INWESTUJEMY W ROZWÓJ
Dynamiczny rozwój gminy jaki nastąpił
w ostatnich latach jest najbardziej wiarygodnym
świadectwem naszej znajomości lokalnych
problemów, sięgania do ich źródeł i wytężonej pracy
na rzecz ich eliminacji. Swoimi postawami
i działaniami wszyscy wnosimy osobisty wkład
w pomnażanie wspólnego dobra, jakim jest nasza
„mała ojczyzna”.
Półmetek drugiej kadencji samorządu
gminnego to okres wytężonej pracy na rzecz
społeczno-gospodarczego rozwoju. Opracowana
i uchwalona strategia oraz wieloletni plan
inwestycyjny stanowią swoisty drogowskaz do
dyskusji i podejmowania działań organizacyjno gospodarczych w poszczególnych kwartałach czy
latach. W komisjach, na forum rady gminy
wielokrotnie zajmujemy się różnymi
projektami zdynamizowania
i modernizacji wszelkich aspektów
życia społecznego. Ustalamy
hierarchię najważniejszych dla gminy
potrzeb, zastanawiamy się, jak
skutecznie realizować ambitne
i dalekosiężne cele. Nasza aktywność
w wielu dziedzinach przynosi już
o c z e k i w a n e r e z u l t a t y. S t a l e
inwestujemy w rozwój. Najbardziej
widocznym przejawem działalności
samorządu gminnego, wójta oraz
pracowników urzędu są nowo
powstające inwestycje, modernizacje
czy remonty prowadzone
w poszczególnych miejscowościach.
Dobre jest tempo naszego rozwoju,
istnieje też szansa, aby w kolejnych
latach jeszcze bardziej wykorzystać
potencjał, który posiadamy. Nieustannie będziemy
zabiegać o pozyskanie środków finansowych z
różnych możliwych źródeł, co przyczyni się
niewątpliwie do rozwoju sfery gospodarczej,
społecznej i kulturowej wszystkich naszych
miejscowości. Zależy nam na tym, aby sukcesywnie
zaspokajać potrzeby poszczególnych
sołectw.
Wiemy, że oczekiwań jest wiele. Dlatego też
podejmujemy starania, aby je spełniać. Każdy nowy
odcinek drogi, chodnika, montaż oświetlenia,
modernizacja budynków
komunalnych, nowe
wyposażenia, adaptacja pomieszczeń na ważne cele,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyniają się
nie tylko do poprawy wizerunku otoczenia , ale przede
wszystkim podnoszą standard życia naszych
mieszkańców.

Tym osobom, które wniosły swój wkład
w rozwój naszej gminy pragnę serdecznie
podziękować. Podkreślić należy, że ten rozwój jest
możliwy między innymi dzięki pozyskiwanym
środkom na realizację zadań inwestycyjnych.
Za wspieranie naszych dążeń oraz za
okazywaną pomoc słowa uznania i gorące
podziękowania składam:
Panu Zygmuntowi Cholewińskiemu - Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego; Panu Wicemarszałkowi – Kazimierzowi Ziobro; Panu
Wicemarszałkowi – Bogdanowi Rzońcy; Członkom
Zarządu Województwa Podkarpackiego – Panom
Janowi Burkowi i Stanisławowi Bajdzie;
Panu Mirosławowi Karapycie – Wojewodzie
Podkarpackiemu.

Otwarcie obiektu “Moje Boisko - Orlik 2012”
Dziękuję wszystkim wykonawcom
realizującym inwestycje na terenie naszej gminy,
a w szczególności firmom: „Integral” Rzeszów,
„Sanitex” Gniewczyna Łańcucka, „Profi-Sport”
Rzeszów, Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś,
„BRO-BRUK” Bogdan Wojtuń, Spółdzielnia Usług
Drogowo-Rolniczych Grodzisko Dolne.
Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach uda
nam się jeszcze wiele osiągnąć. Życzę wszystkim
Państwu oraz czytelnikom niniejszego biuletynu
radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2009 roku zdrowia, spełnienia
marzeń i wszelkiej pomyślności.
Wójt
Ryszard Jędruch

Na Święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój
błogosławieństwa Bożej Dzieciny
wszystkim mieszkańcom Gminy Tryńcza życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Konieczny

Wójt Gminy
Ryszard Jędruch

HISTORIA SZOPKI BOŻEGO NARODZENIA
Od samego początku szopka betlejemska,
w której narodził się Jezus Chrystus była miejscem
szczególnej czci i troski Chrześcijan, co
potwierdzają liczne źródła z tamtego okresu. Już
w IV w. na polecenie Heleny, matki cesarza

kościoła w Greccio we Włoszech obszerną szopkę.
Oprócz postaci św. Rodziny pojawili się tam
pasterze, aniołowie, królowie, słudzy Heroda i jego
dworzanie oraz różne zwierzęta. Nie zabrakło tam
miejsca nawet dla osła i woła. Pierwotnie szopki
stawiano i budowano dla celów parafialnych.
W prywatnych domach pojawiły się dopiero
w XVIII w. i to pod wpływem reform cesarza
austriackiego Józefa II, który zakazał w swoim
państwie prezentowania bożonarodzeniowych
przedstawień w budynkach kościelnych.
Wpływ na kształt i rozwój polskich szopek mieli
zakonnicy franciszkańscy przybywający z Włoch.
Najbardziej znane są tzw. szopki krakowskie,
cenione i znane już od XIX w. Od wielu lat
odbywają się ich wystawy na krakowskim rynku.
Marcin Borcz

Uczniowie też wykonują piękne szopki
Konstantyna zbudowano nad grotą – Bazylikę
Narodzin Chrystusa, do której przybywały tłumy
pielgrzymów. W połowie VI w. z polecenia cesarza
Justyniana odrestaurowano ją. Mimo upływu czasu
przetrwała ona w zasadniczej części
i niezmienionym stanie do dzisiaj.
Kult szopki, jako szczególnego miejsca, bo
narodzenia Jezusa Chrystusa szybko trafił na
Półwysep Apeniński. W VI w. w Bazylice
Najświętszej Maryi Panny w Rzymie czczono
drewniany żłóbek w specjalnie do tego
przygotowanej kaplicy.
Jednak prawdziwy renesans „odtwarzania” żłóbka
betlejemskiego nastąpił w XIII w., za sprawą
św. Franciszka, który w 1223 r. zbudował w pobliżu
Między Sanem a Wisłokiem

3

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia, który Kościół poświęca
św. Szczepanowi męczennikowi, zmieniał niegdyś
całkowicie nastrój i charakter obchodów
świątecznych. W wigilię i święto Bożego
Narodzenia przeważały praktyki pobożne
i spokojne, podniosłe obrzędy kręgu
rodzinnego, potem natomiast
następował czas ożywionego życia
towarzyskiego, zabaw i powszechnej wesołości, przede wszystkim
czas kolędowania. Trwał on od
26 grudnia do 6 stycznia, a czasami
jeszcze dłużej, bo aż do 2 lutego.
W tym okresie przychodzili do
domów kolędnicy, którzy pozdrawiali gospodarzy, wygłaszali lub
wyśpiewywali powinszowania
świąteczne i noworoczne. Niekiedy
odgrywali także różne zabawne
scenki, a nawet całe przedstawienia
amatorskie. Zawsze prosili o jakiś
datek. Opuszczając dom, głośno
dziękowali za otrzymane dary
i zwykle raz jeszcze powtarzali swe
życzenia zdrowia, szczęścia,
urodzaju i dostatku w nadchodzącym roku.
Kolędujące grupy różniły się pomiędzy sobą
przebraniem i akcesoriami. Różny bywał także
repertuar ich przedstawień. Po kolędzie chodzono
z żywymi zwierzętami, z maszkarami zwierzęcymi:
turoniem, konikiem drewnianym, z kozą,
z niedźwiedziem. Do domów przychodzili
kolędnicy z gwiazdą, z szopką oraz zespoły
amatorskie zwane „Herodami”. Przychodziły
również dzieci bez żadnych przebrań i rekwizytów,
czasami tylko z twarzami uczernionymi sadzą lub w
odwróconych na lewą stronę, włosem na wierzch
kożuszkach. Śpiewały kolędy, prosiły o wsparcie
i świąteczne jadło. Z czasem występy kolędników
rozwinęły się i stały oryginalnym, pełnym swady
i humoru, wędrownym teatrem ludowym.
Reliktem prastarych obrzędów
gospodarczych jest bez wątpienia tzw. sąsiedzka
kolęda z żywymi zwierzętami. Odświętnie ubrani
kolędnicy odwiedzali swych sąsiadów
i wprowadzali do ich domów zwierzęta: konika,
barana, prosię lub gąsiora. Podejmowano ich za to
gościnnie i częstowano świątecznymi
smakołykami. Poczęstunek otrzymywały także
zwierzęta. Oprowadzano je następnie po izbie, nie
omijając żadnego kąta, aby w domu przez cały rok
panował dostatek i aby dobrze wiodło się
w gospodarstwie. Do dawnych obrzędów
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rolniczych i hodowlanych nawiązywały także
przedstawienia kolędnicze z udziałem masek
zwierzęcych i postaci przebranych za zwierzęta.
Najpopularniejsze było kolędowanie z turoniem,
dziwnym, rogatym zwierzęciem z ogromną,
kłapiącą paszczą. Turoniowi towarzyszyli: dziad,

Kolędnicy - przebierańcy
Cygan, Cyganka, Żyd, czasami także muzykant.
Gdy cała grupa przekroczyła progi domu
i pozdrowiła wszystkich jego mieszkańców, turoń
rozpoczynał tańce i skoki. Biegał po izbie straszył
kryjące się przed nim dzieci, gonił dziewczęta
i udawał, że bierze je na rogi, a przy okazji próbował
ukłuć je przybitymi do pyska kolcami jeża.
Towarzyszący turoniowi dziad, z zawieszonym na
szyi wielkim drewnianym różańcem, mruczał
pacierze. W tym samym czasie Cyganka wróżyła
z kart, a Cygan usiłował niepostrzeżenie skraść
drobne przedmioty, aby po chwili zaproponować
gospodarzom ich odkupienie. Żyd natomiast
usiłował sprzedać im samego turonia, zachwalając
go jako: „miłe, poczciwe, łagodne, ładne i ucieszne
zwierzątko". Żeby przypodobać się gospodarzom,
turoń wykonywał skoki i harce, aż wyczerpany
padał na podłogę udając, że umiera ze zmęczenia.
Pozostali kolędnicy usiłowali go ratować: skakali
nad nim, ciągnęli go za rogi i wreszcie wlewali mu
do pyska gorzałkę. Dopiero po tym zabiegu turoń
wracał do życia. Scenka wskrzeszenia turonia
zamykała występ, za który gospodyni rozdawała
wszystkim po kawałku kiełbasy i słodkiego
świątecznego placka, a gospodarz wrzucał do torby
dziadowskiej trochę pieniędzy. Kolędnicy
dziękowali za nie, życzyli gospodarzom dużo
szczęścia w Nowym Roku i dobrych urodzajów.

Między Sanem a Wisłokiem

Z tradycją chrześcijańską wiązało się
bezpośrednio chodzenie z gwiazdą wyklejoną
z kolorowego papieru i bibuły, osadzoną na drągu
i poruszaną za pomocą prostego systemu
drewnianych krążków i sznurka. Kolędujący
z gwiazdą chłopcy rozpoczynali swe obchody
czasami już w wigilię. Podchodzili pod okna
domów, pukali w szyby i śpiewali kolędy. Witano
ich chętnie, ponieważ nie sprawiali kłopotu, nie
przekraczali progu domu, nie zakłócali więc
spokoju domowników ani powagi wigilii. Chłopcy
z gwiazdą chodzili także i w dniach następnych aż
do Trzech Króli. Niekiedy przyłączali się do innych
kolędujących grup.
Średniowieczne misteria kościelne o Bożym
Narodzeniu dały początek ludowym jasełkom.
Odgrywali je już w XVIII wieku, w miastach i na
wsi kolędnicy chodzący z szopką, czyli z obnośnym
teatrzykiem kukiełkowym, będącym drewnianym
budyneczkiem przypominającym kościółek,
z otwartą częścią parterową, w której ukazywały się
występujące w przedstawieniu kukiełki. Jasełka
bywały odgrywane także przez grupy kolędnicze
zwane „Herodami” – od imienia postaci tytułowej
przedstawienia, w którym wątki biblijne przeplatały
się z realiami polskimi. Oprócz króla Heroda
występowali w nich: marszałek, adiutant i żołnierze,
czyli świta królewska, w mundurach z polskimi
dystynkcjami, dziad , Żyd- arcykapłan znający się
na świętych księgach, a także anioł, diabeł, śmierć
i grabarz. Przedstawienia „Herodów” odbywały się
zawsze według zwyczajowo przyjętego

scenariusza. Najpierw uprzejmie witano
gospodarzy i pytano ich o zgodę na odegranie
przedstawienia. W imieniu króla Heroda pytał o to
zwykle marszałek lub adiutant. Gdy gospodarze
domu udzielili swego przyzwolenia, padała
komenda: „tron dla króla Heroda", po czym
wnoszono krzesło, a do pokoju wkraczał i zasiadał
na nim Herod, za nim wchodzili pozostali aktorzy
i rozpoczynało się przedstawienie o złym królu,
o wyczytanym przez Żyda proroctwie o narodzeniu
Jezusa w Betlejem, które potwierdzał wracający
z szerokiego świata dziad oraz anioł z nieba,
zwiastujący nowinę o Bożym Narodzeniu.
Przedstawienie opowiadało dalej o złości, zazdrości
i knowaniach króla Heroda i o dokonanej na jego
rozkaz rzezi niewiniątek, podczas której, z woli
Heroda, nie oszczędzono nawet królewskiego syna,
wreszcie o rozpaczy, klęsce, biadaniach króla oraz
jego marnym końcu. Na zakończenie
przedstawienia do akcji wkraczała nieprzekupna
i nieubłagana śmierć z kosą, która ścinała głowę
króla, a diabeł skacząc z radości i pomagając sobie
widłami, ciągnął ciało Heroda w piekielne
czeluście. Po skończonym przedstawieniu aktorzy
kłaniali się, dziękowali za otrzymane pieniądze
i poczęstunek, szli do następnego domu.
Tradycyjne kolędowanie należy już obecnie
do rzadkości. Kostiumy i akcesoria kolędników,
szopki, figurki szopkowe można oglądać już tylko
w muzeach a szkoda, że tak piękny i barwny obyczaj
z roku na rok coraz bardziej zanika.

Źródło: Barbara Ogrodowska: “Święta polskie. Tradycje i obyczaje.”

Marta Rachfał

BYŁ U NAS MIKOŁAJ !
W grudniu najpopularniejszym człowiekiem na ziemi jest
Święty Mikołaj, który odwiedza
nasze miasta i wioski. W tym roku
nie zapomniał też o Tryńczy.
Z workiem pełnym prezentów
zawitał do szkół , bibliotek i do
urzędu. Obdarował nas upominkami, no i oczywiście mogliśmy
stanąć z nim do pamiątkowego
zdjęcia .
Na pewno w przyszłym roku
też o nas nie zapomni !
Redakcja
Św. Mikołaj u Wójta Gminy
Między Sanem a Wisłokiem
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DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ
liczy 24 członków, rekrutujących się spośród
naszych uczniów. Koło obejmuje swoim działaniem
nie tylko teren naszej szkoły, lecz także
współpracuje z parafią pod wezwaniem
Św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej.
Istniejące dwa miesiące SKC może
poszczycić się już swoimi pierwszymi
„akcjami”. Na terenie szkoły, dzięki
współpracy z Samorządem Szkolnym,
z okazji dnia Świętego Mikołaja
przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek,
słodyczy, przyborów szkolnych
i wielu innych upominków dla dzieci
z Domu Dziecka w Łopuszce Małej
oraz dzieci z naszej parafii. Został
zorganizowany także kiermasz ozdób
świątecznych i stroików wykonanych
przez uczniów pod kierunkiem
nauczycieli. Uzyskany dochód
przeznaczyliśmy dla chorych dzieci,
które są objęte naszą opieką.
Mamy nadzieję, że dzięki
doświadczeniu wolontariatu uczniowie wyrosną na zaangażowanych
i odpowiedzialnych członków społeNauczycielki E.Kraszy i Z.Misiło wykonują ozdoby świąteczne
czeństwa. To cechy ludzi, którzy nie
przeliczają wszystkiego na pieniądze, ale potrafią
Szkolne Koła „Caritas” spełnia ważną rolę
dostrzegać prawdziwe wartości – wymagające
w pracy wychowawczej szkoły. Głównym celem
wysiłku, lecz nadające życiu głębszy sens
jest uwrażliwianie młodych ludzi na drugiego
i przynoszące satysfakcję.
człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie
innych. Zadania organizacji wynikają z przykazania
miłości Boga i bliźniego. Przedmiotem tej
miłości są najsłabsi, którzy sami sobie
pomóc nie mogą i nie potrafią.
Bezinteresowna pomoc wypływająca
z serca ma wielką moc - daje radość
wszystkim, którzy znajdą się w jej
zasięgu: dzieciom, wychowawcom i tym
najmniejszym, najsłabszym, czekającym
na otwartą, pomocną dłoń.
Działalność w Szkolnym Kole
„Caritas” uczy i wychowuje, kształtuje
„wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do
uważnego rozejrzenia się wokół siebie,
zauważenia potrzeb drugiego człowieka
i bezinteresownego dzielenia się i pomagania innym. Uczy też umiejętności
współpracy, wrażliwości, otwarcia
społecznego, bezinteresowności,
rezygnacji z własnych korzyści na rzecz
Stroik wykonany przez członków koła “Caritas”
bliźniego.
Działające na terenie Zespołu Szkół
ks. Łukasz Jastrzębski
w Gniewczynie Łańcuckiej Szkolne Koło „Caritas”

Od października 2008 r. w naszej szkole
działa Szkolne Koło „Caritas”. Jest to dobroczynna
organizacja młodzieżowa działającą w oparciu
o społeczno - humanitarne zaangażowanie jej
członków, pod patronatem dyrekcji szkoły
i ”Caritas”Archidiecezji Przemyskiej.
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GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM
W obecnej kadencji jednym z priorytetowych zadań jest rozwój gospodarczy Gminy
Tryńcza. Podejmowane działania w tym zakresie
zmierzają przede wszystkim do stworzenia jak
najlepszych warunków inwestorom, którzy zechcą
prowadzić i rozwijać działalność gospodarczą na
naszym terenie.
Aby osiągnąć założone cele, już zostały
zrealizowane ważne zadania. Należą do nich:
1 ) u t w o r z e n i e s p ó ł k i „ Tr y n i e c k i P a r k
Przemysłowy” i „Inkubator Przedsiębiorczości”,
2) uzbrojenie i przygotowanie terenów pod
„Tryniecki Park Przemysłowy”,
Wójt Ryszard Jędruch prezentuje tereny pod inwestycje
3) podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
i średnich przedsiębiorców oraz nowych firm,
a także zaoferowanie im atrakcyjnych warunków
inwestycyjną,
4) uzyskanie po raz drugi certyfikatu „Gmina Fair
prowadzenia działalności.
Play”.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym
Projektowany „Tryniecki Park Przemyinwestorom było podjęcie przez Radę Gminy
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
słowy” o powierzchni 9,21 ha zlokalizowany jest
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Jego misją
inwestycyjną.
będzie ożywienie gospodarcze regionu poprzez
Istotą uchwały jest udzielenie pomocy poprzez
przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych
zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów,
rozpoczęciem lub rozwinięciem działalności
budynków oraz budowli związanych z realizacją
gospodarczej. Aktywność inwestycyjna spowoduje
nowej inwestycji lub utworzeniem nowych miejsc
zatem tworzenie nowych miejsc pracy.
W bieżącym roku złożono wniosek do
pracy. Pomoc udzielana będzie przez okres 10 lat,
Regionalnego Programu Operacyjnego
a inwestorzy mogą składać wnioski o przyznanie
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
pomocy do 31 grudnia 2013 roku.
w schemacie: Kompleksowe uzbrojenie
Przyznanie po raz kolejny naszej gminie
i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wartość
certyfikatu „Gmina Fair Play” stanowi
projektu wynosi ogółem 5452982zł,
potwierdzenie rzeczywistego rozwoju Gminy
a wnioskowane dofinansowanie to kwota
Tr y ń c z a o r a z f a c h o w e i m e r y t o r y c z n e
przygotowanie administracji do realizacji
2856483zł. Cele szczegółowe projektu to
wytyczonego celu, jakim jest rozwój gospodarczy.
przygotowanie terenu poprzez budowę nowej
infrastruktury, udostępnienie uzbrojonych gruntów
dla inwestorów, przyciągnięcie do parku małych
Bogusława Kornak

INWESTYCJE W OSTATNICH LATACH
Działalność inwestycyjna stanowi jedną
z podstawowych funkcji publicznych, dzięki niej
możliwy jest harmonijny i sukcesywny rozwój
gminy. Dużym sukcesem inwestycyjnym naszej
gminy było zakończenie budowy i oddanie w 2007
roku do użytku pełnowymiarowej hali
widowiskowo – sportowej z zapleczem sanitarnym,
trybunami, łącznikiem komunikacyjnym
i dydaktycznym oraz boiskiem tartanowym.
Dodatkową zaletą obiektu jest to, iż został
dostosowany również do potrzeb osób
niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie w nim
windy. Wykonawcą było przedsiębiorstwo

INTEGRAL z Rzeszowa. Firma ta w tym roku
wybudowała kompleks boisk sportowych „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Program „Orlik” obejmował
także wykonanie i montaż modułowego zaplecza
socjalnego. Wykonawcą tego zadania był Usługowy
Zakład Budowlany z Zarzecza. Zarówno hala
sportowa, jak i kompleks boisk zlokalizowane są
przy Zespole Szkół w Tryńczy, co umożliwia
dzieciom i młodzieży korzystanie z nowoczesnych,
dobrze wyposażonych, no i oczywiście
bezpiecznych obiektów sportowych.

