WAKACYJNE REFLEKSJE
Ju¿ rozpoczê³y siê wakacje. Dla dzieci,
m³odzie¿y i studentów, a tak¿e dla tych, którzy maj¹
urlop, to czas wypoczynku i regeneracji si³.
Natomiast dla rolników to czas wytê¿onej pracy.
Na tegoroczne lato instytucje kulturalnooœwiatowe gminy oraz stowarzyszenia i organizacje

u¿ytecznoœci publicznej oraz prace modernizacyjne na
drogach we wszystkich miejscowoœciach gminy.
Skoncentrujemy siê tak¿e na zadaniach inwestycyjnych
z zakresu infrastruktury technicznej i socjalnej, a tak¿e
prowadzone bêd¹ prace zmierzaj¹ce do poprawy
estetyki lokalnej przestrzeni.

pozarz¹dowe przygotowa³y szerok¹ ofertê imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wœród
nich mo¿na wymieniæ Dni Gminy Tryñcza, II
Przegl¹d Piosenki Biesiadnej, rozgrywki pi³karskie
o Puchar Wójta czy Do¿ynki Gminne. Ju¿ dzisiaj
zapraszam mieszkañców gminy do uczestnictwa
w tych imprezach. Celom rekreacyjnym bêdzie
s³u¿yæ wytyczana w³aœnie w tych dniach œcie¿ka
rowerowa, przebiegaj¹ca przez szczególnie
atrakcyjne turystycznie miejsca naszej gminy,
zarówno pod wzglêdem krajobrazowym, jak
i przyrodniczym oraz historycznym. Niebawem na
jej trasie zostanie zorganizowana œcie¿ka
edukacyjna.
W rozwoju spo³eczno-gospodarczym gminy
nie bêdzie jednak wakacyjnej przerwy. Zostan¹
przeprowadzone remonty wielu budynków

Szczególn¹ uwagê nasz urz¹d przywi¹zuje do
pozyskiwania œrodków zewnêtrznych z ró¿nych Ÿróde³,
aby zwiêkszaæ systematycznie mo¿liwoœci
inwestycyjne gminy. Ju¿ dzisiaj prowadzone s¹ prace
projektowe i dokumentacyjne na wiele zadañ
inwestycyjnych, które chcemy wykonaæ przy udziale
œrodków pomocowych z unijnych funduszy.
Wszystkim wypoczywaj¹cym i pracuj¹cym
w okresie wakacji sk³adam t¹ drog¹ ¿yczenia samych
pogodnych dni, wszelkiej pomyœlnoœci i satysfakcji
z wykonywanych zadañ. Dzieciom i m³odzie¿y
przebywaj¹cej na obozach i koloniach oraz wszystkim
wypoczywaj¹cym w miejscu zamieszkania ¿yczê
niezapomnianych wra¿eñ, radosnych przygód
i du¿o s³oñca.
Wójt
Ryszard Jêdruch

STAWIAMY NA JAKOŒÆ
Od roku 2005 Urz¹d Gminy w Tryñczy
posiada wdro¿ony i stosowany w praktyce system
zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug normy EN –ISO 90012000.
Celem wdro¿enia tego systemu by³o zwiêkszenie
sprawnoœci urzêdu w kontaktach
z podmiotami zewnêtrznymi, a przez to podniesienie
poziomu konkurencyjnoœci.

Po trzech latach od wprowadzenia systemu czeka³ nas
najtrudniejszy „egzamin” -audit wznawiaj¹cy, który
jest konieczny, aby zapewniæ przed³u¿enie wa¿noœci
certyfikatu na kolejne trzy lata. Audit ten odby³ siê
w dniu 22 kwietnia br. i w jego ramach dokonano
kontroli poprawnoœci funkcjonowania systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ we wszystkich obszarach
dzia³ania urzêdu.
Auditor nie stwierdzi³ niezgodnoœci i w raporcie
z kontroli zarekomendowa³ przed³u¿enie wa¿noœci
certyfikatu.
Od kilku dni mo¿emy poszczyciæ siê nowym
certyfikatem, który jest wa¿ny do lipca 2011 roku.
Lecz to nie koniec pracy, bowiem za rok czeka nas
kolejny „egzamin”- audit kontroluj¹cy.
Jest to z pewnoœci¹ motor do dalszej intensywniejszej
pracy ku ci¹g³emu doskonaleniu jakoœci pracy,
otwartoœci na klientów urzêdu, inwestorów, a przede
wszystkim na mieszkañców gminy.
Magdalena Rachfa³

BUDOWA ROKU
Kolejnym celem by³o zwiêkszenie atrakcyjnoœci
gminy i dostêpnoœci urzêdu dla klientów.
To tylko podstawowe z licznych kryteriów, którymi
w³adze kierowa³y siê przy podejmowaniu decyzji
o wprowadzeniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹
w naszym urzêdzie.
Samo wdro¿enie systemu wymaga kolejnych
przygotowañ do wprowadzania zmian, dziêki czemu
mo¿na przeprowadziæ w systemie poprawki, które
jeszcze bardziej usprawni¹ dzia³anie. Wprowadzanie
profesjonalnych metod zarz¹dzania uruchamia z kolei
potencja³ ludzki, co pozwala na realizowanie zadañ na
najwy¿szym poziomie. Ten sposób dzia³ania
i realizacji zadañ prze³o¿y³ siê z pewnoœci¹ na wielki
sukces, którym by³o otrzymanie w bie¿¹cym roku
tytu³u Gminy Fair Play.

Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników
Budownictwa w Rzeszowie og³osi³ wyniki ósmej
edycji konkursu „Budowa Roku Podkarpacia
2007”.Komisja konkursowa bra³a pod uwagê m.in.
jakoœæ robót budowlanych i instalacyjnych,
funkcjonalne rozwi¹zania oraz bogate wyposa¿enie
techniczne , a tak¿e walory estetyczne obiektów .Na
uwagê zas³uguje fakt,
i¿ spoœród wielu nowo oddanych do u¿ytku
na Podkarpaciu budynków i zg³oszonych do konkursu,
Tryñcza odnios³a sukces. Nasza gmina otrzyma³a
„Nagrodê drugiego stopnia”
za budowê sali gimnastycznej z ³¹cznikiem wraz
z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹
przy Zespole Szkó³ w Tryñczy .Nagrodê i gratulacje
odebra³ Wójt Gminy Ryszard Jêdruch .
Cieszymy siê ,¿e obiekt zosta³ zaprojektowany
i wykonany w klarownym uk³adzie funkcjonalnym
i posiada du¿e walory u¿ytkowe .
Zofia Nowak
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RUCH INWESTYCYJNY
Bez w¹tpienia ka¿da dzia³alnoœæ, w tym
inwestycyjna, je¿eli ma byæ skuteczna, musi byæ
celowa. W naszej gminie cele te wyznaczaj¹ w³adze
samorz¹dowe, a tak¿e dokumenty planistyczne.
Ka¿dorazowo zmierzaj¹ one do poprawy warunków
¿ycia ludnoœci, do podniesienia poziomu rozwoju
spo³eczno – gospodarczego. Inwestycje wiêc jako
rezultat zaplanowanych dzia³añ koncentruj¹ siê
g³ównie wokó³ poprawy stanu infrastruktury
technicznej i socjalnej, w tym g³ównie w zakresie
poprawy stanu jakoœci dróg, porz¹dkowania
gospodarki wodno – œciekowej, remontowania
obiektów oœwiatowych, kulturalnych
i sportowych. Z roku na rok przybywa chodników,
punktów oœwietlenia, remontowane s¹ drogi,
piêkniej¹ szko³y, domy kultury, obiekty sportowe
i rekreacyjne. Rzecz¹ jasn¹ jest to, ¿e potrzeby
inwestycyjne s¹ daleko wiêksze, ale systematyczna
i planowa dzia³alnoœæ inwestycyjna – mimo
ograniczeñ bud¿etowych – pozwala na sta³e
i konsekwentne zmienianie wizerunku naszej gminy.
Zabiegamy równie¿ o œrodki zewnêtrzne, które
umo¿liwiaj¹ poszerzenie zarówno zakresu
realizowanych inwestycji, jak i na zrealizowanie ich w
krótszym czasie. W wykonanych w tym roku
inwestycjach, jak i w tych, które bêd¹ realizowane w
najbli¿szym czasie nie pomijamy ¿adnej
miejscowoœci gminy. Ka¿da z nich jest pod tym
wzglêdem jednakowo wa¿na, bowiem nadrzêdnym
celem ruchu inwestycyjnego jest d¹¿enie do
zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno –
gospodarczego ca³ej wspólnoty samorz¹dowej. Dla
naszych czytelników z poszczególnych miejscowoœci
gminy przybli¿ê inwestycje, które s¹ ju¿ zrealizowane
b¹dŸ w nied³ugim czasie oddane zostan¹ w Wasze
u¿ytkowanie.
W G³ogowcu zakoñczony jest ju¿ remont
W D K - u , w k t ó r y m p o m a l o w a n o œ c i a n y.
Remontowane, modernizowane oraz wyrównane

zostan¹ wszystkie drogi gminne. W trakcie
wykonywania jest projekt oœwietlenia przy koœciele.
Ponadto w IV kwartale br. wykonany zostanie remont
bazy SKR, a w tym naprawa ogrodzenia, magazynu
i uporz¹dkowanie placu. Przemalowana zostanie
równie¿ elewacja budynku szko³y oraz zostan¹
odnowione przystanki.

Nowa nawierzchnia na drodze w G³ogowcu

Zakres zadañ inwestycyjnych realizowanych
w Gniewczynie £añcuckiej jest bardzo szeroki
i obejmuje remont szko³y, WDK, OSP, dróg gminnych,
budowê chodnika, a tak¿e wykonanie projektów
przebudowy dróg powiatowych i gminnych.
Niebawem zostanie dokoñczona elewacja
budynku szko³y, a pomnik Patrona przeniesiony
zostanie do czêœci frontowej. Uporz¹dkowany zosta³

Œciana frontowa budynku ZS w Gniewczynie £añcuckiej

parking przy koœciele wraz z nasadzeniem zieleni.
W dalszej kolejnoœci wyremontujemy drogê od szko³y
do boiska, plac zabaw dla dzieci ju¿ w III kwartale
zostanie ogrodzony, przystanki bêd¹ odnowione oraz
zostanie wybudowany chodnik przy drodze
wojewódzkiej. Remonty czekaj¹ jeszcze budynki
WDK–u i OSP, które sprowadz¹ siê g³ównie do
malowania wewnêtrznych pomieszczeñ, ogrodzenia
i do zagospodarowania placów wokó³ nich. Zostan¹ te¿
WDK w G³ogowcu

cd. na str. 5
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wykonane projekty przebudowy dróg: Gniewczyna –
Gorzyce wraz z chodnikiem i oœwietleniem, a projekty
dróg Gniewczyna – Laszczyny, Gniewczyna
£añcucka – Gniewczyna Tryniecka zosta³y
wykonane. Równie¿ z³o¿yliœmy wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa podkarpackiego
o dofinansowanie przebudowy drogi na kwotê
828 154 z³otych.
W G n i e w c z y n i e Tr y n i e c k i e j r u c h
inwestycyjny bêdzie ogniskowa³ siê wokó³ remontów

Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym
w Gorzycach jest budowa kanalizacji sanitarnej, która
obejmie wykonanie 25 km sieci
ii 8 przepompowni. Równoczeœnie wykonywana jest
dokumentacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej
i wodoci¹gowej w celu przy³¹czenia do niej nowo
powsta³ych budynków i obiektów. W chwili obecnej
kontynuowany jest remont WDK –u, który obejmuje

Roborty kanalizacyjne w Gorzycach.

Pod³oga z parkietu w WDK Gniewczyna Tryniecka

WDK i OSP, dróg gminnych i dojazdowych
oraz budowy oœwietlenia. Remont WDK i OSP
obejmie: instalacjê elektryczn¹, wymianê parkietu,
monta¿ okapu, roboty malarskie, monta¿ drzwi
i okien.
W zasadzie roboty te zosta³y ju¿ wykonane. Równie¿,
tak jak i w innych miejscowoœciach gminy, odnowione
zostan¹ przystanki, a tak¿e wybudowane cztery
oprawy oœwietleniowe w stronê Wis³oka. Nie
zabraknie te¿ inwestycji w zakresie poprawy stanu
dróg w miejscowoœci. Wyremontujemy drogi gminne
i dojazdowe na najbardziej zniszczonych odcinkach
oraz zostanie wykonany projekt przebudowy drogi
gminnej.

szpachlowanie œcian, roboty malarskie, wykonanie
posadzek i modernizacjê instalacji elektrycznej.
Niebawem miejscowoœæ uzyska poprawê stanu
nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 400 metrów.
W II i III kwartale remontowane bêd¹ drogi gminne
i dojazdowe, szatnia LKS –u przy udziale sportowców,
jak równie¿ zostanie wybudowany chodnik w kierunku
stacji paliw. Osobn¹ grupê inwestycji stanowi¹ zadania
projektowe, w tym g³ównie dotycz¹ce przebudowy
drogi powiatowej Gorzyce – Gniewczyna £añcucka
i budowy chodników. Niezwykle wa¿n¹ inwestycj¹
s¹ rozpoczête prace projektowe sali gimnastycznej.
Wykonane zostanie tak¿e 5 odcinków dróg
poscaleniowych. Jesieni¹ nast¹pi czyszczenie rowów
melioracyjnych i czêœciowa ich regulacja.
2008 rok przyniesie wiele zmian w Jagielle
w zakresie poprawy stanu budynku szko³y, placu zabaw,
a nade wszystko w zakresie stanu lokalnych dróg.
W WDK zosta³ wykonany remont instalacji c.o, a w
trakcie realizacji jest dokoñczenie ogrodzenia placu
zabaw wraz z wykonaniem „³apaczy” pi³ek. Równie¿
nowe ogrodzenie i barierki
cd. na str. 6
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uzyska Kopiec Jagie³³y. Ju¿ w III i IV kwartale
szko³a doczeka siê stanu surowego sali gimnastycznej
po przebudowaniu kot³owni na ten cel, a koœció³
parafialny zmodernizowanego parkingu. Poprawie
ulegnie równie¿ stan dróg gminnych i dojazdowych.
Na drodze powiatowej, na odcinku 400 metrów

Plac zabaw w Jagielle.

wykonana bêdzie nowa nawierzchnia. W wyniku
budowy
i remontu dróg poscaleniowych
miejscowoœæ uzyska nie tylko lepsze warunki
poruszania siê po nich, ale i lepsze mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Wyczyszczone zostan¹ tak¿e rowy melioracyjne,
a przystanki bêd¹ pomalowane.
Ruch inwestycyjny w Tryñczy w br. bêdzie
koncentrowa³ siê wokó³ budowy chodnika
i oœwietlenia oraz remontów szatni LKS –u, dróg
gminnych i dojazdowych. Na drodze powiatowej na
odcinku 400 metrów zostanie wykonana nak³adka.
Ponadto zosta³y wykonane projekty przebudowy dróg
powiatowych relacji: Tryñcza – Ubieszyn i Tryñcza
Zawis³ocze – Chodaczów. Na dofinansowanie
przebudowy tych dróg zosta³y z³o¿one wnioski
do Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ubieszyn w 2008 roku „wzbogaci siê” o nowy
chodnik, parking na placu przed WDK, odnowiony
przystanek i wyremontowane drogi gminne
i dojazdowe. Wykonane s¹ projekty budowy chodnika
i drogi Ubieszyn – G³ogowiec. O œrodki unijne
na przebudowê drogi zosta³ z³o¿ony wniosek do RPO.

