿o³nierze dotarli do Przemy-
�la. Tu w³a�nie Micha³ Baran dosta³ siê
do niemieckiej niewoli. Niemcy popêdzili
polskich jeñców na zachód. W czasie tej
wêdrówki, pewnego dnia, jad¹cy na ko-

 Spotkanie z poezj¹

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w Tyczynie
zaprasza na wieczór poezji
Barbary Paluchowej,
malarki, poetki - autorki
kilku tomików wierszy
i ksi¹¿eczek poetyckich dla dzieci,
laureatki ogólnopolskich
konkursów poetyckich, od urodzenia
zwi¹zanej z Ziemi¹ S¹deck¹.

Spotkanie odbêdzie siê 23 lutego
2006 r. (czwartek) w Bibliotece
w Tyczynie o godz. 17.00.
                          Serdecznie zapraszamy.

* * *

Cztery �ciany
Wmalowa³y mnie w siebie góry

wszumia³y lasy
zdumieniem dzieciêcych uszu i oczu

nasyconym zieleni¹
brzóz modrzewi i buków
poezja muzyki szczytów

barw niezliczonych harmoni¹
rozpisan¹

na cztery pory roku
cztery pory ¿ycia

w czterech b³ogos³awionych �cianach
 domu mego

Beskidu

niu Niemiec, ku zaskoczeniu Pana Micha-
³a i id¹cego obok kolegi, konspiracyjnym
tonem powiedzia³ do nich, aby siê nie �pie-
szyli. Kiedy byli ju¿ na koñcu jenieckiej
kolumny pozwoli³ im po prostu... uciec.
By³o to tak niespodziewane i niezwyk³e,
¿e Pan Micha³ wspomina³ o tym cudow-
nym wrêcz uwolnieniu jeszcze d³ugo po
wojnie. W cywilnych ciuchach, udaj¹c
powracaj¹cych do domu ch³opów, uda³o
im siê przekroczyæ San. Kiedy Micha³
dotar³ do Hermanowej schowa³ go przed
Niemcami miejscowy rolnik. Okupanci

szukali bowiem w tym dniu ukrywaj¹cych
siê polskich ¿o³nierzy oraz broni. Po kilku
dniach wo�ny s¹dowy  z Tyczyna dotar³
wreszcie do rodzinnego domu. By³ koniec
wrze�nia 1939. Jeszcze w 1939 r. rodzina
Micha³a przeprowadzi³a siê do domu go-
spodarza Batora. Wcze�niej dom ten na-
le¿a³ do Naczelnika tyczyñskiej poczty
pana Biegi. Urzêdnik ten, kiedy budowa³
sobie willê w Weso³ej popad³ w d³ugi, bo-
wiem willa sp³onê³a w po¿arze. Dom w Her-
manowej poszed³ na licytacji, sprzedali go
¯ydzi wraz z 9 morgami ziemi.

Pan Micha³ powróci³ do pracy
w charakterze wo�nego s¹dowego, po-
maga³ tak¿e przy dozorowaniu i obs³udze
wiê�niów. Dzia³o siê tak a¿ do momentu,
kiedy z Poznania przyby³ wraz z ¿on¹
i dwójk¹ dzieci wiêzienny stra¿nik pan Wa-
silewski. Pó�niej Wasilewski zosta³ prze-
niesiony do Rozwadowa. Kiedy przyby³
tam z  rodzin¹, Niemcy akurat rozstrzeli-
wali ludzi. Pani Wasilewska dozna³a roz-
stroju nerwowego, a dla podratowania
zdrowia powróci³a do Hermanowej, do
domu Batora. Kiedy dosz³a do równowa-
gi psychicznej, wyjecha³a do swojej ro-
dziny. Dalsze losy rodziny pañstwa Wa-
silewskich s¹ niestety nieznane.

