DRODZY MIESZKAŃCY GMINY TRYŃCZA
Realizacja określonych zadań w różnych sferach
wymaga dużych nakładów. Środków nigdy nie ma
za wiele, a potrzeby i oczekiwania stale wzrastają.
Nie jest też łatwo dokonać hierarchizacji potrzeb,
wybrać do realizacji zadania, które zadowoliłyby
wszystkich. Praca nad budżetem jest niezwykle
żmudna i trudna, wymaga od radnych rozwagi
i
zrozumienia.
Z
zadowoleniem
mogę
poinformować,
że
Rada
Gminy
Tryńcza
jednogłośnie uchwaliła tegoroczny budżet, który
daje gwarancję realizacji priorytetowych zadań.

budowa chodników. W tym roku zostanie
wybudowany chodnik przy drodze krajowej
na odcinku Wólka Ogryzkowa – Gorzyce.
Zdecydowanie najwięcej środków przeznaczamy na
oświatę. Remonty kapitalne i bieżące obiektów
szkolnych oraz ich doposażenie przyczyniły się
do zdecydowanego polepszenia ich funkcjonalności
oraz warunków nauczania i wychowania. Poprawiła
się też estetyka szkół i ich otoczenie. Obecnie
realizujemy budowę sali gimnastycznej w Jagielle.
Szczególnymi wydarzeniami dla historii lokalnej
społeczności będą
dwie wyjątkowe
uroczystości.
Zespół
Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej obchodził
będzie w maju 20 – lecie nadania imienia
gen. Antoniego Chruściela, natomiast
w październiku szkole w Gorzycach
zostanie nadane imię Ojca Świętego Jana
Pawła II oraz sztandar.
Sukcesem jest pozyskanie środków
na dofinansowanie budowy kolejnego
w gminie obiektu sportowego, który
powstanie w Gorzycach. Wybudowany
zostanie tam ogólnodostępny kompleks
boisk sportowych „Orlik 2012”

W bieżącym roku przyjęliśmy do realizacji
te zadania, które mają szansę na uzyskanie
dofinansowania ze środków pozabudżetowych.
Najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją
będzie budowa sieci kanalizacyjnej w Jagielle, którą
planujemy zrealizować do końca czerwca. Realizacja
tego zadania będzie możliwa dzięki pozyskanym
środkom finansowym ze ZPORR - u. Kolejnym
ważnym zadaniem jest poprawa stanu infrastruktury
drogowej.
W tym zakresie planujemy położenie masy
asfaltowej (tzw. „dywanika”) na kolejnych
odcinkach dróg powiatowych w Głogowcu,
Gniewczynie, Gorzycach, Jagielle i Tryńczy.
Ponadto planuje się przeprowadzenie modernizacji
dróg gminnych w Gniewczynie Łańcuckiej Gniewczynie Trynieckiej oraz drogi relacji Ubieszyn
– Głogowiec.
W związku z narastającym ruchem pojazdów
na drogach publicznych koniecznością stała się

W ciągu roku zatroszczymy się o dalszy
rozwój kultury i sportu. Planujemy
modernizację stadionu LKS „Huragan”
w Gniewczynie Trynieckiej.
Ważną rolę w naszej społeczności odgrywają Koła
Gospodyń Wiejskich, z którymi współpracę bardzo
sobie cenię.
Szanowni Państwo! Obchody Świąt Wielkanocnych
nierozłącznie kojarzą się z tzw. „Turkami”. Cieszy
fakt, że tradycja „Straży Grobowych” nie zanika, jest
wciąż żywa i rozwija się. To nasze regionalne
dziedzictwo kulturowe, które należy pielęgnować,
kultywować i wspierać.
Korzystając z okazji
gratulujemy „Straży
Grobowej” w Gniewczynie nadania sztandaru.
Na koniec pragnę złożyć Mieszkańcom Gminy
Tryńcza oraz Wszystkim Czytelnikom serdeczne
życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej
Nocy oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego
Pana.
Wójt
Ryszard Jędruch

DLA DOBRA WSPÓLNEGO
Każdy z nas chciałby mieszkać w gminie bogatej,
rozwijającej się, bezpiecznej, w gminie, która skutecznie
zaspokaja potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
Urzeczywistnienie tego celu nie musi pozostawać
w świecie marzeń pod warunkiem, że samorząd gminny
będzie racjonalnie i odpowiedzialnie podejmował decyzje
w imieniu wspólnoty samorządowej. Rada Gminy, która
decyduje o wszystkich sprawach gminy, stara się zawsze
postępować odpowiedzialnie. Trzeba też pamiętać,
że odpowiedzialność to czasem zdanie sobie sprawy
z ograniczeń. Rada Gminy, poszczególne jej Komisje
i radni niejednokrotnie stają przed różnymi dylematami
i koniecznością dokonywania rozsądnych wyborów.
Ostateczny wybór nie jest więc łatwy. Ma on swoje zalety
i wady, ale chodzi o to, aby tych pierwszych było
zdecydowanie więcej. To wszystko bowiem decyduje
przecież o naszym codziennym życiu i o naszej
przyszłości. Staramy się także, aby obecna Rada Gminy
pozostawiła trwały ślad w postaci nowych inwestycji,
wspierania przedsiębiorczości i polepszania warunków
życia wszystkich mieszkańców. Samorządność rozumiana
jest przez nas, jako możliwość podejmowania decyzji
w naszych wspólnych sprawach, która ma sprzyjać
wyzwalaniu inicjatyw ludzkich, wzmacnianiu poczucia
odpowiedzialności za całą wspólnotę oraz umacnianiu

więzi wszystkich ludzi z naszej „małej ojczyzny”. Wspólnym działaniem i wspólną odpowiedzialnością za dobro
wspólne możemy naprawdę wiele osiągnąć i zmienić
jej oblicze.

Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składam – w imieniu radnych gminy i swoim –
mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia. Niech
upłyną w radości, pokoju i w atmosferze rodzinnego
ciepła, a nadchodzący wiosenny czas przyniesie Wam
zdrowie, pogodę ducha, optymizm i szczęście osobiste.
Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza
Stanisław Konieczny

KRYZYS NAM NIESTRASZNY
Od ponad 6 miesięcy trwa polityczna polemika na temat
kryzysu gospodarczego. Koalicja rządowa w pierwszej
fazie informuje o spowolnieniu gospodarczym,

zaś opozycja domaga się od rządzących działań
osłonowych. Nie wchodząc w utarczki polityczne należy
się zgodzić, że po 10-letnim wzroście gospodarki
światowej nastąpiła stagnacja, którą w mniejszym lub
większym stopniu odczuliśmy wszyscy. Nasuwają się
więc pytania o dalszy rozwój gminy i czy wydarzenia
gospodarcze ograniczą naszą aktywność inwestycyjną.

Odpowiedzi należy poszukiwać w uchwalonym budżecie
na rok 2009 oraz w planowanych udziałach środków
z funduszy europejskich. Poziom inwestycji ubiegłego
roku bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę bo 37%
wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne. Możemy
powtórzyć
ten wynik, pod warunkiem utrzymania poziomu wydatków
inwestycyjnych.
Perspektywy
są
optymistyczne
ze względu na realizowane projekty infrastrukturalne.
Przy zaangażowanej postawie wójta gminy zapominamy
o stagnacji. Ważnym zadaniem dla Rady Gminy jest
wyznaczanie projektów wyłącznie finansowanych
ze środków zewnętrznych.
Gorzej przedstawia się polityka społeczna. Szanowni
Czytelnicy! Jesteśmy świadomi, że zaspokajanie potrzeb
społecznych ma wymiar wszechstronny. W wielu
przypadkach możemy sobie pomóc wzajemnie, chociażby
przez próbę zrozumienia potrzeb innych, więc niech
zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego
wyzwolą w nas pozytywną energię i wrażliwość
społeczną.
Przewodniczący Komisji ds. budżetu i finansów
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KANALIZACJA NA FINISZU
We wcześniejszych numerach kwartalnika
i n f o r m o w a l i ś m y n a s z yc h c z y t e l n i k ó w
o rozpoczętej budowie sieci kanalizacyjnej
w Gorzycach. Środki na realizację inwestycji
o wartości ponad 4 miliony złotych pochodziły
w 75% z Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (2 370 186zł), które
przekazał Wojewoda Podkarpacki.

Jedyną miejscowością, w której pozostała
do wykonania kanalizacja sanitarna jest Jagiełła.
Władze gminy już podjęły działania w zakresie

pełnego skanalizowania gminy. Zielone światło
do urzeczywistnienia tego celu włączył Zarząd
Województwa Podkarackiego, który wybrał nasz
projekt o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota
w wysokości 2 484 786 złotych pozyskana została
w ramach nadkontraktacji Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Równocześnie ze złożeniem wniosku ogłoszony
został przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła. Plan robót
obejmuje wybudowanie około 29-kilometrowej sieci
kanalizacyjnej z 5 przepompowniami ścieków. Pod
koniec marca przetarg został rozstrzygnięty. Wykonawcą została firma „SANITEX” z Tryńczy. Warunkiem uzyskania zewnętrznych środków jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej do końca czerwca br.
W związku z tak krótkim terminem realizacji zwracamy się do mieszkańców miejscowości Jagiełła o ścisłą współpracę.
Katarzyna Lis

BĘDZIE NOWA „GIMNASTYCZNA”
W lutym ukończone zostały prace budowlane
przy przebudowie byłej kotłowni węglowej
w Szkole Podstawowej w Jagielle. Obiekt
zaadaptowany został na salę gimnastyczną.

Katarzyna Lis

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

W ten sposób zakończono pierwszy etap realizacji
budowy sali gimnastycznej. Na realizację drugiego
etapu Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola złożył
wniosek
o dofinansowanie, który przeszedł
pozytywnie ocenę formalną. Obecnie dokument
poddawany jest ocenie merytoryczno – technicznej.
W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych, gmina niezwłocznie rozpocznie
realizację
zadania
w
trybie
przetargu
nieograniczonego. Wykonawstwo zlecone będzie
Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu .
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Urząd Gminy Tryńcza sukcesywnie prowadzi
prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Jak
pisaliśmy w poprzednim numerze kwartalnika Gmina
rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na kolejne
remonty dróg powiatowych. Kwota, jaką Rada Gminy
zabezpieczyła na ten cel w budżecie w tym roku
wynosi ponad 235 tys. zł.
Zakres rzeczowy zadania stanowi położenie
masy asfaltowej na pięciu odcinkach o łącznej
długości 1145mb. Wykonawcą nakładek jest firma
STRABAG, która zrealizuje przekazane im zdania do
końca maja br.
Katarzyna Lis

Między Sanem a Wisłokiem

GOPS ZMIENIŁ SIEDZIBĘ

BĘDĄ ŚRODKI NA INWESTYCJE

Zakończono remont budynku po byłym ośrodku
zdrowia w Tryńczy. Prace modernizacyjne miały na
celu zaadaptowanie pomieszczeń dla potrzeb
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i świadczenia usług rehabilitacyjnych. Wymienione
zostały okna z drewnianych na PCV, a także

Pozyskiwanie środków zewnętrznych należy
do priorytetowych zadań Urzędu Gminy. Staramy
się
maksymalnie
wykorzystywać
szansę
na dofinansowanie inwestycji z funduszy
europejskich, na bieżąco też monitorujemy
i wyszukujemy informacje o kolejnych naborach
wniosków.

wszystkie instalacje wewnętrzne: wodno –
kanalizacyjną, gazową, c. o. oraz elektryczną.
Ponadto wykonane zostały nowe posadzki
z jednoczesnym dociepleniem, a także położono
nowe tynki.