Tak¿e w Wólce Ma³kowej wybudowany
zostanie odcinek chodnika, dróg poscaleniowych,
a na budynku WDK bêdzie remontowany dach.
Przystanki autobusowe zyskaj¹ nowy wygl¹d. Trwaj¹
prace przy projektowaniu oœwietlenia w stronê kaplicy.
Wólka Ogryzkowa doczeka siê remontu WDK,
który obejmie modernizacjê instalacji elektrycznej,
wewnêtrznych pomieszczeñ i remont dachu. Tak, jak
i w innych miejscowoœciach gminy, wyremontowane
zostan¹ drogi gminne i dojazdowe, a przystanki
autobusowe bêd¹ odnowione.
W 2008 roku – oprócz inwestycji realizowanych
w poszczególnych miejscowoœciach gminy – du¿¹
uwagê przyk³ada siê do inwestycji, które bêd¹ s³u¿yæ
wszystkim mieszkañcom gminy. Wœród nich nale¿y
wymieniæ rekultywacjê wysypiska œmieci w Wólce
Ogryzkowej i Jagielle, dokoñczenie remontu kapliczek
przydro¿nych, remont budynku Urzêdu Gminy
w Tryñczy. W ramach prac interwencyjnych bêdzie

Sala konferencyjna UG Tryñcza.

czyszczony równie¿ las gminny, a we wszystkich
miejscowoœciach gminy, w centralnych ich punktach,
zagospodarowywane bêd¹ i utrzymywane w nale¿ytym
stanie kwietniki i rabaty.
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„ORLIK 2012 – MOJE BOISKO”
Gmina Tryñcza z³o¿y³a wniosek
o dofinansowanie inwestycji sportowej w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”, og³oszonego
przez Ministra Sportu i Turystyki. Dziêki usilnym
staraniom wójta nasza gmina znalaz³a siê w gronie
pierwszych samorz¹dów, w których bêdzie
realizowany program. Przewiduje siê wybudowanie
kompleksu dwóch nowoczesnych boisk sportowych
o nawierzchni ze sztuczn¹ traw¹, tj:
1) boisko pi³karskie o wymiarach 30 x 62 m;
2) boisko wielofunkcyjne (m.in. koszykówka,

siatkówka) o wymiarach 18 x 32 m.
Koszt przewidywanej inwestycji wyniesie oko³o
1 miliona z³otych. Na realizacjê programu gmina
otrzyma dofinansowanie oko³o 666.000 z³ ze œrodków
zewnêtrznych, w tym 333.000 z³ ze œrodków Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego
i 333.000 z³ ze œrodków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

AKTYWNOŒÆ INWESTYCYJNA

wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk –
Grabownica na odcinkach w Gniewczynie £añcuckiej
(od drogi powiatowej przy koœciele, do drogi gminnej
przy m³ynie), w Wólce Ma³kowej (od stacji kolejowej
do budynku WDK) i w Ubieszynie (od szko³y do mostu).
Gmina przeznaczy³a na powy¿sze zadania 200 tyœ.
z³otych. Realizacja tych zadañ ma nast¹piæ na prze³omie
III i IV kwarta³u 2008r., wykonawcê wy³oni w drodze
przetargu PZDW w Rzeszowie.
Edward Wasyl

W bie¿¹cym roku ( stan na dzieñ 24-06-2008 )
zarejestrowano 56 wniosków o wydanie decyzji
lokalizacyjnej , w wiêkszoœci dotyczy³y one
budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego
i zagrodowego oraz us³ug. W analizowanym okresie
prowadzone jest równie¿ 10 spraw dotycz¹cych
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia, gdzie w ca³ym roku 2007 wydano
64 decyzje. Znaczn¹ grupê stanowi¹ wnioski, których
inwestorem jest gmina, a dotycz¹ one realizacji celu
publicznego. Analizuj¹c koñcz¹ce siê I pó³rocze 2008
roku, daje siê zauwa¿yæ du¿y wzrost w ruchu
budowlanym w stosunku do roku ubieg³ego.
W roku 2008r. wydano 13 wypisów ze Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tryñcza.
Dadak Stanis³awa

Zofia Nowak

DOBRE TEMPO KANALIZACJI
W Gorzycach wykonano 80% budowy
kanalizacji sanitarnej. Prace trwaj¹ intensywnie, z oœmiu

BÊDZIE BEZPIECZNIEJ
W bie¿¹cym roku Gmina Tryñcza wspólnie
z Podkarpackim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
przystapi do budowy chodnika przy drodze

Wykopy pod kanalizacjê w Gorzycach.

przewidzianych do wybudowania przepompowni
œcieków, wykonano siedem. Trwa procedura zawierania
umów z Zamojsk¹ Korporacj¹ Energetyczn¹ Dystrybucja Sp. z o.o. w Przeworsku na ich pod³¹czenie
do sieci energetycznej. W lipcu planowane jest
pod³¹czanie pierwszych odbiorców do sieci.
Artur Kornafel

Nowy chodnik w Wólce Ma³kowej.
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BUDOWA MOSTU W GORZYCACH

us³ugowe dla przysz³ych inwestorów naszej gminy.
Przyczyni¹ siê tak¿e do podniesienia walorów

Koniecznoœæ budowy nowego obiektu
wynika³a z przes³anek techniczno-ekonomicznych,
czyli zbyt ma³ej noœnoœci istniej¹cego mostu
w stosunku do wymagañ stawianym obiektom
w ci¹gu drogi krajowej oraz nienormatywnych
parametrów mostu istniej¹cego.
Nowa konstrukcja zwiêkszy bezpieczeñstwo
u¿ytkowników obiektu, dziêki poszerzeniu jezdni na
moœcie i na dojazdach.
Nowo wybudowany obiekt mostowy bêdzie posiada³

Tereny pod przysz³e inwestycje.

agroturystycznych i poprawy stanu œrodowiska.
Artur Kornafel

DBAMY O ESTETYKÊ W GMINIE

Prace zbrojeniowe przy budowie mostu w Gorzycach.

noœnoœæ odpowiadaj¹c¹ klasie obci¹¿enia „A” (50
ton). Ustrój noœny zosta³ zaprojektowany jako
belkowy, wolnopodparty. D³ugoœæ ca³kowita mostu
12m.
Umowny termin zakoñczenia inwestycji to
30 listopada 2008r.
Ca³kowity koszt przebudowy mostu wyniesie oko³o
2.900.000,00 z³.
Dane o realizacji:
1. Zamawiaj¹cy - Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Rzeszowie,
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
2. Wykonawca : „INTOP” Tarnobrzeg sp. z o.o
Dyrekcja Dróg Krajowych
Oddzia³ w Rzeszowie

BÊDZIE CZYŒCIEJ
Uda³o siê wy³oniæ wykonawcê na
opracowanie projektów rozbudowy sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Jagielle
i Gorzycach, tj. Zak³ad Us³ugowy GEO – MUZ
z Gniewczyny £añcuckiej, za kwotê 48 tys. z³,
z terminem wykonania zadania do koñca roku 2008.
Opracowane projekty zwiêksz¹ atrakcyjnoœæ terenów,
zw³aszcza pod budownictwo mieszkaniowe i

Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w bie¿¹cym
roku przeprowadzi³ wiele ró¿nego rodzaju prac
remontowych na terenie gminy. Zmodernizowano tak¿e
salê narad. Odt¹d pe³niæ ona bêdzie rolê sali
konferencyjnej, w której odbywaæ siê bêd¹ sesje Rady
Gminy oraz posiedzenia komisji. W WDK
w Gniewczynie Trynieckiej wymieniono okna i drzwi,
po³o¿ono nowy parkiet i odmalowano salê oraz
zamontowano okap kuchenny. Natomiast w budynku
OSP w tej miejscowoœci przystosowano lokal pod punkt
biblioteczny, pomalowano gara¿ i zaadaptowano nowe
pomieszczenia pod sanitariaty. W Zespole Szkó³
w Gniewczynie £añcuckiej dokoñczono elewacjê na
nowej czêœci szko³y. Prowadzone s¹ w dalszym ci¹gu
prace przy przeniesieniu w inne miejsce pomnika
patrona szko³y gen. A. Chruœciela. Wyremontowano
siedzibê OSP w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach i
u³o¿ono nowy odcinek chodnika do zajezdni
autobusowej. Na terenie wsi Jagie³³a trwaj¹ prace przy
ogrodzeniu „Kopca Jagie³³y” i placu zabaw. W WDK
w G³ogowcu
zosta³y odnowione wszystkie
pomieszczenia , natomiast W Wólce Ma³kowej
i Ogryzkowej wyremontowano stropodachy.
Oprócz wykonywanych prac remontowych nasz
Zak³ad troszczy siê o zieleñ, czyli place, skwery, rabatki
znajduj¹ce siê na terenie gminy. Na parking przed
koœcio³em w Gorzycach dowieziono ziemiê,
wyrównano teren i posiano trawê oraz posadzono ró¿e,
a miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich zasadzi³o
kwiaty w gazonach. Natomiast na placu parkingowym
przed koœcio³em w Gniewczynie £añcuckiej prace przy
upiêkszaniu terenu wykonali miejscowi radni wraz
cd. na str. 9
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cd. ze str. 8
z Akcj¹ Katolick¹, a potrzebne materia³y dostarczy³
Komunalny Zak³ad Bud¿etowy. Równie¿ w

Gniewczynie £añcuckiej obok remizy OSP pracownicy
zak³adu nasadzili krzewy oraz zasiali trawê. W Tryñczy
na parkingu wykonany zosta³ skalniak, na którym
nasadzono krzewy ozdobne. Na placu przed koœcio³em
w Wólce Ma³kowej posadzono krzewy ozdobne oraz
ró¿e niskopienne i pn¹ce, pod które zosta³a
zamontowana pergola. W miejscowoœci G³ogowiec
zosta³y zasadzone ró¿e na skarpie ko³o koœcio³a oraz
przed remiz¹ OSP. Wiele innych miejsc na terenie
gminy zosta³o obsadzone zieleni¹.
W³adys³aw Tytu³a

Zieleñ i gazony kwiatowe w Gorzycach.

O BUD¯ECIE GMINY
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tryñcza z dnia 22 lutego 2008 r.
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za 2007 r. zosta³ pozytywnie
zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Przemyœlu.
Rada Gminy Tryñcza na sesji w dniu 22 kwietnia 2008 r.
przyjê³a informacjê Wójta
z realizacji wykonania bud¿etu gminy za 2007 r. i udzieli³a jednog³oœnie absolutorium Wójtowi Gminy.
Dochody bud¿etowe zosta³y zrealizowane w kwocie 20 512 tys. z³. co stanowi
104,4 % do planu 19 646 tys. z³.
G³ównymi Ÿród³ami wykonania dochodów s¹:
?
dochody w³asne uzyskiwane z podatków lokalnych, udzia³ów w podatkach od osób fizycznych i prawnych,
sprzeda¿y mienia komunalnego, najmu oraz innych podatków
i op³at na ³¹czn¹ wartoœæ 7 245 tys. z³.
?
subwencja oœwiatowa zwi¹zana z utrzymaniem
szkó³ na terenie gminy
w wysokoœci 6 049 tys. z³.
?
subwencja w czêœci wyrównawczej i równowa¿¹cej wyliczona przez Ministerstwo Finansów w wysokoœci
1 651 tys. z³.
?
dotacje celowe na realizacjê inwestycji w wysokoœci 1 237 tys. z³.
?
dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych gminie w wysokoœci 3 618 tys. z³.
?
dotacja celowa na realizacjê zadañ w³asnych w gminie 712 tys. z³.
Strukturê wykonania dochodów gminy w ujêciu dynamicznym przedstawia diagram nr 1
dotacje celow e na realiz ac jê
z adañ z lecony ch gminie
17,6%

dotac ja celow a na realiz ac jê
z adañ w ³asnyc h gminy
3,5%

doc hody w ³as ne
35,3%
dotacje celow e na realiz ac jê
inw estyc ji
6,1%

s ubw enc ja ogólna - cz êœ æ
w y rów naw c za i
rów now a¿¹ca
8,0%

subw encja ogólna - cz êœ æ
oœ w iatow a
29,5%

Diagram Nr 1 Struktura wykonania dochodów gminy za 2007 r.
cd. na str. 10
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cd. ze str. 9
Ustalony przez Radê Gminy limit wydatków w kwocie 21 649 tys. z³. zosta³ wykonany
w wysokoœci 20 850 tys. z³., co stanowi 96,3 %
Wydatkowano na:
?
wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem oœwiaty, Urzêdu Gminy – 8 847 tys. z³,
?
wydatki na realizacjê zadañ zleconych 4 185 tys. z³.
Dotacje
982 tys. z³.
z przeznaczeniem dla:
?
ZOZ zakup sprzêtu medycznego 2 tys,
?
roboty konserwacyjno – remontowe na potoku Przykopa 10 tys,
?
Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego Gminy Tryñcza na pokrycie dop³at do œcieków
359 tys. z³,
?
gminnych instytucji kultury 447 tys. z³,
?
niepublicznego przedszkola w Gorzycach 97 tys. z³,
?
zadañ w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: upowszechniania
tradycji 67 tys. z³,
?
wydatki maj¹tkowe i remontowe / inwestycje – 6 836 tys. z³. z przeznaczeniem na remonty obiektów
i budynków komunalnych, remonty szkó³, dróg parkingów, budowê chodników, oœwietleñ, przebudowê
kot³owni w budynkach komunalnych, rozbudowê istniej¹cej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Strukturê wykonania wydatków gminy w ujêciu dynamicznym przedstawia diagram Nr 2

wydatki maj¹tkowe i
remontowe
32,8%

dotacje
przedmiotowe,
podmiotowe i celowe
4,7%

zadania bie¿¹ce
42,4%

zadania zlecone
20,1%

Diagram Nr 2 Wykonanie Bud¿etu Gminy Tryñcza za 2007 r.

W³adys³awa Rzeczyca

INWESTUJEMY W DROGI POWIATOWE
Przez Gminê Tryñcza przebiega wiele dróg
powiatowych .Za ich stan techniczny, nawierzchniê
oraz utrzymanie odpowiada Starostwo Powiatowe
w Przeworsku. Wszyscy wiemy, jak te drogi
wygl¹daj¹ ,niejednokrotnie
s³ychaæ narzekania
mieszkañców
na utrudnienia komunikacyjne .Starostwo nie jest
w stanie po³o¿yæ nowej nawierzchni na drogach,
które s¹ w jego zarz¹dzie .W trosce o poprawê
warunków ¿ycia mieszkañców Wójt Gminy Tryñcza
czyni wiele starañ ,które maj¹ na celu m.in. poprawê
stanu wszystkich dróg w naszych miejscowoœciach.
W wyniku d³ugich rozmów i dziêki przychylnoœci

Rady Gminy zawarte zosta³o porozumienie o wspólnym
finansowaniu koniecznych remontów .W latach 20062007 Gmina Tryñcza przeznaczy³a na ten cel
ze œrodków w³asnych kwotê 912.045,00z³ , a powiat
276.917,00z³ ,a w 2008r. gmina wyasygnowa³a
316.000,00z³ , zaœ powiat 124.000,00z³ . Cieszyæ mo¿e
fakt ,¿e remonty w dalszym ci¹gu bêd¹ prowadzone. Na
kolejnych odcinkach dróg powiatowych
zostan¹
po³o¿one nowe nawierzchnie .
Prace powinny byæ zakoñczone do koñca sierpnia br.
Poprawi siê zatem jakoœæ dalszych odcinków dróg:
G³ogowiec przez wieœ, Jagie³³a przez wieœ , Gorzyce od
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cd. na str.11

cd. ze str. 10
CPN w stronê Gniewczyny, Gorzyce -¯urawiec
,Tryñcza-Wólka Ma³kowa . To dobrze, ¿e w³adze
naszej gminy stale wychodz¹ naprzeciw
oczekiwaniom mieszkañców.