Zakoñczy³a siê niemiecka okupa-
cja Tyczyna. Nied³ugo po wojnie, bo
w 1946 r. s¹dowy wo�ny ponownie wraz
z ca³¹ rodzin¹ przeniós³ siê do budynku
S¹du Grodzkiego. Z chwil¹ jednak kiedy
tê szacown¹ instytucjê zlikwidowano i Ty-
czyn pozosta³ bez S¹du, wo�ny jeszcze raz
siê przeprowadzi³; tym razem do ma³ego
drewnianego domku. Od niedawna z do-
mem tym s¹siaduj¹ Delikatesy �Centrum�.

W 1949 r. Panu Micha³owi zmar³a
¿ona, nie by³o wiêc mu ³atwo, tym bar-
dziej, ¿e zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do
S¹du w Kro�nie. Na szczê�cie dla ca³ej
rodziny, w po³owie lat 50. powróci³ z Kro-
sna i rozpocz¹³ pracê jako wo�ny w rze-
szowskim S¹dzie, w Zamku.

Na zas³u¿on¹ emeryturê odszed³
Pan Micha³ w 1969 r. Maj¹c wiele wolne-
go czasu zaj¹³ siê rolnictwem, pó�niej za�
chêtnie swój czas po�wiêca³ wnukom.
¯ycie toczy³o siê dalej, a¿ przyszed³ rok
1981, ostatni rok ¿ycia Pana Micha³a. Wte-
dy to, ten wiêzienny stra¿nik  i s¹dowy
wo�ny uda³ siê w ostatni¹ swoj¹ drogê - na
cmentarz w Tyczynie.

                           Dariusz Fudali

Pan Micha³ Baran (pierwszy z lewej) na wycieczce w Bieszczadach
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W naszej gminie najwiêksz¹ gru-
pê stanowi¹ bezrobotni pozostaj¹cy bez
pracy powy¿ej 5 lat. S¹ to osoby najczê-
�ciej o niskich kwalifikacjach zawodo-
wych, nieumiej¹ce siê odnale�æ po tak d³u-
gim okresie na rynku pracy. Dlatego te¿
urzêdy pracy podejmuj¹ dzia³ania do zak-
tywizowania i objêcia pomoc¹ d³ugotrwale
bezrobotnych, m.in. przez organizowanie
szkoleñ, prac interwencyjnych czy  przy-
gotowania zawodowego.

Bezrobocie w Gminie Tyczyn 2005 r.Bezrobocie jest pojêciem �ci�le
zwi¹zanym z zagadnieniem pracy, �ci�lej
- z rynkiem pracy. Zjawisko bezrobocia to
nic innego jak nadwy¿ka poda¿y pracy
reprezentowana przez pracowników po-
szukuj¹cych pracy nad popytem na pra-
cê reprezentowanym przez pracodawców
poszukuj¹cych pracowników.

Definicja bezrobocia mówi, ¿e jest
to zjawisko polegaj¹ce na tym, ¿e czê�æ
ludzi zdolnych do pracy i chc¹cych pra-
cowaæ nie znajduje ¿adnego zatrudnienia.
Jest to ogólna definicja. Natomiast o tym,
które osoby s¹ uznawane za bezrobotne
decyduje ustawa, okre�laj¹c jakie warun-
ki musi spe³niæ osoba uwa¿ana za bezro-
botn¹. W ró¿nych krajach mog¹ to byæ
ró¿ne wymogi. W Polsce status bezrobot-
nego posiadaj¹ tylko osoby zarejestrowa-
ne w Urzêdzie Pracy. Inn¹ spraw¹ jest tzw.
szara strefa czyli osoby pracuj¹ce na czar-
no; mog¹ one spe³niaæ wszystkie warun-
ki kwalifikuj¹ce do grona bezrobotnych,
choæ w rzeczywisto�ci pracê maj¹.

Bezrobocie stanowi jeden z naj-
trudniejszych problemów spo³eczno-go-
spodarczych naszego kraju, niestety nie
omija te¿ naszej gminy. Na koniec grudnia
2005 r. wynosi³o 12,5% i w porównaniu
z koñcem 2004 r. (12,3%) jest niestety wy-
¿sze o 2 punkty procentowe. Jednak ob-
serwuj¹c sytuacjê na rynku krajowym
�mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e stopa bezro-
bocia w gminie jest ni¿sza od stopy bez-
robocia w Polsce (17,6%).