Między Sanem a Wisłokiem

cd. na str. 8
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cd. ze str. 7
W 2007 przebudowane zostały kotłownie
z węglowych na gazowe w budynkach
komunalnych oraz wykonano instalacje centralnego
ogrzewania. Zakres rzeczowy obejmował w sumie
11 kotłowni, w Szkole Podstawowej w Jagielle,

W bieżącym roku przed sezonem
grzewczym dokonano gruntownego przeglądu
kotłowni oraz wszystkich instalacji gazowych.
Obecnie trwa pierwszy etap inwestycji
związany z adaptacją byłej kotłowni węglowej na
salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej
w Jagielle. Zakres robót obejmuje między
innymi częściowe wyburzenia, zamurowania
pozostałych rurociągów, rozebranie istniejącego stropu żelbetonowego i dachu.
W dalszej kolejności zostanie wykonany dach
dwuspadowy o konstrukcji metalowej,
pokryty blachą. Do końca roku przewiduje się
wybudowanie obiektu do stanu surowego
zamkniętego, czyli ze stolarką okienną
i drzwiową.
W l i s t o p a d z i e b r. z l e c o n o
Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przedłużenie schodów przy tej
Nowoczesna kotłownia gazowa w szkole w Jagielle
szkole. Na podjeździe ułożone będą płytki
w Głogowcu, WDK- ach: w Głogowcu,
antypoślizgowe. Zamontowana zostanie balustrada
w Ubieszynie, w Wólce Ogryzkowej, w Wólce
i podchwyty oraz wykonane zadaszenie.
Małkowej, w Gniewczynie Trynieckiej,
Liczymy, iż wszystkie zrealizowane, jak
w Gorzycach, w Tryńczy, ponadto w byłym ośrodku
i planowane inwestycje będą w pełni służyć
zdrowia oraz Komunalnym Zakładzie w Tryńczy.
społeczności naszej gminy.
Katarzyna Lis
Referat Inwestycji

NOWE SIECI WODNO – KANALIZACYJNE
dokumentację na rozbudowę sieci w Ubieszynie.
Gmina, mając na uwadze podniesienie
Nakłady poniesione na kanalizację sanitarną to
standardu życia mieszkańców oraz ochronę
kwota ogółem 17 milionów 500 tys. zł.
środowiska naturalnego poprzez ograniczanie
Opracowana jest dokumentacja geologiczna
poziomu jego zanieczyszczenia, podjęła działania
odwiertu i uzbrojenia ujęcia wody w Jagielle.
w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Wybudowano studnię na tym ujęciu.
Efektem jest nowo wybudowana sieć kanalizacji
Na Porębach powstał wodociąg długości
sanitarnej w miejscowości Gorzyce. Roboty
622mb oraz 3003mb sieci od Wólki Ogryzkowej do
budowlane rozpoczęły się w grudniu 2007 roku na
Ubieszyna. Wodociąg ten zasila nowe osiedle
podstawie umowy, którą zawarto z Firmą
w Ubieszynie oraz dwustronnie wieś.
SANITEX. Wybudowano już około 25 –
kilometrową sieć z 8 przepompowniami, do Tab. Zestawienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tryńcza
której podłączonych zostało 265 budynków.
Długość
Wyszczególnienie
Długość
Liczba
Ilość
w km
Wartość wykonanej inwestycji opiewała na Lp. – lokalizacja Rok budowy sieci(bez
przyłączy podłączonych
przepompowni
kanalizacji
w km
gospodarstw
przyłączy)
kwotę 3 767 803,27zł. Zakres rzeczowy został 1
2
3
4
5
6
7
2000/2001
15,0
3
3,2
233
powiększony robotami dodatkowymi, które 1. Tryńcza
2.
Głogowiec
2001/2002
10,5
5
0,9
68
zostaną sfinansowane w przyszłym roku.
Tryńcza –
2001/2002
1
Wykonane do chwili obecnej zadania 3. oczyszczalnia
ścieków
2002
15,0
6
2,3
154
w zakresie kanalizacji obejmują: 141,3km 4.5. Ubieszyn
Wólka Małkowa
2002/2003
9,2
2
1,1
90
Gniewczyna
sieci i 17,2km przyłączy oraz 39 przepom- 6. Tryniecka
2003
15,7
3
2,3
161
powni oraz oczyszczalnię ścieków w Tryńczy. 7. Gniewczyna
2004/2005
37,5
6
3,4
376
Łańcucka
Do sieci podłączonych jest ogółem 1446 8. Tryńcza 2004/2005
10,7
4
0,5
47
Zawisłocze
gospodarstw.
9.
Wólka Ogryzkowa
2004/2005
6,1
1
0,3
52
2007/2008
21,6
8
3,2
265
Wykonaliśmy 500mb kolektora 10. Gorzyce
RAZEM
2000 - 2008
141,3
39
17,2
1446
tłocznego w stronę miejscowości Jagiełła, na Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG w Tryńcza
tę inwestycję posiadamy dokumentację
Katarzyna Lis
i pozwolenie na budowę, ponadto mamy również
Referat Inwestycji
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„ORLIK” W GMINIE TRYŃCZA
W dniu 22 listopada 2008r. w
Tryńczy miało miejsce uroczyste
otwarcie kompleksu boisk
sportowych „Moje Boisko - ORLIK
2012”. Przecięcia wstęgi dokonali:
Poseł Mieczysław Golba,
Wi c e w o j e w o d a P o d k a r p a c k i
Małgorzata Chomycz, Członek
Z a r z ą d u Wo j e w ó d z t w a
Podkarpackiego Jan Burek, Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej Kazimierz Greń, Prezes
„ I n t e g r a l ” R z e s z ó w Wi t o l d
Wańczyk, Wójt Gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch. Po uroczystym

Ks. Roman Trzeciak poświęca obiekt “Orlik 2012”
prowadzenia różnorodnych zajęć
sportowych. Będzie on służył nie
tylko dzieciom i młodzieży, ale
także wszystkim dorosłym,
chętnym do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz gminnym
klubom sportowym.
Budowa kompleksu
sportowego jest świadectwem
starań i zaangażowań wielu osób
w kształtowanie postaw i rozwój
młodego pokolenia.

Pierwsze strzały do bramki
przecięciu wstęgi, boiska zostały
poświęcone przez proboszcza
Parafii Tryńcza ks. Romana
Trzeciaka, po czym oddano
symboliczne strzały na bramkę. Po
zwiedzeniu obiektu wszyscy udali
się do hali sportowej, gdzie miała
miejsce główna uroczystość powitania, przemówienia oraz
część artystyczno - sportowa.
Obiekt „Moje Boisko ORLIK 2012” usytuowany przy
Zespole Szkół w Tryńczy stwarza
doskonałe warunki i możliwości
Zaproszeni goście zgromadzeni na uroczystości
Przemysław Górski
Między Sanem a Wisłokiem
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REMONTUJEMY DROGI, BUDUJEMY CHODNIKI
Gmina, mając na względzie
bezpieczeństwo mieszkańców realizuje wiele
inwestycji w zakresie budowy i remontów dróg oraz
c h o d n i k ó w. P o p r a w ę n a w i e r z c h n i d r ó g
powiatowych oraz ich
gruntowne remonty
prowadzimy we współpracy i w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym. Poniższa tabela
przedstawia zakres rzeczowy zrealizowanych
w ostatnich latach inwestycji na drogach
powiatowych.
Tab.1 Wykonane nakładki bitumiczne
Lp.

Lokalizacja

1.
2.
3.

Tryńcza – Wólka Małkowa
Głogowiec przez wieś
Jagiełła przez wieś
Gorzyce – Żurawiec - Sieniawa,
Gniewczyna Łańcucka
Skrzyżowanie dróg Głogowiec – Ubieszyn
RAZEM

4.
5.

Zakres rzeczowy [w mb]
2007 rok
2008 rok
586
200
626
400
600
200

Razem

Przejście dla pieszych i chodnik w Gorzycach

786
1026
800

676

180

856

100
2 588

980

100
3 568

nowe odcinki chodników : w Ubieszynie - 245mb,
w Wólce Małkowej -154mb oraz w Gniewczynie
Łańcuckiej - 254mb. W Gorzycach, przy drodze
krajowej od kościoła i drodze powiatowej
w kierunku szkoły ułożono ok. 328mb chodnika.
W miejscowości tej wybudowano także zatokę
autobusową oraz parking.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Tryńczy

W 2007 roku wyremontowanych zostało
ogółem 2 588mb dróg powiatowych, natomiast
w bieżącym roku odnowiono kolejne 980mb.

Chodnik w Ubieszynie
Nowy “dywanik” na drodze powiatowej
w Gniewczynie Łańcuckiej
Ponadto gmina przeznaczyła własne środki
finansowe, tj. kwotę 170 tys. na remont drogi relacji
Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa oraz 15 tys.
na naprawę drogi Gniewczyna Łańcucka – Nowa
Wieś. Patronat nad wykonaniem zadań objął
Powiatowy Zarząd Dróg. Gmina rozstrzygnęła
również postępowanie przetargowe na dalsze
remonty dróg powiatowych, których zakres
rzeczowy stanowi położenie masy asfaltowej na
pięciu odcinkach, o łącznej długości 1145mb.
Wykonawcą nakładek będzie firma STRABAG.
W wyniku współdziałania Gminy Tryńcza
z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie zrealizowana została budowa
chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 825
Lublin - Grabownica Starzeńska. Powstały kolejne
10

Tabela . Długość wykonanych chodników w gminie
Lp.

Sołectwo

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn
Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa
RAZEM

Chodniki
wykonany do
końca 2006
[w mb]

Chodniki
wykonane w
2007 – 2008
[w mb]

Stan chodnika
na koniec 2008
[w mb]

3

4

5

1649
1247
546
2015
1126
895
852
8330

254
320
501
59
187
250
414
1985

1903
1567
1047
59
2202
1376
1309
852
10315

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Tryńczy

Gmina jest w trakcie realizacji budowy
chodnika na dwóch odcinkach drogi krajowej Nr 77
Lipnik – Przemyśl. Budowy prowadzone są
w miejscowościach Tryńcza i Gorzyce. Powstanie
więc ok. 360 mb chodnika, a 11 zjazdów będzie
przebudowanych. Materiały (kostka, krawężniki,
obrzeża) dostarcza Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych iAutostrad .

Między Sanem a Wisłokiem

Na terenie gminy w latach 2007 – 2008 powstało
w sumie około 1985mb chodników, a łączna ich
długość obecnie wynosi 10315m.
Opracowane mamy również projekty budowy
dalszych chodników. Będą one wykonane od ronda
przy drogach w stronę każdej miejscowości, aż do
ich połączenia z chodnikami już istniejącymi.
Powstanie także chodnik od Wólki Ogryzkowej w
kierunku Gorzyc do już istniejącego, a ponadto od
stacji paliw w Gorzycach do drogi gminnej

Cierpisze.
Bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku na drogach
spełniają przejścia dla pieszych. Nowo powstałe
przejścia w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach
i Tryńczy zlokalizowane są w pobliżu szkół, co
zdecydowanie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Katarzyna Lis
Referat Inwestycji

PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2009
Gmina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, ma już w planach
szereg kolejnych inwestycji. Zmierzają one do
poprawy warunków życia ludności i do
podniesienia poziomu społeczno – gospodarczego.
Mając na względzie jak największą ilość zadań do
realizacji, będziemy sukcesywnie zabiegać o
zewnętrzne środki pomocowe. Chcemy
zrównoważonego rozwoju, dlatego planujemy
zadania inwestycyjne w każdym sołectwie.
W Głogowcu wykonany zostanie remont
garażu w byłej bazie SKR oraz nakładka na drodze
powiatowej na długości 400 m. Planowany jest
dalszy remont dróg gminnych.
W zakresie inwestycji drogowych
w Gniewczynie Łańcuckiej planowana jest
przebudowa drogi gminnej relacji Gniewczyna
Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka. Przygotowuje
się też uzbrojenie terenów pod Tryniecki Park
Przemysłowy, z lokalizacją za Fabryką Wagonów.
Został złożony wniosek o dofinansowanie tego
zadania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Zaplanowana jest dotacja do przebudowy drogi
powiatowej relacji Gniewczyna – Gorzyce.
Remonty bieżące przeprowadzone bedą w budynku
WDK, ponadto planowane jest malowanie elewacji
szkolnej sali gimnastycznej.
W planach inwestycyjnych na przyszły rok
w sołectwie Gniewczyna Tryniecka jest remont
stadionu. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia
złożony zostanie wniosek do PROW-u w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Nie zabraknie też
inwestycji z zakresu poprawy infrastruktury
drogowej, tj. przebudowa drogi Gniewczyna –
Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka. Planuje się
wykonanie projektu przejścia dla pieszych przy
drodze wojewódzkiej.
Zmiany przyniesie 2009 rok w Gorzycach.
Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa
z pozwoleniem na budowę sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół wraz z zagospodarowaniem. Planuje
się dokończenie remontu budynku WDK i remont
szatni LKS. Na dofinansowanie tych zadań zostanie
opracowany i złożony wniosek do Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Ponadto będzie położona
nakładka na drodze powiatowej o długości 200m.
Inwestycje drogowe obejmą budowę dróg
poscaleniowych. Zostaną sfinalizowane roboty
dodatkowe dotyczące kanalizacji sanitarnej.
W nadchodzącym roku w Jagielle planuje
się dokończenie przebudowy kotłowni na salę
gimnastyczną przy szkole podstawowej. W zakresie
remontów dróg w planach jest wykonanie nakładki
na drodze powiatowej (345m) oraz remonty dróg
gminnych, wykonanie dróg poscaleniowych.
W planach jest też dokończenie budowy parkingu.
Ruch inwestycyjny w Tryńczy obejmie
zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej.
Planuje się przebudowę dróg powiatowych:
Tryńcza – Wólka Małkowa na długości 200m oraz
drogi relacji Zawisłocze Trynieckie – Chodaczów,
w przypadku gdy otrzymamy środki z RPO WP.
Kontynuowana będzie poprawa wizerunku
budynku Urzędu Gminy, natomiast w budynku po
byłym ośrodku zdrowia zakończyć ma się adaptacja
pomieszczeń dla GOPS.
Także w Ubieszynie remontu doczeka się
droga gminna relacji Ubieszyn – Głogowiec, na
którą złożony został wniosek o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP.
W przypadku otrzymania dofinansowania,
przebudowana zostanie droga powiatowa Tryńcza
–Ubieszyn. Modernizowane będą drogi ze środków
FOGR. Remontem objęty będzie budynek WDK:
odnowiona zostanie salka na parterze oraz garaż
OSP.
Inwestycje w Wólce Małkowej polegać będą
na budowie dróg poscaleniowych oraz remoncie
dróg gminnych. Wykonane zostanie przejście dla
pieszych. Planuje się remont dachu na budynku
WDK.
W Wólce Ogryzkowej kontynuowany
będzie remont budynku WDK, wykończone
zostanie wnętrze i wyremontowany dach. Planuje
się budowę chodnika przy drodze krajowej w stronę
Gorzyc oraz remonty dróg gminnych.