Droga powiatowa wymagaj¹ca remontu w G³ogowcu.
Nowa nawierzchnia na drodze w Jagielle.

Poni¿ej przedstawiamy w ujêciu tabelarycznym zakres rzeczowo-finansowy zrealizowanych inwestycji na
drogach powiatowych w latach 2006-2007.
Realizacja zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji na drogach powiatowych
Zakres
ród³a finansowania
rzeczowy
(w z³)
Lp.
Rodzaj inwestycji / lokalizacja
(w mb)
Gmina
Starostwo
1

2

3

4

5

2006 r.

1

2

Nak³adka bitumiczna na drodze realizacji:
·
Tryñcza – Wólka Ma³kowa
·
G³ogowiec przez wieœ
·
Jagie³³a przez wieœ
·
Gorzyce – ¯urawiec
Nak³adka bitumiczna na drodze realizacji:
·
Gniewczyna £añcucka – Œwiêtoniowa
Razem

470
350
368
300

200 000,-

0,-

0
50 000,250 000,-

0,-

586
626
600
453
223
100

200 000,-

54 000,-

100 000,-

70 000,-

2620
200
5208

170 000,15 000,575 390,-

137 917,15 000,276 917,-

2819
7497
2329
2389

12 000,51 240,11 712,11 712,-

0,-

86 664,912 054,-

0,276 917,-

1488
2007 r.

1

2

3

Nak³adka bitumiczna na drodze realizacji:
·
Tryñcza – Wólka Ma³kowa
·
G³ogowiec przez wieœ
·
Jagie³³a przez wieœ
·
Gorzyce – ¯urawiec
·
Gorzyce – Sieniawa
·
Skrzy¿owanie dróg G³ogowiec - Ubieszyn
Nak³adka bitumiczna na drodze realizacji:
·
Gniewczyna £añcucka – Œwiêtoniowa
·
Gniewczyna £añcucka – Nowa Wieœ
Razem nak³adki
Wykonanie projektów drogi realizacji:
·
Zawis³ocze Trynieckie – Chodaczów
·
Gniewczyna £añcucka - Gorzyce
·
Gniewczyna £añcucka – Grodzisko
·
Tryñcza - Ubieszyn

Razem wykonanie projektu
£¹czne nak³ady w latach 2006 - 2007

-

90 390,-

Artur Kornafel
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Informacje o z³o¿onych wnioskach w I pó³roczu 2008 r. o dofinansowanie
ze œrodków zewnêtrznych
Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
i Jagielle.

2.

3.

Przebudowa dróg gminnych:
Gniewczyna Tryniecka-Gniewczyna £añcucka
Ubieszyn – G³ogowiec.

Wartoœæ
ca³kowita
zadania

Wnioskowana
kwota
o dofinansowanie

8 382 971,-

4 499 814,-

1 183 077,-

828 154,-

Przebudowa dróg powiatowych:
Zawis³ocze - Tryñcza - Ubieszyn.
3 352 150,-

4.

5.

Budowa podjazdu dla niepe³nosprawnych w
zwi¹zku z przebudow¹ kot³owni na salê
gimnastyczn¹ w Jagielle.

34 563,-

Budowa kompleksu boisk sportowych.

2 346 500,-

17 282,-

Nazwa programu
(instytucje, do której
zosta³ z³o¿ony wniosek)
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Oœ priorytetowa IV - Ochrona œrodowiska
i zapobieganie zagro¿eniom.
Dzia³anie 4.1
Infrastruktura œrodowiska.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Oœ priorytetowa II Infrastruktura techniczna.
Dzia³anie 2.1
Schemat: Drogi gminne.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Oœ priorytetowa II - Infrastruktura techniczna.
Dzia³anie 2.1
Schemat: Drogi powiatowe.
Wniosek z³o¿ony przez Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku przy wspó³udziale Starostwa
Powiatowego w Przeworsku i Gminy Tryñcza.
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych Oddzia³ Podkarpacki, w
ramach programu „Wyrównanie ró¿nic miêdzy
regionami”.

333 000,-

1. Województwo Podkarpackie.

333 000,-

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Urz¹d Marsza³kowski, w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

1 176 100,6.

7

8
9.
10.

11

12

Budowa dróg poscaleniowych w Jagielle,
Gorzycach i Wólce Ma³kowej.
Budowa chodników w Gniewczynie
£añcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej i
Ubieszynie.
Budowa chodników w Gorzycach.
Remont dróg dojazdowych do pól na terenie
gminy.
Zakup mikrobusu.

Wyposa¿enie czytelni w Gorzycach
w komputery.

320 000,-

320 000

395 179,-

197 600,-

150 000,-

60 000,-

89 000,-

31 000,-

110 000,-

100 000,-

9500,-

9500,-

15 000,-

7500,-

109 659,-

98 145.-

35 520,-

25 000,-

Zakup ksi¹¿ek.

13.

Przygotowanie do poszukiwania pracy

14.

Dni Kultury przygranicznej.

Urz¹d Marsza³kowski, w ramach poprawy
bezpieczeñstwa,
wspó³udzia³ w budowie chodników.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad – dostawa materia³ów.
Urz¹d Marsza³kowski, w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych Oddzia³ w Rzeszowie,
w ramach programu „Uczeñ na wsi”.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, w ramach programu
„IKONKA”.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu „Promocja
czytelnictwa i rozwoju ksiêgozbiorów
bibliotek”.
Regionalny program Operacyjny Kapita³
Ludzki Projekt systemowy „Czas na aktywnoœæ
w Gminie Tryñcza”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu rozwoju
Inicjatyw Lokalnych.

Informacjê sporz¹dzi³a: Zofia Nowak
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DZIA£ALNOŒÆ KULTURALNO – OŒWIATOWA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
W trzeci¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, tj. 02 kwietnia 2008 r. biblioteki publiczne
przygotowa³y w swoich lokalach okolicznoœciowe
informacje dla czytelników o ¿yciu i dzia³alnoœci tego
wielkiego Polaka, pod has³em „Odszed³eœ, ale zawsze
zostaniesz w naszej pamiêci”

regulaminem biblioteki. Najm³odsi z zainteresowaniem
przegl¹dali encyklopedie, albumy i czytali bajki.
W maju br. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach i Punkt Biblioteczny w Wólce
Ogryzkowej otrzyma³y komputery do czytelni
z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Departament
Spo³eczeñstwa Informacyjnego z programu
„IKONKA” W Bibliotece Publicznej w Gorzycach
zainstalowano trzy komputery, a w Punkcie
Bibliotecznym w Wólce Ogryzkowej jeden komputer.
Wartoœæ sprzêtu ogó³em wynosi 9500 z³. Informujemy,
¿e czytelnia publiczna czynna jest od godz. 10.00- 18.00
codziennie oprócz sobót i niedziel.
Dziêki realizacji tego programu wszyscy
mieszkañcy wsi mog¹ bezp³atnie korzystaæ z Internetu.
W Wiejskim Domu Kultury w G³ogowcu dnia
25 maja 2008r. z okazji Dnia Matki dzieci szkolne
przygotowa³y program artystyczny dla mam,
recytowano wiersze, œpiewano piosenki itp.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryñczy oraz przy wspó³pracy dyrekcji Zespo³u
Szkó³ im. œw. Jana Kantego w Tryñczy w hali
widowiskowo – sportowej, w dniu 24 kwietnia 2008
roku odby³o siê spotkanie
pisarza Mateusza
Pieni¹¿ka- autora poezji, legend krasiczyñskich,
przeworskich i przemyskich oraz ksi¹¿ek dla dzieci
(„Bajeczki z zielonej teczki” i „Ciocia szpila”)
z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz nauczycielami Zespo³u
Szkó³ w Tryñczy. Obecnie pisarz pracuje nad
tworzeniem legend le¿ajskich i trynieckich. Na
zakoñczenie spotkania m³odzie¿ gor¹co po¿egna³a
goœcia brawami.
Gminna Biblioteka Publiczna informuje, ¿e:
rozstrzygniêcie konkursu czytelniczego dla dzieci
i m³odzie¿ na „ Najlepszego Czytelnika Gminy
Tryñcza” za rok 2007/2008
odbêdzie siê podczas tegorocznych obchodów Dni
Gminy Tryñcza, czyli dnia 5 lipca 2008 roku,
tj. (sobota) o godzinie 16.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Przy wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ im. œw.
Jana Kantego w Tryñczy dzieci z przedszkola oraz
uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcjach
bibliotecznych, które odby³y siê w dniach 9-12-13
maja 2008 roku. Podczas zajêæ dzieci zapozna³y siê
z ksiêgozbiorem i uk³adem ksi¹¿ek na pó³kach oraz

W okresie wakacji organizujemy pielgrzymkê
do Czêstochowy i do Kalwarii Pac³awskiej.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy
biblioteki w Tryñczy.
Zapraszamy!
Janina Da³omis
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„CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM” - I MY TE¯!
„WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROS£Y
NA M¥DRYCH, DOBRYCH I SZCZÊŒLIWYCH LUDZI.
JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!”

W roku szkolnym 2007/08 nasza szko³a przyst¹pi³a do
ogólnopolskiej akcji organizowanej przez specjalnie
powo³an¹ fundacjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Akcja trwa ju¿ od kilku lat, propagowana jest
w mediach i realizowana przez wiele konkretnych,
cyklicznych przedsiêwziêæ, np. „Ogólnopolski
Tydzieñ Czytania Dzieciom”, „Czytanie zbli¿a” oraz
„Czytaj¹ce szko³y”, do którego to programu
do³¹czyliœmy, sankcjonuj¹c niejako to, co i tak od
dawna realizowaliœmy. Nikt nie ma w¹tpliwoœci, jak
cenne i konieczne jest czytanie. Czytanie dziecku
rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraŸniê. Uczy dziecko
myœlenia, poprawia koncentracjê, wycisza, u³atwia
naukê, poszerza wiedzê - pomaga w osi¹ganiu
sukcesów, zapobiega uzale¿nianiu siê od telewizji
i komputerów, rozwija wra¿liwoœæ.
Nasze dzieci lubi¹, gdy czytamy im ksi¹¿ki
ciekawe, weso³e, napisane zrozumiale. Ksi¹¿ka
sprawia dziecku przyjemnoœæ i pomaga w poznawaniu
œwiata, uczy wiary w siebie, a tak¿e odró¿niania dobra
od z³a. Wiem, ¿e wiêkszoœæ Rodziców czyta³a i czyta
swoim dzieciom, my równie¿ regularnie czytamy
w szkole. Codziennie rano od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.35 do 7.55 nauczyciele naszej szko³y
czytaj¹ dzieciom. Czytanie odbywa siê w dwóch
grupach - dzieci z klas 0 – III oraz z klas IV – VI. Do
czytania zapraszamy m. in. rodziców, w³adze gminy
i wsi.

Zainteresowanie dzieci wieloma baœniami,
bajkami i opowiadaniami zainspirowa³o nauczycieli do
przeprowadzenia wielu przedsiêwziêæ.Wœród dzia³añ
podjêtych w ramach akcji „CA£A POLSKA CZYTA
DZIECIOM” nale¿y wymieniæ m.in.:
?
cykliczne czytanie dzieciom w myœl zasady „20 min
dziennie codziennie”;
?
obchody Urodzin Ksi¹¿kowego Misia;
?
zorganizowanie Dnia Seniora - na tê uroczystoœæ
zaprosiliœmy nie tylko dziadków, ale równie¿
specjalnych goœci – reprezentantów w³adz gminy i wsi,
którzy czytali wiersze;
?
czytanie z wielkanocnym zaj¹czkiem;
?
przygotowanie listu do rodziców z proœb¹ o czytanie;
?
zorganizowanie wycieczki do Pilzna, w czasie której
równie¿ s³uchaliœmy bajek na „babcinym strychu”;
?
zorganizowanie konkursu plastycznego „Malowanie
bajek”;
?
zorganizowanie Konkursu czytelniczego pt. „Ksi¹¿ka
moim przyjacielem”- w ramach VII Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom. G³ównym celem
konkursu by³o rozbudzanie zainteresowañ
czytelniczych i ukazanie wartoœci literatury dzieciêcej.
Uczniowie naszej szko³y bardzo chêtnie
uczestnicz¹ w tej akcji. Na wyró¿nienie zas³uguj¹:
Aleksandra Wojtyna (kl. I), Jakub GwóŸdŸ (kl. II),
Magdalena Stêch³y (kl. IV) i Marcin Kozdroñ (kl. V),
którzy osi¹gnêli 100 % frekwencjê.
Marta Pawe³ek

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Jesieni¹ 2007 r. uczniowie Publicznej Szko³y
P o d s t a w o w e j i m . Ta d e u s z a K o œ c i u s z k i
w Ubieszynie
rozpoczêli realizacjê II edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „KA¯DY
UCZEÑ WIE, CO ROBIÆ Z ZSEE”. Celem projektu
jest edukacja o tym, jak nale¿y prawid³owo
postêpowaæ ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym
i elektronicznym (ZSEE).
Szko³a nasza zg³osi³a zorganizowany Dzieñ Otwarty poœwiêcony problematyce ZSEE do konkursu.
Podczas realizacji programu dzieci uczy³y siê
jak w prawid³owy sposób gospodarowaæ zu¿ytym
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym .
Pi¹toklasiœci w czasie kilku godzin lekcyjnych nabyli
wszechstronn¹ wiedzê na temat ZSEE, by podczas
Dnia Otwartego w dniu 24 kwietnia 2008 r. podzieliæ
siê ni¹ z uczniami naszej szko³y, rodzicami oraz
innymi cz³onkami lokalnej spo³ecznoœci. Dodatkowo
po³¹czyliœmy ten dzieñ z obchodami Dnia Ziemi.