Porównuj¹c dane dotycz¹ce bez-
robocia w gminie Tyczyn z grudnia 2004
i z grudnia 2005 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na-
dal najwy¿sze bezrobocie wystêpuje
w Hermanowej (16,8%), najni¿sze nato-
miast w Budziwoju (7,9%)

Wiêksz¹ grupê bezrobotnych  sta-
nowi¹ kobiety - z uwagi na to, ¿e wykonu-
j¹ mniejsz¹ liczbê zawodów i s¹ uwa¿ane
przez pracodawców za mniej dyspozycyj-
ne (urlopy macierzyñskie, opieka nad
dzieæmi itp.). Niepokoj¹cym zjawiskiem
jest fakt, ¿e osoby z prawem do zasi³ku
stanowi¹ tylko 14% wszystkich zarejestro-
wanych. Z tego wynika, ¿e wiêkszo�æ
z nich nie ma ¿adnych dochodów, czego
konsekwencjami s¹ pogorszenie standar-
du ¿ycia, problemy finansowe, izolacja
spo³eczna. Inn¹ cech¹ rozpatrywanego
zjawiska jest czêsty powrót do statusu
bezrobotnego, dotykaj¹cy szczególnie
ludzi m³odych  bez do�wiadczenia, nie-
umiej¹cych siê odnale�æ na rynku pracy.

Liczba bezrobotnych w Gminie na dzieñ  31.12.2005 r.
 

B+Z B-Z  

Miejscowo�æ 
Kobiety Mê¿czy�ni Kobiety Mê¿czy�ni 

Razem 
Stopa  

bezrobocia 

(%) 

Bia³a  6 9 63 56 134 12,7 

Borek Stary  8 9 52 46 115 13,6 

Budziwój 14 23 63 53 153 7,9 

Hermanowa 6 20 96 88 210 16,8 

Kielnarowa 7 14 63 58 142 15,1 

Matysówka 11 10 33 37 91 13,56 

Tyczyn 4 19 117 92 232 12,3 

Razem 56 104 487 430 1077 12,53 

B+Z - bezrobotni z prawem do zasi³ku                          B-Z - bezrobotni bez prawa do zasi³ku

Analizuj¹c 2005 r. stwierdza siê, ¿e
najwy¿sze bezrobocie wystêpowa³o
w pierwszym (13,9%) i ostatnim (12,5%)
kwartale. Powodem wzrostu bezrobocia

D³ugo�æ 

pozostawania 

w ewidencji 

Liczba 

bezrobotnych 

do 6 miesiêcy 256 

do 1 roku 197 

do 2 lat 138 

od 2 do 5 lat 183 

powy¿ej 5 lat 303 

 

STOPA BEZROBOCIA

Hermanowa 

16,8

Budziwój 7,9

Borek Stary 

13,6

Bia³a 12,7Tyczyn 12,3
Matysówka 

13,56

Kielnarowa 

15,1

                      Bernadetta Szafran
                         Paulina Dec

Drug¹ grupê (pod wzglêdem d³u-
go�ci zarejestrowania) stanowi¹ bezrobot-
ni pozostaj¹cy bez pracy do 6 miesiêcy.
S¹ to osoby aktywnie poszukuj¹ce pracy,
najczê�ciej przebywaj¹ce na zasi³ku dla
bezrobotnych oraz ludzie m³odzi, którzy
koñcz¹c szko³y po raz pierwszy stykaj¹
siê z rynkiem pracy. Jest to grupa, z jednej
strony, doskonale przygotowana teore-
tycznie, z drugiej za� nie maj¹ca umiejêt-
no�ci praktycznych, które w parze z do-
�wiadczeniem s¹ najbardziej poszukiwa-
ne przez pracodawców.

