TROSKA O DOBRO SPO£ECZNE
W kolejnych numerach naszego biuletynu
informowaliœmy mieszkañców o inwestycjach
zrealizowanych b¹dŸ bêd¹cych w realizacji w naszej
gminie. Dziœ œmia³o mo¿na stwierdziæ,
¿e wykonaliœmy sporo w tym zakresie. Oprócz
modernizacji i remontów budynków u¿ytecznoœci
publicznej wraz z otoczeniem, szkó³, budowy
kanalizacji, wiele œrodków kierowaliœmy na poprawê
infrastruktury drogowej. Zdajemy sobie sprawê
z tego, i¿ dobre drogi w znacznym stopniu u³atwiaj¹
¿ycie mieszkañcom. Ju¿ widoczne s¹ efekty – kolejne
odcinki nowych nawierzchni asfaltowych na drogach
powiatowych (wspó³finansowanie przez gminê),
wybudowane, zmodernizowane lub wyremontowane
drogi gminne czy te¿ drogi dojazdowe do pól.
W zwi¹zku z wzrastaj¹cym ruchem pojazdów
na drogach krajowych i wojewódzkich koniecznoœci¹
by³a dalsza budowa chodników. Bardzo wa¿ne jest
przecie¿ bezpieczeñstwo pieszych, jak i kieruj¹cych
pojazdami.
Wydatki inwestycyjne corocznie stanowi¹
znacz¹cy procent w ogólnych rozchodach bud¿etu,
ale tak¿e s¹ wspierane pozyskanymi œrodkami
pozabud¿etowymi. Podejmowaliœmy i nadal
podejmujemy wiele dzia³añ, aby mo¿na by³o
skorzystaæ z dotacji ze œrodków pozabud¿etowych na
realizacjê wa¿nych zadañ inwestycyjnych oraz
innych.
W ostatnich latach w naszych placówkach
oœwiatowych zasz³o wiele pozytywnych zmian.
Poprawi³a siê nie tylko estetyka obiektów szkolnych,
ale tak¿e warunki do nauki i wychowania m³odego
pokolenia. Zdajemy sobie sprawê, i¿ olbrzymie
znaczenie w edukacji i kszta³towaniu osobowoœci
m³odych ludzi ma dobrze wykszta³cona kadra
nauczycielska, ale infrastruktura oraz nowoczesne
pomoce dydaktyczne tak¿e odgrywaj¹ dziœ
niebagateln¹ rolê. Stale zabiegamy wiêc o to, aby
nasze dzieci uczy³y siê w jak najlepszych warunkach,
by mog³y korzystaæ z najnowoczeœniejszego sprzêtu
i pomocy naukowych, tak jak ich rówieœnicy
z polskich miast i Europy.
Wa¿n¹ dla nas dziedzin¹ jest kultura i sport,
dlatego te¿ nie szczêdzimy œrodków i czynimy wiele
starañ, które maj¹ na celu dalszy rozwój tych
dziedzin. Utrzymuj¹c Wiejskie Domy Kultury,
stwarzamy warunki do dzia³alnoœci ró¿nych
organizacji spo³ecznych, zespo³ów artystycznych czy
te¿ wokalnych i instrumentalnych. Cieszymy siê
wysok¹ ocen¹ dzia³alnoœci Trynieckiego Centrum
Kultury. Organizowane uroczystoœci i imprezy
kulturalne, ich ró¿norodnoœæ, mog³y zachwycaæ nie
tylko mieszkañców naszej gminy. Stwarzamy coraz
lepsze warunki do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych w ci¹gu ca³ego roku nie tylko przez
m³odzie¿ szkoln¹, ale równie¿ przez wszystkich
mieszkañców naszej gminy. S³u¿¹ temu dobrze
dzia³aj¹ce kluby sportowe, sale gimnastyczne oraz
stadiony.

Wa¿nym dla nas zadaniem jest ochrona
przeciwpo¿arowa. W ka¿dym roku na utrzymanie
jednostek OSP przeznaczamy œrodki finansowe.
Staramy siê wyposa¿yæ je w odpowiedni sprzêt
do prowadzenia akcji ratowniczo - gaœniczych oraz
dbamy o nale¿yte utrzymanie obiektów stra¿ackich.
Nieobce s¹ nam problemy rolnictwa, dlatego
organizujemy lub wspó³organizujemy dla naszych
rolników wiele szkoleñ z zakresu produkcji rolnej,
sposobów dostosowania naszego rolnictwa do
standardów i wymagañ obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej.

Urz¹d Gminy w Tryñczy realizuje swoje
zadania zgodnie z polityk¹ jakoœci, zmierzaj¹c
miêdzy innymi do osi¹gniêcia takich celów, jak:
zadowolenie klienta z realizowanych przez urz¹d
us³ug administracyjnych; skuteczne
i zgodne
z prawem realizowanie wytyczonych zadañ oraz
trosk¹ o podniesienie gospodarczej i spo³ecznej rangi
gminy; zapewnienie sprawnego przep³ywu informacji
wewn¹trz organizacji w kontaktach z otoczeniem.
Efektem prowadzenia w³aœciwej polityki oraz
wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest zdobycie
przez Gminê Tryñcza wielu wyró¿nieñ. Za jakoœæ
us³ug publicznych œwiadczonych przez administracjê
samorz¹dow¹ szczebla gminnego otrzymaliœmy
kolejny certyfikat. Jesteœmy laureatem tegorocznej
edycji Rankingu Samorz¹dów „Rzeczpospolitej”
2008 w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska”.
Za upowszechnianie kultury i dzia³alnoœæ artystyczn¹
oraz wspó³pracê z Centrum Kulturalnym
w Przemyœlu we wspólnym dziele krzewienia
kultury na Podkarpaciu, Gminie Tryñcza zosta³ nadany
tytu³ „Partnera Roku”. Ju¿ kolejny raz zwyciê¿yliœmy
w konkursie „Gmina Fair Play” w kategorii gmin
wiejskich. Certyfikat otrzymaliœmy za konsekwencjê
i determinacjê w d¹¿eniu do osi¹gania celów
rozwojowych oraz sukcesy w realizacji nowych
inwestycji. Niew¹tpliwie s¹ to znacz¹ce osi¹gniêcia, ale
stale zdajemy sobie sprawê z tego, i¿ ci¹gle musimy
podnosiæ jakoœæ naszej pracy. Powinniœmy przecie¿
utrzymaæ przyznane wyró¿nienia przez kolejne lata,
no i oczywiœcie zdobywaæ nowe.
Wójt
Ryszard Jêdruch

NASZE BUDOWY I MODERNIZACJE
Kolejny ju¿ rok udaje siê nam skutecznie
rozwi¹zywaæ nurtuj¹ce mieszkañców problemy
z zakresu gminnej infrastruktury. Analizuj¹c zadania
wykonane przez gminê w roku bie¿¹cym stwierdziæ
nale¿y, ¿e wiele dzia³añ inwestycyjnych by³o
kontynuacj¹ d³ugofalowych planów, ale tak¿e
wykonaliœmy nowe kolejne inwestycje. Wynika³y one
z aktualnych potrzeb spo³ecznoœci lokalnej. Budowy,
remonty czy te¿ modernizacje maj¹ na celu
zaspokojenie oczekiwañ mieszkañców, a tak¿e
poprawê bezpieczeñstwa oraz estetyki naszych wsi.
Wykonaliœmy ju¿ wiele zadañ w tym zakresie.
Niniejszy tekst ma na celu przedstawiæ naszym
czytelnikom to, co zrobiliœmy w poszczególnych
miejscowoœciach.
W G³ogowcu zakoñczony zosta³ remont Wiejskiego
Domu Kultury, w którym pomalowano œciany.
Wyremontowano i zmodernizowano oraz wyrównano
drogi gminne. Wykonano nak³adki na drogach

Uporz¹dkowano parking przy koœciele, a mieszkañcy
posadzili zieleñ. Zmodernizowano drogê od szko³y
w kierunku boiska sportowego. Wykonano drobne
naprawy dróg gminnych i dojazdowych. Zakoñczy³y
siê prace projektowe drogi powiatowej Gniewczyna –
Laszczyny oraz drogi gminnej Gniewczyna £añcucka
– Gniewczyna Tryniecka.
Do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego z³o¿yliœmy wniosek
o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej.
W remizie stra¿ackiej wymieniono okna, wykonano
posadzki i pomalowano pomieszczenia. Odnowiono
przystanki, dokonano bie¿¹cej naprawy urz¹dzeñ na
placach zabaw. Wykonano sanitariat na boisku
sportowym. W ramach bie¿¹cych robót zainstalowano
znaki zaporowe przy wjeŸdzie na drodze obok
cmentarza. W WDK-u wykonano drobne naprawy,

Rozpoczêt¹ budowa ogrodzenia WDK w Gniewczynie
£añcuckiej
Odcinek drogi powiatowej w G³ogowcu z now¹ nawierzchni¹

powiatowych w dwóch etapach, o ³¹cznej d³ugoœci
400 metrów. Komunalny Zak³ad Bud¿etowy u³o¿y³
krawê¿nik i dokona³ uzupe³nienia mas¹ asfaltow¹
rozjazdu wokó³ starej zabytkowej lipy - pomnika
przyrody. Obecnie wykonywany jest projekt
oœwietlenia przy koœciele. Odnowiono i pomalowano
elewacjê budynku po by³ej szkole. Wkrótce zostan¹
wykonane prace w bazie po SKR, czyli remont,
magazynu oraz uporz¹dkowanie placu. W tej
miejscowoœci odnowiono te¿ przystanki autobusowe.
Zakres zadañ inwestycyjnych realizowanych
w Gniewczynie £añcuckiej jest bardzo szeroki.
Obejmuje remont budynku szko³y, WDK, OSP, dróg
gminnych, budowê chodnika, a tak¿e wykonanie
projektów przebudowy dróg powiatowych
i gminnych.
Prace przy elewacji budynku Zespo³u Szkó³ zosta³y
zakoñczone, a pomnik Patrona przeniesiony zosta³ do
czêœci frontowej. Wokó³ pomnika u³o¿ona zosta³a
kostka granitowa i zainstalowano 3 maszty.

rozpoczêto budowê ogrodzenia wokó³ obiektu.
Ponadto zosta³a opracowana dokumentacja
na wykonanie nowego placu zabaw w przysió³ku
„Nowa Wieœ”. W tej miejscowoœci rozpoczêto te¿

Trwa budowa chodnika w Gniewczynie £añcuckiej

budowê chodnika na d³ugoœci 254 mb przy drodze
wojewódzkiej. Zosta³ przekazany plac budowy
cd. na str. 4
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i trwaj¹ ju¿ prace, a wykonawc¹ wybranym w drodze
przetargu jest firma DRO-BRUK Bogdana Wojtunia
z Gniewczyny Trynieckiej.
Obecnie jeszcze nie zosta³o zakoñczone opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowê drogi:
Gniewczyna – Gorzyce wraz z chodnikiem
i oœwietleniem, ze wzglêdu na problemy
z odwodnieniem.
W Gniewczynie Trynieckiej roboty budowlane
obejmowa³y remonty WDK i OSP, dróg gminnych
i dojazdowych. W WDK wymieniono: instalacjê
elektryczn¹, parkiet, zamontowano okap,
przeprowadzono malowanie. Natomiast w OSP
wykonano œcianki dzia³owe, monta¿ drzwi, okien
i malowanie.
Podobnie jak w innych miejscowoœciach gminy
odnowione zosta³y przystanki, wykonano bie¿¹ce
naprawy urz¹dzeñ na placu zabaw. W zakresie
inwestycji drogowych przeprowadzono drobne
remonty, zaœ na realizacjê projektu drogi
do Gniewczyny £añcuckiej gmina z³o¿y³a wniosek
do RPO o dofinansowanie ze œrodków unijnych.
Do zrealizowania planowanych zadañ pozosta³o
jeszcze zamontowanie czterech opraw
oœwietleniowych przy drodze w kierunku Wis³oka.
Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym
w Gorzycach jest budowa kanalizacji sanitarnej, która
obejmie wykonanie 25 km sieci i 8 przepompowni.
G³ówne kolektory s¹ w 100% wykonane. Na zadanie
to zosta³ z³o¿ony wniosek o dofinansowanie do RPO,
który przeszed³ pozytywn¹ formaln¹ ocenê.
Równoczeœnie wykonywana jest dokumentacja
rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej w tej
miejscowoœci, celem przy³¹czenia do niej nowo
powsta³ych budynków i obiektów.

w drugim pomieszczeniu. Na drogach powiatowych
wykonano nak³adki na odcinku 400 metrów. Gmina
przeznaczy³a z bud¿etu 13 tys. z³otych na wykonania

Nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi powiatowej
w Gorzycach

chodnika przy szkole. Niezwykle wa¿n¹ inwestycj¹
s¹ rozpoczête prace projektowe sali gimnastycznej
przy Zespole Szkó³ w Gorzycach . W chwili obecnej
wydana zosta³a decyzja celu publicznego i trwaj¹
prace projektowe. Zak³ad Bud¿etowy wykona³
w szkole drobne remonty: u³o¿enie p³ytek,
uzupe³nienie rynien. Zosta³a dokoñczona budowa
chodnika przy
zatoce autobusowej, ponadto
rozplantowano ziemiê i zasiano trawê. W budynku
lecznicy wykonano prace zwi¹zane z niwelacj¹ terenu
i czêœciowym odwodnieniem. Wykonano 5 odcinków
dróg poscaleniowych, drobne remonty dróg
gminnych (obok szko³y i koœcio³a).
2008 rok przyniós³ widoczne zmiany w Jagielle.
Wykonano wiele prac w zakresie poprawy stanu
budynku szko³y, placu zabaw, a nade wszystko
poprawi³ siê stan lokalnych dróg. W WDK zosta³
wykonany remont instalacji c.o, dokoñczono budowê

Wyremontowana sala w WDK Gorzyce

W WDK-u wyremontowano
obecnej kontynuowany jest
szpachlowanie œcian, roboty
posadzek oraz modernizacja

ma³¹ salê, a w chwili
dalszy remont, czyli
malarskie, wykonanie
instalacji elektrycznej

Plac zabaw w Jagielle ogrodzony

ogrodzenia placu zabaw wraz z wykonaniem
„³apaczy” pi³ek. Równie¿ nowe ogrodzenie i barierki
uzyska³ „Kopiec Jagie³³y”. W IV kwartale szko³a
cd. na str. 5
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doczeka siê stanu surowego sali gimnastycznej
w wyniku przebudowy kot³owni wêglowej, a przy
koœciele trwaj¹ prace modernizacyjne parkingu.
Poprawie uleg³ równie¿ stan dróg gminnych
i dojazdowych. Na drodze powiatowej, na odcinku
400 metrów po³o¿ono now¹ nawierzchniê asfaltow¹.

Chodnik i parking w Ubieszynie

Kolejny odcinek drogi powiatowej z now¹ nawierzchni¹
w Jagielle

W wyniku budowy i remontu dróg poscaleniowych
Jagie³³a uzyska³a kolejne odcinki dróg o dobrej
nawierzchni. Odnowione zosta³y przystanki
autobusowe.
Ruch inwestycyjny w Tryñczy w br.
koncentruje siê przede wszystkim wokó³ budowy
boisk sportowych przy Zespole Szkó³, w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”, na które gmina
pozyska³a dofinansowanie w kwocie 333 tys. z³
z Urzêdu Marsza³kowskiego i 333 tys. z³ ze œrodków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tej miejscowoœci
zosta³y tak¿e wykonane nak³adki na drodze
powiatowej o d³ugoœci 400 mb. Zakoñczono prace
projektowe dotycz¹ce przebudowy dróg powiatowych
relacji Tryñcza – Ubieszyn i Tryñcza „Zawis³ocze” –
Chodaczków. O dofinansowanie remontu obu dróg
zosta³ z³o¿ony wniosek, w kooperacji ze Starostwem
Powiatowym w Przeworsku i
Le¿ajsku, do
Regionalnego Programu Operacyjnego. W chwili
obecnej przeszed³ on pozytywn¹ ocenê formaln¹
i czeka na ocenê merytoryczn¹. Ponadto wykonano
remont szatni LKS –u oraz drobne bie¿¹ce remonty
pozosta³ych budynków komunalnych, a tak¿e dróg
gminnych.
W Ubieszynie trwaj¹ prace przy budowie
chodnika, wykonano parking przy szkole.
Opracowywany jest projekt budowy drogi relacji
Ubieszyn – G³ogowiec. O œrodki unijne
na przebudowê tej drogi zosta³ z³o¿ony wniosek
do RPO.