Za organizacjê odpowiedzialna by³a nauczycielka
Gra¿yna Mazurek, która realizowa³a ten program
edukacyjny na
lekcjach techniki i godzin
z wychowawc¹. Organizatorami przedsiêwziêcia byli
wszyscy uczniowie klasy V naszej szko³y w liczbie
11 osób. W przygotowaniach pomagali im nauczyciele
i rodzice.
W Dniu Otwartym uczestniczy³y dzieci z oddzia³u
zerowego, uczniowie klas I – VI,
nauczyciele,
zaproszeni goœcie, tj. rodzice, przedstawiciel Urzêdu
Gminy Tryñcza – wydzia³ ochrony œrodowiska pan
Stanis³aw Nowak, policjant Powiatowej Komendy
Policji w Przeworsku.
Realizacja tego programu to przedsiêwziêcie,
które pokaza³o problem elektroœmieci oraz
umo¿liwi³o aktywne w³¹czenie siê w promocjê
w³aœciwych zachowañ proekologicznych. Jesteœmy
przekonani, ¿e uczestnicy Dnia Otwartego maj¹
ukszta³towan¹ postawê zgodn¹ z etykiet¹
ekologiczn¹.
Gra¿yna Mazurek
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008
W GMINIE TRYÑCZA
Tab. 1 wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
Lp. Szko³a
1
2
3
4
5

Ubieszyn
Gniewczyna
Jagie³³a
Tryñcza
Gorzyce

Liczba
punktów
28,2
25,6
25,2
23,0
20,3

stanin
gminie
7
5
5
3
2

23,7

Œredni wynik w :
powiecie województwie
25,4

26,0

kraju
25,8

Tab. 2 wyniki egzaminu gimnazjalnego -czêœæ humanistyczna
Lp. Gimnazjum
1
2
3

Gniewczyna
Tryñcza
Gorzyce

Liczba
punktów
32,2
31,7
25,3

stanin
gminie
6
6
3

29,9

Œredni wynik w :
powiecie województwie
30,6

31,6

kraju
30,8

Tab. 3 wyniki egzaminu gimnazjalnego -czêœæ matematyczno -przyrodnicza
Lp. Gimnazjum
1
2
3

Gniewczyna
Tryñcza
Gorzyce

Liczba
punktów
27,6
27,2
23,5

stanin
gminie
6
5
3

26,2

Œredni wynik w :
powiecie województwie
26,5

27,3

kraju
27,1

Teresa Wielgos

ZWYCIÊSTWO W KONKURSACH
W dniu 10 kwietnia 2008 r. czworo uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Ubieszynie, tj. Sylwia

Koœciuszki zorganizowanym w Szkole
Podstawowej w Sieniawie.
Uczestnicy konkursu musieli wykazaæ siê nie
tylko wiedz¹ o ¿yciu i dzia³alnoœci T. Koœciuszki,
ale równie¿ ogóln¹ znajomoœci¹ historii.
Dodatkowo liczy³ siê refleks, poczucie humoru
i sprawnoœæ fizyczna (musztra).
Nasi uczniowie stanêli na wysokoœci zadania
i zdobyli I miejsce, pokonuj¹c inne dru¿yny,
miêdzy innymi gospodarza – dru¿ynê z Sieniawy.
Uczniów do konkursu przygotowa³y: El¿bieta
Kubrak i Gra¿yna Mazurek. Znacz¹cym sukcesem
naszej szko³y by³o tak¿e uzyskanie przez Adama
Bednarza, ucznia klasy VI pierwszego miejsca
w II etapie powiatowego konkursu „Mistrz
matematyki 2008r.”

Adam Bednarz odbiera stypendium naukowe.

El¿bieta Kubrak

Mazurek, Adam Bednarz, Pawe³ Wlaz³o i Marcin
Kozdroñ wziê³o udzia³ w I Miêdzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o ¯yciu i Dzia³alnoœci Tadeusza
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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STYPENDIA WRÊCZONE
Stypendia naukowe dla najzdolniejszej
m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu

Pami¹tkowe zdjêcie stypendystów.

naszej gminy na sta³e wpisa³y siê w kalendarz szkolny.
Dzieci i m³odzie¿ wk³adaj¹ coraz wiêcej wysi³ku, aby

otrzymaæ wysok¹ œredni¹ ocen i mieæ wzorowe
zachowanie.
Wyró¿nianie oraz wspieranie utalentowanych
i uzdolnionych m³odych ludzi jest bez w¹tpienia
s³uszne. Z wielkim uznaniem patrzymy, jak roœnie
liczba stypendystów z ka¿dym rokiem. Za II semestr
roku szkolnego 2007/2008 stypendium otrzyma³o
97 uczniów. Uroczystego wrêczenia w dniu 9 czerwca
dokona³ Wójt Gminy Tryñcza-Ryszard Jêdruch,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Stanis³aw Konieczny,
Przewodnicz¹cy Komisji ds. Oœwiaty Kultury i Sportu
–Teofil Jakubiec oraz dyrektorzy szkó³. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów
w zdobywaniu wiedzy.
Teresa Wielgos

TRYÑCZA SIEDLISKIEM SOWY PÓJDKI
W ostatnim czasie pojawi³y siê
przypuszczenia, ¿e na terenie Gminy Tryñcza osiedli³a
siê sowa pójdŸka. W zwi¹zku z tym zaistnia³a potrzeba
badañ, których celem by³o poznanie rozmieszczenia
i liczebnoœci tej sowy m. in. w Tryñczy.
Pani mgr Ewa Szpytma poinformowa³a
uczniów Gimnazjum w Tryñczy, ¿e jest mo¿liwoœæ
uczestniczenia w programie poszukiwania sowy
pójdŸki na terenach naszych polskich wsi. Przy tym
Pani wyjaœni³a nam, ¿e pójdŸka jest niewielk¹ sow¹
zamieszkuj¹c¹ osiedla ludzkie, zarówno tereny
wiejskie jak i miasta. Jej liczebnoœæ w Polsce
systematycznie spada, szczególnie na zachodzie
i pó³nocy kraju. Dlatego wa¿ne jest poznanie stanu jej
populacji. Badania polega³y na dwóch wieczorowych
przejœciach po ca³ej miejscowoœci, podczas których
prowadzona by³a stymulacja g³osowa ptaków
(odtwarzanie g³osów z magnetofonu), a przeprowadza
siê j¹ w nastêpuj¹cy sposób:
1) nas³uchujemy czy odzywaj¹ siê jakieœ sowy
przed wabieniem,
2) odtwarzamy g³os terytorialny samca przez 0,5 –
1 min,
3) nas³uchujemy przez ok. 1 min,
4) odtwarzamy g³os przez ok. 1 min,

5) nas³uchujemy przez ok. 2 min,
6) przemieszczamy siê o ok. 300 m,
7) powtarzamy ca³¹ procedurê wabienia.
Je¿eli w terenie us³yszymy g³os pójdŸki przed
stymulacj¹, prowadzimy tylko pierwsz¹ czêœæ wabienia,
tzn. jedno nawo³ywanie, a je¿eli w trakcie odtwarzanego
g³osu lub po pierwszym wabieniu us³yszymy
odzywaj¹c¹ siê sowê, natychmiast zaprzestajemy
stymulacji i nas³uchujemy. Gdy sowa nam odpowiada,
drugie nawo³ywanie trwa tylko 0,5 min., kolejne
miejsce wabienia znajduje siê co najmniej 600 m dalej.
Bardzo zainteresowa³y mnie te badania
i postanowi³em pomóc w poszukiwaniach sowy
na terenie Tryñczy. Wstêpnie zosta³em umówiony
z ornitologiem z Przeworska Panem Hubertem
Kameckim. Razem rozpoczêliœmy poszukiwania sowy
w Tryñczy 25 marca o godz. 1900. Wyjœcie w teren
odby³o siê podczas nocy bez opadów i silnego wiatru –
czyli warunki atmosferyczne by³y idealne do szukania
s o w y. N a s t ê p n i e s t y m u l a c j ê g ³ o s o w ¹
przeprowadziliœmy we wszystkich czêœciach
miejscowoœci, a tak¿e na jej koñcach, wychodz¹c
drogami ok. 100 m poza ostatni dom. Nasze
poszukiwania okaza³y siê owocne, bo zauwa¿yliœmy
parê sów na dachu remizy stra¿ackiej w Tryñczy.
cd. na str. 17
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cd. ze str. 16
By³y to niewielkie ptaki o d³ugoœci cia³a
ok. 23 – 25 cm i rozpiêtoœci skrzyde³ 54 –
58 cm. Cechowa³a je krêpa sylwetka,
g³owa du¿a i sp³aszczona oraz krótki
ogon. Szlara tej sowy jest kolista, barwy
szarej, ciemniejsza w okolicy dzioba
z wyraŸnie zaznaczonymi d³ugimi,
bia³ymi barwami. Charakterystyczny dla
pójdŸki jest falisty lot, jak u dziêcio³ów.
Czêsto przesiaduje ona na s³upach telegraficznych,
dachach lub p³otach, czatuj¹c na zdobycz.
Zaniepokojona dyga i kiwa siê. G³ównym
po¿ywieniem tej sowy s¹ owady oraz niewielkie
gryzonie, rzadziej drobne

ptaki lub p³azy. PójdŸka jest aktywna zarówno w dzieñ,
jak i w nocy, chocia¿ najbardziej o zmierzchu i o œwicie.
Sowa pójdŸka wprowadza jeden lêg w roku, pod koniec
kwietnia lub na pocz¹tku maja, a swoje gniazdo robi
w dziuplach (zw³aszcza w starych g³owiastych
wierzbach), w szczelinach muru lub na strychach,
w stodo³ach, a tak¿e w otwartych wentylacjach
budynku.
Badania zosta³y potwierdzone
i udokumentowane przez Pana Huberta Kameckiego,
¿e sowa pójdŸka jest na terenie wsi Tryñcza.
Ze wzglêdów zdrowotnych ornitologa nie mogliœmy
przeprowadziæ badañ stwierdzaj¹cych, gdzie te sowy
za³o¿y³y gniazda.
Adrian Pigan
Gimnazjum w Tryñczy

WIZYTA CÓRKI PATRONA SZKO£Y
Po raz kolejny goœciliœmy w murach Zespo³u
Szkó³ w Gniewczynie córkê Patrona genera³a
A. Chruœciela - Pani¹ Jadwigê Chruœciel
i towarzysz¹c¹ jej Pani¹ Janinê Brud – bratanicê.
Spotkanie mia³o przede wszystkim sentymentalny
charakter. Nie towarzyszy³y mu ¿adne, nadzwyczaj

wa¿ne okolicznoœci. Chcieliœmy po prostu
Stypendystki Jadwigi Chruœciel.

podziêkowaæ za mecenat nad szko³¹ (m.in. za
fundowane stypendium dla najlepszych uczniów
naszej szko³y) i za wspólne dzia³ania w odtwarzaniu
historii zwi¹zanej z osob¹ jej ojca, a naszego patronagenera³a. Ponadto wskazaæ wartoœci jakimi ¿yje
szko³a oraz Ÿród³o ich pochodzenia. Mamy nadziejê,
¿e uda³o nam siê stworzyæ klimat wdziêcznoœci,
serdecznoœci oraz o¿ywiæ wspomnienia. Wierzymy,
¿e pani Jadwiga po latach spêdzonych wraz z ojcem
i matk¹, a potem siostr¹ na obczyŸnie, podczas tych
kilku godzin spêdzonych wœród nas, poczu³a siê na
nowo Gniewczank¹, powróci³a w myœlach do
piêknych lat dzieciñstwa i m³odoœci spêdzonych
w Polsce.

Mi³ego goœcia powitaliœmy zbiorowo, na stoj¹co
gromkimi brawami. Potem by³y
powitania
i podziêkowania poszczególnych grup wiekowych
dzieci i m³odzie¿y oraz zaproszonych goœci. Du¿o
kwiatów i serdeczne uœciski d³oni. Najwiêksze
wzruszenie na twarzy Pani Jadwigi pojawi³o siê podczas
prezentacji tañca pt. „Miote³ki” w wykonaniu
czyrliderek z oddzia³u przedszkolnego, ale tak¿e wtedy,
kiedy gromadka dziewczynek z klas 1-3 SP ubranych
w stroje krakowskie i z wi¹zankami polnych kwiatów
w r¹czkach, dziêkowa³a w imieniu spo³ecznoœci
szkolnej za wielkiego syna tej ziemi, gen Antoniego
Chruœciela i zapewnia³a, ¿e zawsze „za przyk³ad mieæ
w ¿yciu go bêdziemy”. To b³êkitne b³awatki i czerwone
maki przywo³a³y najmilsze wspomnienia zwi¹zane
z Ojczyzn¹. Obserwowaliœmy równie¿, jak z wielk¹
dum¹ patrzy³a Pani Jadwiga na stypendystki – grupê
najlepszych uczennic naszego zespo³u i jedn¹
absolwentkê, Edytê Krutysz, obecnie uczennicê I LO
w Rzeszowie – chlubê szko³y.
W imieniu w³adz Gminy Tryñcza, w obecnoœci
radnych: Stanis³awa Koguta i Antoniego Rzeczycy, g³os
zabra³ wójt Ryszard Jêdruch. W ciep³ych s³owach
podziêkowa³ szanownemu goœciowi za obecne
spotkanie i wszystkie dotychczasowe. Cieszy siê ju¿ na
nastêpne, zwi¹zane z obchodami 20 – lecia nadania
imienia szkole, które odbêdzie siê w maju 2009r.
Podkreœli³, ¿e dobro Gniewczyny zawsze le¿a³o mu na
sercu. Zapewni³, ¿e bêdzie czyni³ wszystko, aby szko³a
piêknia³a, by³a bezpieczna, a dzieciom uczy³o siê w niej
dobrze.
Wyrazy ogromnej
wdziêcznoœci i
bukiet
najpiêkniejszych kwiatów otrzyma³a córka patrona
szko³y równie¿ od Rady Rodziców, reprezentowanej
przez Panie: Ma³gorzatê Drzystek i Celinê Wojtuñ.
Matki najlepiej rozumiej¹, jakim autorytetem dla ich
pociech jest osoba gen. A. Chruœciela.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

cd. na str. 18
17

cd. ze str. 17
Podczas spotkania Pani Jadwiga otrzyma³a nie nie
tylko kwiaty, ale tak¿e pami¹tkow¹ ksi¹¿kê autorstwa

nauczyciela naszej szko³y Marka Kozaka - g³owa or³a
spowitego flag¹ i symbolem Polski walcz¹cej wrêczona w imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej i Rady

Jadwiga Chrusciel - córka genera³a..