Swoje kwalifikacje podnosiæ mog¹
na szkoleniach zarówno indywidualnych
jak i grupowych organizowanych przez
PUP (plan szkoleñ dostêpny jest w GCP
w Tyczynie), natomiast do�wiadczenie
zdobywaæ mog¹ na tak bardzo popular-
nych sta¿ach

Bli¿sze informacje na temat wszel-
kich form subsydiowanych dla bezrobot-
nych i pracodawców uzyskaæ mo¿na
w GCP w Tyczynie, b¹d� bezpo�rednio
w CAB na ul. Hanasiewicza 10, pod nr tel.
017-850-58-34.

w okresach zimowych jest  fakt, i¿ wszel-
kie prace sezonowe na budowach, prace
porz¹dkowe, ze wzglêdu na warunki at-
mosferyczne nie maj¹ miejsca. (Bezrobo-
cie w II kwartale wynosi³o 11,37%, a w III
- 11,9%).
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Gminne Centrum Informacji
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 -17.30, a w soboty od 9.00
do 14.00, tel. 22-91-885.

Bezp³atne dy¿ury
prawne

Te i inne oferty pracy znajdziesz

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

Stanowisko oferowane       numer oferty

- przedstawiciel  techniczno-handlowy
                                                               - 564
- in¿ynier budowlany -  563
- sekretarka-kadrowa -  562
- mistrz narzêdziowy -  561
- sprzedawca kwiatów -  559
- osoba do pracowni modniarskiej -  558
- kierownik magazynu -  556
- osoba do od�nie¿ania  dachów -  557
- stolarz meblowy -  554
- pomoc ksiêgowo�ci -  551

Je�li szukasz pracy...

Regionalne Towarzystwo  Rolno-
Przemys³owe �Dolina Strugu� zaprasza
bezrobotnych zamieszka³ych na terenach
wiejskich powiatu rzeszowskiego do
udzia³u w projektach finansowanych ze
�rodków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego i Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego; dzia³anie 2.5 �Pro-
mocja przedsiêbiorczo�ci�.

Programy skierowane s¹ g³ównie
dla bezrobotnych, w�ród których wyod-
rêbniono kilka grup traktowanych priory-
tetowo w ubieganiu siê o pomoc.

Pierwszy z projektów �Wyrównaæ
Szanse - Aktywizacja Kobiet z Terenów
Wiejskich Powiatu Rzeszowskiego� ma
na celu wspieranie kobiet na rynku pracy.
Poza doradztwem zawodowym, wsparciem
doradczym i ró¿nego rodzaju szkoleniami
z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach
projektu mo¿liwy jest bezp³atny udzia³
w kursach zawodowych: ksiêgowo�æ, ka-
dry-p³ace, kurs fryzjerski, kurs kompute-
rowy, kurs profesjonalnego sprzedawcy,
kurs kosmetyczny, kurs wiza¿u.

Kolejny projekt  �Moja firma moj¹
szans¹ - program aktywizacji osób powy-
¿ej 50 roku ¿ycia� skierowany jest do
bezrobotnych, którzy chc¹ za³o¿yæ w³a-
sn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹. W ramach
projektu przewidziane jest jednorazowe
wsparcie finansowe, w formie refundacji
wydatków (max. 50%) zwi¹zanych z uru-

W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25, raz
w miesi¹cu w godz. 10.00-14.00 skorzy-
staæ mo¿na z bezp³atnych porad prawni-
ka. Daty dy¿urów: 24 marca br., 14 kwiet-
nia br.,12 maja br., 9 czerwca br.

Szkolenia dla bezrobotnych

            Oprac. El¿bieta Wo�niak

Ksi¹¿ki o gminie

W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿-
na  kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miej-
scowo�ciach naszej Gminy.

S¹ to:
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autor-
ki: Teresa Borowiec, Regina Kawa;

chomieniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz refundacji wydatków zwi¹zanych
z op³aceniem �wiadczeñ wobec ZUS, FP
oraz FG�P, poniesionych w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy od dnia rejestra-
cji dzia³alno�ci.