W Wólce Ma³kowej ku koñcowi zmierzaj¹
prace przy budowie chodnika i przy wykonaniu
projektu oœwietlenia drogi w stronê kaplicy.
Wykonana zosta³a nawierzchnia na trzech odcinkach
dróg poscaleniowych. Przystanki autobusowe zyska³y
nowy wygl¹d. Do wykonania pozosta³ jeszcze remont
dachu na Wiejskim Domu Kultury.
W Wólce Ogryzkowej rozpoczêty zosta³
remont WDK. Do chwili obecnej wykonano
modernizacjê instalacji elektrycznej, czêœciowe
remonty wewnêtrznych pomieszczeñ i dachu. Tak jak
i w innych miejscowoœciach gminy, wyremontowane
zosta³y drogi gminne i dojazdowe.
W 2008 roku – oprócz inwestycji realizowanych
w poszczególnych naszych miejscowoœciach – 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 oraz remont budynku Urzêdu

Widok sali konferencyjnej w UG Tryñcza

Gminy w Tryñczy. W ramach prac interwencyjnych
w e w s z y s t k i c h m i e j s c o w o œ c i a c h g m i n y,
w centralnych ich punktach, zagospodarowywane
s¹ i utrzymywane w nale¿ytym stanie skwery i rabaty.
Zofia Nowak
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GMINA ESTETYCZNA, CZYSTA I BEZPIECZNA
W³adze samorz¹dowe oraz wszyscy
mieszkañcy powinni d¹¿yæ do tego, aby ¿yæ
i mieszkaæ w gminie gospodarnej, nowoczesnej,
otwartej na inwestorów, pomocnej dla jej
mieszkañców a jednoczeœnie w gminie bezpiecznej,
³adnej i czystej.
Bezpieczeñstwo, estetyka i porz¹dek s¹ jednym
z wielu zadañ w³asnych gminy, które wynikaj¹
z przepisów prawa, a w szczególnoœci z „ Regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Tryñcza”.
Realizacja zadañ z tej dziedziny spoczywa na ró¿nych
organizacjach, przedsiêbiorstwach, ale te¿ przede
wszystkim na mieszkañcach.
Do zadañ w³aœcicieli nieruchomoœci nale¿¹ m.in.:
I. W zakresie estetyki, ³adu i porz¹dku w posesjach
oraz w ich najbli¿szym otoczeniu:
1) utrzymanie czystoœci i porz¹dku, nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego, wykaszania chwastów,
usuwania ga³êzi lub ca³ych drzew (po uprzednim
uzyskaniu zezwolenia na wycinkê) oraz krzewów
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu osób, budynków lub
utrudniaj¹cym ruch drogowy;
2) oznakowanie budynku mieszkalnego numerem
porz¹dkowym, który powinien byæ umieszczony
w widocznym miejscu;
3) zamiatanie, usuwanie b³ota i odœnie¿anie (zim¹)
chodników, usuwanie œniegu i sopli z dachów nad
chodnikami i przejœciami dla pieszych.
II. W zakresie gospodarkami odpadami sta³ymi:
1) zbieranie i gromadzenie powsta³ych odpadów
komunalnych (œmieci) i pozbywanie siê ich zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu”, tj. w koszach lub
w wyj¹tkowych wypadkach w workach foliowych.
Do odpadów tych nie mo¿na wrzucaæ :akumulatorów,
baterii, olejów, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych
(np... meble ), odpadów z remontu (gruz, eternit) oraz
odpadów biodegradowalnych (roœlinnych, odpadów
z kuchni);

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
w workach foliowych;
3) kompostowanie odpadów biodegradowalnych,
takich jak odpady kuchenne , trawa, liœcie , chwasty
itp.;
4) podpisanie umowy z firm¹ zajmuj¹c¹ siê zbiórk¹
œmieci i wystawianie koszy oraz worków w ustalone
w harmonogramie dni odbioru;
5) przetrzymywanie przez okres co najmniej 2 lat
podpisanych umów oraz dowodów wp³at za wywóz
nieczystoœci sta³ych (œmieci);
6) przestrzeganie zakazu spalania na posesjach jak
i w piecach lub paleniskach wszelkich opakowañ
foliowych, plastikowych, zu¿ytego ogumienia, ubrañ
i obuwia, a tak¿e innych materia³ów tworz¹cych
w trakcie spalania zwi¹zki toksyczne lub rakotwórcze.

Odbiór nieczystoœci sta³ych w naszej gminie

III . W zakresie gospodarki odpadami p³ynnymi
(œcieki komunalne):
1) przy³¹czenie budynków do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej, a w miejscowoœciach gdzie nie ma
takiej sieci, do szczelnego szamba, z którego
œcieki nale¿y wywoziæ do oczyszczalni w Tryñczy
przez firmê posiadaj¹c¹ zgodê na wywóz
nieczystoœci ciek³ych;
2) posiadanie szczelnego zbiornika na gnojówkê
i gnojowicê, jeœli hodowane s¹ zwierzêta domowe.
IV. Obowi¹zki w³aœcicieli ci¹gników, sprzêtu
rolniczego i samochodów:
cd. na str. 7
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1) przed wyjazdem z drogi, pola lub drogi polnej na
drogê utwardzon¹ wprowadza siê obowi¹zek
oczyszczenia kó³ pojazdów z b³ota, a roztrz¹saczy
obornika – z resztek obornika, celem
niedopuszczenia do zabrudzenia nawierzchni
jezdni;
2) podczas orki i innych prac polowych zabrania siê
nawracania sprzêtem rolniczym na drodze
utwardzonej, aby nie dopuœciæ do zabrudzenia
nawierzchni jezdni.

Po zakoñczonej orce pamiêtajmy o wyczyszczeniu sprzêtu

V. Inne obowi¹zki i zakazy:
1) w³aœciciele psów s¹ zobowi¹zani do sprawowania
w³aœciwej opieki nad nimi, trzymaæ je
w ogrodzonych wybiegach, natomiast poza teren
ogrodzony mo¿na je wyprowadzaæ wy³¹cznie na
smyczy , a psy agresywne w kagañcu;
2) wprowadza siê absolutny zakaz wypalania
roœlinnoœci na ³¹kach, nieu¿ytkach , w rowach,
pasach przydro¿nych , œcierniskach itp.;
3) wprowadza siê obowi¹zek utrzymywania ugorów
w stanie czarnym (przeoranym), celem
niedopuszczenia do rozprzestrzeniania siê
chwastów.

utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Je¿eli
chcemy ¿yæ i mieszkaæ w gminie czystej i przyjaznej
œrodowisku, gdzie panuje ³ad i porz¹dek,
to wymienione podstawowe zadania i obowi¹zki
zawarte w „Regulaminie” wszyscy musimy
przestrzegaæ i stosowaæ w praktyce.
Stanis³aw Nowak

OD BIERNOŒCI DO AKTYWNOŒCI
Skuteczna pomoc spo³eczna powinna byæ
ukierunkowana nie tylko na okresowe zapewnienie
materialnego poziomu ¿ycia rodziny, ale przede
wszystkim na stwarzanie warunków do
usamodzielnianie siê ludzi ubogich. G³ównymi
kierunkami dzia³añ w tym zakresie s¹: stymulowanie
zatrudnienia osób bezrobotnych, aktywizowanie
i wykorzystywanie wsparcia nieformalnego oraz
u³atwianie startu ¿yciowego dzieci wychowywanych
w biednych rodzinach, zw³aszcza poprzez
wyrównywanie dostêpu do edukacji. Pomoc
spo³eczna ma na celu zwalczanie
ubóstwa
materialnego, ale przede wszystkim powinna u³atwiaæ
ludziom ich integracjê ze œrodowiskiem lokalnym.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tryñczy

Osoby poszukuj¹ce pracy podczas szkolenia w Tryñczy

w latach 2008-2013 realizuje projekt „Czas na
aktywnoœæ w gminie” finansowany z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Programy wychodzenia
z ubóstwa przygotowuj¹ ludzi do ponownego wejœcia
na rynek pracy i poprawy w³asnej sytuacji. Osoby
d³ugotrwale pozostaj¹cy bez pracy w wieku
aktywnoœci zawodowej, aby wzi¹æ udzia³
w programach, musz¹ byæ zarejestrowane w urzêdzie
pracy. Nasz Oœrodek Pomocy Spo³ecznej bêdzie
poszukiwa³ takich osób, w celu w³¹czenia ich do
Przyk³ad niew³aœciwego utrzymania ugoru
uczestnictwa w tych programach.
Za naruszanie tych przepisów gro¿¹ kary
Osoby bezrobotne po ukoñczeniu kursów
grzywny wymierzane w trybie i na zasadach i uzyskaniu zaœwiadczenia maja wiêksze mo¿liwoœci
okreœlonych w kodeksie wykroczeñ oraz w ustawie o
w znalezieniu pracy.
Danuta Kata
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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TRYÑCZA GMIN¥ „FAIR PLAY”
Po raz drugi Gmina Tryñcza uczestniczy³a
w ogólnopolskim konkursie "Gmina Fair Play",
którego celem by³o wy³onienie i wyró¿nienie
samorz¹dów stwarzaj¹cych najkorzystniejsze warunki
dla inwestorów oraz dla spo³ecznoœci lokalnej.
Gmina nasza ju¿ kolejny raz okaza³a siê
bezapelacyjnym zwyciêzc¹ tego konkursu w kategorii
gmin wiejskich. Certyfikat i wyró¿nienie odebra³ Wójt
Ryszard Jêdruch, który uczestniczy³ w uroczystej gali
zorganizowanej 3 paŸdziernika br. w Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie. Odbieraj¹c certyfikat, Wójt
us³ysza³ uzasadnienie werdyktu konkursowej kapitu³y:
„Certyfikat zosta³ przyznany za konsekwencjê
i determinacjê w d¹¿eniu do osi¹gania celów
rozwojowych gminy oraz wybitne sukcesy
w powstawaniu nowych inwestycji”.
Konkurs "Gmina Fair Play" podzielony jest na
3 etapy. W pierwszej fazie jego uczestnicy przesy³aj¹
organizatorowi szczegó³owe ankiety, zawieraj¹ce m.in.
informacje o zrealizowanych inwestycjach,
o wspó³pracy z przedsiêbiorcami, a tak¿e
o podejmowanych przez samorz¹d dzia³aniach
promocyjnych.
W ramach drugiego etapu, prowadzony jest audyt
w danej gminie przez przedstawiciela biura konkursu.
W ramach audytu odbywaj¹ siê spotkania m.in.
z przedstawicielami lokalnej administracji,
inwestorami oraz dostawcami mediów. Zadaniem
audytora jest weryfikacja danych zawartych
w konkursowej ankiecie. Istotnym elementem audytu

jest tak¿e wizytacja terenów przemys³owych
w gminie oraz miejsc, w których prowadzone
s¹ inwestycje komunalne.

Wójt Ryszard Jêdruch wœród laureatów konkursu
- Warszawa Sala Kongresowa

Ostateczna ocena nale¿y do konkursowej
kapitu³y, która porównuj¹c opinie audytorów
zebrane podczas wizytacji miast i gmin
uczestnicz¹cych w konkursie, decyduje
o przyznaniu certyfikatów "Gmina Fair Play" oraz
nagród g³ównych - statuetek.
Otrzymany ju¿ drugi raz z rzêdu certyfikat
œwiadczy o tym, i¿ nasza gmina jest profesjonalnie
zarz¹dzana.
Grzegorz Kulpa

PROJEKTUJEMY BUD¯ET NA 2009 ROK
Informujemy mieszkañców, ¿e zgodnie
z uchwa³¹ Rady Gminy Tryñcza z dnia 28 kwietnia
2000 r. Nr XIII/128/2000 ze zmian¹ z dnia
30 paŸdziernika 2001 r. Nr XXV/235/2001 obecnie
trwaj¹ czynnoœci zwi¹zane z ustaleniem propozycji do
bud¿etu na 2009 r.
Procedura uchwalania bud¿etu
przewiduje, i¿ g³ównym podmiotem zg³aszaj¹cym
propozycje do bud¿etu s¹ mieszkañcy Gminy Tryñcza.
To oni w sposób bezpoœredni na zebraniach wiejskich
okreœlaj¹ potrzeby wspólnoty so³eckiej.
Wnioski do projektu bud¿etu sk³adaj¹ równie¿
kierownicy gminnych
jednostek, zak³adów
bud¿etowych i instytucji kultury. Propozycje mog¹
równie¿ sk³adaæ radni, so³tysi, stowarzyszenia,
fundacje oraz podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu
osi¹gniêcia zysku.
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W oparciu o przed³o¿one materia³y i wnioski, bior¹c
pod uwagê przewidywane kwoty dochodów
w³asnych, przyznanej subwencji ogólnej z bud¿etu
pañstwa, dotacji celowej na realizacjê zadañ
w³asnych i zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej, skarbnik gminy opracowuje zbiorcze
zestawienie dochodów i wydatków do projektu
bud¿etu.
Na podstawie materia³ów opracowanych
przez skarbnika, wójt gminy podpisuje zarz¹dzenie
w sprawie projektu bud¿etu, który to projekt do dnia
15 listopada poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie do zaopiniowania.
Rada Gminy uchwala bud¿et przed
rozpoczêciem roku bud¿etowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nie póŸniej ni¿ do dnia
31 marca roku bud¿etowego.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

W³adys³awa Rzeczyca

INFORMATOR BUD¯ETOWY DLA MIESZKAÑCÓW
Gmina jako jednostka samorz¹du powo³ana jest do realizacji okreœlonych zadañ, maj¹cych na celu
zaspokajanie potrzeb mieszkañców. Na realizacjê tych zadañ potrzebne s¹ œrodki finansowe. Ka¿dego roku
w³adze gminy s¹ zobowi¹zane do opracowania planu finansowego zwanego bud¿etem gminy, w którym opisane
s¹ Ÿród³a pozyskiwania pieniêdzy, czyli dochody oraz opisany jest sposób w jaki zostan¹ one wydane, czyli
wydatki.
Podobny plan ka¿dy z nas sporz¹dza dla swojej rodziny. Najpierw ustalamy sk¹d bêdziemy mieæ
pieni¹dze, a nastêpnie planujemy na co mo¿emy je wydaæ. Jeœli nasze potrzeby (wydatki) s¹ wy¿sze
od dochodów, mo¿emy zaci¹gn¹æ kredyt lub po¿yczkê. Najczêœciej po¿yczamy pieni¹dze, gdy planujemy du¿e
inwestycje, np. remont czy budowê domu. Tak samo jest w przypadku gminy, która planuj¹c np. budowê hali
sportowej czy kanalizacji, równie¿ mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki. Mo¿e staraæ siê tak¿e o pozyskanie
bezzwrotnej pomocy, np. z funduszy unijnych.
Niniejszy informator zawiera pogrupowane objaœnienia na temat dochodów i wydatków gminy
Tryñcza. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e zapoznaæ siê z bud¿etem. Jest on dostêpny w Biurze Obs³ugi Rady Gminy
lub na stronie internetowej: www.tryncza.itl.pl
Procedurê tworzenia bud¿etu okreœla uchwa³a NR XIII/128/2000 z dnia 28.04.2000 r. ze zmian¹ z 30.10.2001
r. Nr XXV/235/2001.
Radni, przedstawiciele so³ectw oraz reprezentanci mieszkañców mog¹ sk³adaæ skarbnikowi gminy
wnioski do projektu bud¿etu w terminie do 15 paŸdziernika ka¿dego roku poprzedzaj¹cego kolejny rok
bud¿etowy. Na podstawie materia³ów opracowanych przez skarbnika, wójt przygotowuje projekt bud¿etu
i przedstawia go Radzie Gminy do 15 listopada. Rada Gminy pracuj¹c nad projektem, mo¿e wprowadziæ
zmiany, które s¹ g³osowane na sesji bud¿etowej. Projekt zatwierdza Rada a wykonanie powierza wójtowi.

SK¥D MAMAY
PIENI¥DZE ?
Do g³ównych Ÿróde³ dochodów naszej
gminy nale¿¹:
1)udzia³y gmin w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT) oraz podatku
dochodowym od osób prawnych (np.
firm),
2)podatki i op³aty lokalne,
3)subwencje,
4)dotacje celowe,
5)dodatkowe dotacje i dofinansowania
uzyskane przez gminê z ró¿nych
Ÿróde³,
6)dochody z maj¹tku,
7)inne
Dochody Gminy Tryñcza wynosi³y:
?
w 2006 roku – 17 124 tys. z³,
?
w 2007 roku – 20 512 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 19 500 tys. z³.
Jak wynika z powy¿szych danych dochody
gminy wzros³y o 20 %
Dochody w przeliczeniu na
1 mieszkañca:
?
w 2006 roku – 2 055 z³,
?
w 2007 roku - 2 462 z³,
?
planowane na 2008 rok – 2 340 z³.
1. U d z i a ³ y g m i n y w p o d a t k u
dochodowym od osób fizycznych
(PIT) oraz podatku dochodowym od
osób prawnych ( np. firm - CIT)
S¹ to udzia³y w podatku dochodowym od
osób fizycznych zamieszka³ych na terenie
gminy. Oznacza to, ¿e z podatków
pobieranych przez pañstwo z pensji
statystycznego mieszkañca gminy, czêœæ
podatku wraca do bud¿etu gminy. Im
wiêcej osób pracuje i odprowadza podatki,
tym wiêcej

pieniêdzy przekazywane jest przez
pañstwo.
Dochodami gminy równie¿ s¹ udzia³y
we wp³ywach z podatku dochodowego
od osób prawnych posiadaj¹cych siedzibê
na terenie gminy.
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 1 227 tys. z³,
?
w 2007 roku - 1 416 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 1 622 tys. z³.
2. Podatki i op³aty lokalne
Zawdziêczaj¹ one swoj¹ nazwê temu, ¿e
w³adze lokalne, takie jak rada gminy, maj¹
wp³yw na wysokoœæ stawek tych
podatków. Wp³yw ten jest jednak doœæ
mocno ograniczony. To Sejm ustala
„wide³ki”, w ramach których radni musz¹
wskazaæ ostateczn¹ wysokoœæ tych
podatków. Od kilku lat podatki
te utrzymywane s¹ poni¿ej maksymalnej
wysokoœci, na podobnym poziomie.
Podatkami i op³atami lokalnymi s¹:
podatek od nieruchomoœci, podatek rolny,
podatek leœny, podatek od œrodków
transportowych, od spadków
i darowizn oraz czynnoœci cywilnoprawnych, a tak¿e op³ata za zezwolenia.
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 2 841 tys. z³,
?
w 2007 roku – 4 843 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 3 562 tys. z³.
3. Subwencje
Konstytucja zapewnia jednostkom
samorz¹du terytorialnego œrodki na
realizacjê ich zadañ. Istot¹ subwencji jest
wyrównywanie ró¿nic w dochodach
poszczególnych gmin oraz zapewnienie
œrodków na funkcjonowanie oœwiaty.

Dochody
?

gminy z tego tytu³u
wynosi³y:w 2006 roku – 7 896 tys. z³,
?
w 2007 roku – 7 701 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok - 8 767 tys. z³.
4. Dotacje celowe
Dochody gminy pochodz¹ równie¿
z dotacji celowych z bud¿etu pañstwa.
Przeznaczone s¹ one na zadania zlecone
gminie przez administracjê rz¹dow¹ oraz
na zadania w³asne gminy. Z dotacji
finansowane s¹ miêdzy innymi zadania
z zakresu: pomocy spo³ecznej (w tym
wyp³aty zasi³ków), ewidencji ludnoœci,
administracji publicznej (w tym
wydawanie dowodów), obrony cywilnej.
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 3 705 tys. z³,
?
w 2007 roku – 4 272 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 4 082 tys. z³.
5. D o d a t k o w e d o t a c j e
i dofinansowania uzyskane przez
gminê z ró¿nych Ÿróde³
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 1 031 tys. z³,
?
w 2007 roku – 1 295 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 1 141 tys. z³.
Z roku na rok udzia³ œrodków pozyskanych
z zewn¹trz stale wzrasta. Od dwóch lat
gmina mo¿e korzystaæ z funduszy
unijnych, g³ównie
na budowê
infrastruktury technicznej. Na bie¿¹co
s¹ sk³adane wnioski o dofinansowanie
realizacji kolejnych zadañ inwestycyjnych
6. Dochody z maj¹tku
Nasza gmina dysponuje maj¹tkiem:
budynkami, gruntami, nieruchomoœciami.
Maj¹tek ten bezpoœrednio s³u¿y do
realizacji zadañ jakie stoj¹ przed gmin¹,
cd. na str. 10
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cd. ze str. 9
równoczeœnie jednak stanowi Ÿród³o dochodów z tytu³u
sprzeda¿y nieruchomoœci, op³at za u¿ytkowanie wieczyste,
najem lub dzier¿awê.
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 209 tys. z³,
?
w 2007 roku – 414 tys. z³,
?
planowane w 2008 roku 158 tys. z³.