Rodziców przez dyrektora szko³y Barbarê Tytu³ê.
Wyró¿nienie to przyznawane jest osobom, instytucjom,
firmom, które zechc¹ przyj¹æ na siebie
odpowiedzialnoœæ za losy naszego œrodowiska,
spo³ecznoœci i tej „Ma³ej Wielkiej Ojczyzny”.
Gra¿yna Kogut

grupy nauczycieli: (Ewy Kraszy, Jolanty
Wasilewskiej, Jolanty Rzeczyca, Jadwigi Wojtas) pt.
„Zas³u¿eni dla Gniewczyny” i ostatni w tym roku
szkolnym, wydany przez uczniów pod kierunkiem
Gra¿yny Kogut, egzemplarz gazetki szkolnej „Kurier
szkolny”. Ale najwiêkszym darem wdziêcznoœci by³o
wyró¿nienie – rzeŸba wykonana z br¹zu, projektu

TALENTY ODKRYTE
Ju¿ po raz IX. odby³ siê konkurs piosenki
„Ukryte Talenty”, w którym zaprezentowali swoje

W kategorii wiekowej klasy I-III
I miejsce Katarzyna Wiechaæ z Zespo³u Szkó³
w Gorzycach,
II miejsce Paulina Jêdral z Zespo³u Szkó³ w Gorzycach,
III miejsce Agnieszka Jezierska ze Szko³y Podstawowej
w Jagielle.
W kategorii wiekowej klasy IV-VI
I miejsce Jolanta Janas z Zespo³u Szkó³ w Gorzycach,
II miejsce Aleksandra Motyka ze Szko³y Podstawowej
w Jagielle,
III miejsce Aleksandra Wierzbicka ze Szko³y
Podstawowej w Ubieszynie.
W kategorii wiekowej klasy I-III gimnazjum
I miejsce Paulina Rupar z Zespo³u Szkó³
w Gniewczynie,
II miejsce Manuela My³ek z Zespo³u Szkó³
umiejêtnoœci wokalne dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ w Gniewczynie,
G m i n y Tr y ñ c z a . W k o n k u r s i e w y s t ¹ p i ³ o III miejsce Jolanta Dryœ z Zespo³u Szkó³ w Gniewczynie
19 uczestników, których ocenia³o jury w sk³adzie: W kategorii Zespó³
Bo¿ena Siewierska, Jan Krupiñski, Ryszard Hanejko. I miejsce „Asy” z Zespo³u Szkó³ w Gorzycach,
Tegoroczna edycja konkursu sta³a na wysokim II miejsce „Wschodz¹ce gwiazdy” z Zespo³u Szkó³
poziomie wokalnym, co szczególnie podkreœla³a w Gorzycach,
komisja oceniaj¹ca prezentacje. Zadanie wiêc przed III miejsce „Mirabelki” ze Szko³y Podstawowej
jury by³o bardzo trudne, typowanie zwyciêzcy trwa³o w Jagielle.
d³ugo, bo liczony by³ ka¿dy punkt. Ostatecznie jury Wyró¿nienie otrzyma³y „Weso³e nutki” z Zespo³u Szkó³
w Tryñczy.
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
Przemys³aw Górski
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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UHONOROWANY ZA PRACÊ
Za dzia³alnoœæ w zakresie krzewienia i upowszechnienia kultury, a tak¿e twórczoœæ artystyczn¹ nagrodê
otrzyma³ Henryk Chruœciel – dyrektor Trynieckiego Centrum Kulturalnego. Szczere gratulacje naszemu koledze
sk³ada Redakcja.
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PARADA „TURKÓW”
W dniu 30 marca 2008 roku w Jagielle odby³a
siê I Gminna Parada Stra¿y Grobowych „Turki 2008”.
Inicjatorem imprezy by³ Grzegorz Drzystek komendant „Turków” z Jagie³³y oraz Gminny

Oœrodek Kultury w Tryñczy. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê przejœciem ulicami Jagie³³y Stra¿y Grobowych
z Gniewczyny £añcuckiej, Gniewczyny Trynieckiej,
Jagie³³y, Tryñczy, Gorzyc, Przeworska oraz „Turków”
seniorów z Jagie³³y wraz z orkiestrami dêtymi
z Gniewczyny i Tryñczy do koœcio³a parafialnego.
W koœciele zosta³a odprawiona msza œwiêta w intencji
„Turków”. Podczas mszy œwiêtej zosta³ poœwiêcony
sztandar „Turków” z Jagie³³y przez proboszcza
Eugeniusza Wielgosza. Nastêpnie oddzia³y barwnym
korowodem wyruszy³y na plac szkolny. Uroczystego
otwarcia parady dokona³ Wójt Gminy Tryñcza
Ryszard Jêdruch. W dalszej czêœci uroczystoœci
„Turki” seniorzy z Jagie³³y

przekazali sztandar na rêce obecnego komendanta
Grzegorza Drzystka. Kolejnym punktem by³o wbijanie
gwoŸdzi w tablicê pami¹tkow¹ oraz wrêczenie
statuetek, którego dokonali Pose³ Mieczys³aw Golba,
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lucjan
KuŸniar, Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew
Kiszka, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tryñcza
Stanis³aw Konieczny, Dyrektor WDK w Rzeszowie
Marek Jastrzêbski, Zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji w Przeworsku Wies³aw Bukowski. Po czêœci
oficjalnej rozpocz¹³ siê pokaz musztry paradnej.
Widzowie z okolicznych miejscowoœci mogli
podziwiaæ piêkne stroje, b³yszcz¹ce szable, czapki,
karabiny, sztandary oraz barwnie przyozdobione

mundury. Parada w Jagielle wzbudzi³a wielki zachwyt
wœród widzów, którzy nagradzali oddzia³y gromkimi
brawami.
Przemys³aw Górski

„TURKI W ROZBORZU”
W dniu 14 kwietnia 2008 r. odby³a siê kolejna
Gminna Parada Stra¿y Grobowych w powiecie

przeworskim. Tym razem barwnie przyozdobionych
„Turków” mogliœmy podziwiaæ w Rozborzu (gmina
Przeworsk). Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹
w miejscowym koœciele. Po mszy œwiêtej barwnym
korowodem Stra¿e Grobowe przemaszerowa³y
na stadion, gdzie odby³o siê otwarcie imprezy i pokaz
musztry paradnej siedmiu oddzia³ów. Nasz¹ gminê
reprezentowa³a Stra¿ Grobowa z Tryñczy wraz
z orkiestr¹ dêt¹ i ma¿oretkami.
Przemys³aw Górski

Trynieckie „Turki” na paradzie w Rozborzu.
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SZTANDAR DLA OSP JAGIE££A
Dzieñ 11 maja br. w sposób szczególny zapisa³
siê w historii Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jagielle.
Wtedy to odby³y siê gminne obchody Dnia Stra¿aka
po³¹czone z wrêczeniem sztandaru dla jednostki OSP
w Jagielle oraz przekazaniem jej wozu stra¿ackiego.
Organizatorem imprezy byli stra¿acy z Jagie³³y oraz
Gminny Oœrodek Kultury w Tryñczy. Uroczystoœci
rozpoczê³a msza œwiêta koncelebrowana przez
proboszcza ks. Eugeniusza Wielgosza, podczas której
poœwiêcono sztandar ufundowany przez lokaln¹
spo³ecznoœæ.
Po mszy œw. zaproszeni goœcie oraz delegacje
poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy,
przemarszowali na plac przed remiz¹ stra¿ack¹, gdzie
nast¹pi³y dalsze uroczystoœci: poœwiêcenie figury œw.
Floriana – patrona stra¿aków oraz samochodu
stra¿ackiego. Po zaprezentowaniu historii jednostki
oraz okolicznoœciowych przemówieniach, OSP
w Jagielle zosta³a odznaczona z³otym medalem na
jubileusz 90-lecia jej istnienia.
Z³otym medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
odznaczony zosta³ druh: Stanis³aw Pruchnicki,
Stanis³aw Kulpa, Stanis³aw Matyja; medalem
srebrnym: Stefan Darzycki, Franciszek Pusztuk,
medalem br¹zowym: Józef Sznaj, Jan Majcher.
Odznakê „Stra¿ak Wzorowy” otrzymali:
Grzegorz Drzystek, Marek Drzystek, Dariusz Tytu³a,

Prezentacja sztandaru OSP Jagie³³a..

Miros³aw Szwed, Pawe³ Matyja, Jacek Matyja,
Grzegorz Matyja, Tomasz Jagie³a.
Licznie zgromadzonej publicznoœci
zaprezentowa³y siê zespo³y artystyczne:
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Tryñczy, Zespó³
Piosenki Biesiadnej z Jagie³³y, Kapela Ludowa
z Gniewczyny oraz „Hit” z Gorzyc.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE
ZNACIE
Wczesn¹ wiosn¹ na stadionie sportowym
w Jagielle odby³a siê impreza pod nazw¹: „CUDZE
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”. Zorganizowa³o

Koncert w wykonaniu zespo³u „Jagiellanie”.

j¹ Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Jagie³³y, kierowane przez
Bo¿enê Lasek. Panie z KGW przygotowa³y kiermasz
rêkodzie³a artystycznego, na którym znalaz³y siê
wyroby z papieru oraz ró¿nego rodzaju koronki,
serwetki i hafty. Przeprowadzono tak¿e wiele
konkurencji dla kobiet m.in. robienie kwiatów na czas,
ubijanie piany na czas.
Niespodziank¹ by³ wystêp Zespo³u „Mirabelki”
ze Szko³y Podstawowej w Jagielle. Dzieci
przygotowa³y bogaty repertuar, m. in. tañczy³y, gra³y
i œpiewa³y. Z koncertem wyst¹pi³ tak¿e Zespó³ Piosenki
Biesiadnej „Jagiellanie”, który kierowany jest przez
Stanis³awa Turka. Nie zabrak³o te¿ atrakcji dla
najm³odszych. Ta, i inne imprezy organizowane przez
stowarzyszenia i organizacje nie tylko promuj¹ kulturê,
ale tak¿e pozwalaj¹ mieszkañcom weso³o spêdziæ czas
wolny.
Grzegorz Kulpa

Grzegorz Kulpa
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SPOTKANIE ZESPO£ÓW
BIESIADNYCH
18 maja 2008 r. na stadionie sportowym
w Kañczudze odby³ siê Przegl¹d Zespo³ów
Œpiewaczych, Solistów, Kapel i Instrumentalistów.
Z poœród 30 wykonawców, jury najwy¿ej oceni³o

który odby³ siê w Krynicy Zdroju . W nagrodê orkiestra
otrzyma³a now¹ tr¹bkê . To ju¿ kolejny tak wielki
sukces.
Spoœród siedmiu orkiestr ( w tym
z województwa ma³opolskiego, œl¹skiego,
podkarpackiego) bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie
Tryñcza by³a najlepsza. Nale¿y dodaæ ,¿e jako jedyna

„Dolanie” w Kazimierzu.

w kategorii zespo³ów œpiewaczych, Ludowy Zespó³
Œpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej,
w kategorii kapel ludowych, Kapelê Ludow¹
z Gniewczyny, a w kategorii solistów œpiewaków,
Zofiê Sokó³ – laureatkê ubieg³orocznego konkursu .
27 czerwca Ludowy Zespó³ Œpiewaczy „Dolanie”
reprezentowa³ Gminê Tryñcza oraz powiat przeworski
na 42 festiwalu w Kazimierzu.
Henryk Chruœciel

Wystêp orkiestry w Cieszanowie.

zagra³a utwór z wokalem w wykonaniu Sylwii Krówka uczennicy Zespo³u Szkó³ w Tryñczy. Organizatorzy

SUKCESY ORKIESTRY
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Tryñczy pod
batut¹ Edwarda My³ka zajê³a I miejsce na XX

Koncertuj¹ca orkiestra dêta.

przewidzieli
równie¿ nagrodê dla najm³odszego
uczestnika Przegl¹du. Jak siê okaza³o, by³ to Hubert
Kornafel ze Szko³y Podstawowej w Jagielle.
W przegl¹dzie da³y swój wystêp równie¿ ma¿oretki
dzia³aj¹ce od dwóch lat przy orkiestrze .
Ale to nie wszystko, bo ju¿ w nastêpnym tygodniu
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta osi¹gnê³a kolejny sukces
artystyczny , tym razem na VI Miêdzypowiatowym
Dyrygent wraz z orkiestr¹ w Krynicy.
Przegl¹dzie Orkiestr Stra¿ackich w Cieszanowie. Tam
Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych
zajê³a ona na nim drugie miejsce. Orkiestranci, tak
dzia³aj¹cych przy Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych,
trzymaæ !
Teresa Wielgos
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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UBIESZYN WITA£ LATO
W niedzielê 22 czerwca br na grzybku
tanecznym w Ubieszynie odby³a siê impreza pod
has³em „Powitanie Lata”. Organizatorem imprezy

„W POLSKIEJ RODZINIE, CZAS
Z BOGIEM P£YNIE „
Pod takim has³em, 15 czerwca br. w Tryñczy,
zorganizowany zosta³ festyn rodzinny Akcji Katolickiej
Archiprezbiteratu Jaros³awskiego. Uroczystoœæ
rozpoczêto uroczyst¹ msz¹ œw. w miejscowym koœciele,
po czym wszyscy przy dŸwiêkach M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej z Tryñczy udali siê na plac rekreacyjny,
gdzie przygotowano liczne atrakcje dla uczestników.

Wystêp dzieci ze szko³y w Ubieszynie.

by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Ubieszynie przy
wspó³pracy z OSP Ubieszyn oraz Trynieckim
Centrum Kultury w Tryñczy. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê wystêpem M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
z Tryñczy. Na uwagê zas³ugiwa³a czêœæ artystyczna
w wykonaniu uczniów z miejscowej Szko³y
Podstawowej. Dzieci przygotowa³y bogaty repertuar,
m. in. tañczy³y, œpiewa³y i odgrywa³y humorystyczne

Taniec dziewczynek z ZS w Tryñczy.

G³ównym celem tego festynu by³o propagowanie
katolickiego modelu ma³¿eñstwa i rodziny poprzez
zacieœnianie wiêzi rodzinnych w oparciu o rekreacjê
i wypoczynek. Bardzo licznie zgromadzona
publicznoœæ da³a wyraz temu, i¿ impreza masowa mo¿e
byæ udana bez alkoholu.

Zespó³ z Wólki Ma³kowej.

scenki. Z koncertem wyst¹pi³ tak¿e Zespó³ Wokalno –
Instrumentalny z Wólki Ma³kowej, Zespó³ taneczny
„Just 17” z Tryñczy. Ponadto swój taniec
zaprezentowa³y dzieci z Tryñczy i G³ogowca.
Podczas trwania imprezy prowadzona by³a
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Mo¿na
by³o kupiæ napoje, s³odycze i kie³baski. A potem
wszyscy bawili siê do bia³ego rana przy dŸwiêkach
muzyki wykonywanej przez zespó³ „Metro”.
Grzegorz Kulpa

Pose³ M..Golba i Z. Ziobro - goœcie festynu.

Niew¹tpliw¹ niespodziankê przygotowa³ wszystkim
pose³ Mieczys³aw Golba, który zaszczyci³ nas swoj¹
obecnoœci¹ w towarzystwie by³ego Ministra
Sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro.