�Promowanie Lokalnej Przedsiê-
biorczo�ci Szans¹ Rozwoju Regionu� to
trzeci z programów skierowany g³ównie
dla osób odchodz¹cych z rolnictwa, za-
gro¿onych utrat¹ pracy i m³odzie¿y do
25 lat. W ramach tego projektu mo¿liwe
s¹ ró¿ne formy wsparcia; oprócz us³ug do-
radczych i informacyjnych przewidziane
jest wsparcie finansowe w formie bez-
zwrotnej pomocy kapita³owej przez okres
6 miesiêcy celem uzyskania przez przed-
siêbiorcê p³ynno�ci finansowej (ok. 700
z³ miesiêcznie). Drug¹ form¹ pomocy
w ramach projektu jest jednorazowa do-
tacja na rozwój dzia³alno�ci gospodarczej,
u³atwiaj¹ca sfinansowanie pierwszych
wydatków inwestycyjnych - zakup ma-
szyn, narzêdzi itp. Maksymalna wysoko�æ
dotacji - 5000 Euro.

Szczegó³owe informacje na temat
uczestnictwa w projektach mo¿na uzyskaæ
w biurze Regionalnego Towarzystwa Rol-
no-Przemys³owego �Dolina Strugu�
w B³a¿owej, ul. My�liwska 16, b¹d� pod
numerem tel. 017-230-10-99.

cena 15 z³. Jest to najnowsze wydawnic-
two Gminy Tyczyn wydane w 100-lecie
budowy pierwszego murowanego ko�cio-
³a w Budziwoju (1905). Ksi¹¿ka jest boga-
to ilustrowana fotografiami pochodz¹cy-
mi z prywatnych zbiorów mieszkañców
Budziwoja, cytatami zapisów z kroniki
parafialnej, szkolnej, kserokopiami archi-
walnych dokumentów. Autorki podaj¹ te¿
¿yciorysy ksiê¿y i sióstr zakonnych z Bu-
dziwoja.

- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), pr. zbiorowa,
cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), autorka Wioletta Pruchnik;
cena 15 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), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.
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1. Zasady przyznawania dotacji.
Na realizacjê zadania zostanie przyznana
dotacja na rok 2006. Przekazywanie dota-
cji nastêpowaæ bêdzie w jednej, dwóch
lub trzech transzach przyznanej kwoty
dotacji. Pierwsza rata zostanie przekaza-
na w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
2. Terminy i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania odbywaæ siê bêdzie
w 2006 r. z uwzglêdnieniem terminów
i warunków okre�lonych w szczegó³owym
zakresie rzeczowym zawartym w ofercie.
3. Termin i sposób sk³adania ofert.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy wykaz rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego,
d) informacjê o wcze�niejszej dzia³alno-
�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê,
w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) informacjê o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysoko�ci
�rodków finansowych uzyskanych na
realizacjê zadania z innych �róde³,
f) aktualny dokument stanowi¹cy o pod-
stawie dzia³alno�ci oferenta.
Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ do
21 marca 2006 r. do godz. 15.30 w se-
kretariacie UGiM, pok. 21 (I piêtro).
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu profi-
laktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania pa-
tologiom spo³ecznym.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Wspieranie dzia³añ na rzecz profi-
laktyki uzale¿nieñ.
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie programu terapeutycz-
nego dla osób uzale¿nionych i osób
wspó³uzale¿nionych.
2) Udzielanie pomocy w rozwi¹zywaniu
trudnych problemów i konfliktów
w rodzinach  uzale¿nionych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r. 2.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 2.000 z³.
II. Wspieranie dzia³añ z zakresu prze-
ciwdzia³ania patologiom spo³ecznym.
1) Organizacja wypoczynku letniego
i  zimowego dla dzieci i m³odzie¿y z ro-
dzin biednych i patologicznych.
2) Prowadzenie �wietlicy dla dzieci
z rodzin patologicznych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r. 6.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 5.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu dzia-
³alno�ci na rzecz osób niepe³nospraw-
nych oraz pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
Rodzaj zadania:
1) Wspieranie dzia³añ Banku ̄ ywno�ci
zwi¹zanych z rozdzia³em artyku³ów ¿yw-
no�ciowych dla rodzin w trudnej sytu-
acji ¿yciowej.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r.  2.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 0 z³.
II. Opieka socjalna i pielêgnacyjna
osób chorych, starszych i niepe³no-
sprawnych.
1) Poradnictwo w sprawach medycz-
nych, higieny i od¿ywiania.
2) Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, pielêgnacja osób starszych
i niepe³nosprawnych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r. 5.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 5.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu kultu-
ry, ochrony tradycji, dziedzictwa kultu-
rowego i promocji gminy.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