Między Sanem a Wisłokiem

Anna Pokrywka
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OŚWIETLENIE W GMINIE
podwieszenia lamp i przekazaliśmy go Rejonowi
Bardzo ważne miejsce w działalności
Energetycznemu w Przeworsku.
inwestycyjnej naszej gminy zajmuje rozbudowa
Gmina zleciła Przedsiębiorstwu Handlowo
oświetleń ulicznych, ponieważ poprawa
– Usługowemu „EL – SAN” – Zdzisław Kulpa,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz osób
wykonanie oświetlenia „pętli” obok „Sklepu na
poruszających się po drogach wieczorami jest dla
Rondzie” w Gniewczynie Trynieckiej – 3 lampy,
nas istotna.
natomiast w Głogowcu – 2 lampy przy kościele.
W ubiegłym roku w Jagielle powieszono
Poniższa tabela zawiera zestawienie ilości
9 lamp przy drodze powiatowej Gniewczyna
opraw oświetleniowych znajdujących się w Gminie
– Gorzyce, 4 lampy i 1 oprawę przy kościele oraz
Tryńcza.
3 oprawy przy drodze gminnej w Małej Jagielle.
Kolejne zrealizowane w tej dziedzinie
Ilość opraw Ilość opraw
Ilość opraw
zadania obejmowały zamontowanie nowych Lp.
Sołectwo
na koniec
na koniec
podwieszonych Razem
2006 roku
2007 roku
w 2008 roku
oświetleń: w Gniewczynie Łańcuckiej 1. Głogowiec
27
6
2
35
– 1 lampa, w Gniewczynie Trynieckiej
Gniewczyna
296
20
3
319
– 5 lamp, w Gorzycach – 17 lamp, na 2. Tryniecka i Łańcucka
Zawisłoczu – 12 lamp, w Wólce Małkowej 3. Gorzyce
176
17
193
– 4 oprawy na istniejących słupach, w Wólce 4. Jagiełła
105
17
122
Ogryzkowej – 1 lampa oraz w Głogowcu 5. Tryńcza
163
27
190
– 6 opraw. Ponadto wykonano oświetlenia 6. Ubieszyn
62
2
64
przy parkingach kościelnych: w Gniewczynie 7. Wólka Małkowa
35
4
39
Łańcuckiej na 7 słupach zamontowano 8. Wólka Ogryzkowa
28
1
29
14 opraw a w Tryńczy – 15 opraw na
RAZEM
892
94
5
991
13 słupach. Zamontowane zostały również
2 oprawy przy Szkole Podstawowej
w Ubieszynie.
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Oświetlenie na terenie Gminy Tryńcza
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Ilość opraw na
koniec 2006 roku

Lampy uliczne w Wólce Małkowej
Oświetlono również wszystkie stadiony
znajdujące się na terenie naszej gminy,
tj. w Gorzycach (5 słupów, 11 opraw),
w Gniewczynie Trynieckiej (5 słupów, 16 opraw),
w Jagielle (5 słupów, 10 opraw) oraz w Tryńczy
(5 słupów, 10 opraw).
W wyniku współpracy
z Rejonem
Energetycznym została przebudowana sieć
energetyczna
przy parkingu kościelnym
w Tryńczy oraz przy Urzędzie Gminy. Dokonane
zostało rozpoznanie potrzeb w zakresie dalszego
oświetlenia. Sporządziliśmy wykaz koniecznych do
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miejscowość
Stan na koniec
2008 roku

W latach 2007 – 2008 na terenie gminy
zostało zamontowanych 146 opraw. Należy
podkreślić , iż gmina posiada już opracowane nowe
projekty dalszych oświetleń w Jagielle, Głogowcu,
Tryńczy oraz w Gniewczynie Trynieckiej.
W przyszłości zadania te zostaną zrealizowane.
Nowo powstałe oświetlenia uliczne poprawiły
komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Natomiast oświetlone stadiony
pozwalają piłkarzom prowadzić treningi nawet po
zmroku.
Katarzyna Lis
Referat Inwestycji
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DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W LATACH 2007 – 2008
Przedmiotem działania zakładu jest
gospodarka komunalna obejmująca zadania
o charakterze użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług i rzeczy powszechnie dostępnych,
a w szczególności:

Nowy sprzęt Zakładu Komunalnego
- zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę;
- zbiorowe odprowadzenie ścieków;
- zaopatrzenie w energię cieplną budynków
komunalnych i innych;
- utrzymanie porządku i czystości na terenie
gminy;
- utrzymanie zieleni na działkach komunalnych i przy drogach gminnych;
- utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych;
- remonty i odśnieżanie dróg gminnych;
- inne zadania noszące znamiona użyteczności
publicznej, zaspokajające zbiorowe potrzeby
ludności.
Zakład ma swoją siedzibę w Tryńczy,
gdzie posiada bazę magazynowo – biurową.
Zatrudnienie znajduje u nas średnio w roku od 25 do
40 pracowników, głównie z terenu gminy. W latach
2007 – 2008 w KZB odbyło przygotowanie
zawodowe 10 osób, staż zawodowy 2 osoby,
natomiast w ramach robót publicznych pracowały
3 osoby.
Dzięki środkom przyznanym przez Radę
Gminy Zakład wyposażony jest w następujące
środki trwałe:
1) samochody: ŻUK, Lublin 3, Volkswagen
Transporter, Renault Cangoo, Ford Transit – służący
do dowozu dzieci niepełnosprawnych,
2) koparko – ładowarka JCB ,

3) ciągniki: Ursus C-360 – 2 szt. ,
4) przyczepy: samowyładowawcza, asenizacyjna
(beczkowóz) ,
5) pługi do odśnieżania – 2 szt. ,
6) kosiarki: rotacyjna – 1 szt, spalinowe – 8 szt. ,
7) agregaty: ciśnienia WUKO oraz prądotwórczy.
Posiadany sprzęt wykorzystywany jest do prac
wykonywanych na terenie gminy. Nasze
działania powodują, iż otoczenie zewnętrzne
poszczególnych miejscowości jest bardziej
estetyczne, a tym samym poprawia się jakość
życia mieszkańców.
W zarządzie Zakładu znajduje się ujęcie wody
w Jagielle, które zapewnia niezbędną ilość oraz
jakość wody dla mieszkańców całej Gminy
Tryńcza. Utrzymujemy 99,3 km sieci
wodociągowej, 65,1 km przyłączy do ponad
2 000 gospodarstw domowych. Bieżący nadzór
nad jakością wody sprawuje Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku.
Oczyszczalnia ścieków, która znajduje się
w miejscowości Tryńcza wraz z siecią
kanalizacyjną obejmującą miejscowości:

Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy
Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna
Tryniecka, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka
Ogryzkowa oraz Tryńcza jest również w naszym
zarządzie. Ogólna ilość kolektorów sanitarnych
wynosi 133,7 km, 30 przepompowni. Do sieci
przyłączonych jest obecnie 1134 gospodarstw
domowych.
W latach 2007 – 2008 Zakład przeprowadził
roboty remontowo – budowlane w dużo większym
zakresie niż poprzednio, znacznie wzrosło przy tym
zatrudnienie. Remontami objęte były budynki
komunalne, place, chodniki oraz placówki
oświatowe.
cd. na str. 14
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cd. ze str. 13
Zakres prac wykonanych w latach 2007 - 2008 przedstawiono w poniższej tabeli.
Miejscowość

Nazwa zadania

Zakres remontu

Rok 2007 - 2008

OSP
Plac zabaw k. Wisłoka

- wykonanie schodów zewnętrznych
- wykonanie chodników
- wykonanie elewacji
- remont instalacji wod – kan.
- remont pomieszczeń wewnątrz - malowanie
- remont piętra – roboty malarskie
- wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie
placu
- wykonanie parkingu
- docieplenie budynku (starej szkoły)
- wykonanie elewacji pozostałej części
- przeniesienie pomnika
- dokończenie remontu wewnątrz budynku
- urządzenie placu zabaw

Plac Zabaw

- urządzenie placu zabaw

Szkoła
Głogowiec
WDK
WDK
Gniewczyna
Łańcucka

Gniewczyna
Zakręcie
Gniewczyna
Tryniecka

Parking
Zespół Szkół

WDK
OSP
Zatoka autobusowa
Zespół Szkół

Gorzyce
WDK
Szkoła
Jagiełła

Plac Zabaw
WDK

Budynek UG

Tryńcza

Zespół Szkół Tryńcza
Parking
Szatnia LKS
Były ośrodek zdrowia

Ubieszyn

Budynek „Jedynka”
WDK

Ponadto Zakład dbał o utrzymanie porządku
i czystości na terenie gminy. Pracownicy
likwidowali coraz liczniej powstające dzikie
wysypiska śmieci oraz porządkowali i rekultywowali już istniejące.
Dbano o utrzymanie ładu i porządku wokół
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- remont sali małej
- montaż okapu kuchennego
- remont wewnątrz budynku
- wykonanie sanitariatów
- wykonanie zatoki autobusowej
- izolacja ścian piwnic
- uzupełnienie płytki odbojowej
- wykonanie bram oraz furtek
- remont sali OSP
- remont sali dużej
- adaptacja pomieszczenia na kotłownię
- remont kuchni i jej wyposażenie
- przystosowanie pomieszczeń na przedszkole
- urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem
- remont instalacji c.o.
- wykonanie docieplenia
- remont sali konferencyjnej
- dokończenie elewacji
- wykonanie instalacji odgromowej
- remont wewnątrz budynku
- dokończenie elewacji
- wykonanie parkingu
- remont pomieszczeń wewnątrz
- adaptacja pomieszczeń dla GOPS
- adaptacja pomieszczeń dla gabinetu
rehabilitacyjnego
- wykonanie elewacji budynku
- remont wewnątrz budynku (piętro)
- remont schodów zewnętrznych

budynków komunalnych, a w okresie letnim
koszono zieleń na placach i skwerach.
Wszystkie przystanki autobusowe, które znajdują
się na terenie naszej gminy są na bieżąco sprzątane
oraz odnawiane przez naszych pracowników.
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Władysław Tytuła

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA W GMINIE TRYŃCZA
Jeśli chcesz zbudować dom lub inny obiekt
budowlany, musisz zgromadzić wiele dokumentów
min: projekt budowlany, uzgodnienia, decyzje.
Pierwszy etap, który rozpoczyna proces
inwestycyjny, to decyzja o warunkach zabudowy,
którą otrzyma inwestor, składając wniosek
w Urzędzie Gminy. Określamy w nim:
- granice terenu objętego wnioskiem ( określamy go
na kopii mapy zasadniczej ),
-planowany sposób zagospodarowania terenu oraz
przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów
budowlanych,
- charakterystyczne parametry
techniczne
inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ
na środowisko.
Decyzję o warunkach zabudowy lub o inwestycji
celu publicznego wydaje wójt, po przeprowadzeniu
uzgodnień z:
- wojewodą, marszałkiem, starostą w zakresie zadań
publicznych , na obszarach, na których stare plany
miejscowe utraciły moc,
- zarządcą drogi ( w przypadku położenia działki
w sąsiedztwie pasa drogowego ),
- konserwatorem przyrody ( w przypadku położenia
działki w Sieniawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu).
Decyzja o warunkach zabudowy określa
również warunki podziału geodezyjnego dla danego
obszaru, na którym planuje się zabudowę
mieszkaniową lub inną. W przypadku sprzedaży
działek decyzja ta szczegółowo określa dalsze kroki
postępowania dotyczące wydania pozwolenia na
budowę. Czas oczekiwania na taką decyzję wynosi
od 3 do 4 miesięcy. Opłata od wydania decyzji
o warunkach zabudowy, to kwota 107 złotych.
Z opłaty tej zwolnione jest budownictwo
mieszkaniowe.
W obecnej sytuacji prawnej, gdzie
miejscowe plany straciły moc, podstawowym
warunkiem jaki powinna spełnić działka, na której
zamierzamy wybudować obiekt, jest jej
bezpośrednie sąsiedztwo z istniejącą zabudową
mieszkalną. Ważne jest również uzbrojenie i dostęp
do drogi publicznej. Waruneku sąsiedztwa nie musi
spełniać rolnik ubiegający się o pozwolenie na
budowę zagrody, tj. budynku mieszkalnego
i gospodarczego.
Analizując kończący się rok 2008, zauważa
się wzrost aktywności inwestycyjnej w naszej
gminie. Do chwili obecnej zarejestrowano
91 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej,
w większości dotyczą one budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego, zagrodowego

oraz usług. Znaczną grupę stanowią wnioski, której
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Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej
w 2007 i 2008 roku

inwestorem jest gmina, a związane są one z
realizacją zadań celu publicznego.
W 2008 roku złożono o 44% więcej
wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej
w porównaniu z rokiem 2007. Ilość działek
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
prognozuje nasilenie ruchu budowlanego, co
pociągnie za sobą rozbudowę dróg oraz sieci
infrastruktury komunalnej. Najwięcej pozwoleń na
budowę wydanych przez Starostę Powiatu
Przeworskiego dotyczyło budynków mieszkalnych
wraz z przyłączami do sieci infrastruktury
technicznej. Pozwolenia na budowę garaży
i budynków gospodarczych wiązały się w
większości z realizacją budynków mieszkalnych.
Natomiast niewielki procent stanowiły pozwolenia
i zgłoszenia na wykonanie przyłączy gazowych,
energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych
do istniejących budynków mieszkalnych.
Świadczy to o podnoszeniu standardu w istniejących lub nowo budowanych budynkach mieszkalnych.
Gmina Tryńcza jako jedna z niewielu
w Polsce posiada opracowany i zatwierdzony
„Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego” w zakresie zalesień. Plan ten upoważnia
gminę do wydawania zaświadczeń dla właścicieli
ubiegających się o dofinansowanie z tytułu zalesień,
o które można
ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zaświadczenia o wskazaniu pod zalesienie
wydajemy również dla właścicieli, których tereny
nie zostały przewidziane w planie, pod warunkiem,
że grunt przeznaczony pod zalesienie posiada V lub
VI klasę bonitacji, położony jest w niedalekim
sąsiedztwie lasu i nie jest przydatny w gospodarowaniu rolniczym .
cd. na str. 16
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cd ze str. 15
Wymienione zaświadczenia są pierwszym
dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania
się o dofinansowanie.
W roku 2008 wydano 24 zaświadczeń o wskazaniu
pod zalesienie, a w roku 2007 tylko 18.
Z analizy wynika, że wzrasta zainteresowanie
zalesianiem gruntów. Realizacja kierunków
zagospodarowania przestrzennego terenów gminy
jest prowadzona również poprzez uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
W chwili obecnej trwają prace projektowe nad
planami miejscowymi:
- MPZP Nr 27/07 Jagiełła „ Pod lasem ” – w sprawie
przeznaczenia terenów pod lokalizację usług
związanych z rekreacją i turystyką oraz realizacją

usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
- MPZP Nr 28/07 Wólka Ogryzkowa – w sprawie
przeznaczenia terenów pod budownictwo
mieszkaniowe.
Dla usprawnienia kontaktu z inwestorami
Wójt Gminy Tryńcza zakupił licencjonowane
urządzenie ( przeglądarka ewidowa ), która zawiera
dane opisowe operatu ewidencji gruntów
i budynków gminy.
Na podstawie umowy o współpracy ze Starostą
Powiatowym gmina posiada bazę danych
właścicieli i władających gruntami w Gminie
Tryńcza. Jest ona aktualizowana raz na kwartał.
Zauważa się , że z ewidencji tej korzysta wiele osób.
Przeglądarka bazy danych znajduje się w pokoju
nr.8 naszego urzędu.
Stanisława Dadak

POPRAWA STANU DRÓG GMINNYCH
W ciągu dwóch ostatnich lat udało się
wyremontować i zmodernizować wiele odcinków
dróg gminnych w poszczególnych
miejscowościach. W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 tyś zł , za które zostały
wyremontowane odcinki dróg w Głogowcu,
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Gniewczynie
Trynieckiej .Położono nową nawierzchnię masową
na długości 300mb.W Tryńczy wyremontowano
drogę zniszczoną przez powódź. Kolejną dotację
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Była to kwota
28 tys. zł. Za te pieniądze poprawiono drogi
dojazdowe w Ubieszynie, Głogowcu, Tryńczy.
Identyczną dotację otrzymaliśmy w 2008 r., dzięki
temu mogliśmy wyremontować drogi dojazdowe
w Głogowcu, Ubieszynie, Tryńczy oraz
Gniewczynie Łańcuckiej. W bieżącym roku na
gminne inwestycje drogowe pozyskaliśmy środki
w ramach zagospodarowania poscaleniowego.
Kwota ta wyniosła łącznie 520 tyś. zł.
Zmodernizowaliśmy ponad 2,5 km dróg
w Gorzycach oraz Jagielle za kwotę 220 tyś. zł,
a 300 tyś. zł przeznaczyliśmy na remont dróg
w Jagielle- 1880mb, w Gorzycach - 1510 mb oraz
w Wólce Małkowej - 1100 mb. Na inwestycje
drogowe gmina przeznaczyła też własne środki.
W roku 2007 położono 850 mb nawierzchni
mineralno- bitumicznej w Gniewczynie Trynieckiej
oraz w Tryńczy. Wyremontowano drogi tłuczniem
oraz zostały położone nawierzchnie emulsyjne na
długości 2,7 km w Wólce Ogryzkowej, w Tryńczy,
w Gniewczynie Trynieckiej „ Zawisłocze Małe ”,w
Gniewczynie Łańcuckiej „Poręby”, w Jagielle
Małej, w Jagielle koło cmentarza oraz
w Ubieszynie – Borki. Natomiast w roku 2008 r. ze
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środków gminnych zostały wykonane
nawierzchnie drogowe przy użyciu emulsji i grysu
na długości 2 km , natomiast na długości 300 mb
położono nawierzchnie asfaltową. Ponadto
wyremontowaliśmy i poprawiliśmy nawierzchnię
na 22 odcinkach dróg gminych.

Tłuczniowa droga dojazdowa w Wólce Ogryzkowej
Dzięki różnorodnym działaniom samorządu
zauważyć można, że co roku następuje poprawa
stanu naszych dróg. Inwestycje te mogły być
wykonane dzięki otrzymanym dotacjom. Za
otrzymane środki słowa podziękowania należą się
Panu Zygmuntowi Cholewińskiemu-Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego oraz Członkom
Zarządu.
Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie składamy wyrazy
podziękowania za przygotowanie dokumentacji
i nadzór inwestorski .
Dziękujemy także wszystkim wykonawcom.
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Tomasz Penkal

Z PRAC RADY GMINY
Rada Gminy jako organ uchwałodawczy
przy pomocy organów opiniodawczo-kontrolnych,
jakimi są stałe komisje
o r a z o rg a n u
wykonawczego, czyli wójta, urzędu gminy
i podległych jednostek zarządza, kontroluje
i realizuje zadania na swoim terenie. Od dobrej
w s p ó ł p r a c y t y c h o rg a n ó w z a l e ż y w i ę c
wszechstronny rozwój . Należy stwierdzić, że
korelacje te układają się bardzo dobrze, czego
efekty możemy zaobserwować w poszczególnych
miejscowościach. Podstawowym dokumentem
stymulującym rozwój gminy jest
jej budżet
uchwalany co roku. Istotnym elementem

Z najważniejszych spraw w działalności
rady gminy, mających duży wpływ na jej rozwój
wymienić należy:
- utworzenie Trynieckiego Parku Przemysłowego,
- wprowadzenie zwolnień od podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla rozwoju przedsiębiorczości na
terenie gminy,
- umiarkowane podatki i opłaty dla społeczeństwa,
- przystąpienie gminy do Lokalnej Grupy Działania
pn. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” w Tryńczy,
- przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych.

Radni podczas obrad sesji
w projektowaniu budżetu jest kontakt z samorządami wiejskimi. Na zebraniach zgłaszane są
najpilniejsze potrzeby miejscowej społeczności,
które uwzględnia się w budżecie.
Realizacja budżetu kontrolowana jest przez komisje
rady gminy, a jego ostatecznym miernikiem oceny
jest corocznie udzielane wójtowi gminy
absolutorium.
Drugim, bardzo istotnym dokumentem
stymulującym kierunki rozwoju gminy jest
zatwierdzona przez radę Strategia Rozwoju Gminy
na lata 2007-2015. Celem
dalszej poprawy
organizacji i zarządzania gminą zmodyfikowany
został jej statut.
W trakcie opracowania znajdują się nowe
statuty dla poszczególnych sołectw, jak też
ustanowienie herbu i flagi gminy.