W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy starania
o budowę kolejnego kompleksu boisk ze sztuczną
nawierzchnią. Inwestycja realizowana będzie
przy Zespole Szkół w Gorzycach i obejmuje dwa
nowoczesne boiska sportowe, tj. boisko do piłki
nożnej o nawierzchni syntetycznej oraz boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.
Wyposażenie
obu
boisk
będzie
w pełni profesjonalne. Koszt inwestycji wyniesie
około 1 miliona złotych. Na realizację programu
gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 666
tys. zł ze środków zewnętrznych. Zrealizowany
projekt umożliwi dzieciom i młodzieży dostęp
do profesjonalnych, wielofunkcyjnych obiektów
sportowych.
Złożony też został wniosek o przydział sprzętu
sportowego
dla
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego „Olimp” działającego przy Zespole
Szkół w Tryńczy. Komplet sprzętu „Orlik 2012”
o wartości 2 348,74 zł zostanie zakupiony
ze środków Ministerstwa Sportu.

Na korytarzu i w gabinetach rehabilitacji położona
została terakota oraz glazura. W pomieszczeniach
ułożone zostały panele. Z zewnątrz pomalowano
elewację.
Zmiana funkcji budynku sprawi, że nasi mieszkańcy
będą mieli lepszy dostęp do usług pomocy
społecznej, a także usług rehabilitacyjnych.
Szczególnie ważne jest to, że osoby wymagające
fachowych zabiegów nie będą musiały tracić czasu
i pieniędzy na dojazdy do sąsiednich miejscowości.

W chwili obecnej trwają też prace nad wnioskiem
o nazwie: Remont stadionu LKS „Huragan”
w Gniewczynie Trynieckiej. Na realizację tego
projektu gmina posiada już zabezpieczone środki
w budżecie w wysokości 630 tys. zł i będzie
starać się o dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł.
Złożyliśmy tez wniosek o dofinansowanie
budowy kanalizacji w miejscowości Jagiełła,
który obejmuje realizację około 29 km sieci
kanalizacyjnej z 5 przepompowniami. Wartość
dofinansowania wyniesie 2 484 786 zł, zaś
całkowita wartość inwestycji przekroczy 4 mln
zł.

Z usług rehabilitacyjnych będziemy mogli
skorzystać w niezbyt odległej - jak zapewniają
pracownicy GOPS-u - przyszłości.

Anna Pokrywka

Katarzyna Lis
Między Sanem a Wisłokiem
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TARGOWISKO W TRYŃCZY
Informujemy mieszkańców Gminy Tryńcza,
że w listopadzie ubiegłego roku została podjęta
uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji
i nadania regulaminu targowiska. Będzie ono
zlokalizowane na placu obok remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tryńczy .

przedmioty i używaną odzież oraz trudniące się
rękodzielnictwem.
Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie
towary z wyjątkiem: napojów alkoholowych,
przetworów mięsnych z wyjątkiem konserw,
tłuszczów zwierzęcych, roślinnych bez spełnienia
warunków sanitarnych, tusz drobiowych i dziczyzny,
nafty, benzyny, spirytusu skażonego ( denaturatu ),
trucizn , środków leczniczych, broni, amunicji,
materiałów
oraz
artykułów
pirotechnicznych
i wybuchowych, towarów szkodliwych dla zdrowia,
towarów pochodzących z kradzieży lub z innego
nielegalnego źródła .
Gmina pobiera od osób prowadzących handel
na targowisku opłatę dzienną za pośrednictwem
inkasentów targowiska.
Wszystkich sprzedających i kupujących
informujemy, że handel na targowisku odbywa się
w każdą środę od godz. 8 00.

Uprawnionymi
do
prowadzenia
handlu
na targowisku są: osoby fizyczne lub prawne
prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą,
rolnicy,
posiadacze
działek
przydomowych,
ogródków działkowych i ogrodnicy, osoby trudniące
się zbieraniem runa leśnego, osoby sprzedające

Szczegółowe
informacje
dotyczące
funkcjonowania targowiska można uzyskać w pokoju
nr 4 i 5 Urzędu Gminy Tryńcza tel. 0 (16) 642 12 21
wew. 34 i 40 .

RODZINNE PO NOWEMU

WAŻNE DLA PRZYSZŁYCH MATEK

W
przypadku
utraty
ważności
orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w
celu kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych należy:

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie
zaświadczenia
lekarskiego
potwierdzającego,
że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży
do porodu. Minister Zdrowia, w porozumieniu
z ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego,
określi formę opieki medycznej.