Wspieranie lokalnych inicjatyw
kulturowych
Rodzaj zadania:
1) Krzewienie tradycji ludowej w�ród
dzieci i m³odzie¿y.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2006 r. 1.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2005 r. 1.000 z³.

Postanowienia wspólne do konkursów z zakresu kultury,
profilaktyki uzale¿nieñ i dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych

w Gminie Tyczyn

Rozpatrzenie ofert nast¹pi w ci¹gu
7 dni od terminu sk³adania oferty.
a) Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dota-
cjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ
warunki ogólne:
- posiadaæ osobowo�æ prawn¹ lub upo-
wa¿nienie jednostki nadrzêdnej posiada-
j¹cej osobowo�æ prawn¹ do z³o¿enia
oferty, podpisania umowy, dysponowa-
nia �rodkami finansowymi i rozliczenia,
- z³o¿yæ  w terminie, poprawnie i w spo-
sób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgod-
nie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczêdny i terminowy.
b) Przy wyborze oferty zostanie dokona-
na ocena:
-  merytoryczna z³o¿onego projektu i jego
zgodno�ci z celami zadania,
-  mo¿liwo�ci realizacji zadania przez ofe-
renta, przy uwzglêdnieniu do�wiadcze-
nia podmiotu w realizacji tego zadania,
realno�ci jego wykonania oraz zasobów
ludzkich i bazy materialnej,
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji
zadania pod k¹tem ich celowo�ci, oszczêd-
no�ci oraz efektywno�ci wykonania,
- udzia³u �rodków w³asnych oraz innych
�róde³ finansowania,
- zgodno�ci tematyki i zakresu wniosku
z celami statutowymi wnioskodawcy.
c) Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿-
sza od wnioskowanej ze wzglêdu na mo¿-
liwo�æ podzia³u wskazanego zadania.
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P i ³ k a  h a l o w a

                              Anna Kêdzior

5. Termin realizacji zadañ.
Termin realizacji zadañ zg³oszonych do
konkursów - od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2006 r.
Podmiot dotowany, po zakoñczeniu za-
dania zobowi¹zany jest do przedstawie-
nia szczegó³owego sprawozdania  mery-
torycznego i  finansowego z wykonane-
go zadania zgodnie z umow¹ o powierze-
niu zadania publicznego.

Wyniki konkursu zatwierdza Bur-
mistrz po zapoznaniu siê z protoko³em
komisji konkursowej. Zasady powy¿sze
maj¹ zastosowanie tak¿e w przypadku,
gdy do konkursu zostanie z³o¿ona tylko
jedna oferta. Wyniki konkursu og³asza siê
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
oraz publikacjê w BIP.
Druki ofert i sprawozdañ s¹ do odbioru
w UGiM w Tyczynie,  w pok. 24 (I piêtro).

                     20 stycznia br. w hali sporto-
wej WSIiZ w Kielnarowej rozegrany zo-
sta³ II Halowy Turniej  w Pi³ce No¿nej
ch³opców o mistrzostwo Zespo³u Szkó³
w Tyczynie. W rozgrywkach udzia³ wziê-
³o 6 dru¿yn klasowych. Gry odbywa³y siê
systemem �ka¿dy z ka¿dym�.