Komisje tematycznie zajmują się zagadnieniami określonymi w swych programach działania.
Zadania realizują na podstawie zasad zatwierdzonych przez radę gminy, które określają ich
zakres działania, organizację prac oraz roczne plany
pracy.
Komisje są bardzo aktywne. Wnikliwie analizują
materiały i projekty uchwał będące przedmiotem
obrad sesji rady gminy. Opiniują je, wysuwają
wnioski oraz przedstawiają własne koncepcje
i rozwiązania. Ponadto kontrolują, opiniują
i wysuwają konkretne wnioski odnośnie remontu
dróg w gminie, ochrony środowiska, realizacji
inwestycji, remontów, gospodarki wodnej
i ściekowej, oświaty, kultury, sportu oraz pomocy
społecznej dla naszych mieszkańców.
Edward Wiecheć
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ZMIANY W CENACH
Komunalny Zakład Budżetowy
Gminy Tryńcza informuje
mieszkańców, że na wniosek kierownika
Zakładu Rada Gminy Tryńcza w dniu 27
l i s t o p a d a 2 0 0 8 r.
uchwałą nr
XXI/178/08 zatwierdziła: „taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Tryńcza, na
okres od dnia 01.01.2009r. do dnia
31.12.2009r.”.
Zgodnie z powyższą uchwałą od
1 stycznia 2009 r. obowiązywać będą
nowe ceny:
3
- cena 1 m wody dla ludności - 2.25 zł
Utrzymanie oczyszczalni w dobrym stanie wymaga
brutto,
nakładów finansowych
- opłata stała - 1.60 zł brutto/mc,
3
3
Podwyżka cen: 1m wody o 15 groszy, tj. 7%,
- cena 1 m ścieków dla ludności - 2.65 zł brutto,
3
3
1m ścieków o 15 groszy, tj. 6% spowodowana jest
- dotacja przez gminę do 1 m ścieków - 3,28 zł
prognozowanym wzrostem cen towarów i usług
brutto,
(w szczególności energii elektrycznej) oraz
- cena ścieków dla jednostek gospodarki
planowanym wzrostem nakładów na roboty
uspołecznionej i prowadzących działalność
remontowe istniejących sieci.
gospodarczą - 5,93 zł brutto,
3
- cena 1 m ścieków dowożonych na oczyszczalnię Władysław Tytuła
4.50 zł brutto.

NIEWIELKIE ZMIANY W PODATKACH
Podatek rolny, podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych to podatki,
które między innymi należą do głównych źródeł
dochodów gminy.
Rada Gminy corocznie określa ich
wysokość i od kilku lat podatki utrzymywane są na
podobnym poziomie. W ramach swoich uprawnień
Rada Gminy nie może dobrowolnie ustalać stawek,
ponieważ najmniejsze obniżenie górnych granic
podatku ma ujemny wpływ na dochody i subwencje
gminy.
W 2008 roku z tytułu obniżenia ceny żyta
gmina utraciła dochody w podatku rolnym od osób
fizycznych w kwocie 180 tyś.zł, a od jednostek
prawnych 7 tyś.zł.
Natomiast zmniejszenie stawek w podatku
od nieruchomości oraz zwolnienia ( chodzi tu
o budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
związane z działalnością rolniczą, nieruchomości
przeznaczone na cele mieszkalne osób
duchownych, budynki, w których działają
stowarzyszenia) spowodowały utratę gminnych
dochodów w kwocie 217 tyś.zł od osób fizycznych
i 272 tyś. zł od jednostek prawnych.
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Obniżenie górnych stawek w podatku od
środków transportowych wpłynęło na spadek
dochodów gminy w 2008 roku od osób fizycznych
w kwocie 92 tyś. zł, natomiast od jednostek
prawnych 4 tyś. zł.
Informujemy mieszkańców gminy, iż
w 2009 roku podatek rolny kształtuje się na
poziomie 2008 roku, będzie zatem wynosił 100 zł za
1 ha przeliczeniowy dla rolników i 200 zł za 1 ha
fizyczny dla właścicieli użytków rolnych do 1 ha
fizycznego. Rada Gminy w Tryńczy obniżyła
ustaloną przez Prezesa GUS cenę skupu żyta
z 55.80 zł za kwintal do kwoty 40 zł .
Stawki podatku od nieruchomości oraz
stawki podatku od środków transportowych nieco
wzrosną w 2009 roku i będą wyższe o 4.2%
w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2008.
Minimalny wzrost podatków jest
uzasadniony, gdyż dochody uzyskane z podatków
lokalnych mają duże znaczenie dla budżetu gminy.
Im więcej gmina posiada dochodów, tym więcej
można wykonać inwestycji, które poprawiają
standard życia społeczności lokalnej.
Maria Grunt
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Podmiot dokonujący
Zimowa aura zawitała już do nas,
Nazwa drogi /relacja/
odśnieżania
Lp.
zatem pora by przedstawić Państwu zasady 1.
Głogowiec – Machówki
zimowego utrzymania dróg na terenie 2.
Głogowiec – Nowa Wieś
Stanisław Strama
Głogowiec – Ujście
gminy. Odśnieżaniem w sezonie zimowym 3.
Głogowiec – Dudki
2008/2009 zostanie objętych ok. 60 4.
5.
Gniewczyna Łań. – Piaski
odcinków dróg, o łącznej długości 60 km, z 6.
Gniewczyna Łań. – Poręby
czego 28,4 km to drogi gminne, 7.
Gniewczyna Łań. – Zawisłocze Wielkie
8.
Gniewczyna Łań. – Koniec
a pozostała część to drogi dojazdowe.
Komunalny Zakład
Gniewczyna Łań. – do Kościoła
Odśnieżanie odbywać się będzie 9.
Budżetowy
Gniewczyna Łań. – do Młyna
systemem interwencyjnym w zależności 10.
11.
Gniewczyna Łań. – Gniewczyna Tryniecka
od potrzeb.
12.
Gniewczyna Tr. – Zawisłocze Małe
Dlatego też podajemy adresy i telefony, 13. Gniewczyna Tr. – do Dołu
– Ubieszyn
KZB Tryńcza
pod które mieszkańcy powinni zgłaszać 14. Gorzyce
15.
Gorzyce
– Przykopa
swoje uwagi w tym zakresie
16.
Gorzyce
– Cierpisze
1. Urząd Gminy w Tryńczy (tel.642–12–21 17. Gorzyce
– Podłuże
Ficek Ryszard
– Niechciałki
w.40) w godz. od 730 do 1530 (Penkal 18. Jagiełła
19.
Jagiełła
– przy byłej zlewni mleka
Tomasz)
20.
Jagiełła
– do Lasu
2. Komunalny Zakład Budżetowy Gminy 21. Tryńcza
– do Kościoła
KZB Tryńcza
T r y ń c z a t e l . 6 4 2 – 1 2 – 8 8 k o m . 22. Tryńcza
– Kraszaki
Stanisław Strama
23.
Tryńcza
– Stróże
Majcher Henryk
0693–342–912 (Tytuła Władysław)
24.
Ubieszyn
– Głogowiec
3. Sołtysi poszczególnych miejscowości.
Strama Stanisław
25.
Ubieszyn
– Borki
Zestawianie dróg gminnych 26. Ubieszyn
– Kaspry
przeznaczonych do odśnieżania.
27.
Wólka Małkowa – Chodaczów
KZB Tryńcza
W pierwszej kolejności drogi będą
Informujemy, iż w przypadku gdy sprzęt
odśnieżane przez następujące podmioty:
ciągnikowy nie będzie w stanie doprowadzić
1. Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
głównych dróg gminnych do przejezdności
– tel. 642–12–88
skierowany
zostanie tam sprzęt ciężki.
2. Pan Stanisław Strama – tel. 511–047–151
Zapewniamy odpowiedni nadzór nad
3. Pan Ryszard Ficek – tel. 732–42–56
realizacją zimowego utrzymania dróg, natomiast
4. Pan Majcher Henryk- tel. 642–10–67
mieszkańców prosimy o systematyczne odśnieżanie
chodników przy swoich posesjach.
Tomasz Penkal

CZY PODATKI MOŻNA POLUBIĆ ?
Z definicji - podatek jako kategoria
ekonomiczno- prawna, jest przymuso-wym,
bezzwrotnym i nieodpłatnym świadczeniem, pobieranym przez państwo
i m. in. samorządy gminne. Określają to
ustawy.
Z pośród różnych rodzajów
podatków, samorząd gminny, upoważniony
jest do ustalania i pobierania tylko tzw.
podatków lokalnych, sprawując w tym
zakresie ich funkcję fiskalną.
W ramach podatków lokalnychRada Gminy ustala stawki dla podatku
rolnego i leśnego oraz od nieruchomości
i środków transportowych, natomiast zbiera
te podatki Wójt przy pomocy podległego
mu Urzędu Gminy.

Poprawia się estetyka i funkcjonalność naszych obiektów
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cd. na str. 20
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cd. ze str 19
Przedmiotem opodatkowania w roku 2009
są grunty rolne i inne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz nieruchomości
i budowle- związane przede wszystkim
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź
prowadzoną inną działalnością. Podatek od
środków transportowych dotyczy przede wszystkim
p o s i a d a c z y, p r o w a d z ą c y c h d z i a ł a l n o ś ć
gospodarczą.
Łączne dochody z podatków lokalnych
i innych opłat ( w tym opłaty skarbowe,
eksploatacyjne i za wydane zezwolenia na sprzedaż
alkoholu), stanowią zaledwie 19,1% udziału
w dochodach budżetu gminy, który zamyka się na
rok 2009 kwotą 17.570 tys. zł. Pozostałe dochody to
dotacje, subwencje, kwoty wyrównawcze i udział
w podatku od wynagrodzeń- przekazywanych
gminie z budżetu państwa.
Rada Gminy, ustalając wszelkie stawki
podatków lokalnych dla naszej gminy na rok 2009 z wielką troską pochylała się nad sytuacją
podatników w zakresie ich osłabionej zamożności,
znacznego jeszcze bezrobocia i różnych innych
utrudnień w egzystencji rodzin. Generalnie Rada nie
skorzystała z górnych stawek podatkowych,
pozostawiając zwłaszcza podatek rolny na poziomie
z roku 2008. Łączna wartość obniżeń od wszystkich
stawek podatkowych w gminie wyniesie od 850 tys.
zł. Kwota obniżek od kilku już lat wzrastauszczuplając dochody gminy.
Można byłoby nawet stwierdzić, że stawki
podatków w naszej gminie w ostatnich sześciu
latach, nie nadążają za wzrostem inflacji z tego
samego okresu. Dodatkowo Rada, stwarzając
zachętę dla potencjalnych inwestorów na terenie

gminy (dla jej rozwoju), przewidziała ulgi w postaci
okresowego ( nawet kilkuletniego) obniżania
podatku.
W wielu przedmiotach opodatkowania, podatki
w naszej gminie są niższe niż w odnośnych
przedmiotach gmin ościennych (np. Leżajsk,
Jarosław).
Rozważając zagadnienie poziomu
podatków lokalnych w gminie, trzeba zawsze
równolegle spojrzeć na ich przeznaczenie, sposób
wykorzystania. I tu jawi się ich funkcja
redystrybucyjna.
Władzy samorządowej gminy ( Radzie i Wójtowi)
bardzo zależy na możliwie najlepszym,
zrównoważonym rozwoju gminy, w taki sposób, by
beneficjentem tego rozwoju w pełni pozostawała
społeczność gminy. Pozostajemy w przeświadczeniu, że obrany kierunek rozwoju - ten wyżej
wymieniony warunek spełnia.
Oświata, kanalizacja, wiejskie domy kultury, drogi
i chodniki, oświetlenie, pomoc społeczna, hale
i boiska sportowe oraz wiele innych zrealizowanych
i zaplanowanych zadań- wpisują się w oczekiwane
społecznie rezultaty tej polityki. Własne środki
finansowe pochodzące z podatków lokalnych - jako
wkład własny pozwalają na większą szansę
zdobywania pokaźnej wielkości środków
z zewnątrz, o które skutecznie zabiega Wójt Gminy.
Tak, więc podatki - choć są mało
sympatyczne - gdy je płacimy, stają się powodem do
dumy, a nawet patriotycznego obowiązku, gdy
spoglądamy na dzieła z nich powstałe, z których na
co dzień korzystamy i które w innej postaci do nas
wracają.
Teofil Jakubiec

KOMPUTER W KASIE
W dobie współczesnej wykorzystywanie
technik informatycznych staje się koniecznością
i wymogiem czasu. Również w naszym urzędzie
techniki te pozwalają szybko i profesjonalnie
obsłużyć klienta, dostarczyć mu odpowiedniej
informacji, a tym samym osiągnąć zamierzony cel,
czyli zadowolenie klienta.
Na pozór mogłoby się wydawać, że
informatyzacja gminnej kasy nie wnosi nic, co by
miało znaczący wpływ na usprawnienie
i udoskonalenie pracy oraz przyczyniłoby się do
zadowolenia klienta. Nic bardziej mylnego! Teraz
każdy klient, dokonując wpłat w kasie gminnej
może przy okienku uzyskać wszystkie potrzebne
informacje, np. o wysokości należnej raty podatku
rolnego. Ponadto komputeryzacja kasy to także
usprawnienie procesu księgowania, większe też
20

Komputer ułatwia pracę
możliwości bieżącego bilansowania dokonywanych wpłat i wypłat.
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Janina Trojanowska

GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM
podatek rolny i czynsz dzierżawny, natomiast dla
rolników dopłatę bezpośrednią. Ogółem
wydzierżawionych jest 254 ha gminnych użytków
rolnych, z czego w Jagielle 105,90 ha, w Gorzycach
51 ha, w Głogowcu 44,95 ha,w Gniewczynie Łań.
43,84 ha, w Gniewczynie Tryn. 0,91 ha,
a w Ubieszynie 7,08 ha.
Ponadto informuje się, że w budynkach stanowiących gminną własność
wynajmowane są lokale pod prowadzenie
różnego rodzaju działalności gospodarczej,
np.: świadczenie usług lekarskich, gabinet
stomatologiczny, gabinet kosmetyczny,
aptekę, biuro poselskie, sklepy, zakłady
fryzjerskie. Posiadamy jeszcze wolne lokale
do wynajęcia w Wólce Ogryzkowej,
Ubieszynie, w byłym ośrodku zdrowia
w Tryńczy (na prowadzenie gabinetu
rehabilitacyjnego).
W 2009 r planowana jest sprzedaż działek
budowlanych z mienia wiejskiego
Tereny pod zabudowę mieszkaniową w Wólce Ogryzkowej w Gorzycach (na Żurawcu) i Jagielle (obok
stadionu) .
wiadomości. Jeżeli pierwszy przetarg nie został
W chwili obecnej gmina posiada
rozstrzygnięty, przeprowadza się drugi. Protokół
dokumentację do sprzedaży 5 działek budowlanych
z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę
na terenie wsi Gorzyce i 2 działki na terenie wsi
do zawarcia aktu notarialnego.
W latach 2007 – 2008r. sprzedano:
6 działek rekreacyjnych o ogólnej pow.
2,40 ha, 4 działki rolne o pow. 3,05 ha,
8 działek budowlanych o pow. 2,30 ha
w Jagielle; 4 działki rolne o pow. 0,70 ha,
2 działki budowlane o pow. 0,2180 ha
w Gorzycach; 3 działki budowlane o pow.
0,36 ha, 2 działki o pow. 2,00 ha
z przeznaczeniem na prowadzenie usług
przemysłowych w Gniewczynie Łań. oraz
2 działki rolne o pow. 0,8532 ha, 3 działki
budowlane o pow. 0,36 ha w Wólce
Ogryzkowej. Ponadto gmina stała się
właścicielem działek z przeznaczeniem
pod boisko sportowe oraz pod kompleks
Działka rekreacyjna w Jagielle
sportowy „Orlik-2012” w Tryńczy, parku
w Tryńczy, działki po Kółku Rolniczym
Jagiełła. Zainteresowanych zakupem wymiew Głogowcu, ostojników po byłej Cukrowni
nionych działek prosimy o kontakt z Referatem
Przeworsk na terenach wsi Gniewczyna Tryniecka
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój
i Gorzyce.
nr 4, tel. 0 ( 16 ) 642 12 21, wew. 40.
Inną formą zagospodarowania gruntów
Nadmienić należy, że gmina nasza staje się
było przekazanie ich w dzierżawę rolnikom, co
atrakcyjna, ponieważ obserwujemy zainterespowodowało lepsze zagospodarowanie, likwidację
sowanie zakupem czy dzierżawą terenów osób
chwastów, a ponadto przyniosło efekt w postaci
spoza gminy .
korzyści finansowych dla obu stron, tj. dla gminy
Dorota Szelepa
Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
przeprowadza się w oparciu o obowiązujące
p r z e p i s y. P r z e t a rg i o g ł a s z a , o rg a n i z u j e
i przeprowadza się najczęściej w formie przetargu
ustnego nieograniczonego (licytacji). Ogłoszenie
o sprzedaży lub dzierżawie podaje się do publicznej
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RÓŻNE FORMY ZATRUDNIENIA
Dzięki owocnej współpracy Urzędu Gminy
Tryńcza z
Powiatowym Urzędem Pracy
w Przeworsku pozyskaliśmy wiele
środków
pieniężnych na różne formy zatrudnienia, tj.: staże,
przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne,
roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne.