1. w terminie 1 miesiąca od utraty ważności
poprzedniego orzeczenia złożyć wniosek do instytucji
wydającej orzeczenie,
2. w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia należy
go przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tryńczy.
W przypadku niedotrzymania tych dwóch warunków
prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych
od niepełnosprawności będzie przyznane od miesiąca
złożenia wniosku w tutejszym Ośrodku, bez wyrównania.
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa
do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku
pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek do instytucji wydającej
orzeczenie.
Danuta Kata
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Dorota Szelepa

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy
także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa
do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego przed
1 listopada 2009.
Danuta Kata

Między Sanem a Wisłokiem

OSTRZEŻENIE DLA ALIMENCIARZY

„KOMUNALNA” MA SIĘ DOBRZE

Dłużnik, który nie wywiązuje się ze swoich
zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku
zatrudnienia, jest kierowany przez gminę do
zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy. Jednocześnie
gmina zawiadamia powiatowy urząd pracy
o potrzebie aktywizacji zawodowej takiego
dłużnika. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja
ustawy
o
promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie
1 lutego br. Wcześniej wniosek o aktywizację
dłużnika był przekazywany do starosty. Obecnie
uproszczenie tej procedury ułatwi Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tryńczy
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Przeworsku. Gminy nie muszą też
występować o skierowanie rodzica niepłacącego
alimentów do robót publicznych. To urząd pracy
będzie podejmował decyzję, jakie działania

W I kwartale bieżącego roku Komunalny Zakład
Budżetowy realizował głównie zadania
porządkowe i remontowo - budowlane na terenie
gminy.

aktywizacyjne przewidziane przez ustawę
o promocji zatrudnienia zastosować wobec
dłużnika.
Nowelizacja rozszerzyła także katalog sytuacji,
w których niesolidny rodzic może stracić prawo
jazdy. Może się tak stać, gdy odmówi
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, nie
złoży
oświadczenia
majątkowego,
nie
zarejestruje się jako bezrobotny lub odmówi
udziału w stażu lub przygotowaniu zawodowym
dla dorosłych.

W okresie zimowym wykonane zostały prace
porządkowe związane z oczyszczeniem
ze śniegu chodników i placów przed budynkami
komunalnymi. Do odśnieżania dróg gminnych
wykorzystywany był sprzęt ciężki będący na
wyposażeniu zakładu. Również wzdłuż dróg
gminnych wycinane były zakrzaczenia w celu
poprawy widoczności. Pomimo pory zimowej
prowadzone były prace remontowo – budowlane
w budynkach wiejskich. W Gorzycach
kontynuowany jest remont WDK.
Wyremontowano pomieszczenie na piętrze oraz
odnowiono korytarz. W Tryńczy zakończone
zostały prace w byłym ośrodku zdrowia.
W wyniku przeprowadzonego remontu
generalnego obiekt został przystosowany na
siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz pod usługi medyczne z zakresu rehabilitacji.
Prace adaptacyjno – modernizacyjne
przeprowadzono w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Tryńczy oraz Trynieckim Centrum
Kulturalnym. Dzięki temu powstały nowe sale:
biblioteczna i prób.
Dalsze prace w budynkach wiejskich będą
prowadzone w okresie wiosenno – letnim.

Jolanta Flak
Między Sanem a Wisłokiem

Władysław Tytuła
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W TROSCE O BEZROBOTNYCH

AKCYZOWY WRACA DO KIESZENI

Wójt Gminy Tryńcza wystąpił z wnioskiem
do Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznoużyteczne na 2009 rok dla 25 osób z terenu gminy.

Przypomina się rolnikom, że w miesiącu marcu
i wrześniu danego roku, składa się wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z prac tych mogą skorzystać osoby długotrwale
bezrobotne oraz korzystające z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wystąpiono też z
wnioskiem o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych
do 25 roku życia, jak też i dla pozostałych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Do wniosku dołącza się faktury VAT, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej,
z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku.
Nie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego
za 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 rok została ustalona
w wysokości 0.85zł za 1 litr oleju.
W naszej gminie niewielu producentów rolnych
korzysta ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

Z możliwości odbycia stażu od 3 do 12 miesięcy
mogą skorzystać:

Na 2 343 rolników w gminie Tryńcza w 2006 roku
tylko 74 osoby skorzystało ze zwrotu podatku,

- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni, którzy w okresie 12 miesięcy od
dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub
innym dokumencie poświadczającym
ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli
27 roku życia
Staż w krótszym wymiarze czasu od 3 do 6 miesięcy
mogą odbyć:
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu
realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez
doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia,

co stanowiło tylko 3.16 % .W roku 2007 nieco więcej
rolników skorzystało ze zwrotu, bo 145, osób tj.
6.19 % ich ogółu.
W 2008 roku złożono 240 wniosków na kwotę ponad
55 tys. zł.

- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni.
Krystyna Penkal
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Maria Grzebyk

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW
100 – LECIA PARAFII
W
oddziale
Akcji
Katolickiej,
której
przewodniczy Stanisław Wielgos odbyło się
spotkanie organizacyjne dotyczące zbliżającej
się rocznicy stulecia parafii Tryńcza w 2010
roku. W spotkaniu udział wzięli księża

z trynieckiej parafii – ksiądz proboszcz Roman
Trzeciak i wikariusz Bogusław Folusiewicz oraz
wójt gminy Ryszard Jędruch, radni i sołtysi
z miejscowości należących do parafii Tryńcza.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy
i kolędowania, dzielenia się opłatkiem. Zebranie
miało na celu stworzenie jednolitego planu
działania przygotowania się do tej niezwykłej
rocznicy. Władze Gminy Tryńcza zapewniły o
swojej
gotowości
i
chęci
pomocy
w materialnym przygotowaniu się do
uroczystości, które czekają parafię. Natomiast
ksiądz proboszcz Roman Trzeciak podziękował
za zaoferowaną pomoc, która bardzo ułatwi
organizację „materialnej strony” nadchodzącej
rocznicy. Poruszył też kwestie przygotowania
wiernych na płaszczyźnie duchowej, za którą
wraz
z
księdzem
wikariuszem
będą
współodpowiedzialni. Wraz z obchodami
jubileuszu parafii będą miały miejsce prymicje
kleryka Rafała Borcza, które również będą
dużym wydarzeniem w życiu całej społeczności
parafialnej.