1.Inne
S¹ to wp³ywy do bud¿etu z ró¿nych Ÿróde³ ( np. darowizny, kary,
rozliczenia z lat ubieg³ych, odsetki).
Dochody gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 215 tys. z³,
?
w 2007 roku – 571 tys. z³,
?
planowane na 2008 rok – 168 tys. z³.

Do ch od y z e w sz ystkich ¿ ró d e ³ w latach 2006-2008
9 0 00 0 00
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7 0 00 0 00
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0
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NA CO WYDAJEMY
PIENI¥DZE ?
Gmina jako jednostka samorz¹du
terytorialnego ma do realizacji szereg
zadañ, na wykonanie których przeznacza
pozyskane pieni¹dze. S¹ to zadania
w zakresie budowy i utrzymania
infrastruktury technicznej, budowy
i utrzymania szkó³, kultury fizycznej
i sportu, pomocy spo³ecznej, gospodarki
komunalnej oraz zadania zlecone przez
pañstwo, g³ównie z zakresu administracji.
Nasza gmina pozyskane pieni¹dze
przeznacza g³ównie na:
1)budowê, remonty i utrzymanie dróg,
2)rozbudowê i modernizacjê bazy
oœwiatowej, bie¿¹ce utrzymanie szkó³,
3)budowê infrastruktury technicznej oraz
jej utrzymanie (kanalizacja, oœwietlenia
placów i ulic), utrzymanie
i gospodarowanie mieniem gminnym,
4)opiekê spo³eczn¹,
5)administracjê i promocjê gminy,
6)kulturê oraz kultywowanie tradycji,
7)propagowanie sportu oraz budowê
i utrzymanie bazy sportowej,
8)rolnictwo,
9)plany zagospodarowania przestrzennego,
10) bezpieczeñstwo i ochronê zdrowia,
11) inne.

1
0

Wydatki Gminy Tryñcza:
?
w 2006 roku – 18 930 tys. z³,
?
w 2007 roku – 20 850 tys. z³,
?
planowane w 2008 r–21 000 tys. z³.

Wydatki w przeliczeniu na
1 mieszkañca:
?
w 2006 roku – 2 271 tys. z³,
?
w 2007 roku – 2 502 tys. z³,
?
planowane w 2008 r.- 2 520 tys. z³.

1. Budowa, remonty i utrzymanie
dróg
Gmina odpowiada za budowê,
modernizacjê i remonty sieci dróg
gminnych oraz ich zimowe utrzymanie.
Ponadto na podstawie porozumieñ
dofinansowuje budowê i modernizacjê
dróg ponadgminnych.
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 2 037 tys. z³,
?
w 2007 roku – 2 206 tys. z³,
?
planowane w 2008 r.- 1 990 tys. z³.

2. Rozbudowa i modernizacja bazy
oœwiatowej, bie¿¹ce utrzymanie
szkó³
Bardzo wa¿nym zadaniem gminy jest
zapewnienie edukacji dzieci i m³odzie¿y,
na poziomie przedszkolnym,
podstawowym i gimnazjalnym. Co roku
wydatki na oœwiatê stanowi¹ a¿ 45 %
ca³ego bud¿etu gminy. Dziêki temu na
terenie gminy mamy
sieæ szkó³
z nowoczesn¹ baz¹.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

Budowane s¹ sale gimnastyczne,
prowadzone remonty i modernizacje.
Znaczna czêœæ wydatków na oœwiatê
przeznaczana jest na bie¿¹ce
utrzymanie kilkunastu budynków,
a tak¿e na p³ace dla nauczycieli
i pracowników oœwiaty. Gmina
zapewnia równie¿ dowóz do szkó³.
Wydatki gminy z tego tytu³u
wynosi³y:
?
w 2006 roku – 8 601 tys. z³,
?
w 2007 roku – 8 997 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 7 061 tys. z³.

3.

Budowa infrastruktury
technicznej oraz jej utrzymanie
(kanalizacja, oœwietlenia placów
i ulic), utrzymanie
i gospodarowanie mieniem
gminnym
Trudno sobie wyobraziæ
funkcjonowanie
gminy bez
oœwietlenia ulic, placów, dróg,
kanalizacji. Powsta³a gminna
oczyszczalnia œcieków, co ma
odzwierciedlenie w wydatkach.
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 2 066 tys. z³,
?
w 2007 roku – 2 781 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 3 646 tys. z³.

cd. na str. 11
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4. Opieka spo³eczna
Kolejnym zadaniem samorz¹du jest
pomoc spo³eczna. G³ównym celem opieki
spo³ecznej jest indywidualna pomoc
osobom bêd¹cym w trudnej sytuacji
materialnej. Pomoc ta jest przyznawana
w postaci zasi³ków, rent socjalnych, wyp³at
zasi³ków rodzinnych.

Wydatki gminy z tego tytu³u
wynosi³y:
?
w 2006 roku – 3 610 tys. z³,
?
w 2007 roku – 4 140 tys. z³,
?
planowane w 2008 r.- 4 215 tys. z³.
5. Administracja i promocja gminy
Wydatki na administracjê obejmuj¹ koszty
funkcjonowania urzêdu gminy (p³ace
pracowników urzêdu oraz pracowników
interwencyjnych, jak zakupy sprzêtu
i wydatki inwestycyjne na modernizacjê
i unowoczeœnienie obs³ugi mieszkañców,
zakup sprzêtu komputerowego,
programów), funkcjonowanie rady gminy
i so³ectw.
Wydatki ponoszone s¹ tak¿e na promocjê
gminy (organizacjê imprez, materia³y
informacyjne i promocyjne).
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 1 523 tys. z³,
?
w 2007 roku – 1 606 tys. z³,

6. Kultura oraz kultywowanie
tradycji
Opiek¹ gminy objêta jest szeroko
rozumiana dzia³alnoœæ kulturalna.
W obszarze kultury gmina na bie¿¹co
finansuje dzia³alnoœæ bibliotek, oœrodka
kultury, organizacji spo³ecznych.
Wydatki gminy z tego tytu³u
wynosi³y:
?
w 2006 roku – 595 tys. z³,
?
w 2007 roku – 525 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 484 tys. z³.

7. Propagowanie sportu oraz budowa
i utrzymanie bazy sportowej
W zakresie sportu z bud¿etu gminy
finansowana jest dzia³alnoœæ klubów
sportowych, budowane
i remontowane s¹ obiekty sportowe.
Wydatki gminy z tego tytu³u
wynosi³y:
?
w 2006 roku – 87 tys. z³,
?
w 2007 roku – 87 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 1 278 tys.z³.
8. Rolnictwo

Œrodki z zakresu rolnictwa przeznacza
siê na utrzymanie urz¹dzeñ
melioracyjnych, dróg polnych oraz
na gospodarkê leœn¹.
Wydatki gminy z tego tytu³u
wynosi³y:
?
w 2006 roku – 102 tys. z³,

?
w 2007 roku – 108 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 91 tys. z³.

9. Plany zagospodarowania
przestrzennego
W ramach tych wydatków prowadzona jest
aktualizacja planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 22 tys. z³,
?
w 2007 roku – 22 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 20 tys. z³.

10. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia
Gmina finansuje dzia³alnoœæ ochotniczych
stra¿y po¿arnych oraz realizuje gminne
programy profilaktyczne, tworzone jest
równie¿ Gminne Centrum Reagowania
Kryzysowego.
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 124 tys. z³,
?
w 2007 roku – 110 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 131 tys. z³.
11. Inne
Wy d a t k i z w i ¹ z a n e g ³ ó w n i e
z kosztami poboru podatków, odsetki oraz
wydatki na zadania zlecone gminie.
Wydatki gminy z tego tytu³u wynosi³y:
?
w 2006 roku – 163 tys. z³,
?
w 2007 roku – 268 tys. z³,
?
planowane w 2008 r. – 384 tys. z³.
?

?
planowane w 2008 r. – 1 700 tys. z³.

Wydatki bud¿etu Gminy Tryñcza w latach 2006-2008
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WNIOSKI O ŒRODKI ZEWNÊTRZNE Z£O¯ONE PRZEZ GMINÊ W ROKU 2008
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 osób 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,Budowa dróg poscaleniowych w Jagielle,
Gorzycach i Wólce Ma³kowej.

490 000,-

490 000

Budowa chodników w Gniewczynie
£añcuckiej, Wólce Ma³kowej i Ubieszynie.

312 000,-

112 000,-

8.

Budowa chodników w Gorzycach.

150 000,-

60 000,-

9.

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie
gminy.
Zakup mikrobusu.

89 000,-

31 000,-

110 000,-

100 000,-

9500,-

9500,-

15 000,-

7500,-

6.

7.

10.

11.

12.

Wyposa¿enie czytelni w Gorzycach
w komputery.
Zakup ksi¹¿ek.

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”.

cd. na str. 13
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13.

Przygotowanie do poszukiwania pracy.

14.

Dni Kultury Przygranicznej.

15.

„Ocaliæ od zapomnienia”

12 475,-

6 875,-

16.

„Z kultur¹ pod strzechy”

22 662,-

19 662,-

17.

Spotkania z twórcami ludowymi.

10 550,-

8 500,-

18.

Uzbrojenie i przygotowanie terenów pod
Tryniecki Park Przemys³owy.

5 452 982,76

3 271 789,66

19.
20.

Odprawy emerytalne.
Urz¹dzenie boisk sportowych, placów zabaw
przy poszczególnych szko³ach, wyposa¿enie
gabinetów higienistek oraz elektryczny dozór
obiektów szkolnych.
Wyposa¿enie nowo oddanych sal pozyskanych
w wyniku modernizacji (klasopracownia
plastyczno-techniczna oraz muzyczna w
Jagielle).
Szko³a jako centrum kulturotwórczych w
ma³ym œrodowisku lokalnym - „Rok Montera”.
Dziecko w œwiecie informacji, kultury i sportu.

43 070,88
162 000,-

43 070,88
162 000,-

Regionalny Program Operacyjny Kapita³
Ludzki Projekt Systemowy „Czas na aktywnoœæ
w Gminie Tryñcza”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu rozwoju
Inicjatyw Lokalnych.
Program Równaæ Szanse 2008 Polsko –
Amerykañska Fundacja Wolnoœci
administrowana przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i
M³odzie¿y.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu rozwoju
Inicjatyw Lokalnych.
Fundacja Wspomagania Wsi Program „Nasza
wieœ nasz¹ szans¹”-2008r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka,
- dzia³anie 1.4 „Promocja gospodarcza i
aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A
„Projekty inwestycyjne”
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

48 200,-

48 200,-

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

15 492,-

11 767,-

42 780,-

29 920,-

Przebudowa kot³owni wêglowej na gazow¹,
przebudowa czêœci szko³y w Jagielle na salê
gimnastyczn¹, wykonanie elewacji oraz
przystosowanie obiektu dla osób
niepe³nosprawnych.

856 156,63

475 062,77

Rz¹dowy Program „Rozwój edukacji na
terenach wiejskich w latach 2008 – 2013”.
Rz¹dowy Program Wyrównywania Szans
Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y w 2008r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-20013
Infrastruktura edukacyjna schemat B.

21.

22.
23.
24.

109 659,-

98 145,-

35 520,-

25 000,-

Grzegorz Kulpa

SKORZYSTAJMY Z DOP£AT
W naszej gminie ma³o producentów rolnych
korzysta ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napêdowego, wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Na 2 343 rolników w Gminie Tryñcza w 2006 roku
tylko 74 osoby skorzysta³o ze zwrotu podatku
co stanowi³o zaledwie 3.16 % .W roku 2007 nieco
wiêcej rolników skorzysta³o ze zwrotu bo 145 osób,
tj. 6.19 % .W marcu br.105 rolnikom dokonano zwrotu
podatku, co stanowi³o tylko 4.48 % .
Stawki zwrotu podatku akcyzowego wynosi³y w 2006
roku 0.45 z³, w 2007 roku 0.55 z³. natomiast w 2008
roku 0.85 z³. za 1 litr zakupionego oleju napêdowego.
Zatem przypomina siê rolnikom, ¿e wnioski sk³ada siê
w dwóch terminach w marcu i wrzeœniu danego roku.
Do wniosków do³¹cza siê orygina³y Faktur VAT

Posiadasz ci¹gnik z³ó¿ wniosek o dop³atê

stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego z okresu
6 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia
wniosku.
Maria Grunt
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CO ROBILIŒMY W III KWARTALE
W minionym kwartale br. Komunalny Zak³ad
Bud¿etowy Gminy Tryñcza wykona³ wiele prac
remontowych w miejscowoœciach naszej gminy.
W Zespole Szkó³ w Gniewczynie £añcuckiej u³o¿ono
kostkê granitow¹ wokó³ pomnika gen. A. Chruœciela

POPRAWIA SIÊ JAKOŒÆ DRÓG
W bie¿¹cym roku œrodki przeznaczane
z bud¿etu gminy na inwestycje drogowe nie by³y tak
ma³e, choæ priorytetem oczywiœcie jest kanalizacja
wsi Gorzyce. Zadanie to poch³ania bardzo du¿o
pieniêdzy z bud¿etu gminny.
Pozyskane fundusze z zewn¹trz, tj. z Urzêdu
Marsza³kowskiego, Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w Rzeszowie, pozwoli³y
zmodernizowaæ w sumie ponad 2 kilometry dróg :
w Gniewczynie £añcuckiej, G³ogowcu, Tryñczy oraz
Ubieszynie. Ponadto nale¿y tu nadmieniæ, ¿e gmina ze
swojego bud¿etu przeznacza œrodki remonty dróg
powiatowych. W bie¿¹cym roku by³o to 265 918, 70,
co przy wspó³udziale starostwa przeworskiego
pozwoli³o na po³o¿enie nowej nawierzchni asfaltowej
w sumie na d³ugoœci 1,6 km dróg powiatowych
w miejscowoœciach gminy.
Do najwa¿niejszych prac, jakie wykonano
do tej pory w zakresie infrastruktury drogowej nale¿y
zaliczyæ remonty dróg w miejscowoœciach:
Gniewczyna £añcucka ( ko³o szko³y ), Ubieszyn –
W¹tok , Tryñcza – przy koœciele. Na d³ugoœci ponad
1 kilometra tych dróg po³o¿ono podwójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsj¹
i grysem. Koszt modernizacji wyniós³ prawie
95 000, 00 z³.

Pomnik gen. A. Chruœciela w Gniewczynie £añcuckiej

i przed masztami flagowymi. Na boisku szkolnym
wybudowano nowe sanitariaty. Rozpoczêto budowê
ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury, ponadto
odnowione zosta³y przystanki autobusowe zarówno
w Gniewczynie £añcuckiej, jak i w Gniewczynie
Trynieckiej.
W Gorzycach trwa remont sali widowiskowej
w Wiejskim Domu Kultury. We wsi Jagie³³a wykonane
zosta³o ogrodzenie „Kopca Jagie³³y” oraz placu
zabaw. W miejscowoœci Wólka Ma³kowa
wymalowano przystanki autobusowe.
W Tryñczy w budynku urzêdu gminy dokoñczony
zosta³ remont dachu, wykonana zosta³a podsufitka
oraz instalacja odgromowa. Ca³oœæ zakoñczy³o
odnowienie elewacji i wszystkich okien. W budynku
komunalnym „Jedynka” wykonano nowe tynki
zewnêtrzne, które pokryto specjaln¹ farb¹ elewacyjn¹.
W okresie letnim Zak³ad dba³ o zieleñ na terenie
naszej gminy. Koszone by³y place gminne, skwery,
place zabaw i boiska sportowe, zatoczki autobusowe,
tereny przy WDK-ach oraz pobocza wzd³u¿ dróg
gminnych i chodnikach w ci¹gu dróg krajowych
i wojewódzkich. Pielêgnowano skwery i rabatki oraz
inne tereny zielone.
Ponadto KZB zabezpiecza³ od strony technicznej,
wszystkie imprezy kulturalne odbywaj¹ce siê podczas
lata.
W³adys³aw Tytu³a
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Wyremontowana droga dojazdowa w Ubieszynie

Ze œrodków uzyskanych z Urzêdu
Marsza³kowskiego ( 320 tys. z³otych), w ramach
zagospodarowania poscaleniowego,
zmodernizowano ponad 3,5 km dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowoœciach: Gorzyce,
Jagie³³a oraz Wólka Ma³kowa. W ostatnim czasie
gmina pozyska³a kolejne œrodki, tj. 170 tyœ. z³otych,
za które bêdziemy mogli wyremontowaæ oko³o 1,5
km dróg dojazdowych.
Podkreœliæ nale¿y to, i¿ z³o¿one projekty do
Departamentu Wdra¿ania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Podkarpackiego, na remont dróg
gminnych: Gniewczyna £añcucka – Gniewczyna
Tryniecka oraz Ubieszyn – G³ogowiec, uzyska³y
pozytywn¹ ocenê formaln¹ i czekaj¹ do sprawdzenia
merytorycznego.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

Tomasz Penkal

BUDUJEMY WIÊCEJ

DOTACJE Z UNII

W bie¿¹cym roku zarejestrowano ju¿
73 wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej,
w wiêkszoœci dotyczy³y one budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego
oraz us³ug.
Rozpatrywanych jest obecnie 10 spraw, które dotycz¹
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia.