Małgorzata Kogut w biurze Urzędu Gminy
Wielu młodych ludzi po zakończeniu
edukacji nie może znaleźć zatrudnienia, ponieważ
nie mają doświadczenia zawodowego wymaganego
przez większość pracodawców. Poprzez staże

i przygotowania zawodowe, absolwenci zdobywają
wiedzę ,praktyczne umiejętności , przygotowując
się w ten sposób do pracy zawodowej.
Ponadto młodzież odbywająca staże
i przygotowanie zawodowe w naszej gminie
uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach,
ucząc się współpracy ze społecznością lokalną.
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac
interwencyjnych i społecznie użytecznych,
wykonując różne prace remontowe i porządkowe,
w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy
estetyki naszych miejscowości.
W latach 2007-2008 w Urzędzie Gminy
z poszczególnych form skorzystało:
2007 r.
Staż
- 10 osób
Przygotowanie zawodowe
- 3 osoby
Prace społecznie użyteczne
- 56 osób
2008 r.
Staże
8 osób
Przygotowanie zawodowe
4 osoby
Prace społecznie użyteczne
- 20 osób
Roboty publiczne
- 4 osoby
Krystyna Penkal

ZWROT PODATKU UTRZYMANY
Przypomina się rolnikom, że nadal
obowiązuje ustawa o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Od 1 do 30 marca 2009 r. i od 1 do 30
września 2009 r. będzie można składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej
napędowy.
Nadmienia się, że wnioski składane przed
i po wskazanych terminach nie będą rozpatrywane.
Wniosek winien być złożony na formularzu
ustalonym przez Ministra Rolnictwa, który można
pobrać w Urzędzie Gminy - pokój nr 7 na parterze.
Jest on także zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy (nr strony: www.tryncza.itl.pl.).
Do wniosku należy dołączyć oryginały
faktur VAT za zakupiony olej napędowy z okresu
sześciu miesięcy poprzedzających miesiące
złożenia wniosku, tj. w marcu dołącza się faktury
z okresu od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,
a we wrześniu faktury za zakupiony olej od 1 marca
do 31 sierpnia 2009 r. Faktury powinny być
wystawione na nazwisko posiadacza gospodarstwa

rolnego. Zatem kupując olej napędowy, należy
poprosić sprzedawcę o wydanie faktury VAT,
w której będzie uwidocznione imię i nazwisko,
adres i NIP rolnika.
Jednocześnie informuje się, że nie
przysługuje zwrot części podatku akcyzowego
z biopaliwa o nazwie BIOESTER, ponieważ paliwo
to przy zakupie jest zwolnione z akcyzy.
Roczny limit oleju napędowego wynosi
86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu
podatku akcyzowego na 2009 r. w chwili obecnej
nie została jeszcze ustalona przez Radę Ministrów.
Przypomnę, że w 2008 r. stawka ta wynosiła 0,85 zł
za litr oleju.
Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako
iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego
przez producenta rolnego i stawki zwrotu podatku
akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej
corocznie przez Radę Ministrów.
Zachęcam rolników do składania wniosków,
bo to przecież okazja do zwrotu części pieniędzy
wydanych na prowadzenie gospodarstwa.
Lucyna Kulpa
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KOMISJA PODSUMOWUJE SWOJE DZIAŁANIA
Mija kolejny rok pracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Czynimy pierwsze podsumowania, analizowane są
skuteczne poczynania oraz porażki. Kończący się
rok może nie przyniósł spektakularnych sukcesów,
ale w ocenie członków Komisji, był to czas
realizacji wyznaczonych celów na dobrym
poziomie.
Z szeregu zapisanych w Gminnym
Programie Profilaktyki na ten rok zadań, najwięcej
trudności przyniosło skuteczne dotarcie do osób
nadużywających alkoholu. Żeby w tym zakresie
skuteczne było działanie Gminnej Komisji, musi
być wyrażona dobra wola i chęć poddaniu się terapii
przez uzależnionego. Wielokrotnie Komisja
doświadczała w tym zakresie dezaprobaty dla jej
poczynań. Wynikało to właśnie z braku decyzji
o podjęcie leczenia, czyli odrobiny dobrej woli
osoby uzależnionej.
Ten rok jest przykładem dobrze układającej
się współpracy między Gminną Komisją a Gminną
Oświatą. Wzorem lat poprzednich w gimnazjach
i szkołach podstawowych realizowane były
programy profilaktyczne. Pedagodzy prowadzili
zajęcia sportowe, w czasie których podejmowane
były zagadnienia z zakresu profilaktyki, dzieci
i młodzież uczestniczyła w ogólnopolskiej

kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. I tym
razem były nagrody i wyróżnienia dla dzieci
z Tryńczy i Ubieszyna. Wydaję się, że te wszystkie
działania skierowane do uczniów dobrze wpisują się
w trend propagowania właściwych postaw,
zdrowego stylu życia oraz dezaprobaty dla
zachowań ryzykownych wśród młodzieży.
Tegoroczne wakacje dla sporej grupki
naszych dzieci przyniosły wiele niezapomnianych
wrażeń. W tym roku ze środków preliminarza
skorzystało w sumie sto jedenaścioro dzieci.
Praktycznie, co dziesiąty uczeń i uczennica naszej
gminy uczestniczyli w koloniach czy obozach
finansowanych całkowicie lub w części z tych
środków. Należy podkreślić fakt współfinansowania wyjazdu dzieci przez organizacje
kościelne, np. „Caritas”Archidiecezji Przemyskiej.
Dobrze pojęta współpraca jest zawsze
z korzyścią dla tych, do których adresowana jest
pomoc czy wsparcie. Gminna Komisja
doświadczyła jej wielokrotnie ze strony organów
samorządowych, policji, oświaty czy kościoła.
Dlatego należą się słowa uznania i podziękowania
dla wszystkich , którzy wpisali się w tę współpracę.
Gminna Komisja dołącza się do życzeń
Świąteczno-Noworocznych.
Tadeusz Żytecki

EDUKACJA REGIONALNA
Nauczanie to ważny proces w kształtowaniu
postaw społeczno- moralnych młodego człowieka.
Jednym z wielu jego celów jest budzenie więzi
uczniów z Ojczyzną. Żeby wychować patriotę,
a potem Europejczyka na miarę XXI wieku, należy
uświadomić dzieciom, że najważniejsze dla
każdego człowieka są w życiu: rodzinny dom,
podwórko, potem ulica, szkoła, wieś, dzielnica
i miasto, czyli moja „Mała Ojczyzna”. Przeżywanie,
obserwowanie, zdobywanie doświadczenia
i gromadzenie wiadomości rozbudzają miłość do
niej. Żeby młody człowiek poczuł więź
z najbliższym otoczeniem, nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, w
ramach realizacji ścieżki edukacyjnej „Dziedzictwo
kulturowe”, zorganizowali w dniu 21 października
br. wycieczkę do Leżajska. Wzięli w niej udział
uczniowie klas IV, V i VI. Głównym celem wyjazdu
było zwiedzenie muzeum przyklasztornego
oo. Bernardynów oraz bazyliki. Eksponaty, które
znajdują się w muzeum mają ponad 200 lat.
Ogromne zainteresowanie dzieci wzbudziły zbiory
pochodzące z odległych krajów świata. Zwiedzając
bazylikę, oprócz pięknych rzeźb, malowideł –

Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II
uczniowie podziwiali najsłynniejsze i najstarsze
w Polsce organy. Wysłuchane „Ave Maryja”
z pewnością na długo pozostanie w ich
wspomnieniach.
Barbara Czeszyk
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Z KART GMINNEJ OŚWIATY
rocznicę nadania imienia.
W Gorzycach
remontowano klasopracownie, pomalowano korytarze, wykonano
część ogrodzenia, a obecnie opracowywany jest
projekt na budowę sali gimnastycznej. W przyszłym
roku zapewne będą wykonywane prace związane
z uroczystością nadania imienia.
Ubieszyn może się pochwalić pięknymi
parkingami przed i za szkołą oraz
ogrodzeniem części placu szkolnego.
Podczas ostatnich wakacji pomalowano
wewnątrz szkołę. Znaczą część prac
wykonali rodzice w czynie społecznym.
Szczególne podziękowania składam Pani
Elżbiecie Kasper za duże zaangażowanie
w te prace.
W Tryńczy oddano do użytku
pełnowymiarową halę sportową, a w tym
roku boisko „Orlik 2012”. Warunki do
uprawiania sportu dla całej gminy
poprawiły się.
Od ubiegłego roku wydawane są
we wszystkich szkołach ciepłe posiłki.
W tym też celu wyposażono szkoły
Przedszkolaki w Jagielle mają doskonałe warunki do zabawy i nauki w naczynia oraz niezbędny sprzęt.
Pozyskano na to 126.000,00zł z Urzędu
Kończący się rok, jak również półmetek obecnej
Wojewódzkiego. Od września br. wszystkie szkoły
kadencji samorządu skłania do refleksji. Mamy
przyłączyły się do akcji „szklanka mleka”.
świadomość, że dużo udało się nam zrobić, ale
przed nami ciągle nowe wyzwania.
Poniżej przedstawiamy naszym
czytelnikom ogólne informacje na temat
zrealizowanych zadań w szkołach .
Przedszkole w Jagielle przeniesiono do nowo wyremontowanej sali
w szkole oraz dostosowano zaplecze
kuchenne i świetlicę do obowiązujących
przepisów. Przebudowano kotłownię
z węglowej na gazową, a w pomieszczeniach po kotłowni
trwają
prace związane z budową sali
gimnastycznej. W tym roku, dzięki
dużemu zaangażowaniu dyrektora
szkoły, sołtysa, radnych z Jagiełły oraz
Pana Stanisława Jagiełły, udało się
również byłe mieszkanie nauczycielskie
Obiady bardzo smakują uczniom w Jagielle
zaadoptować na salę przedmiotów
Samorząd „inwestuje” także w młodzież. Od
artystycznych. Na wyposażenie tej klasopracowni
2006r. wprowadzono stypendia naukowe,
pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej
wypłacane po zakończeniu każdego semestru.
10.000,00zł.
Jak wynika z danych, liczba stypendystów z każdym
W Gniewczynie Łańcuckiej odnowiono
rokiem systematycznie wzrasta. W tym miejscu
elewację szkoły, pomalowano dach, wykonano
pragnę zachęcić wszystkich uczniów do wytężonej
parking na placu szkolnym oraz przeniesiono
pracy, gdyż niebawem będziemy wypłacać kolejne
pomnik patrona przed budynek od strony drogi
stypendia.
głównej. W 2009 roku szkoła będzie świętować 20
Niejednokrotnie informowałam już Państwa
o najistotniejszych wydarzeniach zachodzących
w naszej oświacie. Jest to z pewnością temat bardzo
nam bliski. Samorząd tryniecki czyni ciągłe
starania, aby wyrównywać szanse edukacyjne
młodzieży wiejskiej. W tej dziedzinie można
zauważyć w naszych szkołach wiele pozytywnych
zmian.
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Zależy nam bardzo, aby uczniowie
z naszej gminy mieli możliwość
korzystania z różnych form spędzania
wolnego czasu. W czasie ferii zimowych
organizowane były różnego rodzaju
zajęcia w ramach pozyskanych środków z
programu „pożyteczne ferie”. Aktualnie w
szkołach realizowane są rządowe projekty
wyrównywania szans edukacyjnych.
Szkoły, przy współpracy z organem
prowadzącym oraz
Stowarzyszeniem
„Kraina Sanu” pozyskały łącznie na trzy
projekty 52.000,00zł .Organizowane są
zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki,
wyjazdy na basen, do kina czy teatru.
Zauważa się jednak brak zainteresowania
ze strony uczniów zajęciami dodatkowymi. Tu
apelujemy do rodziców, aby zachęcali swoje
pociechy do korzystania z różnych zajęć, jakie
oferują szkoły, biblioteki, Trynieckie Centrum
Kultury czy organizacje pozarządowe.
Niepokojąca jest demografia w naszej
gminie. Od tego roku szkolnego Szkoła Filialna w
Głogowcu została zlikwidowana, a demografia
ROK

1999

2000

2001

Poprawia się estetyka otoczenia naszych szkół
wskazuje, że w Wólce Małkowej, w nowym roku
szkolnym byłoby 8 dzieci w klasach od 0-III ( wg
stanu faktycznego).
Poniższa tabela obrazuje liczbę urodzeń
w poszczególnych miejscowościach. Nie są to dane
optymistyczne, ale od 2006r. zauważa się tendencję
rosnącą.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Miejscowość
1.

Głogowiec

6

5

2

1

1

3

0

1

2

0

2.

29

23

32

29

22

33

22

20

28

25

10

18

9

8

14

6

9

14

3

10

4.

Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

12

19

17

12

11

21

9

10

12

19

5.

Jagiełła

6.

Tryńcza

20
14

17
14

16
18

7
15

10
18

7
13

14
17

14
12

12
12

12
9

7.

Ubieszyn

15

9

8

10

9

7

6

7

10

8

8.

5

5

2

2

1

2

1

1

1

1

9.

Wólka
Małkowa
Wólka Ogryzkowa

4

3

7

7

2

3

2

4

5

3

10.

Razem

115

113

111

91

88

95

80

83

85

87

3.

* stan na 03.12.2008r

Teresa Wielgos

POMOC DLA UCZNIÓW
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji oraz umożliwienia pokonania barier
dostępu do edukacji, które wynikają z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, corocznie udzielana jest
im pomoc materialna. Świadczeniami pomocy
materialnej są: stypendia i zasiłki szkolne.
W roku szkolnym 2007/2008r wpłynęło 652
wnioski o stypendia szkolne i 12 wniosków o zasiłek
szkolny. Do 31.12.2007r. pozytywnie rozpatrzono

597 wniosków, na łączna kwotę pomocy 72.325 zł
oraz 12 zasiłków szkolnych, na kwotę 3.360 zł.
W roku szkolnym 2008/2009 r. wpłynęło
236 wniosków o stypendia szkolne i 6 wniosków
o zasiłek szkolny. Pozytywnie rozpatrzono
223 wniosków, na łączną kwotę pomocy 39.809
oraz 6 o zasiłek szkolny, na kwotę 1.920 zł.
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HISTORYCZNA DATA
Wręczenie i nadanie sztandaru szkole jest
wydarzeniem niepowtarzalnym. Nie zdarza się
przecież co jakiś czas, ale na ogół ma miejsce
jednorazowo w historii jej istnienia.

Poczet sztandarowy w kościele
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie dniem takim był
28 października 2008 roku.
To - wyjątkowe dla Szkoły - wydarzenie
miało miejsce również w dniu nieprzypadkowo
wybranym. Dwudziestego ósmego października
przypada w Kościele wspomnienie Św. Judy
Tadeusza, którego imię nosił Patron naszej szkoły Tadeusz Kościuszko.
Uroczystość - na którą przybyli
przedstawiciele władz parlamentarnych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele
pw. Św. Kazimierza w Tryńczy, którą
celebrował Ks. Roman Trzeciak.
Ceremonia poświęcenia i wręczenia sztandaru
była dla społeczności
uczniowskiej piękną lekcją patriotyzmu,
idealną lekcją wychowawczą, a zaproszonym gościom, pedagogom i rodzicom
dała okazję do pogłębionej refleksji nad
tym, jak ważne i odpowiedzialne jest Ich
zadanie w procesie właściwego
kształtowania postawy obywatelskiej
przyszłego, dzisiaj młodego jeszcze, pokolenia
Polaków.
Sztandar szkoły to znak jej wyróżnienia
i wywyższenia, to reprezentacja, wizualny
dokument, wyróżniający ją spośród wielu innych

placówek wychowawczo-oświatowych. Od tego
historycznego dnia będziemy posługiwać się tym
znakiem, jako swoją oficjalną wizytówką na
wszystkich uroczystościach o charakterze
narodowym, patriotycznym czy
obywatelskim.
Kieruję słowa podziękowania
do Wszystkich, którzy przyczynili się
do zorganizowania i uświetnienia tej
długo oczekiwanej
uroczystości,
a szczególnie:
- Księdzu Proboszczowi parafii Tryńcza
za odprawienie Eucharystii i poświęcenie Sztandaru;
- Zarządowi Kółka Rolniczego w Ubieszynie – głównemu sponsorowi ;
- Panu Wójtowi, Gościom - którzy
przyjęli zaproszenie,
- Nauczycielom oraz Mieszkańcom wsi
Ubieszyn - za okazaną hojność przy
zakupie „cegiełek”, z których
zgromadzone środki finansowe pozwoliły nie
tylko zorganizować uroczystość, ale wzbogacić
inwentarz szkoły o cyfrowy aparat fotograficzny
i dwa radiomagnetofony.
- Panu Sołtysowi, Członkiniom Koła Gospodyń
Wiejskich w Ubieszynie oraz Radzie Rodziców – za
osobisty wkład pracy w przygotowanie
uroczystości.

Uroczyste ślubowanie uczniów
Dziękuję również Uczniom naszej Szkoły,
którzy – mimo bardzo młodego wieku – wykazali
„dorosłą” postawę podczas przygotowań do tego,
wyjątkowego w historii Szkoły, wydarzenia.
Małgorzata Matuszek
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RODZINA JEST JAK DRZEWO
technikami piękne rozgałęzione drzewa, ilustrujące
Rodzina odgrywa ważną rolę w kreowaniu
ich związki rodzinne. Realizacja tego zadania
i podtrzymywaniu zbiorowej pamięci, a także
w tworzeniu poczucia ciągłości
oraz zakorzenienia jednostki.
Każda ma swoją historię, która
związana jest z dziejami ojczyzny,
stanowi małą część historii świata.
Wiele rodzin stara się więc ją
poznać. W programie nauczania
historii w szkole podstawowej duży
nacisk położony jest na realizację
treści regionalnych i patriotycznych. Jesteśmy częścią zjednoczonej Europy, dlatego ważne jest
to, aby dzieci poznały swoje
korzenie, były dumne ze swojego
pochodzenia. Uczniowie klasy IV
Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Kantego w Tryńczy od września
br. realizowali program pt.
„Poznajemy dzieje swojej
Faustyna Kiełbowicz i jej mama prezentują wykonane drzewo
rodziny”. Przez trzy miesiące
przejęli na siebie rolę badacza, poszukując
odegrała dużą rolę w poznawaniu związków,
potrzebnych informacji do opracowania drzewa
pokrewieństw i historii swojej rodziny.
genealogicznego swojej rodziny. Rozmawiali
Niewątpliwie zintegrowała środowisko rodzinne.
z najbliższymi – rodzicami, dziadkami i innymi
Nauczyła dzieci aktywności, dociekliwości,
starszymi członkami rodziny. Sięgali do albumów
poszerzyła ich wiedzę o rodzinie, a piękne
z fotografiami, przeglądali rodzinne pamiątki,
i wartościowe efekty ich pracy znajdą właściwe
dokumenty, odznaczenia. Po zakończeniu
miejsce w każdym domu.
Jolanta Nowosielska
żmudnych badań uczniowie wykonali różnymi

W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
Biblioteka w życiu Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Tryńczy spełnia ważną funkcję,
gdyż korzystają z niej nauczyciele oraz uczniowie,
przygotowując się do zajęć. Każdy chce zapoznać
się z najnowszymi publikacjami, książkami czy
czasopismami. Muszę z radością stwierdzić, że
uczniowie chętnie przychodzą do biblioteki po
interesujące pozycje, nie tylko związane
z obowiązkową lekturą. Kontakt dzieci i młodzieży
z biblioteką nie ogranicza się do tych zwyczajnych,
tradycyjnych form pożyczania i oddawania książek.
Zakres usług bibliotecznych stale się rozszerza
o nowe, ciekawe formy pracy. Zachętą dla
wszystkich stał się „Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych” obchodzony w październiku.
Nasza biblioteka wystąpiła z propozycją ciekawych

konkursów, które miały za zadanie rozbudzić
zainteresowania dzieci i młodzieży sztukami
plastycznymi, zachęcić do czytania większej ilości
książek. Ponadto skłonić do samodzielnych
poszukiwań informacji o pisarzach i poetach
dawnych czy też współczesnych oraz motywować
do interpretacji własnej utworów literackich.
Ogłoszone konkursy zainteresowały uczniów.
Z niecierpliwością oczekiwali na ich
rozstrzygnięcie. Nastąpiło to w listopadzie br.
W konkursie plastycznym „Mój ulubiony
bohater książkowy” I miejsce przypadło Oli
Chomicz z kl. I, miejsce II ex aequo zdobyły: Sylwia
Bury, Gabriela Kiełbowicz i Wiktoria Nagórna
z kl. II oraz Karol Jędruch z kl. III.
c.d. na str. 26
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Natomiast III, równorzędne miejsce
otrzymali: Anna Szydłowska z kl. I, Szymon Krupa
i Mateusz Wojtyna z kl. III.
W konkursie na „Zakładkę do książki” I miejsce
zajęli: Kamila Czeszyk i Anna Szydłowska z kl. I
oraz Bartłomiej Wojtyna z kl. II. Miejsce II
przypadło Rafałowi Machowi i Patrycji Siemieniak
z kl. II, a III miejsce przyznano Klaudii Siry z kl. II i
Maksymilianowi Szczepańskiemu z kl. I.Uczniowie
klas IV-VI mogli wziąć udział w dwóch konkursach.
I tak, w konkursie „Harry Potter” I miejsce zdobył
Karol Myłek z kl. VI, II miejsce otrzymał Piotr Pysz
z kl. VI, a III miejsce zajął Patryk
Kowalski z kl. IV. Karol Myłek
zwyciężył też w konkursie
„Postać z literatury, którą
uważam za najciekawszą”.
W konkursie „Zgadnij kto to?”
dla uczniów gimnazjum
I miejsce zajęli: Adrian Bury
i Paweł Pysz z kl. I b, a II miejsce
otrzymały: Diana Duża
i Agnieszka Skitał z kl. III b.
Miejsce III - Marlena Łyżeń z kl.
III b.
Laureaci konkursów
otrzymali dyplomy i nagrody.
Pozostałym uczestnikom
przyznano drobne upominki.
Jeszcze raz gratulujemy
wszystkim nagrodzonym
i dziękujemy za udział
w konkursach. Podziękowania należą się również
rodzicom, którzy zachęcali swe dzieci, aby wolny
czas poświęcały na takie pożyteczne zajęcia. Muszę
przyznać, że cieszyłam się, widząc zapał
czytelników biblioteki do uczestniczenia
w ogłoszonych konkursach. Z całą pewnością były
one pożyteczne. Uczniowie przekonali się, że
potrafią samodzielnie wykonać prace plastyczne,
wykorzystać swoją bujną wyobraźnię do
namalowania portretu książkowego bohatera.
Starali się dokładnie przeczytać książkę
i zapamiętać ważne szczegóły. Charakteryzując
ciekawą postać bohatera literackiego, uczyli się
samodzielnej oceny jego postępowania, co miało
duże walory wychowawcze. Może ktoś
zakwestionować, że tak wiele przyznano miejsc
równorzędnych i nagrodzono wszystkich
uczestników. Jestem przekonana jednak, że stanowi
to dużą motywację do uczestnictwa w konkursach,
28

przełamuje nieśmiałość uczniów i podnosi poczucie
własnej wartości.
W październiku br. w bibliotece szkolnej
warto było obejrzeć wystawę najstarszych książek.
Jednym z „białych kruków” jest książka
J. K. Maćkowskiego „Adama Mickiewicza życie i
dzieła. W stuletnią rocznicę urodzin nieśmiertelnego wieszcza”, wydana nakładem Księgarni
„Dziennika Kujawskiego” w 1898 r.
Część uczniów odpowiedziała na apel
„Podaruj książkę bibliotece”, ofiarując własne
książki, byli to: Karol Jędruch i Michał Olearka