Teresa Wielgos
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PODPATRZEÆ U INNYCH
Realizacja projektu „Ekologiczna dzia³alnoœæ
gospodarcza w Krainie Sanu” wesz³a w
decyduj¹c¹ fazê, czego efektem by³o
zorganizowanie wyjazdu studyjnego do wsi
Strêkowa Góra na terenie Podlasia, na obszar
dzia³ania Partnerstwa „Transfer do œwiadczeñ w
zakresie gospodarki spo³ecznej ekologicznych
organizacji z Europy Zachodniej”.
Uczestnikami trwaj¹cego cztery dni wyjazdu
by³y panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, w³aœciciele
gospodarstw agroturystycznych, pracownicy
gminnych oœrodków kultury oraz przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych (Stowarzyszenie „Kraina
Sanu” oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia”).
Dominuj¹c¹ wiêkszoœci¹ spoœród 14 uczestników
by³y osoby z obszaru dzia³ania Stowarzyszenia
„Kraina Sanu”, gmin: Le¿ajsk, Grodzisko Dolne,
Kury³ówka, Tryñcza, Adamówka, Nowa Sarzyna
i Sieniawa.
- Mamy œwiadomoœæ, ¿e szans¹ dla rozwoju tego
regionu i poprawy warunków ¿ycia jego mieszkañców
jest rozwój rekreacji i turystyki. Le¿ajszczyzna z racji

Uczestnicy wyjazdu na szkoleniu.

walorów przyrodniczych i bogactwa kulturowego
oraz mocnych tendencji pielêgnowania tradycji
ludowych jest szczególnie predysponowana do
rozwoju w tym kierunku – podkreœla Przemys³aw
Pietrzyk, prezes Stowarzyszenia „Kraina Sanu”.
Problem polega jednak na tym, ¿e mieszkañcy regionu
(szczególnie z obszarów wiejskich) obawiaj¹ siê
wszelkich form dzia³alnoœci gospodarczej. Nak³ada
siê na to tak¿e nieznajomoœæ przepisów prawnych,
zasad prowadzenia takiej dzia³alnoœci czy zasad
rozliczeñ finansowych. - Widoczny jest brak wiary
w mo¿liwoœci powodzenia tego typu przedsiêwziêæ.
Dochód ze sprzeda¿y przedmiotów rêkodzie³a
ludowego stanowi zjawisko raczej marginalne, a co
gorsze wytwarzaj¹ce je osoby nie s¹ œwiadome ich
wartoœci – dodaje prezes Pietrzyk. Realizacja

projektu „Ekologiczna dzia³alnoœæ gospodarcza
w Krainie Sanu” pozwoli na odwrócenie tego
niepokoj¹cego trendu. Tym bardziej, ¿e w siedzibie
naszego Stowarzyszenia odby³y siê ju¿ wielodniowe
cykle szkoleñ w sumie dla kilkudziesiêciu osób.
Uzupe³nieniem ich by³o przeprowadzenia warsztatów
przez praktyków, czyli personel Centrum Europejskiego
Zrównowa¿onego Rozwoju w Strêkowej Górze.
Uczestnicy wyjazdu z Podkarpacia na bazê wypadowonoclegow¹ wynajêli gospodarstwo agroturystyczne
„Carski Trakt” w Sulinie, le¿¹ce kilkanaœcie kilometrów
od Strêkowej Góry.
Ju¿ pierwszego dnia pobytu od rana rozpoczê³y siê
warsztaty. Prowadzi³ je Piotr Znaniecki - koordynator
regionalny projektu „Transfer doœwiadczeñ w zakresie
gospodarki spo³ecznej z Europy Zachodniej do Polski”.
Kluczowa osoba na Podlasiu, zwi¹zana z realizacj¹
wspomnianego projektu, jednoczeœnie cz³onek Zarz¹du
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”
(organizacja partnerska w projekcie).
W sumie w ci¹gu 16 godzin zajêæ w Oœrodku Edukacji
Ekologicznej „Brama na Bagna” w Strêkowej Górze
uczestnicy mogli zapoznaæ siê z praktycznymi
informacjami na temat zak³adania i funkcjonowania
Lokalnego Centrum Rozwoju, jak dzia³a internetowy
sklep produktów regionalnych (www.bocianiuk.pl).
Szczególnie du¿o pytañ dotyczy³o mo¿liwoœci
pozyskania œrodków na zak³adanie i póŸniejsze
prowadzenie Centrów.
Przekazano im tak¿e doœwiadczenia w zakresie
wdra¿ania modelu ekologicznej dzia³alnoœci
gospodarczej. W tym przypadku ciekawym
uzupe³nieniem by³o spotkanie z Bogus³aw¹ Laskowsk¹,
która poprowadzi³a czêœæ warsztatów dotycz¹c¹
edukacji ekologicznej dla szkó³ (w zakresie ochrony
przyrody, gospodarki odpadowej, energetyki
odnawialnej itd.). Kontynuacj¹ zajêæ warsztatowych
by³y popo³udniowe wyjazdy rowerowe i prezentacja
in situ ekologicznych tras wycieczkowych dla
m³odzie¿y, spotkania z twórcami rêkodzie³a,
smakowaniem kulinarnych produktów regionalnych w
przydro¿nych karczmach czy wreszcie z poznaniem
elementów wielokulturowoœci regionu Podlasia.
Uczestnicy wyjazdu odbyli przeja¿d¿kê
p³askodenn¹ ³ódka zwana „pychówk¹”, zwiedzili
fragmenty tras w Biebrzañskim Parku Narodowym oraz
Bagiennej Doliny Narwi. Spotkali siê z „królem
bagien”, obejrzeli carsk¹ twierdzê Osowiec, barokow¹
architekturê Tykocina, „Krainê Otwartych Okien”, czyli
kilka wiosek zamieszka³ych przez mniejszoœæ
bia³orusk¹. Warto by³o!
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Krzysztof Zieliñski

¯O£NIERZ SPOD MONTE CASSINO
W dniu 18 maja 1944 roku bia³o-czerwona
flaga na ruinach benedyktyñskiego klasztoru Monte
Cassino we W³oszech oznacza³a, ¿e ta niezdobyta od
lutego 1944 roku przez wojska alianckie (angielskie,
amerykañskie, hinduskie, nowozelandzkie) forteca
pad³a po drugim – krwawym jak i pierwsze - natarciu
¿o³nierzy 2 Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa
Andersa. Jednym z tych ¿o³nierzy by³ mieszkaniec
Gorzyc – Œp. plut. rez. Jan Cebulak (1915-2000)

ur. w Paw³osiowie pow. Jaros³aw. ¯o³nierz 3 p.p.
Legionów w Jaros³awiu, a nastêpnie Korpusu
Ochrony Pogranicza w m. Ska³at. Internowany wraz
z jednostk¹ przez armiê sowieck¹ po ataku
17 wrzeœnia 1939r. zosta³ wywieziony na Syberiê,
gdzie pracuje przy wyrêbie tajgi. Zwolniony na mocy
uk³adu Sikorski-Majski dociera do Tatiszczewa
i B³agowieszczeñska, gdzie wcielony zostaje do

13 p.p . 5 Dywizji. Ewakuowany w sierpniu 1942r.
do Iranu, nastêpnie do Iraku, gdzie przechodzi kurs
kierowców. W marcu 1943r. po reorganizacji Armii
Polskiej na Wschodzie pozostaje nadal
w macierzystej jednostce – 13 baonie „Rysie”
5 Wileñskiej Brygady Piechoty, tworz¹cej wraz
z 6 Lwowsk¹ Brygad¹ Piechoty – 5 Kresow¹ Dywizjê
Piechoty dowodzon¹ przez gen. Nikodema SulikaSarnowskiego (znak rozpoznawczy – ¿ubr
na pomarañczowej tarczy), st¹d te¿ 5 „Kresow¹”
w 2 Korpusie zwano „¯ubrami”.

Przechodzi intensywne szkolenie
w walkach górskich. W styczniu 1944r. mianowany
kapralem, a w lutym tego¿ roku wraz
z jednostk¹ przerzucony do W³och. Klasztor Monte
Cassino - poprzez wzgórza 593 i 569 atakowa³a
3 Dywizja Strzelców Karpackich, natomiast 5 Kresowa
Dywizja Piechoty walczy³a o s¹siednie wzgórza –
Widmo oraz Ma³e i Du¿e San Angelo (”Góra Anio³a
Œmierci”). Jak mi opowiada³: „Niewielu nas zesz³o z gór

po walkach o Monte Cassino, niektóre plutony
Karpackiej i Kresowej zosta³y wybite doszczêtnie,
Niemcy siedzieli na szczytach w bunkrach
z kamieni, wstrzelani byli z broni maszynowej
i moŸdzierzy w ka¿de miejsce. Nie ma nic gorszego dla
¿o³nierza jak walka pod górê”. Po krótkim
odpoczynku i uzupe³nieniu strat
z 7 Dywizji Zapasowej /”Gryf”/ bierze udzia³ w walkach
na froncie adriatyckim /Ankona, Linia Gotów, Apeniny

Emilañskie/.
W marcu 1945r.
mianowany plutonowym, udzia³
w walkach nad rzek¹ Senio. Dzia³ania bojowe koñczy
wraz z 2 Korpusem zdobyciem Bolonii. Dwukrotnie
ranny. Po zakoñczeniu wojny 10 grudnia 1946r.
wyje¿d¿a do Anglii, sk¹d wraca do kraju 12 marca
1947r.
O jego odwadze na polu walki œwiadcz¹
odznaczenia: Krzy¿ Virtuti Militarii V kl., Krzy¿
Walecznych – 2 krotnie, Krzy¿ Pami¹tkowy Monte
Cassino, The 1939-1945 Star, Italy Star, The War Medal
1939-1945, Africa Star, Odznaka Pami¹tkowa
5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Aleksander Kornafel
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MATURZYSTOM P£ACIMY
DO SIERPNIA
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
wyjaœnia, ¿e w rozumieniu przepisów
o œwiadczeniach rodzinnych zakoñczenie nauki
w szkole jest zwi¹zane z zakoñczeniem roku
szkolnego, a nie z zakoñczeniem zajêæ dydaktycznowychowawczych. Z tego wzglêdu prawo do
œwiadczeñ rodzinnych dla uczniów programowo
najwy¿szych klasach (semestrów) szkó³
ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych
przys³uguje do 31 sierpnia.
Danuta Kata

O ŒWIADCZENIACH RODZINNYCH
Od 1 wrzeœnia 2008 do 31 sierpnia 2009 r.
rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy
w œwiadczeniach rodzinnych. W zwi¹zku z tym od
dnia 15 lipca br. mo¿na sk³adaæ wnioski
z kompletn¹ dokumentacj¹. Na okres zasi³kowy
2008/2009 przedk³ada siê dochody za 2007 rok. We
wniosku nale¿y zg³aszaæ zaistnia³e zmiany
dochodowe, w liczbie cz³onków rodziny lub inne
zmiany maj¹ce wp³yw na prawo do œwiadczeñ
rodzinnych na dzieñ sk³adania wniosku (uzyskanie
lub utrata dochodu).
Osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy, która z³o¿y³a wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa oraz
wyp³ata przys³uguj¹cych œwiadczeñ za wrzesieñ
nast¹pi do dnia 30 wrzeœnia. W przypadku, gdy osoba
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami
w okresie od 1 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj¹cych za wrzesieñ nast¹pi
do dnia 31 paŸdziernika.
W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo
rolne ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego wraz
z dodatkami, œwiadczenia pielêgnacyjnego zostaje
wstrzymane do dnia og³oszenia przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego o wysokoœci
przeciêtnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach z 1 ha przeliczeniowego, tj. nie
póŸniej ni¿ do dnia 23 wrzeœnia danego roku.
Œwiadczenia dla rolników za wrzesieñ wyp³acone
zostan¹ razem z wyp³at¹ za paŸdziernik.
Danuta Kata

POMOC DLA UCZNIÓW
W celu zmniejszenia ró¿nic w dostêpie
do edukacji oraz umo¿liwienia pokonania barier
wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia
udzielana jest pomoc materialna. Œwiadczeniami
pomocy materialnej s¹: stypendia szkolne i zasi³ek
szkolny. Stypendia szkolne i zasi³ki szkolne przyznane
w roku szkolnym 2007/2008r: - wp³ynê³o 652 wniosków
o stypendia szkolne i 12 wniosków o zasi³ek szkolny,
do 31.12.2007 r pozytywnie rozpatrzono 597 wniosków
na ³¹czna kwotê pomocy 72.325 z³ oraz 12 zasi³ków
szkolnych na kwotê 3.360 z³. Obecnie trwa wyp³ata
drugiej transzy stypendiów. Ponadto informuje siê,
¿e wnioski o pomoc materialn¹ dla uczniów na rok
szkolny 2008/2009 nale¿y z³o¿yæ w terminie
do 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów do 15 paŸdziernika danego roku
szkolnego.
Krystyna Penkal

INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
Gminny Oúrodek Pomocy Spoùecznej w 2008
roku realizuje projekt „Czas na aktywnoúã w gminie
Tryñcza” finansowany z Europejskiego Funduszu
Spoùecznego, na ogólnà wartoúã 109 659 zù.
W ramach projektu jego uczestnicy – tj.12 osób otrzyma
wsparcie w postaci bezpùatnego udziaùu w:
- grupowych zajæciach psychospoùecznych
podnoszàcych kluczowe kompetencje ýyciowe,
umoýliwiajàce powrót do ýycia spoùecznego,
- grupowych i indywidualnych zajæciach z zakresu
doradztwa zawodowego,
- szkoleniach zawodowych,
- zajêciach zwi¹zanych z uzupe³nieniem wykszta³cenia
w Oœrodku Kszta³cenia Zawodowego w Przeworsku.
Projekt ma na celu aktywizacjê osób
bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy lub
niepozostaj¹cych w zatrudnieniu, bêd¹cych w wieku
aktywnoœci zawodowej i korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej.
Danuta Kata
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AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
Rozwijaj¹ca siê bardzo skutecznie wspó³praca
Urzêdu Gminy w Tryñczy z Powiatowym Urzêdem
Pracy i innymi œrodowiskami spowodowa³a
pozyskanie œrodków pieniê¿nych na ró¿ne formy
zatrudnienia: przygotowanie zawodowe, prace
interwencyjne, sta¿e i prace spo³ecznie – u¿yteczne.
M³odzie¿ z terenu naszej gminy odbywa sta¿,
gdzie zdobywa wiedzê i doœwiadczenie zawodowe na
stanowiskach pracowników administracyjnych,
przygotowuj¹c siê w przysz³oœci do pracy
w administracji, w urzêdzie i podleg³ych jednostkach
gminy. Ponadto m³odzie¿ uczestniczy w ró¿nych
akcjach i uroczystoœciach organizowanych przez
gminê – uczy siê wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹
lokaln¹.
Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac
interwencyjnych (4osoby), spo³ecznie u¿ytecznych
(20 osób), pracuj¹ przy pracach remontowych,
porz¹dkowych wokó³ obiektów gminnych, domów
wiejskich, budynków szkolnych , na boiskach
sportowych.
W Urzêdzie Gminy i podleg³ych jednostkach
odbywa sta¿ i przygotowuje
siê do zawodu
pracownika administracyjnego, sekretarki,
bibliotekarki, instruktora - 11 osób bezrobotnych.