Po emocjonuj¹cych meczach wy-
³oniono zwyciêzców, którzy reprezento-

                             Halina Kielich

Poprzez dzia³alno�æ Biura Obs³ugi
Mieszkañców zauwa¿y³am, ¿e wielu miesz-
kañcom naszej gminy  du¿¹ trudno�æ spra-
wiaj¹ zagadnienia zwi¹zane z obowi¹zuj¹-
cym prawem i interpretacja jego przepi-
sów. Mam nadziejê, ¿e cykl artyku³ów na
tematy zwi¹zane z najczêstszymi proble-
mami bêd¹ dla Pañstwa pomocne w  ich
rozwi¹zaniu.

Drugi  artyku³ chcia³abym po�wiê-
ciæ dziedziczeniu testamentowemu.

Testament jest czynno�ci¹ praw-
n¹, na mocy której za ¿ycia okre�lonej oso-
by dochodzi do ustalenia kto, w jakich
czê�ciach odziedziczy po jej �mierci maj¹-
tek, jakie sk³adniki tego maj¹tku maj¹ byæ
zapisane i komu itp. Testament, oprócz
typowych zapisów mo¿e tak¿e zawieraæ
szereg postanowieñ (np. ustanowienie
tzw. zapisów i poleceñ, powo³anie wyko-
nawcy testamentu, powo³anie fundacji
itp.). Sporz¹dzenie testamentu ma na celu
zwykle zmianê porz¹dku dziedziczenia
ustawowego.
            Wyró¿niamy trzy podstawowe for-
my testamentu:
- testament notarialny sporz¹dzony przed
notariuszem w formie aktu notarialnego,
- testament pisemny,
- testament ustny, gdy osoba zamierzaj¹-
ca rozporz¹dziæ swoim maj¹tkiem w ten
sposób o�wiadcza swoj¹ wolê wobec Se-
kretarza Gminy lub kierownika Urzêdu Sta-
nu Cywilnego w obecno�ci co najmniej
dwóch �wiadków.

Testament notarialny jest najbez-
pieczniejsz¹ form¹ testamentu (art. 950
k.c.). Udzia³ notariusza zabezpiecza przed

Dziedziczenie testamentowe (1)
sporz¹dzeniem testamentu w sposób nie-
zgodny z ustaw¹. Orygina³ testamentu
notarialnego pozostaje w kancelarii nota-
rialnej, a wydawane s¹ wypisy. Pozwala
to uchroniæ testament przed ukryciem czy
zniszczeniem przez osoby trzecie.

Testament notarialny zostaje spo-
rz¹dzony w kancelarii notarialnej, w któ-
rej spadkodawca w obecno�ci notariusza,
sk³ada swoje o�wiadczenie. W uzasadnio-
nych przypadkach, gdy spadkodawca nie
mo¿e przyj�æ do kancelarii notarialnej,
gdy¿ np. jest ciê¿ko chory czy nie potrafi
samodzielnie poruszaæ siê, mo¿e z³o¿yæ
o�wiadczenie przed notariuszem poza lo-
kalem kancelarii notarialnej. O�wiadcze-
nie z³o¿one przez spadkodawcê zostaje
spisane w akcie notarialnym. Nastêpnie
powinno ono byæ odczytane spadkodaw-
cy i przyjête przez spadkodawcê. Po od-
czytaniu i przyjêciu tego aktu, powinien
on byæ podpisany przez spadkodawcê
i notariusza, o czym nale¿y uczyniæ
wzmiankê w tre�ci aktu notarialnego. Spad-
kodawca obowi¹zany jest z³o¿yæ swój
podpis w obecno�ci notariusza.

Testament notarialny ma moc do-
wodow¹ równ¹ dokumentom publicznym.
Dotyczy to jednak tylko tre�ci o�wiadcze-
nia woli z³o¿onego przez spadkodawcê,
a objêtego danym aktem notarialnym.