Wystawa prac konkursowych
z kl. III, Dominika Baranowska i Natalia Demczyna
z kl. IV oraz Aleksandra Czekierda z kl. V. Miło
nam, że biblioteka może liczyć na swoich
czytelników i bardzo im dziękujemy.
Na rynku pojawiają się nowe i pięknie
wydane książki. Marzeniem wszystkich
bibliotekarzy jest, by księgozbiór stale się
powiększał o atrakcyjne pozycje. W naszym
codziennym życiu dokonują się gwałtowne zmiany.
Dotyczą one kwestii obyczajowych, społecznych
i politycznych. Pojawiają się problemy, trudne
nieraz do rozwiązania przez dorastającą młodzież.
Właśnie w książkach można znaleźć próbę wyjścia
ze skomplikowanych sytuacji.
Rodzice, zachęcajcie swoje dzieci do
czytania, bo czytanie książek
bogaci język,
pobudza wyobraźnię, bo książka bawi, uczy
i wychowuje!
Lucyna Czeszyk
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ANDRZEJKOWE ZABAWY
Andrzejkowe wróżby przetrwały aż do dziś,
zwyczaj ten przechodzi z pokolenia na pokolenie
i cieszy się popularnością pomimo upływu lat. Aby
podtrzymać tę tradycję, w naszej szkole odbyła się
zabawa andrzejkowa połączona z różnymi
atrakcjami dla wszystkich uczniów gimnazjum.
Podczas dyskoteki miały miejsce liczne konkursy
i zabawy, m.in. taniec na gazecie, czy jedzenie
jabłka na wyścigi. Zwycięzcy konkursów otrzymali
symboliczne nagrody w postaci słodyczy. Atrakcją
wieczoru była wróżka, która przepowiadała
przyszłość, wróżyła z kart, odpowiadała na
Andrzejkowa wróżka
nurtujące nas pytania i pomagała rozwiązać nasze
problemy. Zachwyt i zdziwienie wzbudził również
duch, który zapraszał wszystkich uczestników
zabawy do wróżki. Ubiór i makijaż tej postaci
wywołał zarówno u uczniów, jak i nauczycieli
niezwykły entuzjazm.
Sądzę, że następna dyskoteka odbędzie się
w równie przyjaznej i sympatycznej atmosferze.
Miejmy nadzieje, że i na kolejnej zabawie nie
zabraknie atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Anna Kozdroń
Gimnazjum w Tryńczy

Na zabawie panowała radosna atmosfera

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Gmina Tryńcza współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.
Prowadzenie aktywnej polityki w tym zakresie jest
jednym z elementów efektywnego zarządzania
gminą. Oczywiste jest, że organizacje
pozarządowe odgrywają istotną rolę w życiu
politycznym lokalnego społeczeństwa,
przyczyniając się do jego aktywności, a także
poprzez podejmowanie różnorakich działań
wspomagają administrację w wypełnianiu
niektórych jej zadań.
Współpraca gminy z organizacjami
odbywa się w oparciu o corocznie uchwalany
program, który wskazuje realizatorów
poszczególnych zadań, obszary i formy
współdziałania, zlecanie i finansowanie zadań
oraz obowiązek kontroli i złożenie sprawozdań
z ich realizacji.
Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu
współpracy z daną organizacją jest prowadzenie
przez nią działalności na terenie gminy lub na rzecz
jej mieszkańców.
W bieżącym roku współpracowaliśmy

z Ludowymi Klubami Sportowymi oraz Kołami
Gospodyń Wiejskich. Organizacje te podjęły się
realizacji zadań w dziedzinie, upowszechnianie

Członkowie KGW Gniewczyna Łańcucka
na imprezie plenerowej
kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie
i promowanie kultury ludowej oraz miejscowych
tradycji i obyczajów.
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PROMUJEMY GMINNĄ KULTURĘ
Ostatnie dwa lata były niezwykle urodzajne
w wydarzenia kulturalne na terenie naszej gminy.
Trynieckie Centrum Kultury jest jednostką
współpracującą ze szkołami, bibliotekami, Kołami
Gospodyń Wiejskich, sołectwami, jednostkami
OSP i organizacjami sportowymi. W ciągu
bieżącego roku TCK zorganizowało 33 imprezy

Ludowy Zespół Śpiewaczy “Dolanie”
o charakterze kulturalnym i kulturalno –
rekreacyjnym. Do najważniejszych z nich zaliczyć
można: I Gminną Paradę Straży Grobowych
w Jagielle, nadanie sztandaru jednostce OSP
w Jagielle, Dni Gminy Tryńcza. Przegląd Piosenki
Biesiadnej i Gawędy. Co roku w parafiach odbywają
się koncerty kolęd, spotkania z okazji Dnia
Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia
Dziecka, konkursy recytatorskie, wokalne,
Spotkanie Twórców Ludowych, Bieg
Wiosny i Bieg Jesieni, Przegląd Piosenki
Religijnej oraz różnego rodzaju akademie
z okazji rocznic i świąt państwowych.
Nasze amatorskie zespoły
artystyczne prezentowały swój dorobek
nie tylko na terenie gminy czy powiatu,
lecz także w kraju oraz poza jego
granicami. Były to różnego rodzaju
przeglądy, festiwale, koncerty itp.
Możemy poszczycić się wieloma
nagrodami i wyróżnieniami. Do
największego sukcesu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Tryńczy należy zaliczyć
uzyskanie pierwszego miejsca podczas
Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych
w Krynicy Górskiej. Ponadto młodzi muzycy pod
batutą Edwarda Myłka zdobyli II miejsce oraz
nagrodę za najlepszy przemarsz podczas
Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
w Cieszanowie. Orkiestra koncertowała także
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podczas uroczystości 5-lecia istnienia Polskiej
Szkoły w Strzelczyskach na Ukrainie.
Kapela Ludowa i Zespół „Dolanie” zajęli
I miejsce w eliminacjach w Kańczudze
i zakwalifikowali się do udziału w festiwalu
w Kazimierzu Dolnym. Podczas II Przeglądu
Piosenki Biesiadnej w Tryńczy „Jagiellanie”
zdobyli pierwszą nagrodę, zaś „Śpiewające
Zośki” drugą.
W tym roku po raz pierwszy miała
miejsce Gminna Parada Straży Grobowych.
Inicjatorem imprezy był Grzegorz Drzystek
– Komendant Turków w Jagielle. We
wrześniu br. Kapela Ludowa z Gniewczyny
świętowała 15-lecie istnienia oraz
działalności artystycznej. Jubilatom,
p o d c z a s u r o c z y s t y c h o b c h o d ó w,
t o w a r z y s z y ł o w i e l e z e s p o ł ó w.
Obecnie na terenie gminy istnieje 16
zespołów artystycznych: Kwintet
Instrumentów Dętych, Zespoły Piosenki
Biesiadnej „Dolanie”, „Jagiellanie”,
„Śpiewające Zośki”, Zespoły Wokalne
„Hit”, „Asy”, „Mirabelki”, Grupa
Mażoretek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół
Tańca Nowoczesnego „Just 17”, Chór Mieszany
z Gniewczyny Łańcuckiej, Grupa Kabaretowa
„AN-ZO” oraz Schole „Jutrzenka”, „Promyki”,
„Jedność”.

Koncertująca Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Istniejące i działające na terenie gminy Koła
Gospodyń Wiejskich pomagają nam w organizacji
różnego rodzaju imprez kulturalnych. Na początku
lutego br. delegacje KGW, wraz z Kapelą Ludową,
„Śpiewającymi Zośkami” oraz „Jagiellanami”,
zwiedziły gmach Sejmu i przyjrzały się jego pracy.
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Komórka „Działu Promocji” znajdująca się
przy TCK promuje naszą gminę, utrzymuje liczne
kontakty z mediami, przygotowuje projekty, pisze
wnioski o pozyskanie środków unijnych na
organizację większych imprez plenerowych
i promocję zespołów. Chcemy złożyć serdeczne
podziękowania Radzie Gminy, Wójtowi oraz
innym osobom wspierającym działalność naszego
centrum, no i oczywiście wszystkim sponsorom za
znaczne wsparcie finansowe.
Podziękowania należy złożyć również
wszystkim zespołom artystycznym,
stowarzyszeniom, sołectwom, jednostkom OSP
i organizacjom sportowym za udzieloną pomoc
i zaangażowanie. Wszystkim życzymy zdrowia,
sukcesów i motywacji do pracy w nadchodzącym
2009 roku.

Dziewczęta z zespołu “HIT” - Gorzyce
Henryk Chruściel

PAMIĄTKI PO PRZODKACH
W wielu naszych domach do dzisiaj
zachowały się niezwykłe i ciekawe pamiątki
z dawnych czasów. Będące w lepszym lub gorszym
stanie obrazy, meble, książki, urządzenia przydatne
w gospodarstwie itp. były i są różnymi pamiątkami
z przeszłości oraz niemymi świadkami wydarzeń
z życia swoich właścicieli.

Historyczne zbiory naszego czytelnika
Z pewnością zabytkowe eksponaty znajdują się
w niejednym domu. Przykładem tego są zbiory,
które posiada Tadeusz Wlazło z Głogowca. Jest to
zbiór prenumeraty „Posłańca Apostolstwa Serca
Jezusowego” pochodzący z końca XIX w., który był
własnością jego dziadka. Ten interesujący zabytek
piśmiennictwa ,dzięki dbałości właściciela, został
dobrze zachowany, przez co i dzisiaj można
podziwiać piękne ryciny w nim się znajdujące. Co
ciekawe, każdy „Posłaniec” wydawany był raz
w miesiącu i zawierał m.in.intencje na każdy
miesiąc roku, modlitwy do „patrona miesięcznego”

oraz modlitwy codzienne i okolicznościowe.
Ponadto w zbiorach pana Tadeusza znajdują się
także inne czasopisma religijne, m.in. „Posłaniec
M a t k i B o s k i e j S a l e t y ń s k i e j ” , „ Ry c e r z
Niepokalanej”, a także kantyczki, czyli podręczne
śpiewniki religijne. Zawierają one pieśni religijne
na każdą porę roku, w tym kolędy, unikatowe
pastorałki i inne. Bardzo ciekawym zabytkiem
piśmiennictwa pochodzącym z 1904 r. są „Dzieje
biblijne starego i nowego przymierza” wydane we
Lwowie. Zawierają piękne litografie scen
biblijnych, które są uzupełnieniem zawartych tam
opowieści biblijnych.
Oprócz czasopism w zbiorach Tadeusza Wlazło
znajduje się kilka obrazów pochodzących
z przełomu XIX i XX w. Przedstawiają one m.in.
Świętą Rodzinę, imiennych patronów
zamieszkujących wtedy ten dom, tj. św.
Antoniego i św. Katarzynę. Duże wrażenie robi
piękna i unikatowa maszyna do szycia
z początku XX wieku.
Każdy z tych zabytków niezależnie od
przeznaczenia był nierozerwalnie związany
z życiem codziennym swoich właścicieli. Piękne
czasopisma, obrazy, Biblie bogato ilustrowane,
przechowane do dzisiaj, świadczą o religijności
ludzi tamtych czasów. Różne urządzenia
codziennego użytku dobrze zachowane są dzisiaj
ozdobą w niejednym domu, mogą również pełnić
funkcję edukacyjną dla młodego pokolenia.
Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich
mieszkańców, którzy chcieliby się pochwalić
swoimi zbiorami i podzielić informacjami na ten
temat, aby skontaktowali się z dyrekcją Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Janina Dałomis
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U NASZYCH SĄSIADÓW
Zespół Piosenki Biesiadnej
„Śpiewające Zośki” oraz Kapela
Ludowa z Gniewczyny, na zaproszenie
starosty Józefa Milčana z Jabłonowa,
gościły na Słowacji. Podczas dwudniowego pobytu (22-23 listopada br.)
zwiedziliśmy miejscowość, jej zabytki
i muzeum. Zapoznaliśmy się również
z pracownikami Starostwa i Domu
Kultury w Jabłonowie.
W niedzielne popołudnie podczas
imprezy „Katarinskie Popoludnie”
zorganizowanej w przeddzień
św. Katarzyny na scenie jabłonowskiego domu kultury nasze zespoły
zaprezentowały swój program
artystyczny. Polskie piosenki biesiadne,
ludowe oraz melodie nagrodzone były
gromkimi brawami. Słowakom najbardziej
podobała się, wykonana w ich języku przez „Zośki”
z Gniewczyny, ludowa piosenka słowacka
„Katarina”. Podczas tego spotkania nawiązaliśmy
kontakty z zespołami działającymi na terenie
Jabłonowa.

Na scenie w Jabłonowie - Słowacja
Marzeniem naszym jest, aby w 2009 roku
zaprosić te zespoły do Gminy Tryńcza na letnią
imprezę kulturalną.
Henryk Chruściel

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Grupa pracowników Ośrodka
Kultury
w Gorlicach w dniu
20 listopada br. odwiedziła naszą
gminę. Było to spotkanie w ramach
integracji kulturalnej prowadzonej
przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Goście obejrzeli halę sportową,
nowe boisko „Orlik 2012”, Zespół
Szkół w Tryńczy, Urząd Gminy,
Trynieckie Centrum Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz Galerię.
W sali konferencyjnej urzędu
przedstawiliśmy prezentację multimedialną, która zapoznała gości z Gorlic
z efektami naszej pracy, szczególnie
w zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Podczas wspólnych
Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury w Gorlicach - nasi goście
rozmów wymieniliśmy się doświaw Gorlicach , by bliżej poznać ich działalność
dczeniami.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasi
i osiągnięcia .
pracownicy odwiedzą
Ośrodek Kultury
Henryk Chruściel
32

Między Sanem a Wisłokiem

KIEDY CI MÓWIĄ OJCZYZNA…
Czy współczesny Polak,
w nawale codziennych zajęć,
pośpiechu, a także w dobie
ogólnego zobojętnienia
społecznego, znalazłby czas,
motywacje, siłę oraz odwagę, by
stanąć gdy będzie trzeba
w szeregach walczących za
Ojczyznę, tak jak czynili to
niegdyś nasi przodkowie? Ilu
ludzi mogłoby dzisiaj powiedzieć,
że dla nich słowa „Ojczyzna,
wolność, honor czy patriotyzm”, to
nie utarte, oklepane i puste
deklaracje, ale wartości niemalże
święte?
Dziewczęta recytujące patriotyczne utwory
Warto się zastanowić jaki sens
wolności”, a poświęcony został pamięci tych
niosą te proste słowa w dobie powszechnej
wszystkich, którzy walczyli i oddali życie za
globalizacji, konsumpcjonizmu i komercjalizacji
Ojczyznę. Powstańcom, zesłańcom, partyzantom
życia. Ważnym jest, by nigdy nie straciły swojego
i żołnierzom, których często
bezimienne mogiły bieleją
białymi, brzozowymi krzyżami
stojącymi na grobach rozsianych
nie tylko na polskiej ziemi.
W tych ważnych chwilach rzadkich zwycięstw, częściej zaś
klęski i zwątpienia - towarzyszyła
zawsze naszemu narodowi pieśń.
Nie tylko ta wielka, dumna
i patriotyczna, ale też zwykła
piosenka żołnierska śpiewana
w okopach i trudach dnia
codziennego.
Pieśni zaprezentowane podczas
akademii zostały ułożone
w porządku chronologicznym
Wykonawcy programu na scenie
i opatrzone rzeczowym komenznaczenia, historycznej rangi w umysłach naszego
tarzem. Wykonawcami programu były dzieci
narodu. Dlatego trzeba bez przerwy przypominać
i młodzież z Grupy Teatralnej „Magazyn”. Młodych
i przekazywać z pietyzmem, szczególnie młodemu
artystów wspierał wokalnie Zespół Piosenki
pokoleniu, jak wielkimi wartościami są: Ojczyzna,
Biesiadnej „Śpiewające Zośki”. Na obchody
patriotyzm, honor.
rocznicy odzyskania niepodległości przybyli czynni
W tym roku 11 listopada obchodziliśmy
i emerytowani nauczyciele z Zespołu Szkół
okrągłą, bo 90 rocznicę odzyskania przez Polskę
w Gniewczynie Łańcuckiej, radni, uczniowie oraz
niepodległości. Z okazji tego święta pracownicy
lokalna społeczność. Niewątpliwie dla wielu
Wiejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki
uczestników była to ciekawa i pouczająca lekcja
Publicznej przygotowali okolicznościowy program.
historii.
Nosił on tytuł „Pieśni, z którymi szliśmy do
Małgorzata Burda-Król
Między Sanem a Wisłokiem
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RECYTACJA UTWORÓW KS. TWARDOWSKIEGO
Ksiądz Jan Twardowski, poeta, pisarz
i działacz Armii Krajowej zostawił potomnym
tomiki pięknej poezji. Jego twórczością
zachwyca się wielu naszych rodaków. Chcąc
docenić jego dzieło, Trynieckie Centrum
Kultury 4 grudnia br. zorganizowało Gminny
Konkurs Poetycki, w którym uczniowie
mogli
interpretować głosowo utwory
ks. Twardowskiego. Okazało się ,że młodzież
również lubi poezję, bo do konkursu
przystąpiło 34 uczestników, wyłonionych w
szkolnych eliminacjach .Byli to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z Tryńczy,
Gniewczyny Łańcuckiej oraz Wólki
Małkowej. Poziom konkursu był dość
wysoki. W kategorii: klasy I-III (szkoła
podstawowa) pierwsze miejsce zdobyła grupa
recytatorska „Humory” z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Tryńczy. Natomiast w kategorii:
klasy IV-VI laureatem została Sylwia Bosak uczennica Zespołu Szkół im. gen.
A. Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej.
W starszej grupie wiekowej zwyciężyła Joanna
Dryś - uczennica Gimnazjum w Gniewczynie

Uczestnicy IX Konkursu Poetyckiego
Łańcuckiej.
Informujemy ,że w roku 2009 zostanie
zorganizowany jubileuszowy, bo X Konkurs
Poetycki, tym razem będzie on poświęcony poezji
wybitnego poety Czesława Miłosza.
Już dzisiaj zachęcamy dzieci i młodzież do
udziału.
Henryk Chruściel

STRONA INTERNETOWA GMINY

http://www.tryncza.itl.pl
Przypominamy naszym czytelnikom, że pod
w/w adresem internetowym znajdą Państwo
informacje między innymi o:
- aktualnych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych z terenu Gminy Tryńcza,
- zapowiedziach wydarzeń kulturalnych,
- sposobach załatwienia spraw w urzędzie
(wymiana dowodów, założenie działalności
gospodarczej, itp.),
- inwestycjach prowadzonych i zrealizowanych na
terenie Gminy Tryńcza,
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- adresach i telefonach do poszczególnych
instytucji,
- uchwałach podejmowanych przez Radę Gminy
Tryńcza,
- ogłoszeniach o przetargach i ich modyfikacjach.
Oprócz tego prowadzona jest kronika
wydarzeń z ubiegłych lat, na bieżąco można śledzić
pogodę, przeglądnąć wcześniejsze numery
kwartalnika „Miedzy Sanem a Wisłokiem”.
Zapraszamy do korzystania !
Ryszard Matyja
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ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
Bardzo często służba doradcza,
administracja jednostek rolniczych posługuje się
nowym, z angielska brzmiącym terminem „Croscompliance”. Co on oznacza ? Niektórzy rolnicy już
wiedzą. Przetłumaczyć go można jako zasada
wzajemnej zgodności, zasada współzależności.
Czasem rolnicy żartobliwie pytają „kto z kim ma
się zgadzać”?