Celem prac spo³ecznie u¿ytecznych jest
aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób bezrobotnych,
które nie uzyskuj¹ zasi³ku dla bezrobotnych i korzystaj¹
ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Taka forma

aktywizacji zapewnia bezrobotnym mo¿liwoœæ
uzyskania minimalnych przynajmniej œrodków do ¿ycia
i wsparcia dzia³añ spo³ecznoœci lokalnych,
zdyscyplinowanie bezrobotnych
i ograniczenie
mo¿liwoœci wykonywania przez nich pracy „ na
czarno”.
Krystyna Penkal

BEZPAÑSKIE PSY
Problem bezpañskich i bezdomnych psów jest
powszechny. Psy s¹ zwierzêtami najbardziej
zwi¹zanymi z cz³owiekiem. Budz¹ w nas wiele
pozytywnych uczuæ a czasem staj¹ siê jedynym
towarzyszem ¿ycia. Potrafi¹ okazywaæ swoje
oddanie, wdziêcznoœæ i przywi¹zanie. Nie nale¿y
jednak zapominaæ, ¿e pies to równie¿ wielka
odpowiedzialnoœæ. Kiedy w naszym domu pojawi siê
pies z tzw. przypadku, to istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e ju¿ pierwsze z nim k³opoty
sprawi¹ , i¿ w nied³ugim czasie zostanie z niego
usuniêty jak przedmiot. Przedmiotowe traktowanie
zwierz¹t to problem g³êbszy i smutny zarazem.
Ludzie w tym wzglêdzie potrafi¹ byæ bezlitoœni. Bez
najmniejszych skrupu³ów niepotrzebne lub
przeszkadzaj¹ce w realizacji planów (najczêœciej
wakacyjnych) zwierzaki s¹ porzucane w brutalny
sposób. Wywo¿one do lasu, przywi¹zywane do
drzew, wyrzucane z samochodów. Nierzadko zdarza
siê równie¿, ¿e zwierzê staje siê bezdomne, bo wysz³o
z mody lub zaczê³o chorowaæ. Wyrzucone zwierzêta
³¹cz¹ siê w watahy dzikich psów wa³êsaj¹cych siê po
lasach, polach, zagrodach i œmietnikach.Zagra¿aj¹
ludziom i zwierzynie ³ownej. Niestety, bezpañskie

psy to wynik ludzkiej bezmyœlnoœci a czasem po prostu
zwyk³ego okrucieñstwa , dlatego ich stada ci¹gle rosn¹.
W wiêkszoœci s¹ to ju¿ psy
stracone jako towarzysze
ludzi – w stadzie szybko
dziczej¹ i staj¹ siê groŸnymi
drapie¿nikami a tak¿e
potencjalnymi nosicielami
wielu groŸnych chorób,
w tym wœcieklizny. Dlatego
apelujemy do mieszkañców naszej gminy, aby
wszystkie psy utrzymywaæ na uwiêzi lub w zamkniêtych
zagrodach, co pozwoli ograniczyæ ich nadmierne,
niekontrolowane
rozmna¿anie. Dopóki rodzi siê
nieporównywalnie wiêcej szczeni¹t, ni¿ przybywa ludzi
chêtnych na ich odpowiedzialne posiadanie – niewiele
siê zmieni. Bezdomne i wa³êsaj¹ce siê psy to zadanie
gminy. Nale¿y wiêc rozwa¿yæ czy wprowadziæ zgodnie
z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t op³aty od posiadania psów
a zebrane pieni¹dze przeznaczyæ na ich wy³apywanie
i przekazanie do schroniska dla zwierz¹t. Ale czy to
rozwi¹¿e problem?
Stanis³aw Nowak
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CZY DOPE£NI£EŒ OBOWIAZKU?

SZKODY MOG¥ BYÆ
ZREKOMPENSOWANE
Rolnicy, którym zwierzyna ³owna (dziki,
jelenie, sarny) wyrz¹dzi³a szkody w uprawach

rolnych, mog¹ staraæ siê o odszkodowanie w Kole
£owieckim „Ba¿ant” w Przeworsku. Warunkiem
uzyskania odszkodowania jest wielkoœæ straty, która
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ równowartoœæ 1q ¿yta,
a ponadto powinna byæ zg³oszona do ko³a w formie
pisemnej .Nale¿y pamiêtaæ ,¿e przed oszacowaniem
szkody rolnik nie mo¿e dokonywaæ ¿adnych zmian na
polu, na którym szkoda ta zosta³a wyrz¹dzona.
Wszelkie pytania i w¹tpliwoœci nale¿y kierowaæ do
Ko³a £owieckiego „Ba¿ant” w Przeworsku, Zajazd
„Pastewnik”, tel. (016) 648 84 60 .
Redakcja

MASZ £ADN¥ ZAGRODÊ, WE
UDZIA£ W KONKURSIE !
Przypominamy mieszkañcom gminy, ¿e trwa kolejna

edycja konkursu na naj³adniejsz¹ zagrodê, o którym
pisaliœmy w poprzednim numerze Biuletynu.
Szczegó³owe informacje o konkursie znajduj¹ siê na
stronie internetowej www.tryncza.itl.pl( w zak³adce
KONKURS).
Wy³onienie zwyciêzców nast¹pi ju¿ III kwartale br.
Redakcja

Po raz kolejny przypominamy w³aœcicielom
nieruchomoœci ,¿e s¹ zobowi¹zani do ich pod³¹czenia do
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enia jej
w szczelny zbiornik bezodp³ywowy ( w takim
przypadku trzeba podpisaæ umowê z firm¹ posiadaj¹c¹
zezwolenie na ich wywóz ) albo posiadaæ przydomow¹
oczyszczalniê œcieków . Wszelkie formalnoœci w tej
sprawie za³atwia Komunalny Zak³ad Bud¿etowy przy
Urzêdzie Gminy Tryñcza. Do obowi¹zków w³aœcicieli
nieruchomoœci nale¿y tak¿e utrzymanie nieruchomoœci
niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia
oraz utrzymanie od³ogowanych nieruchomoœci w stanie
tzw. czarnego ugoru .
Informujemy , ¿e firmy odbieraj¹ce œmieci
szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na to , aby do worków
wrzucaæ segregowane odpady zgodnie z napisami
(instrukcja na worku). Bardzo czêsto zdarza siê,
¿e do worków tych wrzucamy odpady ró¿nego
asortymentu i dlatego nie s¹ one zbierane.
Jeszcze raz przypominamy mieszkañcom , którzy do
tej pory nie podpisali umowy na wywóz œmieci,
¿e mog¹ to jeszcze uczyniæ w siedzibach firm lub w
Urzêdzie Gminy Tryñcza w Referacie Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska, pokój nr 4 tel.
0 ( 16 ) 642 12 21 wew. 40 w godzinach pracy urzêdu,
tj. od 7 30 do 15 30 .
Osoby fizyczne prosi siê o zabranie ze sob¹
dowodu osobistego , a osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ NIP , REGON oraz zaœwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej . Nadmienia
siê, ¿e obowi¹zkiem gminy jest prowadzenie ewidencji
zbiorników bezodp³ywowych i przydomowych
oczyszczalni œcieków w celu kontroli ich eksploatacji .
Posiadamy te¿ aktualne wykazy zawartych umów
na wywóz œmieci i zwracamy siê jeszcze raz do tych
wszystkich , którzy do tej pory nie dope³nili tego
obowi¹zku, aby uczynili to w jak najszybszym terminie .
Jednoczeœnie informujemy , ¿e gmina posiada do
sprzeda¿y pojemniki na œmieci 120 litrowe w cenie 40
z³ za sztukê .
Dorota Szelepa
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MO¯E TO COŒ DLA CIEBIE !
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa poinformowa³ nas
o mo¿liwoœci przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej objêtego „Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” .
Formularz wniosku i za³¹czniki do niego wraz
z instrukcjami ich wype³nienia s¹ udostêpnione na
stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (www. arimr.gov.pl ) oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
( www.minrol.gov.pl. ) . Mo¿na je równie¿ otrzymaæ
w Oddzia³ach Regionalnych oraz biurach
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa .
Wniosek taki nale¿y z³o¿yæ osobiœcie albo przez
upowa¿nion¹ osobê , bezpoœrednio w Oddziale
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ( OR ARiMR ) w³aœciwym
ze wzglêdu na miejsce realizacji operacji.
O pomoc mo¿e ubiegaæ siê rolnik lub jego domownik
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników albo ma³¿onek tego rolnika :
- który jest obywatelem pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej ,
- jest pe³noletni i nie ukoñczy³ 60 roku ¿ycia ,
- ma miejsce zamieszkania w miejscowoœci nale¿¹cej
do gminy wiejskiej,
- który nie wyst¹pi³ o przyznanie lub nie przyznano mu
renty strukturalnej w ramach PROW 2004 – 2006 lub
PROW 2007 – 2013 ,
- który jest nieprzerwalnie ubezpieczony w pe³nym
zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników przez okres co najmniej
ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c
z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy ,
- który nie bêdzie realizowa³ operacji jako wspólnik
spó³ki cywilnej.
Pomoc mo¿e byæ przyznana na operacjê obejmuj¹c¹
wy³¹cznie inwestycje zwi¹zane z pojêciem lub

prowadzeniem dzia³alnoœci nierolniczej jeœli m.in.:
- operacja jest uzasadniona ekonomicznie ,
- operacja spe³nia wymagania wynikaj¹ce
z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa , które maj¹ do
niej zastosowanie ,
- dzia³alnoœæ , której dotyczy operacja , zarejestrowana
jest w miejscowoœci nale¿¹cej do gminy wiejskiej ,
- inwestycje zwi¹zane z budow¹ , remontem ,
wyposa¿eniem , zagospodarowaniem nieruchomoœci
objêtych operacj¹ , dotycz¹c¹ nieruchomoœci
po³o¿onych w w/w miejscowoœciach ,
- operacja wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia
w ramach podjêtej albo rozwijanej dzia³alnoœci
nierolniczej ,
– operacja nie jest finansowana z udzia³em innych
œrodków publicznych ,
- realizacja operacji nie zosta³a rozpoczêta przed dniem
zawarcia umowy .
Informacje na temat dzia³ania „ Ró¿nicowanie
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej udzielane s¹
w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lubelska
46 , 35 – 233 Rzeszów tel (017) 875 60 00 i biurze
powiatowym ARiMR w Przeworsku oraz pod
numerem bezp³atnej infolinii 0 800 38 00 84 .
Dorota Szelepa

DOWODY OSOBISTE…
Na dzieñ 31 maja 2008 r. w naszej gminie
pozosta³o do wymiany ok. 130 ksi¹¿kowych dowodów
osobistych. Przypominamy, i¿ bez wa¿nego dowodu
napotkamy na trudnoœci w za³atwianiu codziennych
spraw, dlatego w dalszym ci¹gu bardzo zachêcamy do
jak najszybszego z³o¿enia wniosku o wymianê dowodu
osobistego. Czas potrzebny na wymianê starego
dowodu osobistego wynosi ok. 30 dni.
Osoba, która otrzyma dowód osobisty jest
obowi¹zana powiadomiæ w³aœciwy urz¹d skarbowy
o serii i numerze tego dokumentu poprzez wype³nienie
i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej),NIP-1w przypadku osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

Ryszard Matyja
29

LUDNOŒÆ W STATYSTYCE

Ryszard Matyja

WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE DO SENATU
Imiê i Nazwisko

Tryñcza

Gorz
yce

Gniewczyna
£añcucka

Jagie³³a

G³ogo
wiec

Gniewczyna
Tryniecka

Ubieszyn

Suma

Jurek Marek
Lewicki Maciej
Zaj¹c Stanis³aw

20
17
59

17
27
24

25
19
41

18
8
35

10
6
25

20
7
29

8
7
19

118
91
232

104

81

91

73

48

59

40

496

Liczba wyborców

Liczba uprawnionych do g³osowania: 6254
Frekwencja w ca³ej gminie: 7,93 %
Najwiêksz¹ liczbê g³osów w naszej gminie uzyskali:
1. Zaj¹c Stanis³aw – 232, co stanowi 46,77% wszystkich g³osów.
2. Jurek Marek – 118, co stanowi 23,79% wszystkich g³osów.
3. Lewicki Maciej- 91, co stanowi 18,34% wszystkich g³osów.
Ryszard Matyja
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CHCESZ BYÆ JESZCZE
PIÊKNIEJSZA?

KIBICOWALI FUTSALOWCOM…

Mo¿esz skorzystaæ z nowo otwartego Salonu
Kosmetycznego „VENUS” w Tryñczy, który oferuje
zabiegi w zakresie kosmetyki upiêkszaj¹cej,
pielêgnacyjnej i leczniczej .
Zabiegi w zakresie pielêgnacji twarzy
obejmuj¹:
- zabieg bezbolesnego usuwania naskórka,
intensywnie regeneruj¹cy polecany szczególnie dla
osób z bliznami potr¹dzikowymi, makija¿ na ka¿d¹
okazjê, zabiegi henny, zabiegi oczyszczania,
regeneruj¹ce i dotleniaj¹ce skórê, g³êbokiego
nawil¿ania , wzmacniaj¹ce i uszczelniaj¹ce naczynia
krwionoœne, podnosz¹ce próg odpornoœci skóry
wra¿liwej, normalizuj¹ce pracê gruczo³ów ³ojowych

W kroœnieñskiej hali w dniu 10 kwietnia br.,
odby³y siê eliminacje mistrzostw Europy reprezentacji
U-21. Dziêki zaanga¿owaniu Wójta Gminy Tryñcza

Orkiestra kibicuj¹ca w Kroœnie.

Ryszarda Jêdrucha i redaktora „Super Nowoœci”
Henryka Majchra, m³odzi cz³onkowie orkiestry dêtej
z Tryñczy oraz uczniowie szkó³ mogli zobaczyæ
fina³owy mecz eliminacyjny do ME reprezentacji Polski
i Ukrainy. Mimo wspania³ego dopingu naszej orkiestry
i odegrania przez ni¹ kilkunastu utworów

Kosmetyczka w swoim gabinecie.

oraz ³agodz¹ce zmiany tr¹dzikowe, liftinguj¹ce,
przeciwzmarszczkowe z wit. C ( dla skóry
zmêczonej), z kwasami owocowymi , redukuj¹ce
cienie i worki pod oczami, zabiegi usuwania zbêdnego
ow³osienia .
Zabiegi dla d³oni :
- manicure , k¹piele parafinowe d³oni , przed³u¿anie
paznokci( tipsy ) , wzmacnianie naturalnej p³ytki Kibice z Tryñczy.
paznokciowej .
rozrywkowych, nie uda³o siê pomóc m³odym
Zabiegi dla stóp :
futsalowcom. M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Tryñczy
- pedicure klasyczny , k¹piele parafinowe stóp .
zaprezentowa³a siê z dobrej strony i wywar³a wspania³e
Gabinet prowadzi dyplomowana kosmetyczka wra¿enie na kibicach kroœnieñskiej hali. I tym razem
w Oœrodku Zdrowia w Tryñczy, który jest czynny od udowodni³a, ¿e potrafi zagrzaæ kibiców do dopingu
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 10 00 do 18 00 oraz i zarazem pe³niæ rolê wodzireja.
w sobotê od 8 00 - 14 00, tel . kom. 887 332 479 .
Przemys³aw Górski
Dorota Szelepa
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„BIEG WIOSNY”
17 maja br. w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska Biega”, na stadionie sportowym LKS
„Wis³oczanka” Tryñcza zorganizowano dla naszej
spo³ecznoœci „Bieg Wiosny”. Akcja ta mia³a na celu
upowszechnianie idei sportu i propagowanie
zdrowego trybu ¿ycia. By³a to ju¿ trzecia impreza tego
typu. Podobn¹ zorganizowano w ubieg³ym roku
wiosn¹ na stadionie „Huraganu” w Gniewczynie oraz
jesieni¹ na stadionie „Sanu” w Gorzycach.

Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o siê ponad
dziewiêædziesiêciu zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy wytyczyli trasy biegowe. Pêtle d³u¿sze
i krótsze. Bieg prowadzi³ prezes Klubu Sportowego
w Tryñczy Marcin Borcz. Punktualnie o godz.. 16.00
na stadionie sportowym zaroi³o siê od bia³ych
koszulek - uczestników biegu. Mieszkañcy Tryñczy
i okolic mogli podziwiaæ rywalizacjê. Mimo,
i¿ startuj¹cy prezentowali ró¿n¹ formê, wszyscy
jednak przekraczaj¹cy liniê mety mogli siê czuæ
zwyciêzcami i nie ukrywali satysfakcji z pokonania.