Przedsiêbiorco, to coœ dla Ciebie, czyli
bezzwrotne dotacje z funduszy unijnych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Je¿eli
jesteœ tym zainteresowany, to mo¿esz skorzystaæ
z bezp³atnych us³ug informacyjnych w zakresie :
- dotacji z funduszy europejskich oraz zagadnieñ
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej,
- refundacji sk³adek ZUS dla osób rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹:
- do5000 € dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹,
- do 50 000 € dla ma³ych firm , dzia³aj¹cych na rynku
poni¿ej 3 lat,
- do 1 250 000 PLN dla firm dzia³aj¹cych na rynku
powy¿ej 3 lat.
Szczegó³owe bezp³atne informacje dla
zainteresowanych s¹ udzielane przez:

Coraz wiêcej terenów przeznacza siê na budownictwo
mieszkaniowe

Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Le¿ajsk, ul. Targowa 9
(obok Urzêdu Skarbowego )
tel. ( 0 17 ) 242 79 08
www.lsr.pl
Punkt Konsultacyjny w Przeworsku
ul. Rynek 1
( budynek Urzêdu Stanu Cywilnego )
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Mielec
Tel. ( 0 17 ) 788 18 50
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Przeworsku
Tel. (0 16) 649 04 67
Penkal Tomasz

Znaczn¹ grupê stanowi¹ wnioski gminy jako
inwestora, zwi¹zane z planowanymi inwestycjami
u¿ytecznoœci publicznej, ale te¿ rozpatrujemy wnioski
osób fizycznych, które dotycz¹ wielu ró¿nych spraw
KOLEJNY SZTANDAR
w zakresie inwestycji i budownictwa.
W paŸdzierniku br. Szko³a Podstawowa
Wiele wniosków w sprawie uzbrojenia terenów pod
budownictwo mieszkaniowe sk³ada Rejonowy Zak³ad w Ubieszynie im. Tadeusza Koœciuszki otrzyma³a
sztandar.Jest to ju¿ trzecia placówka oœwiatowa
Energetyczny w Przeworsku.
w gminie, która mo¿e poszczyciæ siê sztandarem
Analizuj¹c bie¿¹cy rok, daje siê zauwa¿yæ i patronem.
W przysz³ym roku planowane jest te¿ nadanie
du¿y wzrost w ruchu budowlanym w naszej gminie
im. Papie¿a Jana Paw³a II szko³om w Gorzycach,
w stosunku do roku ubieg³ego, kiedy to wydano a za dwa lata imiê otrzyma szko³a w Jagielle.
Sztandar dla szko³y w Ubieszynie ufundowali
63 decyzje lokalizacyjne.
cz³onkowie Kó³ka Rolniczego , rodzice uczniów oraz
W tym roku wydano ju¿ 23 wypisy ze Studium
mieszkañcy. Wszystkim, którzy przyczynili siê
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania do zorganizowania uroczystoœci zwi¹zanych
z poœwiêceniem i nadaniem sztandaru sk³adamy
Przestrzennego Gminy Tryñcza.
serdeczne podziêkowania.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e te zaœwiadczenia upowa¿niaj¹
osoby fizyczne do ubiegania siê o pomoc finansow¹
Teresa Wielgos
z funduszy unijnych.
Dadak Stanis³awa
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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PIENI¥DZE NA DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥
Je¿eli jesteœ osob¹ bezrobotn¹, zarejestrowan¹
w urzêdzie pracy i myœlisz o za³o¿eniu w³asnej firmy,
mo¿esz wyst¹piæ do urzêdu pracy o przyznanie
jednorazowo œrodków na rozpoczêcie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Mo¿liwoœæ tak¹ daje bezrobotnym ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Szczegó³owe zasady przyznawania œrodków okreœla
rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej,
które obowi¹zuje od 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z tymi
przepisami osoby bezrobotne mog¹ sk³adaæ wnioski
o przyznanie jednorazowo œrodków z Funduszu Pracy
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, w tym
na pokrycie kosztów: pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa, zwi¹zanych z podjêciem tej dzia³alnoœci.
Kwota, o jak¹ mo¿e staraæ siê osoba bezrobotna,
to maksymalnie piêciokrotnoœæ przeciêtnego
wynagrodzenia, obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia
umowy o przyznaniu œrodków.
Kto mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie œrodków?
Œrodki mog¹ zostaæ przyznane bezrobotnej osobie,
która spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
- w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku nie odmówi³a bez uzasadnionej
przyczyny przyjêcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,
sta¿u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych,
interwencyjnych lub robót publicznych,
- nie otrzyma³a w okresie 5 lat
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku po¿yczki
z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub
rolniczej,
- nie otrzyma³a dotychczas z Funduszu Pracy
bezzwrotnych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej,

- nie prowadzi³a dzia³alnoœci gospodarczej w okresie
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku,
- nie by³a w okresie 2 lat przed dniem z³o¿enia
wniosku skazana za przestêpstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu,
- z³o¿ony przez ni¹ wniosek o przyznanie œrodków
jest kompletny i prawid³owy.
Wniosek o przyznanie œrodków wype³nia siê na
specjalnych formularzach.
We w n i o s k u t y m n a l e ¿ y o k r e œ l i æ :
- kwotê o jak¹ ubiega siê osoba bezrobotna,
- rodzaj zamierzonej dzia³alnoœci gospodarczej,
- kalkulacjê kosztów zwi¹zanych z podjêciem
dzia³alnoœci, jakie zostan¹ poniesione do dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ jej rozpoczêcia, Ÿród³a ich
finansowania oraz przedstawienie dzia³añ podjêtych
na rzecz uruchomienia dzia³alnoœci dotycz¹cych
w szczególnoœci pozyskania lokalu, uzyskania
niezbêdnych pozwoleñ oraz odbycia szkoleñ,
- szczegó³ow¹ specyfikacjê wydatków
w szczególnoœci na zakup œrodków trwa³ych,
materia³ów, towarów, pozyskanie lokalu,
- harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych
œrodków,
- proponowan¹ formê zabezpieczenia zwrotu œrodków
na wypadek niedotrzymania warunków umowy
dotycz¹cej przyznania œrodków,
- przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzêdzie
pracy powinna zg³osiæ siê z wnioskiem do starosty
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub
pobytu albo ze wzglêdu na miejsce prowadzenia
dzia³alnoœci.
Penkal Tomasz

POLUBIÆ CZYTANIE NIE TYLKO W PADZIERNIKU
PaŸdziernik 2008 to Miêdzynarodowy Miesi¹c
Bibliotek Szkolnych. Œwiêto ustanowione zosta³o

przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL). Zrzesza ono
bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz
wszystkich ludzi, którym bliskie s¹ problemy
bibliotekarstwa szkolnego. Celem tej instytucji jest
przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych
we wszystkich krajach. Has³em tegorocznego œwiêta
jest: „Umiejêtnoœæ czytania i uczenie siê w twojej
bibliotece szkolnej” (Literacy and Learning at your
School Library). Od ubieg³ego roku równie¿ Zespó³
Szkó³ w Tryñczy w³¹cza siê aktywnie do obchodów

Tablica ekspozycyjna zachêca uczniów do udzia³u
w konkursach
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tego œwiêta. Przed dyrekcj¹, gronem pedagogicznym,
a zw³aszcza przed bibliotek¹ szkoln¹ stanê³o powa¿ne
zadanie: rozpropagowaæ ideê czytelnictwa, zachêciæ
uczniów do czêstego kontaktu z ksi¹¿k¹, która uczy,
wychowuje i stanowi wspania³¹ rozrywkê.
Du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów ciesz¹
siê przeprowadzane przez bibliotekê szkoln¹
konkursy. W tym roku dla klas I-III Szko³y
Podstawowej organizowany jest konkurs plastyczny
pt. „Mój ulubiony bohater ksi¹¿kowy” oraz konkurs
na zak³adkê do ksi¹¿ki. Dla uczniów klas IV- VI
proponuje siê konkurs „Harry Potter”. Warunkiem
udzia³u w tym konkursie jest znajomoœæ ksi¹¿ki
J.K.Rowlling „Harry Potter i kamieñ filozoficzny”.
Drugi zaœ konkurs polega na napisaniu pracy na temat
„ P o s t a æ z l i t e r a t u r y, k t ó r ¹ u w a ¿ a m
za najciekawsz¹”. Uczniowie Gimnazjum
w konkursie „Zgadnij kto to?” mog¹ sprawdziæ swoj¹
spostrzegawczoœæ, rozpoznaj¹c pisarzy i poetów
na portretach umieszczonych na tablicy
ekspozycyjnej. Konkursy jeszcze trwaj¹, dlatego stale
zachêcamy naszych uczniów do wziêcia w nich
udzia³u. Uczestnicy otrzymaj¹ nagrody i wyró¿nienia!
Czytelnicy niniejszego biuletynu mog¹ liczyæ na
informacje o laureatach konkursów. Zwracamy siê
z apelem do rodziców, by zachêcali swoje dzieci do
czytania i uczestnictwa w konkursach.
W paŸdzierniku br. warto obejrzeæ w bibliotece
szkolnej wystawê najstarszych ksi¹¿ek - „bia³ych

kruków”. Uczniów wypo¿yczaj¹cych w tym okresie
ksi¹¿ki czekaj¹ drobne niespodzianki.

Uczniowie w czytelni szkolnej

Œwiêto to okazja do wzbogacenia ksiêgozbioru
biblioteki. Zapewne dyrekcja szko³y zakupi nowe,
atrakcyjne i ciekawe ksi¹¿ki do biblioteki szkolnej.
Liczymy te¿ na w³¹czenie siê uczniów do akcji
„Podaruj ksi¹¿kê bibliotece”. Gor¹co propagujemy
has³o rozpowszechnione ju¿ w kraju: „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom” i st¹d nasz apel do rodziców,
by znaleŸli chwilê czasu na codzienne, krótkie
czytanie ulubionych ksi¹¿ek dla najm³odszych.
Czytajmy i przekonujmy nasze dzieci, ¿e warto
siêgaæ po ksi¹¿kê stale, nie tylko w paŸdzierniku.
Lucyna Czeszyk

Z DZIA£ANOŒCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W III KWARTALE 2008
Jak co roku biblioteki publiczne zorganizowa³y
pielgrzymki autokarowe do Czêstochowy
(osiemnasty ju¿ raz) i do Kalwarii Pac³awskiej.
Tradycyjnie tak¿e zosta³ przygotowany
wieniec do¿ynkowy. W tym roku podwiêczarkami
by³y Kamila i Elwira Demczyna, Ilona Siemieniak
i Dominika Baranowska.
W lipcu zosta³ rozstrzygniêty Gminny
Konkurs na „Najlepszego Czytelnika Dzieciêcego”.
Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody ksi¹¿kowe. Nastêpna edycja rozpoczê³a siê
ju¿ 1 wrzeœnia br. i bêdzie trwa³a do 30 czerwca 2009
roku.
Zakupujemy nowoœci ksi¹¿kowe do bibliotek,
s¹ to g³ównie bajki i lektury dla uczniów, ksi¹¿ki do
ksiêgozbiorów podrêcznych, ponadto beletrystyka
polska i obca oraz literatura faktu. W tym roku
przeznaczono na zakup ksi¹¿ek 7500 z³ z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
8000 z³ ze œrodków samorz¹dowych.
Ponadto w minionym roku biblioteka w Tryñczy
otrzyma³a 655 ksi¹¿ek jako dary. Na uwagê zas³uguje
tutaj osoba Henryka Cebuli, który od d³u¿szego czasu

przekazuje albumy i inne ksi¹¿ki ze swojej
dzia³alnoœci artystycznej.

Pami¹tkowe zdjêcie laureatów konkursu gminnego na
najlepszego czytelnika

Od 2 listopada do 31 grudnia br. biblioteka w
Tryñczy bêdzie nieczynna z powodu
przeprowadzonego skontrum zdawczo – odbiorczego.
W pilnych przypadkach (np. wypo¿yczenie lektur)
bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ skorzystania z ksiêgozbioru
codziennie w godzinach 12.00 – 13.00.
Janina Da³omis
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BY£O WIELE ATRAKCJI…
W dniach 5-6 lipca br. na placu rekreacyjnym
w Tryñczy odby³y siê uroczyste obchody Dni Gminy
Tryñcza.
Pierwszy dzieñ imprezy (sobota 5 lipca)
obchodziliœmy na sportowo. Rozegrano 7 meczów
pomiêdzy 7 dru¿ynami, tj. Urz¹d Gminy Tryñcza,
Urz¹d Gminy Adamówka, Komenda Powiatowa
Policji w Przeworsku, Oldboje Gniewczyna, Oldboje
Gorzyce oraz Oldboje Gminy Tryñcza. Pierwsze
miejsce zajê³a dru¿yna Samorz¹dowa Urzêdu Gminy
Tryñcza.
Mecz pokazowy pomiêdzy Oldboje
Gniewczyna – Oldboje Gorzyce zakoñczy³ siê
wynikiem (7:1) Henryk S³ysz 2, Zdzis³aw Konieczny
2, Fabian Miara 2,Janusz Kuca – Marian Gliniany.
Mecze miêdzy dru¿ynami: UG Tryñcza, UG
Adamówka, KPP w Przeworsku, Reprezentacja
Oldbojów Gminy Tryñcza odbywa³y siê systemem
ka¿dy z ka¿dym. Oto wyniki: KPP w Przeworsku
UG Adamówka (6:0) Wojciech Bia³y 2, Robert
Adamarek, W³adys³aw Sikora, Mariusz Czyrny,
Rados³aw Mach

Sk³ad dru¿yny zwyciêskiej : Ryszard Jêdruch
(kapitan), Grzegorz Kulpa, Przemys³aw Górski,
Adam Kulpa, Adam Zamorski, Adam Wojtyna,
Miros³aw Musia³, Jan Mœcisz, Grzegorz Du¿y,
Tomasz Tutka

Konkurencje sportowe dla dzieci wzbudzi³y du¿e
zainteresowanie

Tabela przedstawia koñcowe wyniki rozgrywek:
Lp. Nazwa dru¿yny

Punkty

Bramki

1.

UG Tryñcza

7

15 -3

2.

KPP Przeworsk

5

10-4

3.

Oldboje Gminy Tryñcza

4

11-14

4.

UG Adamówka

0

2-17

Oprócz meczów przeprowadzono równie¿ szereg
konkurencji dla dzieci i m³odzie¿y, tj. ¿onglerka pi³ki
g³ow¹, celny strza³ (rzut pi³k¹ rêczn¹ w s³upek) rzut
ringiem do celu, bieg w workach, podnoszenie

Kapitan dru¿yny UG Tryñcza wraz zawodnikami przed
rozpoczêciem meczu

Oldboje Gminy Tryñcza U G Tr y ñ c z a ( 2 : 9 )
Krzysztof Ficek, Marian Gliniany – Grzegorz Kulpa
4, Miros³aw Musia³ 3, Tomasz Tutka, Ryszard Jêdruch
KPP w Przeworsku Oldboje Gminy
Tryñcza (3:3) Mach Rados³aw, Robert Adamarek,
Wac³aw Sikora – Robert Du¿y 3
UG Adamówka
-UG Tryñcza (0:5) Grzegorz
Kulpa 3, Miros³aw Musia³, Adam Wojtyna
Oldboje Gminy Tryñcza
UG Adamówka
(6:2) W³adys³aw Kulpa 3, Zdzis³aw Konieczny,
Marian Gliniany Stanis³aw Gliniany – Pawe³ Zarosa 2
KPP w Przeworsku U G Tr y ñ c z a ( 1 : 1 )
Wac³aw Sikora – Grzegorz Kulpa
Koronê króla strzelców zdoby³: – Grzegorz Kulpa
(UG Tryñcza).
Najlepszym bramkarzem zosta³: Konrad Thomas
(KPP w Przeworsku).