Rolnicy podczas szkolenia

obowiązywać od 2011. Polska czyni starania ,aby
wymogi z zakresu dobrostanu zwierząt (obszar III )
obowiązywały u nas od 2013 r.
Czy gospodarstwa, które nie spełnią wymogów
wzajemnej zgodności będą podlegać sankcjom ?
W przypadku nieprzestrzegania zasad wzajemnej
zgodności płatności będą redukowane
proporcjonalnie do charakteru wykroczenia i jego
skutków, jeżeli spowodowane
będą zaniedbaniami producenta,
czyli z winy rolnika. Drobne
nieprawidłowości nie będą
pociągały za sobą zmniejszenia
dopłat , rolnik dostanie ostrzeżenie
zobowiązujące go do podjęcia
działań naprawczych. Czy nasi
rolnicy wiedzą o wprowadzanych
zmianach, czy są do nich
przygotowani? Na pewno nie. Są
to zagadnienia bardzo obszerne,
trudne i nowe. Aby przybliżyć
i wyjaśnić rolnikom te problemy
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale
zorganizował trzy szkolenia, tj.
w Ubieszynie, Tryńczy oraz
Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie
zostało przeszkolonych około 90 rolników. W roku
2009 temat zostanie ponownie podjęty zgodnie
z potrzebami rolników.

Zasada ta bowiem oznacza powiązanie –
uzależnienie wysokości uzyskiwanych płatności
bezpośrednich ze spełnieniem przez rolnika
określonych wymogów. Wymogi te podzielono na
trzy obszary, które obejmują:
obszar I
- identyfikację i rejestrację zwierząt,
- zagadnienia ochrony środowiska
naturalnego.
obszar II
- zdrowotność roślin,
- zdrowie zwierząt i zwalczanie chorób
zakaźnych.
obszar III
- dobrostan zwierząt.
Od kiedy zasady wzajemnej zgodności
będą u nas obowiązywać?
W państwach „starej Unii” zasady te są
wdrażane od 2005 r. Rok 2007 był
pierwszym, w którym kontrolowano
Prowadzący szkolenie odpowiadali na pytania rolników
unijnych rolników pod kątem wypełniania
W związku ze zbliżającymi się Świętami
wszystkich wymogów wzajemnej zgodności.
Bożego Narodzenia życzę wszystkim rolnikom
W Polsce od 1 stycznia 2009r. zaczną obowiązywać
naszej gminy dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej
wymogi z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt
pomyślności w Nowym Roku.
oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
Natomiast kryteria z obszaru II i III będą
Zbigniew Gliniak
Między Sanem a Wisłokiem
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PROFESJA JAKICH MAŁO
Z Józefem Koniecznym, rzemieślnikiem
z Gniewczyny Łańcuckiej, który trudni się
wyrobem powozów konnych (bryczek) rozmawia
Henryk Chruściel

J.K: Tak, większość narzędzi wykonałem we
własnym zakresie. Różnego rodzaju walcarki, młoty
resorowe, prasy i inne, które niezbędne mi są
w produkcji.

H.C: Od kiedy zrodziła się w Panu chęć budowy
bryczek, czym się wcześniej Pan zajmował?
J.K: Z zawodu byłem kierowcą
mechanikiem, po przejściu na rentę
zacząłem trudnić się ślusarstwem.
Robiłem dla potrzeb ludności różne
rzeczy. Wytwarzałem grzejniki tzw.
„fawiry”, siatki ogrodzeniowe,
elementy ogrodzeniowe, później też
wytwarzałem ciągniki rolnicze tzw.
„samy”. A wyrobem bryczek
trudnię się od przeszło 12 lat.

H.C: Jak długo trzeba czasu, aby taką piękną
bryczkę można było w pełnej okazałości oglądać?

H.C : Jakie były początki tej
Pańskiej profesji, że tak to można
nazwać?
J.K: Na początku próbowałem
naprawiać i restaurować stare
bryczki, wymieniałem resorowanie,
robiłem nowe koła do bryczek, ale
z biegiem czasu sam podjąłem się
wykonania ich od podstaw. Początkowo schodziło
mi to bardzo długo, bo nie miałem odpowiednich
narzędzi i materiałów.
H.C: Jakich materiałów używa Pan do produkcji
bryczek?
J.K: Jest to różnego rodzaju asortyment. Zacznijmy
od dołu. Na początku koła do bryczek wykonywałem
drewniane. Do wyrobu szprych używałem twardego
drewna, akacji, buka lub morwy. Piasty robiło się
dębowe, a szprychy osadzało się w brzozowym
drewnie, bo dało się łatwo wyginać po odpowiednim
nagrzaniu szprychy na parze. Na koła nabijało się
obręcze. Z biegiem czasu modernizowałem je i teraz
robię już koła całe metalowe, wykonane
z odpowiednio wygiętych profili. Na obręcze
wprasowuję gumę, aby cicho się poruszały i nie
robiły hałasu na drodze. Elementy resorowane
robione są z resorów od dużych Fiatów. Wszystko
jest to odpowiednio uformowane i ukształtowane.
Konstrukcja całej bryczki wykonana jest
z metalowych kształtowników. Elementy drewniane,
błotniki, boczki i podłoga wykonywane są z drewna
jesionowego.
H.C: Czy posiada Pan odpowiednie narzędzia?
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Józef Konieczny w swoim warsztacie
J.K: Wszelkie prace od podstaw wykonuje sam,
a czasem pomaga mi w tym mój syn Robert.
Skonstruowanie takiej bryczki zajmuje około
3 miesięcy. Po złożeniu i skręceniu całości trzeba
wszystko dokładnie wyczyścić, wypolerować
i pomalować. Dodaję do tego tapicerkę, różne
elementy ozdobne i można wtedy pochwalić się
wykonaną pracą.
H.C: Ile do tej pory wykonał Pan tych bryczek?
J.K: Przez okres około 12-tu lat wykonałem ponad
40 sztuk różnego rodzaju bryczek. Z początku były to
proste, drewniane, odkryte bryczki. Później
wprowadziłem już składane dachy z opończą, które
kształtem niczym nie odbiegają od tych, jakie
znajdują się w łańcuckim zamku.
H.C: Wspominał Pan o łańcuckim zamku, czy tam
podpatrywał Pan kształty, wygląd i różne elementy
konstrukcyjne?
J.K: Będąc kilka razy w łańcuckiej powozowni,
dokładnie podglądałem niektóre elementy, np.
zawieszenie, resorowanie czy kształt, a następnie
przenosiłem je do siebie na swój warsztat pracy.
Dużo wprowadzałem własnych pomysłów, ulepszeń
i części ozdobnych.
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H.C: Jakiego typu bryczki czy powozy Pan
do tej pory wykonał? Jest na to zbyt?
J.K: Wykonałem różnego rodzaju powozy
typu „Lando”, „Viktoria”, „Polówka” czy
bryczki rzeszowskie. Wykonywałem nawet
rydwany do Anglii, które potrzebne były do
kręcenia filmu z ich udziałem. Bardzo dużo
bryczek, które wykonałem sprzedałem na
Ukrainę. Tam jest duży rynek zbytu.
Przyjeżdżają stamtąd i kupują. Dużo też
biorą zamożni „biznesmeni” z okolic
Sanoka, Rzeszowa czy Tarnowa. Wiele moich
bryczek jeździ na naszym terenie, w naszej
wiosce, gminie i powiecie.
H.C: Życzę Panu wspaniałych sukcesów,
dobrego rynku zbytu, zdrowia i benedyktyńskiej
cierpliwości, która jest niezbędna przy tak
wyjątkowej profesji.
Dziękuję za rozmowę!

Dzieło Pana Józefa

JUBILEUSZ PARAFII
Dwudziestopięciolecie
istnienia obchodziła Parafia pod
wezwaniem św. Jadwigi w Jagielle.
Na tę okoliczność Proboszcz
ks. Eugeniusz Wielgosz przygotowywał duchowo swoich parafian już
od dłuższego czasu . A w ostatnim
tygodniu
przed uroczystością
wszyscy przeżywali Misje Święte.
Do konsekracji przygotowana została
także świątynia,
wcześniej
odmalowana, następnie pięknie
udekorowana .
Moment konsekracji kościoła
Główna uroczystość jubileuszowa
oraz Konsekracja Kościoła miała
miejsce 9 listopada br. Mszy Świętej
przewodniczył oraz homilię wygłosił
abp Józef
Michalik- Metropolita
Przemyski . Na Jubileusz przybyło
wielu kapłanów, w tym rodaków oraz
liczne rzecze wiernych.

Redakcja

Świątynia wypełniona wiernymi
Między Sanem a Wisłokiem
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AKTYWNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek pomocy najczęściej kojarzony jest
z obsługą systemu świadczeń (zasiłków), ale
w rzeczywistości jest on także miejscem aktywnej
pracy socjalnej, miejscem organizacji działań
pomocowych i samopomocowych. Pomoc
społeczna ma na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać.
W takich przypadkach niejednokrotnie
wykorzystujemy własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej
określa rodzaje zasiłków wypłacanych przez
ośrodek , kryterium dochodowe, wysokości
świadczeń i zasady ich przyznawania. System
zasiłków oparty jest na trzech podstawowych
rodzajach: zasiłku stałym, okresowym
i celowym. Są to najważniejsze świadczenia
pieniężne. Ośrodek pomocy społecznej
zaangażowany jest również w system
świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne
i fundusz alimentacyjny. Wsparcie dla osób
w trudnych sytuacjach to również świadczenia
niepieniężne. Zatem pomoc społeczna to, poza
systemem zasiłków, również praca socjalna,
opłacanie składek na ubezpieczenie, pomoc
rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach,
poradnictwo specjalistyczne, interwencja
kryzysowa, świadczenie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej.
Wykonujemy także zadania dodatkowe,
przykładem jest obecna realizacja projektu
systemowego „Czas na aktywność w gminie
Tryńcza” . Jest on współfinansowany przez
Europejski Fundusz Społeczny i obejmuje kwotę
109 659,00. Realizacja trwa od 1 kwietnia 2008 r.
do 31 grudnia 2008 r. Celem projektu jest
zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu mieszkańców Gminy Tryńcza,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zadania obejmują
podniesienie kwalifikacji
zawodowych osób bezrobotnych oraz zwiększenie
ich kompetencji społecznych
i zawodowych.
Wykonanie ich
pozwoli na
skuteczniejszą
readaptację zawodową osób długotrwale
bezrobotnych i da im większe możliwości
znalezienia pracy. W ramach projektu zawartych
zostało 12 kontraktów socjalnych, na które złożyło
się wsparcie finansowe, praca socjalna oraz
instrumenty aktywnej integracji. W zakresie
aktywności edukacyjnej 12 uczestników projektu
uzupełniało wykształcenie w Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Przeworsku
i w Rzeszowie (kurs podstaw obsługi komputera
10 osób, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 10
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osób, spawanie w metodzie MAG 1 osoba, opiekun
osób starszych i chorych 4 osoby, manicure
i artystyczne zdobienie paznokci 1 osoba).
Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej
12 uczestników projektu otrzymało indywidualne
i grupowe wsparcie doradcy zawodowego.

Bezrobotni na szkoleniu
Instrumentem aktywizacji społecznej było objęcie
12 uczestników projektu wsparciem pedagoga,
podczas 30 - godzinnego warsztatu kompetencji
społecznej.
Realizacja projektu systemowego jest nową
formą pracy z klientami pomocy społecznej.
Stanowi to nowe wyzwania dla kadry Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Nasz ośrodek realizuje także program „Uczeń na
wsi”, którego celem jest pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Na to
zadanie została przeznaczona kwota 132 655,00
w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Z tej formy skorzystało już 59 niepełnosprawnych
dzieci. Otrzymały one szansę na rozwijanie swoich
umiejętności. Zaistniała
zatem możliwość
zakupienia przedmiotów ułatwiających naukę oraz
pomocy dydaktycznych . Ponadto niepełnosprawni
mogli uczestniczyć w kursach językowych
i turnusach rehabilitacyjnych. Program „Uczeń na
wsi” umożliwił im także dostęp do internetu .
Mieszkańcy naszej gminy korzystają
z pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej.
Artykuły spożywcze, takie jak: mleko, ser, ryż,
kasza, mąka, cukier, makarony , zostały
sprowadzone w ilości 11 897 kg, na ogólną wartość
24 346 zł. Jest to znacząca pomoc rzeczowa dla
wielu rodzin będących w trudnej sytuacji
materialno-bytowej.
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Kolejne zadanie , które realizujemy to
potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów
wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
związanych z nadużywaniem alkoholu przez
członków rodziny, stosowania przemocy czy też
dożywiania”. Przyjęliśmy 145 wniosków od rodzin,
w przypadku konfliktów rodzinnych. Problemy
które kwalifikują się do udzielenia tej formy
tego rodzaju również staramy się rozwiązywać .
pomocy. Od kilku lat następuje wyraźny postęp
Bezrobocie i ubóstwo stają się obecnie
obejmowania dożywianiem coraz to większej liczby
najbardziej poważnymi problemami, które mają
dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
coraz to poważniejsze skutki w społeczeństwie.
oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Dlatego też ważne są działania różnych organizacji
Rozwiązujemy problemy osób starszych
i instytucji, które w profesjonalny i skuteczny
i samotnych poprzez usługi opiekuńcze czy też
sposób zapewnią pomoc najbardziej
inicjowanie pomocy sąsiedzkiej.
potrzebującym.
Opracowaliśmy Strategię Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych
2007
2008
w Gminie Tryńcza na lata 2008-2015, która już
Zasiłki
stałe
97
416,00
105
229,00
została zatwierdzona.
Zasiłki okresowe
42 707,00
50 000,00
Budżet ośrodka tworzą: dotacja Zasiłki celowe
51 071,00
27 000,00
wojewody na realizację zadań zleconych, dotacja Składki zdrowotne
7 757,00
11 781,00
gminy na realizację zadań własnych wraz Usługi opiekuńcze
11 019,00
13 977,00
Domy pomocy społecznej
981,68
22 939,76
z dofinansowaniem wojewody .
Świadczenia
rodzinne
3
346
500,00
3
252
410,00
Strukturę budżetu w latach 2007-2008
Wieloletni program-pomoc pańs twa
300 000,00
180 000,00
przedstawia tabela obok.
w zakresie dożywiania
Osoby zwracające się do naszego ośrodka nie Razem:
509 970,00
410 926,76
tylko wymagają pomocy finansowej, ale również
Danuta Kata

NOWY ODBIORCA ODPADÓW
Wdrażanie europejskiego systemu
gospodarki odpadami powoduje często bolesne
reperkusje społeczne, stale wzrastają koszty
odbierania odpadów komunalnych. Duże podwyżki
tzw. opłaty „ marszałkowskiej” oraz opłaty od
składowania odpadów na wysypisku stają się
pretekstem dla firm do wprowadzania podwyżek za
prowadzone usługi. Jednak nie zawsze wyższe ceny
są uzasadnione.
Miejski Zakład Komunalny Sp.z o.o. w Leżajsku,
który obsługuje teren naszej gminy w zakresie
zbierania odpadów komunalnych i odpadów
zbieranych selektywnie, wystąpił z propozycją
zmiany ceny za wywóz odpadów z pojemnika
o pojemności 120 l z 8,35 zł brutto w 2008 r. do
12,36 zł brutto w roku 2009.
Zaproponowana cena przez MZK Leżajsk okazała
się ceną nieuzasadnioną i nie jest do przyjęcia przez
mieszkańców naszej gminy.
Z ofertą prowadzenia usług w tym zakresie
na terenie naszej gminy wystąpiła firma „Stare
Miasto-Park” Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300
Leżajsk , która otrzymała zezwolenie Wójta Gminy
Tryńcza na odbiór odpadów komunalnych . Cena za
wywóz pojemnika V 120 l wyniesie 7,95 zł brutto,
z gwarancją utrzymania jej do końca 2009 roku.
Podpisania umów w imieniu nowej firmy
z mieszkańcami podjęli się sołtysi poszczególnych
wsi, w terminie do końca 2008 roku.
Zobowiązali się również do przeprowadzenia akcji

uświadamiającej, w tym do przekazania informacji
o skutkach uchylania się od podpisania umowy na
segregację i wywóz odpadów komunalnych.
Wójt Gminy oraz pracownicy urzędu
odpowiedzialni za gospodarkę odpadami liczą , że
po tak przeprowadzonej akcji wzrośnie ilość
podpisanych umów z 75% obecnie, do przynajmniej
90 % w roku 2009.
Ilość zawartych umów na odbiór odpadów
w poszczególnych sołectwach Gminy Tryńcza
w 2008 r.
Lp

Wieś

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Głogowiec
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn
Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa
Ogółem

Ilość
gospodarstw
88
520
190
266
251
323
163
72
62
1935

Ilość zawartych
umów
69
327
162
202
190
285
116
51
39
1441

%
78
63
81
76
76
88
71
71
63
75

Rozpoczęcie świadczenia usług przez „Stare
Miasto-Park” Sp.z o.o.” planuje się od dnia 1 lutego
2009 r, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani
odrębnym zawiadomieniem.
Mieszkańcom, którzy podpiszą nową umowę
zostanie doręczony z odpowiednim wyprzedzeniem
harmonogram odbioru odpadów .
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Stanisław Nowak
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STATYSTYKI MÓWIĄ
Ogólna liczba mieszkańców w Gminie Tryńcza na dzień 2 grudnia 2008 roku wynosiła 8361 osób.
Zestawienie tabelaryczne ilustruje podział ludności ze względu na wiek produkcyjny i płeć.
Wiek

Wiek

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Suma

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

Głogowiec

55

190

55

143

157

300

Gniewczyna Łańcucka

521

1343

312

1106

1070

2176

Gniewczyna Tryniecka

197

483

140

403

417

820

Gorzyce

329

804

170

681

622

1303

Jagiełła

277

677

152

521

585

1106

Tryńcza

301

827

199

653

674

1327

Ubieszyn

196

417

110

365

358

723

Wólka Małkowa

64

198

51

158

155

313

Wólka Ogryzkowa

73

183

37

134

159

293

2013

5122

1226

4164

4197

8361

Suma

Wykres pierwszy pokazuje jak kształtowała się liczba urodzin i zgonów,
14
13

13
12
11

12

11
10

10
8

8
7

7

7
6

6

7

7

5

5

8
urodzenia
6

5

6

zgony

5
4

4

2

2
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

a kolejny przedstawia ruch migracyjny w poszególnych miesiącach.
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Jagiełła; 2 Transkrypcje; 1

Tryńcza; 9

Gorzyce; 15

W roku 2008 odnotowano dodatni przyrost
naturalny: 3 osoby, a saldo migracyjne przyjęło
wartość: 5 (dane bez grudnia).
Diagram kołowy przedstawia liczbę małżeństw
zawartych w poszczególnych parafiach
w 2008r. (transkrypcja - ślub zagraniczny
odnotowany w polskiej księdze).