Po zakoñczeniu czêœci sportowej, przyszed³ czas na
wspólne grillowanie. Organizatorem „Biegu Wiosny”,
a zarazem fundatorem nagród by³ Wójt Gminy oraz
Gminny Oœrodek Kultury w Tryñczy.
Oto zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach:
W kategorii ch³opcy do 11 lat (trasa 400 m):
1. Sebastian Rupar (Jagie³³a)
2. Jakub Kozak (Gniewczyna £añcucka)
3. Dawid Gardziel (Jagie³³a)
W kategorii dziewczêta do 11 lat (trasa 400 m):
1. Paulina Pieczek (Jagie³³a)
2. Ewelina Ochab (Ubieszyn)
3. Magdalena Niemiec (Gniewczyna £añcucka)
W kategorii ch³opcy 12 – 14 lat (trasa 1 200 m):
1. Karol Siemieniak (Gorzyce)
2. Artur Chruœciel (Gniewczyna £añcucka)
3. Rados³aw Czerwonka (Tryñcza)
W kategorii dziewczêta 12 – 14 lat (trasa 800 m):
1. Patrycja Herkt (Gniewczyna £añcucka)
2.Barbara Bielecka (Wólka Ogryzkowa)
3. Izabela Kasper (Ubieszyn)
W kategorii ch³opcy 14 – 16 lat (trasa 1 600 m):
1. Sylwester Pucia (Tryñcza)
2. Karol Bielecki (Wólka Ogryzkowa)
3.Damian Gliniany (Gorzyce)
W kategorii dziewczêta 14 -16 lat (trasa 1 200 m):
1. Agata Zamorska (Tryñcza)
W kategorii mê¿czyŸni 17 lat i powy¿ej (trasa 3,0
km):
1.Tomasz Zamorski (Tryñcza)
2.Mariusz Strama (Tryñcza)
W kategorii kobiety 20 i powy¿ej (trasa 3,0 km):
1. Krystyna Siemieniak (Gorzyce)
Grzegorz Kulpa

MECZ W KOLBUSZOWEJ
W Kolbuszowej odby³y siê I Mistrzostwa
Polski Marsza³ków Województw w pi³ce no¿nej. Ca³¹
imprezê zakoñczy³ mecz pokazowy z udzia³em
marsza³ka Podkarpacia Zygmunta Cholewiñskiego,
a t a k ¿ e d z i e n n i k a r z y, u r z ê d n i k ó w,
parlamentarzystów i rodzimych gwiazd futbolu m.in
W³adys³awa Ortyla, Leszka Pisza czy Jerzego
Oleszkowicza.
W meczu tym wyst¹pi³o 6-ciu zawodników dru¿yny
Oldbojów „San” Gorzyce. Zaproszeni przez pos³a
Mieczys³awa Golbê, oldboje z Gorzyc (jako asystenci
Pana Pos³a) godnie reprezentowali nasz Sejm. Mecz
by³ bardzo zaciêty i sta³ na wysokim poziomie.
Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem remisowym 2:2.
Bramki dla Sejmu strzelili W³adys³aw Kulpa i Leszek
Moszkowicz. Piêkn¹ asystê zaliczy³ Mieczys³aw
Ilasz. W dru¿ynie samorz¹dowców grali m.in.
zawodnicy IV i III ligi. W dru¿ynie pos³ów w œrodku

pola brylowa³ Henryk Sawa. Jego przeciwnikiem by³
sam Leszek Pisz (Legia Warszawa) - uczestnik Ligi
Mistrzów.
Ekipa marsza³ka Województwa podkarpackiego to:
Zygmunt Cholewiñski, Jan Zuba, Andrzej Matusiewicz,
Jerzy Oleszkowicz, Konrad Dudek, Pawe³ Pezdan,
Leszek Pisz, Stanis³aw Sowa, S³awomir Miklicz,
Bogdan Romaniuk, £ukasz Andres, Bogdan Kuliga,
Marcin Szczepañski, Witold Szczekala, Waldemar
Mazgaj, Jan Ziobro
Dru¿yna parlamentarzystów RP: Stanis³aw O¿óg,
Krzysztof Sobolewski, Kazimierz Gwiazdowski,
Wojciech Szarama, Antoni Mroczka, Grzegorz Janik,
Zdzis³aw Pupa, Kazimierz Moskal, Zbigniew Dolata,
W³adys³aw Ortyl, Mieczys³aw Golba, W³adys³aw
Kulpa, Henryk Sawa, Mieczys³aw Ilasz, Leszek
Moszkowicz, Miros³aw PrzewoŸnik, Jan Moszkowicz.
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W³adys³aw Kulpa

FINA£ „GRAJ Z LOTOSEM”
W TRYÑCZY
W dniach 11-12 czerwca 2008r. w hali
widowiskowo – sportowej w Tryñczy mia³ miejsce
niezwyk³y fina³ koszykarski dziewcz¹t Final Four

"Graj z LOTOSem, LOTOS szko³om". Po raz
pierwszy tak niezwyk³a impreza sportowa na szczeblu
ogólnopolskim odby³a siê w naszej gminie.
W Tryñczy rozegrane zosta³y mecze
pó³fina³owe i fina³owe pomiêdzy dru¿ynami:
Gimnazjum nr 9 z Bydgoszczy, Gimnazjum
z Wierzawic, Gimnazjum nr 13 z Gorzowa
Wielkopolskiego oraz Gimnazjum nr 22 z £odzi.

Do wielkiego fina³u awansowa³y dru¿yny
z Wierzawic i Bydgoszczy. Mecz ten by³ na wysokim
poziomie i dostarcza³ kibicom wielu emocji
i zmiennych nastrojów, poniewa¿ prowadzenie
zmienia³o siê kilkakrotnie. W regulaminowym czasie
nie zosta³ wy³oniony zwyciêzca, dopiero po dogrywce
zespó³ z Bydgoszczy pokona³ dziewczêta
z Wierzawic, które reprezentowa³y nasze
województwo. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna
z Gorzowa. W nagrodê zwyciêska dru¿yna pojedzie
na jeden z meczów Euroligi z zespo³em LOTOS PKO
BP Gdynia, a w przysz³ym roku w maju wezm¹ udzia³
w Mistrzostwach Œwiata dru¿yn szkolnych, które
rozgrywane bêd¹ w Stambule (Turcja).
Przemys³aw Górski

OLDBOJE „SAN” GORZYCE
Z liderami oldbojów z Gorzyc rozmawia Redakcja
Redakcja: Jak d³uga jest historia dru¿yny oldbojów
z Gorzyc?
Henryk Sawa: Pamiêtam mecz oldbojów, kiedy by³em
uczniem szko³y podstawowej. Zatem to ju¿ ponad 40 lat.
R: Dlaczego mecze oldbojów ciesz¹ siê tak¹
popularnoœci¹, czêsto gromadz¹ wiêksz¹ widowniê ni¿
mecze seniorów.
W³adys³aw Kulpa: Oldboje strzelaj¹ ³adne bramki, jest
du¿o technicznych zagrañ, chocia¿ zdarzaj¹ siê
potkniêcia, z których najbardziej œmiej¹ siê widzowie.
A powa¿nie, mecze rozgrywane s¹ zazwyczaj podczas
wa¿nych wiejskich lub gminnych imprez i uroczystoœci.
R: Czy ³atwo o rywali?
W.K: Trudno. Chocia¿ na naszych kolegów oldboi
z Gniewczyny mo¿emy zawsze liczyæ. Lubimy ze sob¹
kopaæ w pi³kê. Mecze z nimi s¹ zawsze na bardzo
wysokim poziomie.
R. Czy zespó³
systematycznie trenuje?
H.S: Bywa³o, ¿e na
trening przychodzi³o
przynajmniej raz w
tygodniu nawet
j e d e n a s t u g r a c z y.
W zimie na hali trenuje
nas wiêcej, latem
Oldboje: H.Sawa i W. Kulpa.
niektórzy wyje¿d¿aj¹ do pracy za granicê. Zawsze
jednak jesteœmy w stanie skompletowaæ 11-tkê, która
zagra ³adny mecz.
R. Jaki jest Wasz najwiêkszy sukces?
W.K. Na turnieju w Brzózie Królewskiej w 2007 r.
byliœmy najlepsi. W fina³owym spotkaniu wygraliœmy
6:0. Henio zosta³ królem strzelców. Zagraliœmy
najlepszy mecz w ¿yciu. Wszystko nam wychodzi³o.
R. Jakim systemem gracie?
H.S. 4:4:2 Najczêœciej grali: na bramce: Dariusz Ficek,
Tadeusz Bielecki w obronie: Stanis³aw Gargas,
Aleksander Misi³o, Stanis³aw Gliniany, Antoni
Mroczka, Henryk Drzystek, Wies³aw Or³owski,
Andrzej Krzeptoñ, w pomocy: Henryk Sawa, Marian
Gliniany, Krzysztof Ficek, Mieczys³aw Ilasz, Jan
Moszkowicz, Stanis³aw Misi³o, Bogus³aw Pieczek,
w ataku: W³adys³aw Kulpa, Franciszek Wielgos, Leszek
Moszkowicz, Janusz Kornafel
R. Ostatni mecz?
H.S. Graliœmy towarzysko z „Ostrowi¹” Wola
Buchowska. Wygraliœmy po ciekawej grze 4:3.
R. Panowie, chce siê Wam wk³adaæ tyle wysi³ku?
H.S. Gramy dla przyjemnoœci, dla siebie, ale te¿ dla
naszych kibiców. Po 40-tce trudno o szybkoœæ
i kondycjê.
W.K. Chcemy te¿ przekazaæ m³odszym, ¿e mo¿na
zagraæ z „g³ow¹”, ³adnie technicznie i zespo³owo. Bez
z³oœliwych fauli i wulgaryzmów.
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SEZON PI£KARSKI 2007\2008 JU¯ ZA NAMI
22 czerwca br. rozegrano ostatni¹ kolejkê
sezonu pi³karskiego 2007\2008 klasy A – grupy
przeworskiej, a tydzieñ wczeœniej zakoñczono
rywalizacjê w klasie – B. W obydwu klasach
wystêpowa³y ³¹cznie cztery dru¿yny z naszej gminy.
Trzy z nich reprezentowa³y Gminê Tryñcza w A –
klasie. Najlepsze miejsce zaj¹³ zespó³ „Huraganu”
Gniewczyna, dla którego ca³y sezon by³ niezwykle
udany, a bilans szesnastu zwyciêstw przy czterech
pora¿kach mówi wiele. Dziesi¹te miejsce zajê³a
„Wis³oczanka” Tryñcza. W przekroju ca³ego sezonu
wydaje siê , ¿e jest to dobre miejsce. Zwyciêstwo w

ostatniej kolejce nad liderem tabeli zespo³em, „Piasta”
Nowosielce 2:1 by³o mi³ym akcentem na zakoñczenie
wiosennej rundy. Niez³e, jedenaste miejsce zaj¹³ zespó³
„Sanu” Gorzyce, którego pi³karze przez ca³y sezon
prezentowali dosyæ równ¹ formê, ciesz¹c tym samym
miejscowych kibiców, którzy ca³y czas trzymali kciuki
za swoj¹ dru¿ynê.
Z kolei „Zorza” Jagie³³a zakoñczy³a rozgrywki w B –
klasie na wysokim trzecim miejscu.
W nowym sezonie 2008\2009 ¿yczymy
wszystkim dru¿ynom z Gminy Tryñcza znacz¹cych
sukcesów sportowych.

TABELA KLASY „A” 2007/2008, GRUPA PRZEWORSK
Bramki

Z. R. P.

Bramki

1.

Nazwa

B³êkitni Grzês ka

M. Pkt. Z. R. P.
26

54

16 6

4

Bramki
68-30

Z. R. P.
9 3

1

42-13

7 3 3

26-17

2.

Hurag an Gniew czy na

26

54

16 6

4

76-36

9 2

2

37-18

7 4 2

39-18

3.

Piast Nowos ielc e

26

52

17 1

8

63-42

8 0

5

31-24

9 1 3

32-18

4.

Gaco via Gaæ

26

41

12 5

9

44-42

6 2

5

21-23

6 3 4

23-19

5.

Wis³ok Œwiêtoniowa

26

41

12 5

9

46-42

6 4

3

18-15

6 1 6

28-27

6.

¯uraw ¯urawiczki

26

33

9

6 11

43-49

7 1

5

22-18

2 5 6

21-31

7.

Wise³ka Siennów

26

32

9

5 12

39-53

5 4

4

21-17

4 1 8

18-36

8.

Pro myk Urze jow ice

26

32

9

5 12

50-57

6 2

5

28-27

3 3 7

22-30

9.

LKS Kis ielów

26

32

9

5 12

49-54

6 3

4

29-24

3 2 8

20-30

10. Wis³oc zank a T ryñcza

26

32

9

5 12

35-52

5 3

5

17-21

4 2 7

18-31

11. San Gorzyce

26

31

10 1 15

35-52

6 1

6

20-27

4 0 9

15-25

12. Cres ovia Krzeczow ice

26

30

8

6 12

44-51

6 4

3

30-24

2 2 9

14-27

13. Gorlic zanka Gorlic zyna

26

30

9

3 14

29-44

6 1

6

14-20

3 2 8

15-24

14. Start Mirocin

26

21

6

3 17

49-66

3 1

9

30-39

3 2 8

19-27

TABELA KLASY „B” 2007/2008, GRUPA PRZEWORSK
Nazwa

M. Pkt. Z. R. P.

Bramki

Z. R. P.

Bramki

Z. R. P.

Bramki

1.

Sokó ³ Studzian

22

57

18 3

1

85-30

9 2 0

43-17

9 1 1

42-13

2.

W KS Majdan Sieniaw ski

22

52

16 4

2

85-25

9 0 2

51-14

7 4 0

34-11

3.

Zorza Jagie³³a

22

46

15 1

6

62-23

8 1 2

29-8

7 0 4

33-15

4.

Alabaster £opuszk a W ie lka

22

42

13 3

6

50-36

6 1 4

25-19

7 2 2

25-17

5.

B³yskawica Rozbórz

22

36

11 3

8

64-41

8 1 2

42-13

3 2 6

22-28

6.

Naft a Gaz Jod³ówka

22

35

11 2

9

57-52

6 1 4

32-21

5 1 5

25-31

7.

B³êkitni Maæków ka

22

28

8

4 10

47-59

5 3 3

33-26

3 1 7

14-33

8.

Strumyk Haw ³ow ice

22

28

8

4 10

27-32

5 2 4

12-15

3 2 6

15-17

9.

Lechia P antalow ice

22

15

3

6 13

31-62

3 4 4

17-24

0 2 9

14-38

10. Huragan R ozbórz D³ugi

22

15

4

3 15

32-56

2 2 7

21-26

2 1 8

11-30

11. T êcza Ujezna

22

14

3

5 14

18-83

2 3 6

13-38

1 2 8

5-45

12. Sobol Ni¿aty ce

22

8

2

2 18

20-79

2 0 9

8-31

0 2 9

12-48

Borcz Marcin
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