SOŁTYSIE – DZIĘKUJEMY!
W imieniu społeczności Gminy Tryńcza oraz
własnym składam Panu Ryszardowi Gurakowi
serdeczne
podziękowanie
za
współpracę
i zaangażowanie w funkcjonowanie naszej
gminy. Pragnę także podziękować za pomoc przy
realizacji zadań, które miały miejsce w trakcie
Pana sześcioletniej kadencji sołtysa miejscowości
Gniewczyna Tryniecka. Trudno wyliczyć
wszystkie zadania, w których Pan uczestniczył.
Do najważniejszych należy zaliczyć: budowę
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
modernizacje i remont dróg gminnych,
opracowanie projektów i realizację oświetleń
ulicznych
przy
drogach
wojewódzkich
i
gminnych,
projektów
chodnika
i przebudowy drogi relacji Gniewczyna
Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka. Znaczącym
wydarzeniem był remont chodnika i budowa
nowego jego odcinka. Sukcesywnie prowadzony
był remont Wiejskiego Domu Kultury, w ramach
którego pomalowano elewacje, wymieniono okna
i drzwi, położono nowy parkiet, wykonano
centralne ogrzewanie i remont instalacji
elektrycznej.
Dzięki
Pana
staraniom
przebudowany został także grzybek taneczny.
Szereg prac wykonano w budynku OSP.
Znacznego trudu wymagało opracowanie
projektu „Odnowa wsi”, na realizację którego
środki
zostaną
pozyskane
z
zewnątrz.
W programie uwzględniony został remont
stadionu „Huraganu” Gniewczyna. Jest nam
bardzo miło, że czynnie uczestniczył Pan
w rozwiązywaniu
wszystkich
problemów,
z jakimi w ostatnich latach zmagała się nasza
miejscowość.
Jeszcze raz składam Panu podziękowania i życzę
sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej.

Jolanta Flak Stęchły
Marcin Borcz
Między Sanem a Wisłokiem

Z wyrazami szacunku
Ryszard Jędruch
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NA PIĄTKĘ Z PLUSEM…

ESTRADKA MAŁOLATKA

W trudnych czasach nabywanie nowych kwalifikacji
i umiejętności wydaje się być szczególnie pożądane. Taki
zapewne cel przyświecał grupie kursantów z Gorzyc,
którzy odbywali szkolenie dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie gastronomii.
Podczas wielogodzinnych zajęć 17 pań i jeden pan
poznawali tajniki przygotowywania posiłków i ich
podawania zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej.

18 marca w sali Wiejskiego Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się I Gminny Przegląd
Piosenki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Estradka
Małolatka”, zorganizowany przez Trynieckie Centrum
Kultury. W imprezie udział wzięły dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz z klas I - III szkół podstawowych
z terenu gminy Tryńcza. Jury wyróżniło najlepszych
wykonawców.

Wreszcie przyszedł czas egzaminu teoretycznego
i praktycznego. W zgodnej opinii egzaminatorów
wszyscy zaliczyli test egzaminacyjny celująco. Chyba
całe swoje serce włożyli kursanci w przygotowanie
egzaminu w części praktycznej. Dania, przekąski i napoje
ułożone na „szwedzkim” stole przedstawiały prawdziwe
dzieła sztuki, wykwintnie udekorowane i idealnie
skomponowane. Aż żal było „burzyć” tą kulinarną
kompozycję…Certyfikaty ukończenia kursu i nabyte
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
z zakresu gastronomii są więc w pełni
zasłużone. Zapewne konkretne efekty ukończonego
kursu zobaczymy na świątecznym stole.
Andrzej Swatek

UCZĄ SAMOOBRONY
W trynieckiej hali sportowej w każdy poniedziałek
odbywają się zajęcia ze sztuk walki, które prowadzi
instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrony
Dariusz Wyczawski . Na zajęcia uczęszczają uczniowie
zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Jest to
grupa łączona. Uczniowie poznają podstawowe zasady
samoobrony, jej techniki, poprawiają motorykę,

sprawność, zwinność i wytrzymałość. Ważnym
elementem treningu są ćwiczenia relaksacyjno –
oddechowe tzw. Qigong. Urozmaiceniem zajęć
są prezentacje różnych technik samoobronnych. Podstawą
sztuk walki jest trening trwający latami, a celem
umiejętność samoobrony oraz panowania nad emocjami.

W kategorii solistów pierwsze miejsce zajęły: Aleksandra
Jędral (kl. I – Gorzyce), Paulina Gardziel (kl. II – Jagiełła)
oraz Magdalena Sternik (kl. III – Tryńcza). Drugie miejsce
przyznano Weronice Kulpie (kl. II – Jagiełła), trzecie zaś

Przemysławowi Czado (kl. I – Gorzyce). W kategorii
zespołów wokalnych uznanie w oczach jury zyskały:
zespół uczniów z kl. III „a” z Gniewczyny Łańcuckiej,
zespół „Wesołe Nutki” z kl. III z Tryńczy oraz zespół
„Czarodziejki” z kl. II
z Gniewczyny Łańcuckiej.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Waldemar Szewczyk

Dorota Sroka
Monika Niemiec
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STYPENDIA DLA PRYMUSÓW

Wierzymy, że na koniec roku pobierających stypendia będzie znacznie więcej .
Teresa Wielgos

Już po raz siódmy najlepsi uczniowie z terenu
gminy Tryńcza zostali wyróżnieni. Wójt Ryszard