Gniewczyna; 18
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Ryszard Matyja

MARZENIA STRAŻAKÓW SPEŁNIONE
W dniu 3 grudnia br. przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej Tryńcza: prezes Władysław Gielarowiec, naczelnik -Tadeusz
Jakubiec oraz kierowca – Witold Mazur odebrali
w firmie FRANK CARS Sp.z.o.o w Częstochowie
fabrycznie nowy – lekki samochód pożarniczy
marki FORD TRANSIT. Samochód ten
wyposażony jest w 200 - litrowy wysokociśnieniowy agregat gaśniczy, charakteryzujący się
regulacją strumienia wody (prąd zwarty, kroplisty
i mgłowy), który szczególnie przydatny jest do
szybkich interwencji gaśniczych w mieszkaniach,
nieużytkach i lasach. Gaszenie
prądami mgłowymi ma ważne
znaczenie w przypadku pożarów
zabudowań mieszkalnych,
ponieważ ogranicza w istotny
sposób zalanie mieszkania, a co za
tym idzie – nie powoduje wielkich
strat i zniszczeń popożarowych.
Zaznaczyć należy, że stosowane
obecnie przez służby ratownicze
techniki gaszenia polegają na
wykorzystaniu niewielkich ilości
wody podawanej przy wysokim
ciśnieniu. Specjalna prądownica
agregatu znajdującego się
w wyposażeniu nowo zakupionego
samochodu wytwarza ciśnienie
30 barów, co oczywiście będzie
wiązało się z mniejszym zużyciem wody. Wóz ten
ponadto wyposażony jest w maszt oświetleniowy
2x500W wysuwany automatycznie. Jest on zasilany
z agregatu prądotwórczego przewożonego wraz
z pompą szlamową, wężami tłocznymi,
prądownicami i pozostałą armaturą pożarniczą.
Zgodnie z wymogami, podłoga samochodu,
przedział sprzętowy oraz półki na sprzęt
i wyposażenie wyłożone są antypoślizgową blachą
aluminiową.
Jako samochód specjalny FORD
posiada sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdu
uprzywilejowanego (tzw. „dyskoteka”) w postaci
belki typu ZURA, istnieje także możliwość
nadawania głośnych informacji i komunikatów.
Łączność zapewnia 256-cio kanałowa radiostacja
MOTOROLA przystosowana do współpracy na
częstotliwości Państwowej Straży Pożarnej. Przód
pojazdu zabezpiecza orurowanie, na którym
zamontowana jest wyciągarka elektryczna

z prowadnicą rolkową o uciągu 3,5 tony. Sterowanie
pracą wyciągarki następuje poprzez przenośny
zestaw sterowniczy, który umożliwia operatorowi
kontrolowanie procesu rozwijania i nawijania liny.
Załogę samochodu stanowi 6 strażaków.
Zakup nowoczesnego samochodu strażackiego był
możliwy dzięki otrzymanym środkom z różnych
instytucji , organizacji i firm . Należą do nich:
Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ; Zarząd Główny
Państwowej Straży Pożarnej ; Firma „Integral”

Strażacy są dumni z takiego wozu
w Rzeszowie; Firma „Profi Sport” w Rzeszowie;
Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych
w Grodzisku Dolnym; Bank Spółdzielczy
w Jarosławiu; Towarzystwo Ubezpieczyń
Wzajemnych; Firma „Sanitex” Stanisław Wojtas;
Nadleśnictwo Sieniawa. Całkowity koszt zakupu
samochodu wyniósł 130 tysięcy złotych.
Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo
serdecznie dziękujemy.
Rozpoczęte w styczniu 2008 roku działania
OSP Tryńcza w zakresie pozyskania nowego
samochodu przyniosły oczekiwane rezultaty.
Spełniły się marzenia trynieckich strażaków. Taki
samochód chciałaby zapewne posiadać niejedna
jednostka strażacka.
Jednak marzeniem dh Tadeusza Jakubca jest jeszcze
wyposażenie tego wozu w sprzęt do ratownictwa
drogowego. Miejmy nadzieje, że i to oczekiwanie
kiedyś się urzeczywistni .
Aleksander Kornafel
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MISTRZOSTWA W TRYŃCZY
Finał „Międzynarodowych
Mistrzostw Policji Województwa
Podkarpackiego w Halowej Piłce Nożnej”
już po raz drugi miał miejsce w hali
widowiskowo – sportowej w Tryńczy. Ta
interesująca impreza sportowa odbywała
się w dniach 21,22 listopada br. na terenie
powiatu przeworskiego W rozgrywkach
uczestniczyło 19 drużyn z Polski
i 3 drużyny zza granicy, tj. Słowacji,
Węgier i Ukrainy.
Wielkie emocje wyzwalały
rozgrywki półfinałowe i finałowe. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która
pokonała drużynę Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie 5:2. W meczu finałowym drużyna
z Drohobycza (Ukraina) nie dała żadnych szans

Drużyna z Ukrainy - zwycięzcy turnieju
Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - Kazimierz
Mruk, Poseł Mieczysław Golba oraz Komendant
Powiatowy Policji w Przeworsku - Wacław
Mazur. Na zakończenie Wacław Mazur
podziękował samorządowcom, w tym
szczególnie Wójtowi Gminy Tryńcza
Ryszardowi Jędruchowi za okazaną pomoc
w organizacji mistrzostw.
Finał w Tryńczy miał wyjątkową
oprawę. Niezwykle ciekawe były występy
Młodzieżowej Orkiestry z Tryńczy, która
wykonała hymny narodowe (w aranżacji
dyrygenta) czterech państw-uczestników
m i s t r z o s t w, a t a k ż e k o n c e r t o w a ł a
w przerwach między meczami. Ponadto na
trybunach panował żywiołowy doping
l i c z n i e z g r o m a d z o n y c h k i b i c ó w,
podgrzewanych także przez tańczące na
arenie dziewczęta zespołu „Just 17” z Tryńczy.

Zawodnicy - policjanci podczas meczu
drużynie z Debreczyna (Węgry). Mecz zakończył
się wynikiem 7:0. W czasie turnieju
organizatorzy prowadzili statystyki:
najlepszy strzelec, bramkarz, zawodnik.
Królem strzelców został Tomasz Jucha
z Centralnego Biura Śledczego
w Rzeszowie, najlepszym bramkarzem
Siergiej Nikitienko z Ukrainy, zaś
najlepszym zawodnikiem Grzegorz
Chwasta z KWP Rzeszów. W przerwie
meczu finałowego została przeprowadzona
licytacja maskotki – „Policyjnego Słonia”.
Najwyższą cenę zaoferował poseł na Sejm
RP Mieczysław Golba, który kupił
maskotkę za 1200 zł. Pieniądze z licytacji
zostały przekazane dla Michałka chorego
na białaczkę. Uroczystego wręczenia
Pamiątkowe zdjęcie finalistów mistrzostw
medali oraz nagród zwycięskim drużynom
dokonali: Zastępca Podkarpackiego Komendanta
Przemysław Górski
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ZWYCIĘŻYŁ „HURAGAN”
W hali sportowej Zespołu Szkół
w Gniewczynie rozegrany został turniej piłkarski
im. Józefa Ryfy. To już czwarta edycja tego turnieju,
a jego organizatorami byli: Wójt Gminy
Tryńcza oraz Trynieckie Centrum Kultury.
W rozgrywkach wzięło udział
6 zespołów, podzielonych na dwie grupy.
Czas każdego meczu to 2x15 minut. Grupę
A stanowili: "Huragan" Gniewczyna,
„Oldboje” Gniewczyna, "Wisłoczanka"
Tryńcza, zaś do grupy B przydzielono:
"Zorzę" Jagiełła, "San" Gorzyce, „Oldboje”
Gorzyce. Spotkania grupowe przyniosły
tylko umiarkowane emocje i odbyło się bez
żadnych niespodzianek. W meczu
o V miejsce "San" Gorzyce rozgromił
"Wisłoczankę" Tryńcza 9:2. Brązowy
medal zdobyły „Oldboje” z Gniewczyny,
wygrywając z "Zorzą" Jagiełła 5:3,
natomiast w finale "Huragan" Gniewczyna
ograł „Oldboje” Gorzyce 4:2. Zwycięska drużyna
wystąpiła w składzie: Andrzej Hader, Dariusz
Dąbrowicz, Ryszard Krutysz, Tomasz Wojtas,
Adam Mazgaj, Łukasz Gurak, Łukasz Kowal,
Łukasz Jagieła.

Po zakończeniu turnieju drużyny nagrodzono
dyplomami, pucharami oraz sprzętem sportowym
ufundowanym przez Wójta Gminy Tryńcza. Koronę

Zawodnicy po zakończonym turnieju
króla strzelców otrzymał reprezentant „Oldbojów”
Gniewczyna - Edward Słysz, (zdobył 8 goli), zaś
tytuł najlepszego bramkarza rozgrywek przypadł
Karolowi Machale („San” Gorzyce).
Grzegorz Kulpa

SZKÓŁKA PIŁKARSKA W GNIEWCZYNIE
We wrześniu br. z inicjatywy Prezesa
Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”
w Gniewczynie Adama Kuźniara powstała
„Szkółka Piłkarska”, pod patronatem Wójta Gminy
Ryszarda Jędrucha.
Uczęszczający do szkółki młodzi zawodnicy

Wojciech Gujda ze swoimi podopiecznymi

zdobywają umiejętności gry w piłkę nożną, uczą się
jak grać „fair play”, i jak godzić naukę w szkole
z treningami. Obecne w zajęciach, prowadzonych
przez nauczyciela wychowania fizycznego
Wojciecha Gujdę, uczestniczy 40 zawodników
podzielonych na dwie grupy. - Zajęcia mamy bardzo
urozmaicone. Uczymy się taktyki, techniki, jak
również mamy dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Na Euro 2012 nie będziemy
jeszcze gotowi, lecz na następną tego typu
imprezę Leo Beenhakker może na nas liczyć –
mówił Dawid Dryś, młody zawodnik szkółki
piłkarskiej.
- Szkolenia odbywają się w poniedziałki
i środy, w godzinach od 14 do 16 w hali
sportowej w Gniewczynie. Wszystkich
chętnych chłopców w wieku do 12 lat wraz
z rodzicami zapraszamy na nasze treningi –
dodaje trener szkółki piłkarskiej Wojciech
Gujda.
Wszyscy młodzi piłkarze oraz rodzice chcą
serdecznie podziękować Wójtowi za
stworzenie warunków do rozwijania talentów
piłkarskich.
Przemysław Górski

Między Sanem a Wisłokiem

43

WYSTARTOWAŁA LIGA HALOWA
W hali widowiskowo - sportowej
w Tryńczy 7 grudnia br. miało miejsce
uroczyste otwarcie rozgrywek Ligi
Halowej Piłki Nożnej Sezonu 2008/2009.
Przypomnijmy, że do turnieju zgłosiło się
16 zespołów i to nie tylko z Gminy Tryńcza.
Zostały one podzielone na dwie grupy, w
których gra się systemem pucharowym.
Turniej trwa 9 tygodni, tj. od 7 grudnia
2008r. do 1 lutego 2009r. W grupie A
występują: „Utires” Sieniawa, „San”
Gorzyce, „Wisłoczanka” („Młodzi”)
Tryńcza, „Zorza” Jagiełła I, „Wissan”
„Wisłoczanka” („Seniorzy”) Tryńcza,
„Oldbojs-Marko” Gorzyce, „Huragan”
Gniewczyna, „Grodziszczanka” Grodzisko
Dolne, „Zorza” Jagiełła II, „Oldboje” Jagiełła
oraz „Laszczanka” Chodaczów.

Chodaczów, „Drużyna Samorządowa” Gminy
Tryńcza, „Stal – Systems” Wólka Pełkińska,
„Triosport” Grodzisko Dolne. Natomiast do grupy B
należą:
„Góral – Winna Góra” Przemyśl,
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Terminarz rozgrywek umieszczony jest na
stronie internetowej gminy (www.tryncza.itl.pl).
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Tabela dotychczasowych wyników:
Grupa A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupa B

„Utires” Sieniawa
„D.S.” Gminy Tryńcza
„San” Gorzyce
„Zorza” Jagiełła I
„Wisłoczanka” Tryńcza młodzi
„Triosport” Grodzisko Dol.
„Stal - Systems” Wólka Pełkińska
„Wissan” Chodaczów

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
3
3
3
1
1
0

10:1
13:5
11:5
7:8
5:7
5:6
2:9
4:16

W klasyfikacji strzelców prowadzą:
? K. Pietluch ("Oldbojs Marko" Gorzce)
– 7 bramek,
? G. Kulpa, T. Hala ("D.S." Gminy Tryńcza ),
M. Gałek ("San" Gorzyce) – po 4 bramki,
? R. Kozłowski ("D.S." Gminy Tryńcza ),
K. Halejcio ("Utires" Sieniawa), K. Kuśnierz
("Wisłoczanka" (seniorzy) Tryńcza), A.
Biega ("Góral - Winna Góra" Przemyśl),
A. Poprawa ("Oldbojs - Marko" Gorzyce),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Grodziszczanka” Grodzisko Dol.
„Oldbojs - Marko” Gorzyce
Góral - Winna Góra Przemyśl
„Laszczanka” Chodaczów
„Huragan – Borowik” Gniewczyna
„Zorza” Jagiełła II
„Oldboje” Jagiełła
„Wisłoczanka” Tryńcza seniorzy

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
4
3
1
1
1
0

12:3
10:6
9:5
8:5
6:9
5:11
4-10
5-10

M. Kulpa, H. Słysz (obaj "Grodziszczanka"
Grodzisko Dolne), G. Piróg ("Laszczanka"
Chodaczów) – po 3 bramki.
Wszystkich mieszkańców gminy, którzy
pasjonują się sportem oraz lubią oglądać mecze
w halowej piłce nożnej, zapraszamy do
kibicowania!
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RUNDA JESIENNA ZAKOŃCZONA
Dnia 2 listopada br. zakończyli zmagania
sportowe w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009
piłkarze grający w czterech klubach naszej gminy.
„San” Gorzyce, „Huragan” Gniewczyna
i „Wisłoczanka” Tryńcza występowali w A – klasie
(przeworskiej), natomiast w B – klasie grała
„Zorza” Jagiełła. Po całorocznej rywalizacji
piłkarskiej przyszedł czas na podsumowanie
działalności klubów sportowych, a dla piłkarzy to
okres relaksu, ale także intensywnych treningów
w halach sportowych. Cieszy fakt, iż w każdym
klubie możemy zaobserwować wzrastającą ilość
młodych chłopców, którzy chętnie uczestniczyli w
treningach i zasilali szeregi piłkarskich drużyn.
Dzięki staraniom władz gminnych stale poprawia
się baza piłkarska, tj. stan boisk, szatni
i wyposażenia, co zapewne zachęca młodych ludzi

do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Wpływa to
także na propagowanie zdrowego stylu życia.
Powiększanie stanów liczebnych drużyn
piłkarskich o młode pokolenie przekłada się
w dużym stopniu na odnoszone sukcesy sportowe.
Należą do nich chociażby wysokie lokaty
zajmowane po rundzie jesiennej przez
„Wisłoczankę” Tryńcza - 3 miejsce i „Huragan”
Gniewczynę - 6 miejsce. Z kolei „San” Gorzyce
z 12 lokatą musi trenować, no i czekać na
rozpoczęcie rozgrywek wiosennych, miejmy
nadzieję, że uzyska wyższą lokatę.
Wysoką pozycję w B – klasie zajmuje „Zorza”
Jagiełła, która jest wiceliderem rozgrywek.
Wszystkim klubom sportowym życzymy
udanej rundy wiosennej, wielu sukcesów
sportowych oraz stabilizacji ligowej w 2009 roku.

Poniżej przedstawiamy tabele wyników rundy jesiennej sezonu 2008/2009.
Klasa A, grupa: Przeworsk
L.P.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

„Wisłok” Świętoniowa

13

33

10

3

0

34-14

2.

„Sokół” Studzian

13

27

7

6

0

38-22

3.

„Wisłoczanka” Tryńcza

13

26

8

2

3

25-12

4.

„Wisełka” Siennów

13

26

7

5

1

26-15

5.

„Piast” Nowosielce

13

21

7

0

6

22-16

6.

„Huragan” Gniewczyna

13

21

6

3

4

24-20

7.

„Gorliczanka” Gorliczyna

13

19

5

4

4

19-19

8.

„Gacovia” Gać

13

17

5

2

6

21-22

9.

„Cresovia” Krzeczowice

13

16

4

4

5

15-15

10.

„Żuraw” Żurawiczki

13

14

4

2

7

24-25

11.

„WKS” Majdan Sieniawski

13

12

3

3

7

23-33

12.

„San” Gorzyce

13

11

3

2

8

19-31

13.

„Promyk” Urzejowice

13

8

2

2

9

18-36

14.

„LKS” Kisielów

13

2

0

2

11

20-48

Klasa B, grupa: Przeworsk:
L.P.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

„Strumyk” Hawłowice

10

20

6

2

2

21-9

10

19

6

1

3

27-13

2.

„Zorza” Jagiełła

3.

„Start” Mirocin

10

17

5

2

3

23-19

4.

„Alabaster” Łopuszka Wielka

10

16

5

1

4

20-16

5.

„Nafta Gaz” Jodłówka

10

16

5

1

4

21-16

6.

„Błyskawica” Rozbórz

10

15

4

3

3

16-14

7.

„Błękitni” Maćkówka

10

15

4

3

3

29-15

8.

„Lechia” Pantalowice

10

14

4

2

4

18-24

9.

„Sobol” Niżatyce
„LKS” Manasterz

10

11

3

2

5

13-21

10

8

1

5

4

11-20

10

2

0

2

8

6-38

10.
11.

(k. Przeworska)
„Huragan” Rozbórz Długi

Borcz Marcin
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