Laureatki konkursu Miss Gminy Tryñcza

ciê¿arka i przeci¹ganie liny. Wieczór zakoñczy³ siê
dyskotek¹ dla m³odzie¿y. Niedzielne uroczystoœci
rozpocz¹³ konferansjer Marek Makuch. Uczestnicy
imprezy bawili siê podczas koncertów: Zespo³u „Hit”
z Gorzyc, Zespo³u Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z
Jagie³³y, M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Tryñczy,
Duetu Instrumentalno – Wokalnego Henryk & Zofia
z Gniewczyny,
cd. na str. 19
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Zespo³u „Odcieñ” z Przeworska, Zespo³u „Icham”
z Krymu. Odby³y siê tak¿e pokazy tañca break-dance
„103%” z MOK w Przeworsku oraz paramotolotniarskie w wykonaniu Józefa Czwakla
z Gorzyc. W loterii fantowej mo¿na by³o wygraæ

zafundowa³a „Fabryka Wagonów” z Gniewczyny
£añcuckiej oraz firma „Megastyl” Stanis³awa Tytu³y

Kuchenka mikrofalowa by³a jedn¹ z nagród w loterii fantowej

Wystêp zespo³u „VIVA MIRA¯” ze Lwowa

kosiarkê elektryczn¹. Wielk¹ atrakcj¹ by³y oczywiœcie
wybory Miss Gminy Tryñcza. Zosta³a ni¹ Kamila
Kojder.
Wybrana Miss otrzyma³a aparat cyfrowy oraz
suszarkê do w³osów. Nagrody dla laureatek konkursu

z Przeworska. Atrakcj¹ wieczoru by³y koncerty
z e s p o ³ ó w „ R E W I A V I VA M I R A ¯ ” ,
„MEGADANCE” oraz „CLASSIC. Po koncercie
odby³ siê pokaz sztucznych ogni oraz zabawa
taneczna przy zespole EDEN. Obchody „Dni Gminy
Tryñcza” zgrodzi³y liczn¹ publicznoœæ, która
wspaniale siê bawi³a.
Grzegorz Kulpa

ARCHIDIECEZJALNE DO¯YNKI
W dniu 31 sierpnia 2008 r. w Haczowie (powiat
brzozowski) w Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej
odby³y siê XXV Jubileuszowe Do¿ynki
Archidiecezjalne – VIII Do¿ynki Województwa
Podkarpackiego. Na tegoroczne œwiêto plonów do

Ubieszyn i Tryñcza. Ceremoniê do¿ynkow¹
rozpoczêto uroczystym korowodem wszystkich

Ks. abp Józef Michalik poœwiêca wieñce do¿ynkowe

Delegacje z Gminy Tryñcza na do¿ynkach w Haczowie

Haczowa zjecha³o z do¿ynkowymi wieñcami
150 delegacji z parafii i dekanatów archidiecezji
przemyskiej.
Gminê Tryñcza w uroczystoœciach do¿ynkowych
reprezentowa³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z miejscowoœci: Gniewczyna £añcucka, Jagie³³a,

delegacji. Mszê dziêkczynn¹ za zebrane plony,
z proœb¹ o Bo¿e B³ogos³awieñstwo odprawi³ i S³owo
Bo¿e wyg³osi³ J.E. Ksi¹dz Arcybiskup Józef Michalik
Metropolita Przemyski – Przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski. Podczas homilii
arcybiskup podkreœla³ ogromnie przywi¹zanie
polskich rolników do ziemi. Na zakoñczenie
Arcybiskup poœwiêci³ wieñce do¿ynkowe wraz
z delegacjami.
Przemys³aw Górski
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SPOTKANIE Z PIOSENK¥ BIESIADN¥ I GAWÊD¥
Czternaœcie zespo³ów i trzech gawêdziarzy wziê³o
udzia³ w II Regionalnym Przegl¹dzie Piosenki
Biesiadnej i Gawêdy, który odby³ siê 20 lipca br. na
placu rekreacyjnym obok Urzêdu Gminy w Tryñczy.
Organizatorami przegl¹du byli: Wójt Gminy Tryñcza,
Trynieckie Centrum Kultury oraz Centrum Kulturalne
w Przemyœlu. Patronat honorowy sprawowa³ Wójt
Gminy Tryñcza. Celem imprezy by³o
popularyzowanie znanych i lubianych piosenek

„Œpiewaj¹ce Zoœki” z Gniewczyny £añcuckiej II miejsce egzekwo, Zespó³ Œpiewaczy
z £apajówki - III miejsce. Przyznano tak¿e dwa

Koncert zespo³u „Kuku³eczka”

Zespó³ „Piganeczki” z Pigan podczas wystêpu

biesiadnych oraz gawêdziarstwa. W imprezie wziêli
udzia³ gawêdziarze z powiatu: jaros³awskiego,
przeworskiego i przemyskiego. Jury w sk³adzie:
Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, Stanis³aw
Bary³a – muzyk, Andrzej Osmyk – muzyk, Zofia
Karwañska – polonista, najwy¿ej oceni³o: w kategorii

wyró¿nienia, otrzyma³ je Zespó³ „Nielepkowice”
z Nielepkowic oraz Zespó³ „Piganeczki” z Pigan.
W kategorii gawêdziarzy jury przyzna³o
pierwsz¹ nagrodê Bronis³awie Bajor z Pigan,
natomiast w kategorii piosenki biesiadnej - grupy
wokalne - tytu³ laureata otrzyma³ Zespó³ Œpiewaczy
z Kisielowa. Podczas imprezy trwa³y konfrontacje

Pami¹tkowe zdjêcie z goœæmi z £otwy

Zespó³ „Jagielanie” zdobywca pierwszego miejsca

kulinarne przygotowane przez Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z terenu Gminy Tryñcza. Ponadto mia³a
miejsce wystawa rêkodzie³a ludowego, degustacja
miodów pitnych, wystawa ksi¹¿ek oraz loteria
fantowa. Na zakoñczenie przegl¹du wyst¹pi³ Zespó³
Tañca Ludowego „Kuku³eczka” z £otwy, uczestnik
XIV Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów
Folklorystycznych w Rzeszowie.
Grzegorz Kulpa

zespo³ów instrumentalno – wokalnych Zespó³
Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagie³³y I miejsce, Zespó³ Œpiewaczy „Paw³osiowianie”
z Paw³osiowa oraz Zespó³ Piosenki Biesiadnej
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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ROLNICY DZIÊKOWALI ZA PLONY
Ju¿ od wielu lat do¿ynki s¹ tradycyjnym
œwiêtem, podczas którego rolnicy dziêkuj¹ za zebrane
plony. S¹ te¿ okazj¹ do relaksu i dobrej zabawy
po pe³nej wysi³ku pracy na roli.
Zgodnie z tradycj¹ na prze³omie sierpnia i wrzeœnia
organizowane s¹ doroczne uroczystoœci œwiêta
plonów. Tegoroczne Do¿ynki Gminne obchodzono
w dniu 24 sierpnia br. w Jagielle na placu szkolnym.
Obchody zainaugurowa³a dziêkczynna msza œw.

za trud codziennej pracy na roli.
symbolicznego dzielenia siê chlebem
¿yczenie, by nikomu tego chleba nie
na domowym stole. Po czêœci oficjalnej

Podczas
wyrazi³
zabrak³o
nast¹pi³a

Taniec w wykonaniu „Ma¿oretek” z Tryñczy

Józefa Pietruœ i Grzegorz Drzystek - starostowie do¿ynek

odprawiona, przez miejscowych ksiê¿y Eugeniusza
Wielgosza i Boles³awa Pilka, w koœciele parafialnym
pw. œw. Jadwigi w Jagielle. Nastêpnie korowód
do¿ynkowy przy dŸwiêkach M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej uda³ siê na teren szko³y, gdzie na specjalnie
przygotowanym miejscu przed scen¹ ustawiono
piêknie wykonane wieñce z tegorocznych plonów.

Uczestnicy do¿ynek w Jagielle

W oficjalnej czêœci uroczystoœci na rêce Wójta Gminy
przekazany zosta³ chleb do¿ynkowy przez
tegorocznych starostów do¿ynek – Józefê Pietruœ
i Grzegorza Drzystka, który póŸniej zosta³ podzielony
miêdzy zgromadzonymi mieszkañcami. Nastêpnie
g³os zabra³ Wójt Gminy Ryszard Jêdruch, który
w swoim wyst¹pieniu zwróci³ siê w szczególnoœci
do rolników i ich rodzin ze s³owami podziêkowania

prezentacja dorobku artystycznego zespo³ów
dzia³aj¹cych na naszym terenie. Jako pierwszy
zaprezentowa³ siê Ludowy Zespó³ Œpiewaczy Dolanie
z Gniewczyny Trynieckiej, który na tê okolicznoœæ
przygotowa³ specjalny repertuar. Z koncertem
wyst¹pili równie¿: Zespó³ Piosenki Biesiadnej
„Œpiewaj¹ce Zoœki” z Gniewczyny, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta z Tryñczy wraz z ma¿oretkami, Zespó³
Wokalny „HIT” z Gorzyc, Grupa Taneczna JUST 17
z Tryñczy, solistki Paulina Rupar i Aleksandra
Motyka z Jagie³³y, Kwintet Instrumentów Dêtych

Zespó³ „Dolanie” z Gniewczyny wykonuj¹cy ciekawy repertuar
do¿ynkowy

z Tryñczy, Duet Instrumentalno – Wokalny H & Z
z Gniewczyny, Zespó³ Piosenki Biesiadnej
„Jagiellanie” z Jagie³³y, Kapela Ludowa
z Gniewczyny.
Po czêœci artystycznej licznie zgromadzona
publicznoœæ bawi³a siê do bia³ego rana przy zespole
REWIR.
Przemys³aw Górski
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ŒWIÊTO PLONÓW U NASZYCH
RODAKÓW

SMACZNE POTRAWY
ZIEMNIACZANE

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia
Kultury Polsko - Ukraiñskiej Mariana Mazura w dniu
7 wrzeœnia 2008r. reprezentacje Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z terenu Gminy Tryñcza wziê³y udzia³

W dniu 14 wrzeœnia 2008 r. na grzybku obok
remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tryñczy mia³a
miejsce niezwyk³a uroczystoœæ - „Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka”. Na t¹ okolicznoœæ Ko³o Gospodyñ
z Tryñczy przygotowa³o wiele potraw z ziemniaków,
tj. pierogi, placki ziemniaczane, pieczone ziemniaki
z boczkiem, tort ziemniaczany, pyzy ziemniaczane.
Ka¿dy kto przyby³ na to œwiêto, móg³ skosztowaæ
przepysznych ziemniaczanych wyrobów. Dodatkow¹

Korowód do¿ynkowy w Strzelczyskach

w uroczystoœciach do¿ynkowych w miejscowoœci
Strzelczyska na Ukrainie.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. odprawion¹
przez miejscowych ksiê¿y, podczas której zosta³y
poœwiêcone dary: chleb, wino oraz wieñce do¿ynkowe
wykonane przez mieszkañców Strzelczysk a tak¿e
wieñce przywiezione przez KGW z Jagie³³y. Dalsze
uroczystoœci mia³y miejsce przy szkole , gdzie odby³y
siê ciekawe wystêpy artystyczne. Wa¿nym elementem
uroczystoœci do¿ynkowych by³o wrêczenie Karty
Polaka 16 mieszkañcom Strzelczysk przez Konsula
Generalnego we Lwowie Wies³awa Osuchowskiego.

atrakcj¹ by³y wystêpy zespo³ów artystycznych:
Kwintetu Instrumentów Dêtych z Tryñczy,

Na mszê dziêkczynn¹ przysz³o wiele osób

M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Tryñczy, Zespo³u
tanecznego „Just 17”, Zespo³u Piosenki Biesiadnej
„Œpiewaj¹ce Zoœki” z Gniewczyny £añcuckiej.
Na zakoñczenie imprezy odby³a siê zabawa taneczna
przy zespole muzycznym. Tego rodzaju œwiêto
odby³o siê pierwszy raz na naszym terenie, mamy
nadziejê, ¿e od tej pory bêdziemy je obchodziæ
corocznie.

Ziemniak mo¿na te¿ wypiekaæ na grillu

Koncert orkiestry z Tryñczy

Zespó³ Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagie³³y
swoim repertuarem porwa³ wszystkich do tañca.
Uczniom szko³y w Strzelczyskach zosta³y przekazane
dary (ksi¹¿ki, zabawki, ubrania) przez szko³y i KGW
z terenu Gminy Tryñcza.
Strzelczyska to wieœ na Ukrainie zamieszka³a
wy³¹cznie przez Polaków.
Przemys³aw Górski
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JUBILEUSZ KAPELI LUDOWEJ
28 wrzeœnia 2008 roku Kapela Ludowa
z Gniewczyny œwiêtowa³a piêkny jubileusz 15 – lecia
swego istnienia i dzia³alnoœci artystycznej.
Ta wspania³a uroczystoœæ odby³a siê w sali Wiejskiego
Domu Kultury w Gniewczynie £añcuckiej, która
wype³niona by³a po brzegi mi³oœnikami kapeli.
Otwarcia imprezy dokonali dyrektor Trynieckiego
Centrum Kultury w Tryñczy Henryk Chruœciel za³o¿yciel i zarazem kierownik kapeli. Solistka Zofia
Sokó³ przestawi³a jej rys historyczny. Kolejn¹ czêœci¹
uroczystoœci by³ koncert „Jubilatki”, w którym
to zosta³y zaprezentowane wybrane utwory z 4 p³yt
przez ni¹ nagranych.
Bez w¹tpienia uroczystoœæ ta by³a œwiêtem dla ca³ej
gminy. Nasi mieszkañcy nie ukrywaj¹ dumy z kapeli.

Po czêœci artystycznej cz³onkowie kapeli zdmuchnêli
œwieczki i pokroili tort przygotowany na
t¹ okolicznoœæ przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich

Wójt Ryszard Jêdruch wrêcza podziêkowanie kapeli za jej
dotychczasowy dorobek

z Gniewczyny £añcuckiej. Odœpiewano tak¿e
tradycyjne 100 lat wspania³ym jubilatom.
Kapelê z Gniewczyny tworzy szeœciu
muzyków i solistka. Zdobyli uznanie wœród
publicznoœci dziêki znakomitym melodiom
i piosenkom ludowym, a tak¿e oryginalnym, ma³o ju¿
znanym instrumentom muzycznym. Wa¿n¹ rolê

Kapela koncertuj¹ca z okazji swojego jubileuszu

Usatysfakcjonowani s¹ tak¿e samorz¹dowcy, którzy
na tak donios³¹ uroczystoœæ przybyli licznie, sk³adaj¹c
jubilatom serdeczne ¿yczenia. Byli to Pose³
Mieczys³aw Golba, Starosta Przeworski Zbigniew
Kiszka, Wicestarosta Le¿ajski Józef Majkut,
gospodarz gminy Wójt Ryszard Jêdruch, Sekretarz
Gminy Bogus³awa Kornak oraz radni gminy i so³tysi.
Obecni byli równie¿ przedstawiciele ró¿nych
instytucji kultury: Dyrektor Centrum Kulturalnego
w Przemyœlu Adam Halwa, Dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury w Grodzisku Dolnym Katarzyna
Mach – Wawrzszek oraz Dyrektor GOK w Gaci
Ryszard Hanejko. Jubileusz zainteresowa³ redaktora
TVP Rzeszów Jerzego Dyniê, który uczestniczy³
w tym œwiêcie. Na uroczystoœæ zosta³y zaproszone
zaprzyjaŸnione zespo³y, tj. Kapela Ludowa
„Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego, Kapela
„Gacoki” z Gaci, Ludowy Zespó³ Œpiewaczy
„Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, Zespó³
Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagie³³y oraz
Zespó³ Piosenki Biesiadnej „Œpiewaj¹ce Zoœki”
z Gniewczyny £añcuckiej.

Jubileuszowe ¿yczenia sk³ada tak¿e Pose³ Mieczys³aw Golba

odgrywa oczywiœcie poczucie humoru cz³onów
kapeli, co ma niema³y wp³yw na zjednanie
publicznoœci. Kapela bierze udzia³ niemal
we wszystkich imprezach, konkursach, przegl¹dach
organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. W ten sposób
znacz¹cy przyczynia siê do promocji Gminy Tryñcza.
Wielu twierdzi, ¿e o Kapeli mo¿na mówiæ jak o mini
kabarecie. Wszystko to za spraw¹ niezwykle z¿ytych
z sob¹ cz³onków zespo³u, który tworz¹: Zofia Sokó³
(solistka), Stanis³aw Rosó³, Stanis³aw Porêbny
(skrzypce), Stanis³aw Kostka, Henryk Chruœciel
(klarnet), Tadeusz Kmiecik (kontrabas).
cd. na str. 24
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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cd. ze str. 23

Kapela prezentuje folklor regionu przeworskiego
i rzeszowskiego. W utworach granych przez jej

Jubileuszowy tort prezentowa³ siê okazale

gniewczyñskiego i trynieckiego.
W swym repertuarze posiada piosenki o rodzinnej
wiosce Gniewczynie, jak równie¿ wiele oberków,
sztajerków, walczyków, polek, traml i krakowiaków.
Teksty œpiewane przez solistkê Zofiê Sokó³ pochodz¹
z bardzo dawnych czasów. Od chwili za³o¿enia graj¹
i œpiewaj¹ dla publicznoœci bezinteresownie,
za ka¿dym razem z wielkim zapa³em i radoœci¹
Z wystêpów wracaj¹ zadowoleni z baga¿em pe³nym
nagród, dyplomów i pochlebnych uwag jurorów.
Choæ czasem trudno im pogodziæ obowi¹zki
zwi¹zane, z prac¹ na roli, prowadzeniem
gospodarstwa czy prac¹ zawodow¹, to jednak
umi³owanie tradycji ludowej jest na tyle silne,
¿e pozwala znaleŸæ czas na wspólne muzykowanie.
Z okazji jubileuszu nale¿y im ¿yczyæ, aby dotrwali
do kolejnego jubileuszu i osi¹gali dalsze sukcesy.

muzyków mo¿na us³yszeæ melodie pochodz¹ce
z rejonów: budzkiego, grodziskiego,

Przemys³aw Górski

POZNAWALI ZARZ¥DZANIE GMIN¥
W dniu 3 paŸdziernika 2008 roku Gmina
Tryñcza goœci³a grupê samorz¹dowców z miasta
rejonowego Pyriatyn w obwodzie Po³tawa - Œrodkowa
Ukraina. Ukraiñska delegacja zapozna³a siê

W dalszej czêœci goœcie z Ukrainy zwiedzali
Urz¹d Gminy, Trynieckie Centrum Kultury, Zespó³

Samorz¹dowcy z Ukrainy zapoznaj¹ siê z prac¹ urzêdu
Goœcie z Ukrainy w budynku UG Tryñcza

z kompetencjami i sposobem funkcjonowania
samorz¹du gminnego. Interesowa³a ich struktura
organizacyjna urzêdu, zadania realizowane przez
pracowników, a ponadto topografia gminy,
demografia no i ca³a infrastruktura techniczna. Goœcie
dowiedzieli siê jak funkcjonuj¹ u nas jednostki
organizacyjne gminy, system oœwiaty i wychowania.
Ponadto poznali zasady i sposób dzia³ania organizacji
spo³ecznych. Du¿o czasu poœwiêcono na omówienie
celów i efektów wynikaj¹cych z wdro¿enia u nas
polityki zarz¹dzania jakoœci¹. Bogus³awa Kornak –
sekretarz gminy szczegó³owo omówi³a dzia³ania
samorz¹du gminnego oraz Ryszarda Jedrucha, które
powoduj¹ dynamiczny rozwój naszej gminy.

Obs³ugi Szkó³ i Przedszkola, Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, Gmin¹ Bibliotekê Publiczn¹
oraz Zespó³ Szkó³ w Tryñczy wraz z hal¹ sportow¹.
Nale¿y podkreœliæ to, i¿ Goœcie byli zachwycenie tym
wszystkim, co mogli u nas zobaczyæ. Po zakoñczeniu
oficjalnej czêœci delegacja uda³a siê do Wiejskiego
Domu Kultury w Gniewczynie £añcuckiej, gdzie
miejscowe KGW przygotowa³o poczêstunek oraz
program artystyczny.
Swoje umiejêtnoœci
artystyczne zaprezentowali: Zespó³ Piosenki
Biesiadnej „Œpiewaj¹ce Zoœki” z Gniewczyny
£añcuckiej, Kapela Ludowa oraz grupa kabaretowa
An-Zo. Na scenie wyst¹pili równie¿ goœcie z Ukrainy,
którzy przedstawili interesuj¹cy repertuar wokalno muzyczny. Ukraiñska delegacja wyrazi³a chêæ
wspó³pracy w ramach partnerstwa z Gmin¹ Tryñcza.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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DELEGACJA Z GRUZJI W TRYÑCZY
P o w i z y c i e w Wa r s z a w i e , w d n i u
21 paŸdziernika br. do naszej gminy przyjecha³a
10 – cio osobowa grupa samorz¹dowców z Gruzji,
zaproszona przez Kolegium Europy Wschodniej im.