UCZNIOWIE DO KASY
Stypendia dla uczniów od stycznia do czerwca.
(dotyczy wniosków składanych na rok szkolny

Jędruch ufundował stypendia naukowe po 100zł
dla każdego ucznia , który osiągnął średnią ocen
5,0 i zachowanie co najmniej dobre. W tym
półroczu
kryterium to spełniło 46 uczniów.
Pamiątkowe dyplomy oraz stypendia wręczyli :
Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Konieczny , przewodniczący Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Sportu RG- Teofil Jakubiec oraz
dyrektorzy szkół. Wszystkim laureatom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

2008/2009r.,) będą wypłacane od miesiąca kwietnia
po otrzymaniu decyzji, po przedstawieniu faktur
VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia
kosztów. Ostateczny termin odebrania należnego
stypendium upływa z dniem 30 czerwca 2009r.
Krystyna Penkal

RATUJĄ I UCZĄ RATOWAĆ
,,Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił
udzielić pierwszej pomocy, ocaliłoby to miliony
ludzi rocznie”

i rodzicami. Otrzymane pomoce uatrakcyjnią przekazywanie wiedzy dzieciom, które mogą być świadkami

Stwierdzenie to jest mottem programu edukacyjnego
Fundacji WOŚP pt. ,,Ratujmy i Uczmy Ratować”.
Celem tego programu było przeszkolenie nauczycieli
w zakresie prowadzenia kursów dla dzieci
w udzielaniu pierwszej pomocy. Do zajęć w ramach
programu przystąpili nauczyciele nauczania
początkowego z Zespołu Szkół w Tryńczy.
Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne
zasady udzielania pierwszej pomocy. Dużą zaletą
programu były ćwiczenia z zakresu przywracania
krążenia i oddechu. Nabyte tą drogą umiejętności
nauczyciele przekażą dzieciom, by uczniowie
potrafili skutecznie udzielić pierwszej pomocy.
Fundacja WOŚP przekazała szkole pomoce
dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami

różnych zagrożeń życia i zdrowia.

Między Sanem a Wisłokiem

Beata Konnak
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MATEMATYCZNY CZAR PAR
12 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół w Gorzycach
rozstrzygnięty został etap gminnego konkursu
„Matematyczny Czar Par” dla uczniów klas IV i V
szkół podstawowych. Publiczną Szkołę Podstawową
w Ubieszynie reprezentowały pary:
Izabela Pająk i Karol Tołpa z klasy IV oraz
Weronika Dadak i Ewa Kojder z klasy V

Uczestnicy konkursu zmierzyli się
logicznym
myśleniem, szybkością wykonywania obliczeń,
składaniem domina i sudoku.
Obydwie pary zajęły drugie miejsca kwalifikując się
do etapu powiatowego, który odbył się 21 marca
2009 r. w Przeworsku. Gratulujemy!
Jadwiga Gwóźdź

CZEKAJĄ NA WYNIKI
W dniu 14 marca 2009r. uczniowie Zespołu Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej Dawid Dryś, Bartłomiej
Misiąg i Krzysztof Portas uczestniczyli w II etapie
konkursu matematyczno- przyrodniczego dla szkół
podstawowych. Etap wojewódzki organizowany
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbył się
w Przemyślu.
Zapytani o wrażenia chłopcy odpowiedzieli,
że spodziewają się dobrych wyników. Czekamy
na nie z niecierpliwością.
Opiekę dydaktyczną sprawowały panie Ewa Kraszy
i Maria Kołodziej.

UCZENIE SIĘ UCZENIA
W dniu 2 marca 2009r. grupa uczniów i nauczycieli
z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej gościła
w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, gdzie zaprezentowała program „Uczenie się uczenia”.
Program ten realizowany jest w szkole od 2003r.
w oparciu o teorię wielorakiej inteligencji Howarda
Gardnera (psychologa, profesora neurologii, autora
książki „Inteligencje wielorakie”). Neguje on jednolite widzenie inteligencji, a tym samym koncepcję
szkoły, w której istnieje tylko jeden sposób nauczania, uczenia się i oceniania. W swojej teorii Gardner
wymienia siedem typów inteligencji: lingwistyczną,
matematyczno-logiczną,
wizualno-przestrzenną,
muzyczną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Uczniowie i nauczyciele dzięki poznaniu
własnego typu inteligencji stosują techniki i metody
uczenia się zgodnie z rodzajem inteligencji. Celem
wprowadzenia tego programu jest zwiększenie motywacji do nauki i podniesienie wyników nauczania.
Prezentację podziwiali wizytatorzy szkół województwa podkarpackiego, wicekurator Antoni Wydro oraz
dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej Alina Pieniążek. Program został przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, podczas której szczegółowo wyjaśniono cel oraz sposób jego
realizacji w szkole. Następnie uczniowie przedstawili
spektakl słowno- muzyczny.
Na zakończenie wicekurator podziękował grupie
z Gniewczyny za innowacyjność oraz zaangażowanie
w kształcenie młodego człowieka. Zwieńczeniem
spotkania było otwarcie wystawy pod nazwą „Piękno
jest trudne”. Zwiedzający mieli okazję podziwiać
prace uczniów
wykonane pod kierunkiem
nauczyciela plastyki Marka Kozaka.
Jadwiga Wojtas

KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH
Księgozbiór biblioteki szkolnej PSP w Ubieszynie
został wzbogacony o nowe, atrakcyjne pozycje
książkowe dla najmłodszych czytelników. Na uwagę
zasługuje fakt, że bajki zostały zakupione z funduszy
pozyskanych ze sprzedaży „cegiełek” w trakcie
uroczystości nadania szkole sztandaru.
Także dzięki wsparciu finansowemu BRE Banku
Fundacja ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”
przekazała naszej szkole 23-tomową publikację na
łączną kwotę 299 złotych.