Je�li maj¹ Pañstwo problem z in-
terpretacj¹ przepisów prawa, zapraszam
do Biura Obs³ugi Mieszkañców w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w pok. 19, s³u¿ê wyja-
�nieniami i pomoc¹.

waæ bêd¹ Szko³ê w zawodach na szczeblu
powiatu. O ostatecznym wyniku w turnie-
ju zdecydowa³y nie tylko punkty, ale zdo-
byte bramki. A oto rezultaty:
I miejsce -  klasa IIIA, 12 pkt, bramki 19:1
(P. Bocek, A. Dziura, P. Leniart, R. Piêta,
B. Piêta, R. Salach, K. Kie³boñ);
II miejsce - klasa IB,- 12 pkt, bramki 15:8
(Sz. Toton, W. W¹sik, A. Filip, T. Kêdzior,
P. Filipek,  A. Fornal, A. Szczepanik);
III miejsce - kl. IAD, 10 pkt, bramki 12:8
(P. Grzebyk, K. Puty³o, A. Skiba, R. Drza³,
R. Tryba³a, D. Michalak, M. Skoczylas).

Na kolejnych lokatach uplasowa-
³y siê klasy IIIB, IIAB, IC.
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Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy, wszystkie
media na dzia³ce.
(149/1)                                        Tel. 0-692-812-549

Szukam opiekunki do piêciomiesiêcznego dziecka.
(43/3)                            Budziwój, tel. 017-22-99-768

Nowo
otwarty sklep

* firanki    * obrusy
* bie¿niki     * zas³ony

* po�ciel
Tyczyn, Rynek 19

(wej�cie od podwórza)

Nowo otwarte Biuro Rachunkowe
oferuje us³ugi w zakresie:

* pe³nej ksiêgowo�ci
* podatkowa ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
* rozliczenia US - PIT, CIT, VAT
* rozliczenia z ZUS

               Tyczyn, ul. Mokra Strona 7
      tel. 22-93-351; 603-944-161

Licencja MF 963/96

Niemiecki - korepetycje
Tyczyn, tel. 502-636-111

Sprzedam mieszkanie M-5 w Tyczynie na Pu³anku, ko³o
szko³y.
(148/2)                  Tel. 017-22-19-582 (wieczorem)

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni  powszednie,
i �wiêta zg³aszaæ mo¿na przypadki

awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,
obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo  Gospodarki Komu-
nalnej �Eko-Strug� w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na
tak¿e pod nr  tel. 22-19-312 lub 22-19-360

25 lutego br. Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Kielnarowej organizuje

Zabawê Karnawa³ow¹
która odbêdzie siê w Domu Ludowym w Kielnarowej.
Wstêp 100 z³ od pary. Gra zespó³ ATUT.
Zapisy: B. P³odzieñ 22-19-350, 22-99-632
           R. Rz¹sa 22-99-677

0 - 6 0 8 - 4 3 9 - 9 5 5

Przyjmê do pracy ekspedientki trzy osoby (jedna
do obs³ugi stoiska miêsnego) z do�wiadczeniem do sklepu
�Delikatesy Centrum� w Budziwoju.
(44/1)                Tel. 0-605-439-875; 017-22-19-172

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 1,60 ha w Kielnaro-
wej-Czerwonkach (gaz na dzia³ce).
(150/1)                                          Tel. 017-22-91-627

Do wynajêcia mieszkanie 30 m w Tyczynie.
(151/1)                                       Tel. 017-22-19-476

Zostañ konsultantk¹ AVON!
Nowy program dla konsultantek
- bez inwestycji, 0 z³ wpisowe
- 9 prezentów o warto�ci ok. 600 z³
- dostawa paczki gratis,         - termin p³atno�ci 14 dni
(45/1)               Tel. 017-85-76-907; 0-604-237-692

Sprzedam krowê wycielon¹ w styczniu
Zagórski Wojciech, Borek Stary 376
                                                 Tel. 017-22-98-049

Sprzedam dwie klacze (gniade)
Zagórski Wojciech, Borek Stary 376
                                                 Tel. 017-22-98-049
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