Mottem tego spotkania by³o „Znamy i lubimy
twórczoœæ ludow¹”. Na przygotowanej wczeœniej
przez artystów wystawie mo¿na by³o obejrzeæ m.in.
haft krzy¿ykowy, koronkarstwo, szyde³kowanie,
malarstwo, rzeŸbê, wyroby ze sznurka, kwiaty
wykonane z papieru oraz gorsety ludowe. W czêœci
artystycznej wyst¹pi³: Zespó³ Piosenki Biesiadnej
"Œpiewaj¹ce Zoœki", Zespó³ „Jagiellanie” z Jagie³³y

Delagacja z Gruzji w Tryñczy

Jana Nowaka – Jezierskiego w Warszawie oraz
Fundacjê Inicjatyw Mened¿erskich z Lublina. U nas
Wystawa rêkodzie³a artystycznego

oraz Zespó³ „Magazyn” z Gniewczyny. Ponadto
wszyscy twórcy ludowi otrzymali upominki
ufundowane przez Trynieckie Centrum Kultury.
Wrêczali je: Teimuraz Kochiashvili, Mevludi
Bregvadze, Parmen Gogoreliani oraz Wójt Gminy
Tryñcza – Ryszard Jêdruch. Gruzini zapoznali siê
z dorobkiem kulturowym i artystycznym naszej
gminy.

Goœcie zwiedzaj¹ si³owniê przy hali w Tryñczy

goœcie zapoznali siê z funkcjonowaniem i organizacj¹
urzêdu gminy oraz z Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹
ISO 9001:2000, który zaprezentowa³ wójt gminy
Ryszard Jêdruch wraz z kierownikiem referatu
Gospodarki i Ochrony Œrodowiska Stanis³awem
Nowakiem.
W kolejnej czêœci gruziñscy samorz¹dowcy
zwiedzali: Trynieckie Centrum Kultury, Zespó³
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkola, Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
oraz Zespó³ Szkó³ w Tryñczy. Po zakoñczeniu
oficjalnej czêœci goœcie udali siê do Wiejskiego Domu
Kultury w Gniewczynie £añcuckiej, gdzie odbywa³o
siê VI Spotkanie Twórców Ludowych.

Wspólne zdjêcie twórców ludowych oraz przedstawicieli
samorz¹dów

O stronê kulinarn¹, poczêstunek dla
zgromadzonych twórców ludowych, zaproszonych
goœci zadba³y panie z KGW w Gniewczynie
£añcuckiej. Mimo bariery jêzykowej, spotkanie
przebiega³o w wyj¹tkowej atmosferze.
Grzegorz Kulpa

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PRZYWRÓCONY
Od 1 paŸdziernika 2008 r. przywrócono
Fundusz Alimentacyjny, z którego bêd¹ wyp³acane
œwiadczenia, wzros³y te¿ dochody uprawniaj¹ce do
tego rodzaju pomocy. Œwiadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego dostan¹ rodziny, w których dochód
na osobê nie przekracza 725 z³ netto (do paŸdziernika
by³o to 583 z³). Maksymalnie mo¿na bêdzie
z funduszu otrzymaæ 500 z³ na dziecko (dot¹d do 170
z³ zaliczki, a gdy sytuacja finansowa rodziny by³a
bardzo z³a, mo¿na by³o dostaæ ok. 300 z³).
Osoby staraj¹ce siê o œwiadczenia alimentacyjne nie
otrzymaj¹ wiêkszej kwoty od tej, któr¹ przyzna³ s¹d.
Kto ma wyrok na ni¿sze alimenty mo¿e jedynie
wyst¹piæ do s¹du o ich podwy¿szenie.
Powrót Funduszu Alimentacyjnego to dobra
wiadomoœæ dla rodziców po rozwodach, którzy
zawarli nowy zwi¹zek albo ¿yj¹ w konkubinacie.
Œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
przys³uguj¹ na dziecko, na które zas¹dzone
s¹ alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna.
Obejmuje dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
25 lat, jeœli dziecko uczy siê w szkole lub szkole
wy¿szej (teraz tylko do 24 lat); powy¿ej 25 lat
bezterminowo, gdy dziecko ma orzeczenie
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Œwiadczenia, podobnie jak wczeœniejsza
zaliczka alimentacyjna, nie bêd¹ siê nale¿a³y na
dziecko, które jest oddane do rodziny zastêpczej lub
instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie (np.
dom dziecka), jest pe³noletnie i ma w³asne dziecko,
za³o¿y³o swoj¹ rodzinê. O œwiadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego mo¿na siê staraæ ju¿ po dwóch
miesi¹cach bezskutecznej egzekucji alimentów ( przy
zaliczce by³o to minimum trzy miesi¹ce).
Zmienia siê tzw. okres œwiadczeniowy, czyli czas,
na jaki przyznawane s¹ pieni¹dze; zwykle jest to rok.
Przy wyp³atach z funduszu okres œwiadczeniowy ma
obowi¹zywaæ od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia
nastêpnego roku.
Informujemy ponadto, i¿ od paŸdziernika
br. d³u¿ników œcigaæ bêd¹ nie tylko komornicy, ale te¿
urzêdy skarbowe. Jeœli nie pracuj¹, gmina zobowi¹¿e
d³u¿nika do zarejestrowania siê w urzêdzie pracy.
St¹d mog¹ zostaæ skierowani do robót publicznych.
Je¿eli d³u¿nik odmówi podjêcia pracy, gmina skieruje
wniosek do prokuratury o œciganie. Za uporczywe
uchylanie siê od ³o¿enia na utrzymanie dzieci grozi
grzywna lub do dwóch lat wiêzienia. Starosta mo¿e
te¿ zabraæ d³u¿nikowi prawo jazdy. Powstanie
Krajowy Rejestr D³ugów, do którego wpisany bêdzie
niesolidny rodzic. Na „czarnej liœcie” pozostanie do
czasu, a¿ gmina zawiadomi, ¿e wszystko uregulowa³.

POMAGAMY UCZNIOM
NIEPE£NOSPRAWNYM
„UCZEÑ
NA
WSI” – to program
realizowany przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej ze œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Idea programu ma w za³o¿eniu pomagaæ uczniom
niepe³nosprawnym zamieszkuj¹cym gminy wiejskiej
w zdobywaniu wykszta³cenia.
W ramach dzia³añ programu prowadzonych
sukcesywnie od wrzeœnia ubieg³ego roku
niepe³nosprawni uczniowie otrzymuj¹ wsparcie
finansowe na:
- zakup przedmiotów u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych naukê,
- uczestnictwo w zajêciach maj¹cych na celu
podniesienia sprawnoœci fizycznej lub psychicznej
( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
-dostêp do internetu ( instalacja i abonament),
- kursy doszkalaj¹ce w zakresie programu nauczania
oraz kursów jêzykowych,
-wyjazdy organizowane w ramach zajêæ szkolnych.
Nasza gmina weŸmie udzia³ w kolejnej edycji
tego programu. Osoby zainteresowane programem
proszone s¹ o kontakt z naszym Oœrodkiem.
Anna M³ynarska

FORD TRANSIT DLA GMINY
Gmina Tryñcza pozyska³a 90.000,00z³
z programu „Uczeñ na wsi” realizowanego w ramach

Nowy samochód usprawni dowo¿enie uczniów

œrodków PEFRON na zakup samochodu 9 osobowego
do przewozu osób niepe³nosprawnych.
W postêpowaniu przetargowym wy³oniono firmê
rzeszowsk¹ , która we wrzeœniu br. dostarczy³a Forda
Transit. Samochód ten u³atwi dowóz uczniów
niepe³nosprawnych do oœrodków szkolnowychowawczych .

Jolanta Flak
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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Teresa Wielgos

RÓ¯AÑCOWY KONKURS

DODATKOWE POMIESZCZENIA
DO NAUKI

PaŸdziernik to miesi¹c poœwiêcony naszej
niebieskiej Matce, Maryi. Ona razem z nami i za nas
modli siê, szczególnie wtedy, gdy wo³amy: Zdrowaœ
Maryjo…

W sierpniu br. rozpoczê³a siê modernizacja
i adaptacja pomieszczenia po by³ej kot³owni na salê
gimnastyczn¹ przy szkole w Jagielle . Wszelkie prace
w tym zakresie
przebiegaj¹ zgodnie
z harmonogramem. Zatem ju¿ w przysz³ym roku
szkolnym uczniowie z Jagie³³y bêd¹ mieli bardzo
dobre warunki do zajêæ sportowych. W tym roku
szkolnym bêd¹ mogli rozwijaæ swoje umiejêtnoœci
sportowekorzystaj¹c z hali w Tryñczy.

Ró¿añce wykonane przez dzieci

Minê³o ju¿ 90 lat od dnia, w którym Maryja
spotka³a siê z trójk¹ dzieci w Fatimie
w Portugalii: £ucj¹, Franciszkiem i Hiacynt¹. Matka
Bo¿a przedstawi³a dzieciom bardzo wa¿n¹ proœbê:
„ Proszê was odmawiajcie ró¿aniec”.
Odpowiadaj¹c na proœbê Maryi w Zespole Szkó³
im. œw. Jana Kantego w Tryñczy zosta³

Prace budowlane przy adaptacji kot³owni na sale gimnastyczn¹

zorganizowany dla dzieci z nauczania

w Jagielle

zintegrowanego ( kl. I – III ) konkurs
na najpiêkniejszy ró¿aniec. Chcieliœmy w ten sposób
przypomnieæ i zachêciæ dzieci oraz ich rodziców do
uczêszczania na nabo¿eñstwa paŸdziernikowe.
Dzieci przy pomocy rodziców wykona³y
i przygotowa³y przepiêkne ró¿añce, wykorzystuj¹c
ró¿ne materia³y, od makulatury po owoce jesieni –
kasztany, ¿o³êdzie, fasolê, pestki, a nawet cukierki.
W gablocie szkolnej zosta³y zaprezentowane
wszystkie ró¿añce. Wystawa ta cieszy, przyci¹ga
i pobudza do refleksji – czy ja „chodzê” z ró¿añcem?
s. Anna Macina

We wrzeœniu br szko³a ta wzbogaci³a siê
równie¿ o now¹ klasopracowniê przedmiotów
artystycznych , która zosta³a utworzona w wyniku
modernizacji jednego z pomieszczeñ po by³ym domu
nauczyciela. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
dyrektora szko³y , so³tysa ,radnych oraz
Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego Gminy Tryñcza
uda³o siê ju¿ wykonaæ te prace . Na wyposa¿enie tej
pracowni z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Oœwiaty
o zwiêkszenie czêœci oœwiatowej subwencji .Miejmy
nadziejê , ¿e uda siê pozyskaæ pieni¹dze ,wówczas
uczniowie bêd¹ mogli pobieraæ edukacjê w pracowni
wyposa¿onej w nowoczesny sprzêt i pomoce
dydaktyczne .
Teresa Wielgos
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PODWÓJNA UROCZYSTOŒÆ

„ROK MONTERA”

W ka¿dej organizacji wystêpuj¹ momenty
historyczne, nad którymi nale¿y siê pok³oniæ, uczciæ
i uszanowaæ. Kiedy oddzia³ujemy na wychowanie
m³odego pokolenia, to w sposób szczególny
identyfikujemy siê z wartoœciami chrzeœcijañskimi
i patriotycznymi.

Zespó³ Szkó³ w Gniewczynie £añcuckiej przyst¹pi³
do realizacji
programu „Szko³a jako centrum
kulturotwórcze w ma³ym œrodowisku lokalnym. Rok
Montera”. Zadanie to wykonujemy
w ramach rz¹dowego programu „Rozwój edukacji na
terenach wiejskich w latach 2008 – 2013”. „Rok
Montera” to symboliczna nazwa akcji edukacyjnej
zbudowanej wokó³ osoby patrona Zespo³u Szkó³ im.
gen. A. Chruœciela ps .„Monter” w Gniewczynie.
Program zak³ada wielop³aszczyznowe dzia³ania,
maj¹ce na celu kszta³towanie nowego wizerunku
szko³y jako miejsca, które oprócz dzia³añ statutowych
chce byæ swoistym centrum kulturowym integruj¹cym
ciekawe przedsiêwziêcia. Szczególnie zale¿y nam
na
wzmocnieniu
identyfikacji z miejscem
pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym
i historycznym, budowaniu wiêzi lokalnych opartych
na œwiadomoœci wspólnego dziedzictwa. Patron szko³y
w Gniewczynie ze wzglêdu na swoj¹ charyzmê,
patriotyzm, wspania³y ¿yciorys bêdzie centraln¹
postaci¹, wokó³ której skupimy wszystkie nasze
dzia³ania. Do tej pory uda³o siê doprowadziæ do
przebudowy placu przed szko³¹ wraz z pomnikiem
genera³a. Jego ods³oniêcie planowane jest w maju
2009r. jako zwieñczenie programu „Rok Montera”.
Aby pomnik nie sta³ siê tylko symbolem ukrytym
w br¹zowej bryle, zaplanowaliœmy szereg dzia³añ.

Wystêp uczniów podczas œwiêta Patrona

Taki g³ówny cel przyœwieca³ Dyrekcji Zespo³u
Szkó³ w Tryñczy przy organizacji Œwiêta Patrona
Szko³y. Nasz Patron œw. Jan Kanty przez wiele lat
„zawieszony” przez w³adzê komunistyczn¹, na ¿ywo
powróci³ do serc ca³ej szkolnej spo³ecznoœci. Ku Jego
czci i w dowód wdziêcznoœci za dotychczasow¹
opiekê grono pedagogiczne, rodzice oraz m³odzie¿
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, na czele
z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ w dniu 14 paŸdziernika
br. udali siê do miejscowego koœcio³a na mszê œwiêt¹.
Wymownym staje siê dopasowany przez
organizatorów termin uroczystoœci
- Dzieñ
Nauczyciela. Akademia szkolna, na któr¹ przybyli
przedstawiciele w³adzy lokalnej na czele z Wójtem
Gminy Ryszardem Jêdruchem oraz Zastêpc¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Teofilem Jakubcem,
by³a okazj¹ do g³êbokich prze¿yæ zarówno dla
m³odzie¿y, nauczycieli, rodziców jak i zaproszonych
goœci. Bogaty program artystyczny, nagrody za udzia³
w konkursach organizowanych przez szko³ê,
przemówienia Dyrektora Zespo³u Szkó³ Zygmunta
Kulpy oraz Teofila Jakubca, wrêczenie kwiatów, by³y
wspania³¹ sceneri¹ ca³ej uroczystoœci. Warto
zaznaczyæ, ¿e hala sportowa zosta³a piêknie
udekorowana wystaw¹ wykonanych przez uczniów
prac plastycznych o tematyce zwi¹zanej z sylwetk¹
œw. Jana z Kêt.

K¹cik Patrona w Zespole Szkó³ w Gniewczynie £añcuckiej

Zaplanowane
dzia³ania
maj¹ przede
wszystkim zachêciæ uczniów do otwartoœci i chêci
samodzielnej, twórczej pracy oraz niezwykle wa¿nej
sztuki bycia sob¹ – asertywnoœci. Chcemy je
przeprowadziæ w ró¿nych formach: wycieczka
edukacyjna, warsztaty, konkursy, plener, wystawa,
rajd, projektuczniowski, prezentacja.

Natalia Kuœnierz
Józef Nowosielski

2
8

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

BarbaraTytu³a

SEGREGUJEMY I POMAGAMY
W marcu bie¿¹cego roku przysz³o do naszej
szko³y pismo z proœb¹ o wsparcie akcji
„NAKRÊTKA”.
M³odzie¿ bardzo pozytywnie
odpowiedzia³a na apel rówieœników ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Codziennie
pojawiali siê uczniowie z imponuj¹c¹ iloœci¹
plastikowych nakrêtek. Regularnie, co miesi¹c
odwozi³am nakrêtki do Przeworska. Pieni¹dze
ze sprzeda¿y nakrêtek zosta³y przekazane na zakup
wózka inwalidzkiego dla Krzysia z Aleksandrowic.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ uczniom i ich
rodzicom za zaanga¿owanie siê w zbiórkê nakrêtek.
Od wrzeœnia kontynuujemy tê akcjê, kosze ju¿
po brzegi wype³niaj¹ siê kolorowymi nakrêtkami.
Chcemy pomóc Dominikowi z Zamoœcia, pieni¹dze
s¹ potrzebne na zakup dla niego protezy rêki.
Miejski Zak³ad Komunalny w Le¿ajsku
wspólnie z Powiatowym Szkolnym Zwi¹zkiem
Sportowym w Le¿ajsku og³osi³ VII edycjê konkursu
„ Z ekologi¹ na Ty – zbieramy surowce wtórne,
chroni¹c naturalne œrodowisko cz³owieka. Ju¿ po raz
czwarty Zespó³ Szkó³ w Tryñczy bierze udzia³ w tym
konkursie. Segregujemy makulaturê, szk³o, puszki
aluminiowe i baterie. Szko³y wyró¿niaj¹ce siê
w zbiórce zostan¹ zaproszone do udzia³u
w rowerowym eko – rajdzie. Przewidziane s¹ tak¿e
cenne nagrody rzeczowe dla szkó³.
Prosimy rodziców, aby nadal zachêcali swoje
dzieci do zbierania surowców wtórnych. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce konkursu znajduj¹ siê na tablicy
informacyjnej w naszej szkole.
Wiemy i¿ tego typu akcje maj¹ dwa wa¿ne
aspekty: pomagamy naszym rówieœnikom oraz
dbamy o najbli¿sze œrodowisko, usuwaj¹c z niego
surowce, które nadaj¹ siê do recyklingu.