Jadwiga Wojtas
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Elżbieta Kubrak
Marta Pawełek

FERIE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy wraz
z filiami i punktami bibliotecznymi przygotowała na
tegoroczne ferie szereg atrakcji, które miały
urozmaicić wolny czas dzieciom i młodzieży
z terenu gminy. W planach były zajęcia na świeżym
powietrzu i spotkania panelowe w bibliotekach tzw.
„biblioteczne godziny twórczości”. W celu

zrealizowania tych zamierzeń biblioteki przedłużyły
swój czas pracy. Dla najmłodszych został
zorganizowany konkurs na „najładniejszą
walentynkę”. Dzieci projektowały i tworzyły
„walentynki”, niektóre z nich można podziwiać na
gazetce ściennej w trynieckiej bibliotece. Co można
zrobić z masy solnej przekonali się ci, którzy wzięli

udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Jagielle.
Dużą popularnością cieszyły się także seanse filmowe
pt. „Ciekawa bajka na ferie” zorganizowane w
bibliotekach w Tryńczy i Ubieszynie. Wiele radości i
zabawy było w trakcie spotkań przy ognisku,
zorganizowanym w Tryńczy i Wólce Ogryzkowej.
Dużym zainteresowaniem dzieci, jak również
młodzieży cieszyły się zajęcia plastyczne
pt. „Co można zrobić z papieru?”.
Szczególnie w tych dwóch ostatnich
placówkach dzieci pod czujnym okiem
instruktor Zofii Sokół przy użyciu papieru
kolorowego, krepiny, kawałków drutu
tworzyły papierowe cuda. W zajęciach pt.
"Dzieje pędzlem malowane", dzieci
poznawały lokalne legendy, czytane ze
zbiorów opowieści autorstwa Mateusza
Pieniążka. Z kolei, jak posługiwać się
kompasem uczył Adam Zamorski. Była to
niezapomniana przygoda dla tych,
których do udziału w zajęciach nawet nie
zraziła niesprzyjająca aura. Dla
wszystkich zainteresowanych biblioteka
w Tryńczy udostępniła swoje gry planszowe.
W punktach bibliotecznych w Wólce Małkowej
i Ogryzkowej oraz w Gorzycach zorganizowano
konkursy gier internetowych.
Marcin Borcz

„PAPIEROWE” ZAJĘCIA
Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy
z Trynieckim Centrum Kultury już po raz drugi
zorganizowała zajęcia plastyczne, pt. „KREPINA
I PAPIER BEZ TAJEMNIC – ZRÓB TO SAM”.
Poprowadziła je instruktor Zofia Sokół. Przybyło na
nie kilkanaście osób, które z dużym zainteresowaniem obserwowały to, co robiła z krepiną i papierem pani Zofia. Następnie wszyscy chętni wykonywały polecenia pani instruktor. Krok po kroku wykonywali piękne kwiaty i wiązanki kwiatowe. Zajęcia sprawiły wiele radości dzieciom i dały im inspiracje do dalszego tworzenia. Spore zainteresowanie
tego typu spotkaniami sprawiło, że weszły one na

stałe do kalendarza zajęć bibliotecznych. W każdy

wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00 będą odbywały się spotkania plastyczne z panią Zofią Sokół.

Między Sanem a Wisłokiem

Marcin Borcz
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Z ŻYCIA GORZYCKIEGO
PRZEDSZKOLA…
Placówka poprzez realizację własnego programu
wspiera w wychowaniu rodziny z terenu gmin
Tryńcza i Jarosław. Przedszkole dysponuje
35 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jest
ono wyposażone estetycznie i kolorowo, dzięki temu
dzieci czują się tutaj jak w domu. Mają do swojej
dyspozycji dużo zabawek i ciekawych pomocy
dydaktycznych. Uczą się tutaj samodzielności
w codziennym życiu i przeżywania pierwszych
porażek i sukcesów. Prowadzone są też zajęcia
z języka angielskiego. Dzieci mają do dyspozycji
plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnię, huśtawki,
piaskownicę i kilka kolorowych domków.
W programie wychowawczo -dydaktycznym
uwzględnione
zostały
potrzeby
wieku
przedszkolnego, dlatego też bogata oferta zajęć

RECEPTA NA NUDĘ
Ferie to czas wypoczynku zarówno dla uczniów,
którzy potrzebują odrobiny wytchnienia i oderwania
od codziennych szkolnych obowiązków, jak i dla

nauczycieli
znużonych
niełatwą
sztuką
wychowywania i przekazywania określonych treści
edukacyjnych. Wypoczynek związany z aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu może być
atrakcyjny zarówno dla wychowanków, jak i dla
wychowawców. W tym roku pracownicy Zespołu
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
w
Jagielle
wraz
z
Radą
Rodziców
i Gminną Biblioteką Publiczną przygotowali bogatą
ofertę zajęć na ferie.
Uczniowie mieli możliwość rywalizowania w turnieju
halowej piłki nożnej w Wólce Pełkińskiej. Wielką
frajdę sprawiła im rywalizacja z drużynami szkół
z terenu gminy Jarosław.