KAMPANIA „ ZACHOWAJ TRZEWY
UMYS£” 2008
W 2008 roku w ramach kampanii w Zespole
Szkó³ w Tryñczy odby³o siê wiele interesuj¹cych
konkursów indywidualnych. Uczniowie ze Szko³y
Podstawowej wziêli udzia³ w konkursach:
„W poszukiwaniu kwiatu paproci” i „Szybciej, wy¿ej,
mocniej”. M³odzie¿ gimnazjalna rywalizowa³a

Paulina Szegda - laureatka konkursu

w konkursach: „Zdobywamy Mount Everest”,
„Citius, altius, fortius” oraz „Szukamy M³odych
Mistrzów”. Ponadto wszystkie klasy w³¹czy³y siê do
konkursu zespo³owego „Odkrywamy nasze mocne
strony”. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e wœród tysi¹ca
prac, które nap³ynê³y z ca³ej Polski, jury uhonorowa³o
i nagrodzi³o uczennicê naszej szko³y. Na liœcie
finalistów znalaz³a siê Paulina Szegda - uczennica
Gimnazjum im œw. Jana Kantego w Tryñczy.
Serdecznie gratulujemy!
Ewa Szpytma

Ewa Szpytma

AKADEMIA MISIA RATOWNIKA
W Zespole Szkó³ w Tryñczy rusza projekt
spo³eczno – edukacyjny „Akademia Misia
Ratownika” realizowany przez Stowarzyszenie
Laboratorium Troski. „Z³otym’’ Sponsorem Projektu
jest Kredyt Bank i TUiR Warta. Akademia Misia
ratownika to autorski projekt Stowarzyszenia
adresowany do dzieci z kl. I-III Szkó³ Podstawowych.
Celem projektu jest kszta³towanie wœród
dzieci prawid³owych postaw i zachowañ w zakresie
bezpieczeñstwa, podczas cyklu zajêæ
z przedstawicielami s³u¿b ratowniczych: policji,
pogotowia i stra¿y po¿arnej. Zajêcia dotycz¹ przede
wszystkim bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
zagro¿eñ zwi¹zanych z przestêpczoœci¹, profilaktyki
przeciwpo¿arowej, a tak¿e ochrony zdrowia i

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci ucz¹ siê prawid³owo oceniaæ
niebezpieczeñstwo i jak reagowaæ w przypadku
zagro¿enia. Podczas zajêæ bêd¹ przeprowadzane
badania wzroku, s³uchu i lateralizacji uczniów.
Bohaterem projektu jest postaæ „Misia
Ratownika”, który komunikuje siê z dzieæmi,
przesy³aj¹c im sympatyczne, pe³ne dobrych rad
i niespodzianek listy.
Akademia to lekcje inne ni¿ wszystkie – dzieci
nabywaj¹ umiejêtnoœci i nawyki poprzez zabawê,
z radoœci¹ przyswajaj¹ wiedzê. To najlepszy sposób,
by uœwiadomiæ im zagro¿enia, nauczyæ ich
prawid³owych zachowañ.
Alicja Garbaty

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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„WYWIADÓWKA INACZEJ”
Jednym z bardzo wa¿nych elementów pracy
nauczyciela – wychowawcy jest wspó³praca,
wspó³dzia³anie i kontakty z rodzicami uczniów.
Czêste spotkania stanowi¹ okazjê do poznania
œrodowiska rodzinnego dziecka, wymiany pogl¹dów,
ale przede wszystkim s³u¿¹ systematycznemu
przep³ywowi informacji o efektach nauczania
i wychowania. Trzeba stwierdziæ, ¿e nie zawsze
ta wspó³praca uk³ada siê pomyœlnie. Wielu rodziców
z ró¿nych przyczyn unika kontaktów ze szko³¹,
na spotkaniach obserwuje siê nisk¹ frekwencjê.
Dlatego nasza szko³a poszukuje nowych rozwi¹zañ i
atrakcyjnych form wspó³dzia³ania z rodzicami.
Od tego roku szkolnego spotkania z rodzicami
chcemy po³¹czyæ z prezentacj¹ klas na
poszczególnych poziomach nauczania.
25 wrzeœnia 2008 r. mia³o miejsce pierwsze
spotkanie wychowawców z rodzicami w Zespole
Szkó³ w Tryñczy. Chc¹c poprawiæ relacje na linii
szko³a – rodzice oraz uatrakcyjniæ tzw.
„wywiadówkê”, postanowi³am zorganizowaæ j¹
inaczej ni¿ do tej pory. Podczas pierwszej czêœci
spotkania odby³y siê wybory do Rady Oddzia³owej
oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Zespo³u
Szkó³. W tej czêœci rodzice zostali równie¿ zapoznani
z najwa¿niejszymi dokumentami szko³y, planem
pracy wychowawcy oraz systemem oceniania.
W drugiej czêœci spotkania uczestniczyli tak¿e
uczniowie. Zamiast tradycyjnej prelekcji,
na podstawie zrealizowanego dzia³u materia³u dzieci
zaprezentowa³y rodzicom sposób rozwi¹zania
problemu „Jak walczyæ z przemoc¹? ” W tym celu
czyta³y z podzia³em na role teksty poruszaj¹ce
to zagadnienie oraz prezentowa³y na tabliczkach plan
dzia³ania przeciwko przemocy, wypracowany przez

dziecko i rodziców, a tak¿e pokaza³y, jak ów plan
powinien dzia³aæ w praktyce.
Podsumowuj¹c t¹ tematykê,
jedna z uczennic
odczyta³a apel uczniów klasy III o nastêpuj¹cej treœci:
My uczniowie klasy III...
Nie zgadzamy siê na to, aby w naszej szkole…
- dzieci siê przezywa³y,
- silniejsi bili s³abszych,
- koledzy i kole¿anki wymuszali od nas pieni¹dze,
zabawki i inne przedmioty,
- jedni uczniowie lekcewa¿yli innych uczniów,
nauczycieli i pracowników szko³y.
Chcemy, aby w naszej szkole…
- panowa³a serdeczna, mi³a atmosfera,
- dzieci by³y wobec siebie ¿yczliwe,
- koledzy pomagali sobie wzajemnie,
- wszyscy przestrzegali zasad dobrych manier,
- nie by³o bójek, wymuszeñ i przezwisk.
Treœæ apelu zosta³a równie¿ umieszczona na szkolnej
gazetce œciennej. Na koniec uczniowie zaœpiewali
piosenkê „Kiedy jesteœmy razem”, mówi¹c¹ m. in.
o tym, ¿e w grupie najs³absi s¹ silniejsi i pokonuj¹
tych, którzy stosuj¹ przemoc. Ja zaœ zachêci³am
rodziców do czytania wspólnie z dzieæmi ksi¹¿eczki
„S³up soli”, która porusza problem walki z przemoc¹.
Podczas spotkania rodzice wykazywali ogromne
zainteresowanie omawianym problemem
i z ciekawoœci¹ wys³uchali swoich pociech.
Na zakoñczenie spotkania otrzymali ankiety zwi¹zane
z powy¿szym tematem, wykazy podstawowych
wiadomoœci i umiejêtnoœci ucznia koñcz¹cego I etap
edukacyjny. Ponadto ka¿dy rodzic otrzyma³
informacjê, jakimi cechami powinien
charakteryzowaæ siê absolwent pierwszego etapu
edukacji.
Zofia Jakubiec

POSI£KI DLA UCZNIÓW
Ju¿ drugi rok we wszystkich szko³ach wydawane s¹
gor¹ce posi³ki dla uczniów . Dla dzieci

Dzieci odbieraj¹ kartoniki mleka
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z rodzin o niskich dochodach, koszty pokrywa
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ramach
rz¹dowego programu. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
korzystania z tej formy do¿ywiania przez pozosta³ych
uczniów .Koszt jednego posi³ku wynosi w tym
roku4,00z³ .Ta forma do¿ywiania cieszy siê coraz to
wiêkszym zainteresowaniem. Od tego roku szkolnego
szko³y podstawowe z terenu naszej gminy przyst¹pi³y
równie¿ do akcji „szklanka mleka”. Podpisano
umowy z dostawcami i w ka¿dym dniu dzieci
otrzymuj¹ bezp³atny kartonik mleka. Uczniowie
gimnazjum mog¹ równie¿ przyst¹piæ do tej akcji , lecz
niestety za odp³atnoœci¹.
Teresa Wielgos
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REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
W dniach od 1 do 31 paŸdziernika br.
w województwie podkarpackim jest
przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.
Na terenie Gminy Tryñcza rejestracja odby³a siê
w dniach 22 i 23 paŸdziernika br. Obowi¹zkowi
rejestracji podlegaj¹ oprócz mê¿czyzn urodzonych
w 1990 roku, tak¿e mê¿czyŸni roczników starszych,
którzy nie posiadaj¹ dotychczas uregulowanego
stosunku do obowi¹zku s³u¿by wojskowej.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e obowi¹zek zg³oszenia siê do
rejestracji ci¹¿y na przedpoborowych do koñca roku
kalendarzowego, w którym koñcz¹ 24 lata ¿ycia.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie podlega
rejestracji przedpoborowych obywatel polski, który
jest równoczeœnie obywatelem innego pañstwa,
je¿eli stale zamieszkuje poza granicami naszego
kraju. Organem przeprowadzaj¹cym rejestracjê jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta), on te¿
rozplakatowuje obwieszczenia w sprawie rejestracji,
jak równie¿ zawiadamia o rejestracji za pomoc¹
wezwañ imiennych. Obwieszczenie w sprawie
rejestracji stanowi³o tak¿e wezwanie do rejestracji
osób jej podlegaj¹cych.
W stosunku do osób, które nie zg³osi³y siê do
rejestracji bez uzasadnionej przyczyny organ
wzywaj¹cy mo¿e zarz¹dziæ przymusowe
doprowadzenie przez Policjê w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji lub

skierowaæ doniesienie do prokuratury o pope³nieniu
wystêpku przez przedpoborowego. Pobyt za granic¹
przedpoborowych – mê¿czyzn 18-letnich, na których
nie ci¹¿y obowi¹zek uzyskania zezwolenia na

Poborowi podczas rejestracji

wyjazd i pobyt za granic¹, uwa¿a siê za
usprawiedliwiaj¹c¹ absencjê w czasie rejestracji pod
warunkiem, ¿e pobyt ten rozpocz¹³ siê przed
rejestracj¹ i nie ma charakteru turystycznego.
Wszelkie inne kwestie zwi¹zane z rejestracj¹,
udzielaniem odroczeñ s³u¿by wojskowej itp., jak
równie¿ sprawy zwi¹zane z poborem w roku 2009
by³y omówione podczas rejestracji.
Kornafel Aleksander

KONCERT ORKIESTRY NA UKRAINIE
W dniu 18 paŸdziernika 2008r. na zaproszenie
Mariana Mazura – Prezesa Stowarzyszenia Kultury
Polsko - Ukraiñskiej oraz Dyrekcji Podstawowej
Szko³y Polskiej w Strzelczyskach, M³odzie¿owa

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta uœwietni³a sprawowan¹
eucharystiê, wykonuj¹c utwory religijne.
Po zakoñczonej mszy korowód przeszed³ do szko³y,
gdzie odby³a siê dalsza czêœæ obchodów. Orkiestra
wykona³a koncert, a utwory muzyczne przypad³y
do gustu mieszkañcom Strzelczysk, za co nagrodzono
orkiestrantów brawami. Na rêce dyrektora szko³y

Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów polskiej szko³y

Orkiestra Dêta z Tryñczy wraz z delegacj¹ z Gminy
Tryñcza uczestniczy³a w uroczystoœciach z okazji
Orkiestra podczas mszy w Strzelczyskach
5 – lecia istnienia szko³y. Delegacja wraz z orkiestr¹
zosta³y przekazane polskie ksi¹¿ki, jako dar
wziê³a udzia³ w uroczystej Mszy Œw. w miejscowym
od mieszkañców i uczniów szkó³ z Gminy Tryñcza.
koœciele p.w. Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Przemys³aw Górski
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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W STRA¯ACKIEJ REMIZIE
Marzeniem ka¿dej jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej jest posiadanie dobrego i niezawodnego
sprzêtu, czyli samochodu po¿arniczego, pomp oraz
armatury i umundurowania ochronnego. Tabor
samochodowy niektórych naszych jednostek jest ju¿
przestarza³y, co zaczyna stwarzaæ techniczne
problemy eksploatacyjne. Maj¹c na uwadze poprawê
bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie gminy,
zw³aszcza w dobie wzrastaj¹cej iloœci zalesieñ
gruntów oraz powstaj¹cych samosiewów leœnych,
w³adze naszej gminy wspólnie z Zarz¹dem Gminnym
OSP czyni¹ starania o pozyskanie lepszego i bardziej
ekonomicznego sprzêtu do walki z po¿arami. Dla
jednostki OSP Tryñcza, funkcjonuj¹cej w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, zakoñczono
przetarg na dostawê fabrycznie nowego lekkiego
samochodu ratowniczo-gaœniczego FORDTRANSIT. Zadanie to finansowane jest z dotacji
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w Warszawie,

posiadaj¹cym wiêcej miejsca na sprzêt ratowniczy.
Samochody po¿arnicze firmy MAGIRUS ciesz¹ siê
uznaniem stra¿aków w ca³ej Europie. Ich renoma
wynika z niezawodnoœci oraz rozwi¹zañ technicznych
( miêdzy innymi zbiornik na wodê wykonany jest
ze specjalnego tworzywa). Samochód tej marki mo¿e
pozostawaæ w podziale bojowym jednostki przez

Nowy samochód dla OSP w Gorzycach

Taki samochód zakupi OSP w Tryñczy

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a tak¿e
ze œrodków w³asnych OSP Tryñcza i bud¿etu gminy.
Samochód wyposa¿ony bêdzie w wydajny
wysokociœnieniowy agregat gaœniczy, maszt
oœwietleniowy + agregat pr¹dotwórczy, pompê
szlamow¹ oraz wê¿e t³oczne i inn¹ armaturê
po¿arnicz¹.
OSP Gorzyce wkrótce zast¹pi GAZa-66 GBM
nowoczeœniejszym – mimo ¿e nie nowym –
samochodem œredniej marki MAGIRUS DEUTZ 192
zakupionym za granic¹ po bardzo atrakcyjnej cenie.
Rozwa¿aj¹c ró¿ne warianty pozyskania lepszego
samochodu, druhowie z Gorzyc postanowili wzorem
innych OSP w kraju, zakupiæ samochód u¿ywany,
o niewielkim przebiegu, ale w bardzo dobrym stanie
technicznym.
MAGIRUS jest 9 –cio osobowym
œrednim samochodem ratowniczo-gaœniczym
z napêdem terenowym, o pojemnoœci beczki 2000 l ,
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co najmniej 25-30 lat. W maju br. nowszy pojazd
otrzyma³a OSP Jagie³³a, jest to Volkswagen LT SOp.
Stra¿acy z Jagie³³y adaptowali pojazd na lekki
gaœniczy poprzez zainstalowanie motopompy
i podstawowego wyposa¿enia po¿arniczego.
U¿ytkowany dotychczas przez t¹ jednostkê ¯UK
GLM przekazany zosta³ do OSP Gniewczyna
Tr y n i e c k a . Z a s t ¹ p i ³ z a t e m w y s ³ u ¿ o n e g o
i wyeksploatowanego UAZa. Stra¿acy z Ubieszyna
i G³ogowca równie¿ planuj¹ wymianê starych ¯uków
na nowsze pojazdy. Miejmy nadziejê, ¿e w ramach
dobrej wspó³pracy z w³adzami gminy oraz Zarz¹dem
Gminnym OSP w nied³ugim czasie i te jednostki
wzbogac¹ siê o lepszy sprzêt.
Nowszym
samochodem dysponuje OSP Gniewczyna £añcucka,
poniewa¿ wyeksploatowane i nieekonomiczne
podwozie Stara 29 zast¹piono nowszym ze Stara 200,
wykorzystuj¹c dotychczasow¹ zabudowê po¿arnicz¹.
Nale¿y dodaæ, ¿e jest to kolejna jednostka OSP
na terenie Gminy Tryñcza, która w maju 2009 roku
œwiêtowaæ bêdzie 100-lecie swojej dzia³alnoœci.
Wtedy te¿ zostanie nadany jej sztandar.
Wyremontowane i funkcjonalne remizy
stra¿ackie, lepszy i nowoczeœniejszy sprzêt gaœniczy
oraz silna wola dzia³ania stra¿aków – ochotników
przyczyniaj¹ siê zdecydowanie do jak najlepszej
s³u¿by spo³eczeñstwu naszej gminy.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem

Aleksander Kornafel

MYŒLI WIERSZEM WI¥ZANE
JAN PAWE£ II

WÊDRÓWKA

Jan Pawe³ II by³ wielkim Polakiem,
Czêsto chodzi³ po górach i p³ywa³ kajakiem.
Lubi³ kremówki najbardziej na œwiecie,
Lecz chyba dobrze o tym wiecie.
Rozmawia³ z m³odzie¿¹ i m³odzie¿ z nim
rozmawia³a,
Bo z ca³ego serca bardzo Go kocha³a.
Zawsze odgrywa³ g³ówn¹ rolê
I marzy³ o tym by byæ aktorem.
Kocha³ swe miasto – rodzinne Wadowice,
Lecz musia³ je opuœciæ, by obj¹æ Piotrow¹ stolicê.
Jest dla nas wzorem prawdy, mi³oœci,
Któr¹ pragniemy w swym sercu goœciæ.
Aleksandra Motyka
Jagie³³a
(kl. I gimnazjum)

Jan Pawe³ II Wielki by³
Ludziom pomaga³ i piêknie ¿y³
Kocha³ góry i p³ywanie kajakiem
Oraz szed³ zawsze dobrym szlakiem
Lubi³ piosenki i pisa³ ksi¹¿ki
Œmia³ siê ¿artowa³ i du¿o podró¿owa³
Gdy go spotka³am te¿ powêdrowa³am
Po Azji, Afryce, Europie i Ameryce
Wêdrówka Jego d³uga by³a
Lecz w Rzymie 2 kwietnia sie zakoñczy³a
Ale ja idê dalej i nie ustajê
Patrz¹c na œcie¿ki udeptane przez Jana Paw³a II
Œcie¿ki swoje udeptujê
SPOTKANIE Z JANEM PAW£EM II
Sz³am drog¹ ¿ycia pe³n¹ z³udzeñ
Potykaj¹c sie o przeciwnoœci losu
Wêdrowa³am patrz¹c tylko na siebie
Lecz gdy znalaz³am Ciebie, nios¹cego tyle dobra
Zrozumia³am !!!
Anna Jezierska
Jagie³³a
(kl. II gimnazjum)

WCZESNE WYKRYCIE SZANS¥
NA ¯YCIE

OJCZYZNA MOJA
Wstaje przejrzysty, majowy poranek,
S³oñce wyrusza na w³óczêgê,
Zak³adam trepy z kamienio³omu i idê…
Przede mn¹ œciel¹ siê z³ociste dywany mleczy,
Gdzieœ za mn¹ daje siê s³yszeæ koncerty pracowitych
pszczó³.
W oddali maluje siê piêkny krajobraz,
Którego punktem kulminacyjnym jest strumieñ ukryty
pomiêdzy zielonymi paprotkami.
Stojê i z uœmiechem na twarzy
Spogl¹dam i podziwiam dzie³a Pana.
W ka¿dym kwiecie i ka¿dej biedronce jest coœ z Ojca.
Choæ nie mam zbyt wiele czasu,
To w ka¿dej wolnej chwili przenoszê siê myœlami do
Ojczyzny Mojej,
Bo tam czujê obecnoœæ Stwórcy Mego.
ChodŸ jestem Pasterzem ca³ego œwiata,
To w sercu jestem skromnym Polakiem.
Paulina Majcher
Jagie³³a
(kl. II gimnazjum)

W dniach 29-30 wrzeœnia 2008r. w godzinach
9.00 - 17.00 mieszkanki naszej gminy mog³y
skorzystaæ z bezp³atnych badañ profilaktycznych
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Fundacja „SOS ¯YCIE” zorganizowa³a akcjê, która
mia³a na celu przeprowadzenie badañ lekarskich
kobiet w wieku 25 – 69 lat, w tym badañ
cytologicznych od 25 do 69lat i mammograficznych
od 50 do 69 lat.
Mammografia umo¿liwia wykrycie choroby
we wczesnym stadium, co daje 100% szans
na wyleczenie, jest wiêc nadziej¹ na ¿ycie i zdrowie,
dlatego te¿ wiêkszoœæ kobiet wykonywa³a g³ównie
badania mammograficzne. Prawie po³owa
zaproszonych mieszkanek gminy skorzysta³a z tych
badañ. Ale to zbyt ma³o, nie wiadomo dlaczego
wiêkszoœæ kobiet nie zechcia³a skorzystaæ
z bezp³atnych badañ.
Informujemy, ¿e wyniki badañ mo¿na odebraæ
w Urzêdzie Gminy Tryñcza.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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PALACZE UMIERAJ¥ M£ODZIEJ!!!
Badania dowodz¹, ¿e w Polsce ka¿dego dnia
zaczyna paliæ papierosy oko³o 500 nieletnich. Mimo
prawnego zakazu sprzeda¿y papierosów osobom
poni¿ej 18-ego roku ¿ycia, a tak¿e prowadzenie
programów edukacyjnych, palenie tytoniu przez
m³odych ludzi jest zjawiskiem powszechnym.
Rocznie próbuje palenia oko³o 180 tyœ. ludzi. Z badañ
wynika, ¿e próby palenia tytoniu ma za sob¹ 38%
m³odzie¿y – prawie co drugi ch³opiec i co trzecia
dziewczyna. Z wiekiem gwa³townie zwiêksza siê
czêstoœæ prób palenia i dynamika tego wzrostu jest
znacznie wiêksza u dziewcz¹t. Szacuje siê, ¿e dzieci
w Polsce wypalaj¹ rocznie od 3 do 4 miliardów
papierosów. Naukowcy udowodnili, i¿ ka¿dy papieros
skraca ¿ycie o 5,5 minuty, a :
- 20 papierosów dziennie o oko³o 5 lat,
- 40 sztuk to ¿ycie krótsze o 8 lat
Oko³o 10 mln. Polaków pali regularnie 15-20 sztuk
papierosów dziennie, 57% palaczy to mê¿czyŸni ,
70% chce rzuciæ palenie, jedynie 3% udaje siê to
zrobiæ.
W dymie tytoniowym znajduje siê ponad 4 tyœ.
substancji – wiele o dzia³aniu toksycznym,
mutagennym, teratogennym ( uszkadzaj¹cym p³ód),
kancerogennym ( powoduj¹cym rozwój

nowotworów). Substancje te znajduj¹ siê w dwóch
frakcjach dymu : gazowej oraz cz¹steczkowej,
zawieszonej w wodzie, tworz¹ce tzw. cia³a
smo³owate. Dzia³anie szkodliwe spowodowane
paleniem to :
- uk³ad kr¹¿enia-przyœpieszenie czynnoœci
pracy serca,
- kurcz naczyñ obwodowych, wzrost ciœnienia
têtniczego,
- uk³ad pokarmowy – ma³e dawki pobudzaj¹
perystaltykê jelit, a wy¿sze opóŸniaj¹ j¹.
Palenie papierosów przez dzieci i m³odzie¿ w
wieku szkolnym wywo³uje jeszcze wiêksze szkody
ni¿ palenie przez doros³ych.
Wszyscy powinniœmy wiedzieæ, ¿e skutki
palenia papierosów s¹ nieobliczalne :
- palenie niszczy zdrowie,
- organizm jest za s³abo zaopatrywany w tlen,
- wystêpuje niedobór witamin,
- wystêpuje ryzyko zawa³ów serca, a przede
wszystkim nowotworów,
- palacze maj¹ mniej energii fizycznej.
Kamil Szozda

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
Dnia 17 wrzeœnia 2008 r. Wójt Gminy
Tryñcza, Ryszard Jêdruch i Sekretarz Gminy
Bogus³awa Kornak uczestniczyli w uroczystoœci

i W³adys³awa Ogryzek z miejscowoœci Tryñcza.
Jubilaci otrzymali z r¹k wójta pami¹tkowy
dyplom, bukiet ró¿ okolicznoœciowe medale

Dostojni jubilaci i ich goœcie

zwi¹zanej z obchodami 60 rocznicy po¿ycia
ma³¿eñskiego (Diamentowe Gody) Pañstwa Joanny
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przyznane przez prezydenta Polski. Pañstwo
Ogryzkowie zawarli œlub koœcielny i cywilny
w Tryñczy w roku 1948. Maj¹ 4 dzieci, doczekali siê
10 wnuków oraz 8 prawnuków.
Jubilatom ¿yczymy zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci w dalszym ¿yciu ma³¿eñskim.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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ROLNICY NA GIE£DZIE OGRODNICZEJ
W dniach 11 – 12 paŸdziernika br. Podkarpacki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
zorganizowa³ „Jesienn¹ Gie³dê Ogrodnicz¹”. Patronat
nad imprez¹ obj¹³ Wojewoda Podkarpacki – Miros³aw

prezentacje i degustacje win. W województwie
podkarpackim uprawy sadownicze stanowi¹ 13 tys.
ha, ogrodnicze 28 tys. ha, zaœ 15 tys. ha. zajmuj¹
uprawy warzywnicze. W tegorocznej Gie³dzie
w Boguchwale wziêli udzia³ tak¿e rolnicy z Gminy
Tryñcza. Tradycyjnie ju¿– wójt Ryszard Jêdruch
umo¿liwia naszym rolnikom uczestnictwo w ró¿nych
formach doskonalenia czy te¿ prezentacjach,
wystawach i targach zwi¹zanych z rolnictwem. Warto
by wspomnieæ wyjazd sporej grupy
na Miêdzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych
i Tartacznych Kielce –Poznañ.

Wystawa owoców i warzyw

Karapyta. Wychodz¹c naprzeciw du¿emu
zainteresowaniu uczestników gie³dy upraw¹
winoroœli i produkcj¹ wina, przeprowadzono dla nich
seminarium szkoleniowe i forum dyskusyjne
na temat: „Odmiany i technologia uprawy winoroœli
oraz rozwój winiarstwa na Podkarpaciu.” Szczególn¹
okazj¹ do promocji winiarstwa w naszym
województwie jest wejœcie w ¿ycie ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie tymi
Delegacje rolników udaj¹ siê na gie³dê

Rolnicy chêtnie korzystali z degustacji

wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa ta daje
wiele mo¿liwoœci i szans na rozwój tej dziedziny, jako
dodatkowego Ÿród³a dochodu gospodarstw rolnych.
Jesiennej Gie³dzie Ogrodniczej towarzyszy³y
wystawy warzyw, owoców ,materia³u szkó³karskiego,
nasion i kwiatów oraz pokazy folklorystyczne a tak¿e

W imieniu rolników oraz kierownika Zespo³u
Doradców w Przeworsku pragnê Panu Wójtowi
z³o¿yæ wyrazy podziêkowania i uznania za udzielan¹
pomoc, prosz¹c jednoczeœnie o dalsz¹ kontynuacjê
takich dzia³añ. Wyjazdy rolników spe³niaj¹ wa¿n¹
rolê szkoleniow¹ i s¹ bardzo cenne, poniewa¿
umo¿liwiaj¹ zapoznanie siê z nowymi technologiami,
s³u¿¹ wymianie doœwiadczeñ, pozwalaj¹ nawi¹zaæ
nowe kontakty, czy te¿ nabyæ nowoczesne œrodki
do produkcji rolniczej.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
organizatorom ostatniego wyjazdu, czyli cz³onkiniom
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Gorzyc, no i oczywiœcie
so³tysowi Zbigniewowi Fickowi.
Zbigniew Gliniak

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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POWSTAJE KOLEJNY OBIEKT SPORTOWY
Gmina Tryñcza do³¹czy do oko³o 600
samorz¹dów, które w 2008 wzbogac¹ siê o nowe
kompleksy sportowe, dziêki uczestnictwu
w programie „Moje boisko – Orlik 2012”. Realizacja
projektu przebiega w dwóch etapach: pierwszy –
wykonanie boisk sportowych; drugi – budowa
zaplecza socjalnego, kompleks sportowy obejmuje
budowê dwóch boisk:

Gmina og³osi³a ju¿ przetarg na wykonanie i monta¿
modu³owego budynku zaplecza socjalnego w ramach
tego programu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzia³kach
przy Zespole Szkó³ w Tryñczy, w s¹siedztwie hali
sportowej. Realizacja projektu umo¿liwi dzieciom

1) boisko do pi³ki no¿nej o wymiarach 30,0m x 62,0m,
powierzchnia ca³kowita 1860m2 z podbudow¹
przepuszczaln¹, obrze¿em betonowym na ³awie
betonowej oddzielaj¹ce s¹siednie elementy terenu od
p³yty boiska, o nawierzchni syntetycznej typu
„sztuczna trawa”.
2) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x
32,1m, powierzchnia - 613,11m2 z podbudow¹
nieprzepuszczalna i drena¿em liniowym
o nawierzchni poliuretanowej.
Wyposa¿enie obu boisk bêdzie w pe³ni nowoczesne
i profesjonalne. Oœwietlenie obiektu bêd¹ stanowi³y
projektory zamocowane na 8 masztach o wysokoœci
min. 9m. W wyniku nieograniczonego przetargu
wykonanie kompleksu boisk sportowych zlecono
Przedsiêbiorstwu Produkcyjno - Handlowemu
INTEGRAL z Rzeszowa. Po podpisaniu umowy
w dniu 15 wrzeœnia br. i przekazaniu placu budowy,
wykonawca rozpocz¹³ ju¿ prace budowlane.

i m³odzie¿y korzystanie z
profesjonalnych,
wielofunkcyjnych obiektów sportowych. Ten kolejny
obiekt sportowy w znaczny sposób przyczyni siê
do podniesienia sprawnoœci fizycznej naszych
mieszkañców.

Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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Lis Katarzyna

PUCHAR DLA GNIEWCZYNY
W dniu 3 sierpnia br. na stadionie sportowym
w Jagielle odby³y siê rozgrywki pi³karskie o Puchar
Wójta Gminy Tryñcza. W trakcie imprezy rozegrane
zosta³y mecze pó³fina³owe i fina³owe. Gospodarze
turnieju „Zorza” Jagie³³a w meczu pó³fina³owym
pokonali dru¿ynê „Wis³oczanki” Tryñcza dopiero
w rzutach karnych 5:4 (w regulaminowym czasie
wynik 1:1). W drugim pó³finale „Huragan”
Gniewczyna pokona³ ekipê z Gorzyc 3:1.

ZNOWU NAJLEPSI
Po raz kolejny reprezentacja Urzêdu
Gminy w Tryñczy mia³a du¿y udzia³ w zwyciêstwie
o Puchar Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, w „II Turnieju Pi³ki No¿nej
Samorz¹dowców” naszego województwa. Zawody
odby³y siê 13 wrzeœnia 2008r. w Górnie. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, reprezentacja UG w Tryñczy
w sk³adzie: Przemys³aw Górski, Grzegorz Kulpa,
Adam Kulpa, Adam Zamorski wspólnie z dru¿yn¹
Samorz¹dow¹ Urzêdu Miasta Rzeszowa wywalczyli
pierwsze miejsce. Nasi zawodnicy stanowili trzon
reprezentacji, ich determinacja doprowadzi³a
do upragnionego zwyciêstwa. W zawodach wziê³o

Dzieci te¿ popisywa³y siê umiejêtnoœciami sportowymi

W meczu o III miejsce pomiêdzy dru¿ynami „San”
Gorzyce i „Wis³oczanka” Tryñcza zwyciê¿y³a ekipa
z Gorzyc, pokonuj¹c Tryñczê 3:1. O pierwsze miejsce
walczyli pi³karze „Huraganu” Gniewczyna
z „Zorz¹” Jagie³³a, zwyciê¿y³a dru¿yna z Gniewczyny

Zwyciêsk¹ dru¿yna z pucharem

udzia³ 8 dru¿yn samorz¹dowych z Podkarpacia.
Po zakoñczonych rozgrywkach Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Andrzej

Radosny taniec zdobywców pucharu

stosunkiem 4:1. Najlepszym bramkarzem turnieju
zosta³ Krzysztof Pysz, natomiast strzelcem Janusz
Wo³owiec, obaj z Gniewczyny.
Turniej zgromadzi³ liczn¹ grupê kibiców
i mi³oœników sportu nie tylko z naszej gminy. Ale
mecze pi³karskie to nie wszystko, w trakcie imprezy
przeprowadzono tak¿e wiele atrakcji i konkurencji
sportowych dla dzieci i m³odzie¿y : bieg w workach, Samorz¹dowcy podczas meczu
podnoszenie ciê¿arka, strza³ na bramkê z po³owy Matusiewicz wrêczy³ zwyciêzcom puchar. Niezwyk³y
boiska. Zespó³ „Jagiellanie” zaœpiewa³ kilka piosenek
wysi³ek naszych pi³karzy przyniós³ oczekiwany efekt.
biesiadnych. Ich koncert bardzo podoba³ siê zebranej
licznie publicznoœci. Imprezê zakoñczy³a zabawa
Przemys³aw Górski
taneczna.
Grzegorz Kulpa
Miêdzy Sanem a Wis³okiem
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WA¯NE TELEFONY KONTAKTOWE

PODZIÊKOWANIE ZA WSPÓ£PRACÊ

Pan Mieczys³aw Golba – Pose³ na Sejm obecnej
kadencji, wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenie
zawodowe, samorz¹dowe i parlamentarne poœwiêca
wiele pracy na rzecz rozwoju Podkarpacia. Stara siê
pomagaæ w rozwi¹zywaniu istotnych problemów
1. W zakresie gospodarki wodno – œciekowej z jakimi spotykaj¹ siê samorz¹dy lokalne. Szczególnie
owocnie zak³ada siê jego wspó³praca z Gmin¹
(awarie) zg³oszenia przyjmuje:
Komunalny Zak³ad Bud¿etowy Gminy Tryñcza. Œwiadcz¹ o tym czêste kontakty, spotkania,
rozmowy z naszymi samorz¹dowcami, udzia³ Pana
Tryñcza
Pos³a
w wa¿nych dla gminy wydarzeniach. Taka
- w godzinach pracy (poniedzia³ek – pi¹tek) tel.
wspó³praca znacznie przyczynia siê do rozwoju gminy.
016/642 – 12 – 88
- po godzinach pracy oraz w dni wolne– kierownik
W³adys³aw Tytu³a – kom. 693 – 342 – 912 lub
Stanis³aw Strama - kom. 695-255-686

Podajemy naszym czytelnikom numery telefonów
kontaktowych, z których nale¿y korzystaæ
w sytuacjach zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
publicznemu.

2. W zakresie zagro¿eñ i sytuacji kryzysowych
(powódŸ, po¿ar, wichury, wiatro³omy,
niewypa³y itp.) nale¿y kontaktowaæ siê z:
Urz¹d Gminy w Tryñczy
-- w godzinach pracy (poniedzia³ek – pi¹tek)
tel.(fax) 016 / 642 – 12 – 21 wew. 21
- po godzinach pracy oraz dni wolne Aleksander
Kornafel - kom.698 – 828 - 937
- po godzinach pracy oraz w dni wolne telefony
przyjmuje tak¿e Komendant Gminny OSP Wyst¹pienie Pos³a Mieczys³aw Golby na sesji w Tryñczy
Tadeusz Jakubiec - kom. 604 – 443 – 389
Sesja Rady Gminy Tryñcza, która odby³a siê
28 sierpnia br. by³a okazj¹ do podsumowania
3. W z a k r e s i e u s u w a n i a p a d ³ y c h dotychczasowej wspó³pracy z parlamentarzyst¹. Pan
i okaleczonych dzikich zwierz¹t
i bezpañskich psów:
Urz¹d Gminy w Tryñcza
-w godzinach pracy (poniedzia³ek – pi¹tek)
tel.016/642 -12-21
4. W zakresie awarii oœwietlenia ulicznego
prosi siê o kontakt z :
Urz¹d Gminy w Tryñcza
-w godzinach pracy (poniedzia³ek – pi¹tek)
tel.016/642 -12-21 wew. 40
Redakcja
STRONA INTERNETOWA NASZEJ
GMINY

Wójt Ryszard Jêdruch wrêcza Pos³owi Mieczys³awowi Golbie
podziêkowanie

Wójt Ryszard Jêdruch wyrazi³ szczególne uznanie
i podziêkowanie Panu Pos³owi za jego ¿yczliwoœæ oraz
du¿¹ aktywnoœæ na rzecz dobra mieszkañców.
Dotychczasowe kontakty oceni³ jako bardzo owocne.
Redakcja

http://www.tryncza.itl.pl
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