sprawia, że dzieci uczęszczają tutaj bardzo chętnie.
Mają one możliwość spotkania z różnymi zawodami
oraz udziału w przedstawieniach.
Patronką
przedszkola jest Maria Teresa Kierocińska zwana
„Matką Zagłębia”.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania
placówki
można
uzyskać
bezpośrednio
w
przedszkolu
w
godzinach
pracy
od 630 do 1600.
Przy tej okazji składam serdeczne podziękowanie
WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERAJĄ NASZE
DZIEŁO WYCHOWANIA DZIECI-Panu Wójtowi,
Radnym , Rodzicom i tym, którzy wspierają nas
Sercem i ofiarą. Serdeczne Bóg zapłać!
s. Nazaria KDzJ
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Dużym zainteresowaniem uczniów klasy czwartej
cieszył się zorganizowany na terenie szkoły biwak.
Jego uczestnicy mogli spędzić noc poza domem,
surfować po Internecie, jak i uczyć się samodzielnego
przygotowywania posiłków.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy
do kina „Helios” w Rzeszowie i pływalni w Łańcucie.
Przejazdy do Rzeszowa i do Łańcuta zafundowała
dzieciom gmina.
Nie zapomniano także o uczniach z klas młodszych,
którzy uczestniczyli w zajęciach origamii.
Największym uznaniem cieszyły się jednak zajęcia
układania kwiatów z bibuły oraz wykonywanie
ozdób z masy solnej i gipsu. Brało w nich udział
20 uczniów oraz goście z Wólki Pełkińskiej.
Przepiękne bukiety, wyroby z masy solnej oraz gipsu
zdobią obecne pomieszczenia szkolne.
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Andrzej Ruchała

OBRZĘDY I TRADYCJE WIELKOPOSTNE
Po Niedzieli Palmowej rozpoczynają się obchody
Wielkiego Tygodnia. Jest to okres wzmożonych
postów, umartwień i praktyk religijnych dla
Chrześcijan i ludzi przywiązanych do tradycji
wielkopostnych. Obfituje on zarówno w obrzędy
religijne jak i domowe. Już na początku Wielkiego
Tygodnia musiały zakończyć się rozpoczęte
wcześniej gruntowne, wiosenne i przedświąteczne
porządki. Zarówno u bogatych jak i u biednych
domy, sprzęty i garderoba musiały być
doprowadzone do największego porządku.

Wyrażają to ogołocone z obrusów, kwiatów i świec
ołtarze, puste tabernakula, zasłonięte kirem wizerunki
Chrystusa.

W Wielką Środę w kościele podczas tzw. ciemnej
jutrzni gasi się olejne świece na ołtarzu, po czym
kapłani uderzają mszałami w pulpity na znak chaosu,
jaki nastąpił wśród apostołów po pojmaniu
Chrystusa.
W Wielki Czwartek we wszystkich kościołach
zawiązuje się dzwony. Na znak żałoby zastępują je
kołatki. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez
Chrystusa, przed ostatnią z nimi wieczerzą biskupi,
królowie polscy, wielmoże i bogacze obmywali nogi
dwunastu nędzarzom, na znak chrześcijańskiej
pokory, równości wszystkich ludzi wobec Boga,
miłości Bliźniego i braterstwa. Co roku
w Archikatedrze Warszawskiej obrzęd umycia nóg
biednym odprawia prymas Polski, a w Rzymie czyni
to także obecny papież Benedykt XVI.
Młodzież natomiast upodobała sobie zwyczaj
niszczenia – wieszania, palenia lub topienia Judasza,
czyli ogromnej kukły wyobrażającej zdrajcę Judasza.
Obecnie zwyczaj ten kultywuję się m.in. w
Pruchniku nad Sanem. W ceremonii tej bierze udział
sędzia i oskarżyciel. Idzie on na czele tłumnego
pochodu ciągnącego odciętą ze stryczka wielką
kukłą, na piersiach, której widnieje napis „Judasz
zdrajca”. Kukłę znieważa się, okłada kijem,
rozdziera na części, podpala i płonące szczątki
wrzuca się do wody.
W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek
na pamiątkę przejścia Chrystusa przez rzekę Cedron,
w Polsce południowej, chodzono do stawów i rzek,
aby obmyć się w wodzie. Zwyczaj ten miał nie tylko
znaczenie religijne, ale również i lecznicze. Na
Podkarpaciu i Śląsku obmywania te odbywały się
w całkowitym milczeniu, bo tylko wtedy woda
zachowywała swe cudowne właściwości – leczyła
oczy i wypryski skórne a dziewczętom dodawała
urody i rumieńców zdrowia, sprawiała, iż nie psuły
się i nie bolały zęby – więc płukano nią usta.
Wielki Piątek to w kościele dzień najgłębszej żałoby.

Po południu w bocznych nawach kościołów
odsłaniane były Groby Chrystusa, zwykle
przypominające grotę skalną. W ten dzień narzucano
sobie większe jeszcze niż dotychczas posty. Niekiedy
w ogóle wstrzymywano się od spożywania
jakichkolwiek pokarmów. W całej Polsce,
we wszystkich kościołach urządza się Groby Pańskie
z wielkim staraniem i z wielką dbałością o ich piękny
przystrój kwiatami a niekiedy symbolami
narodowymi.
Do naszych czasów przetrwał również obyczaj Straży
Grobowych zaciąganych przez żołnierzy, strażaków
czy harcerzy. W zależności od regionu przybierają
one różne nazwy. W Pruchniku straż przy grobie
pełnią Kilińszczacy z organizacji patriotycznej
powstałej w 1894 roku. Noszą oni piękne historyczne
stroje, pasy i szable.
Najciekawsze i najbogatsze formy mają straże
grobowe z okolic Przeworska, Łańcuta, Radomyśla,
Giedlarowej, Woli Rzaczyckiej i Rzeczycy,
Gniewczyny, Sarzyny, Grodziska i Tryńczy. Nazywa
się ich turkami lub turkami wielkanocnymi.
Do „Turków” zgłaszają się młodzi mężczyźni
wyćwiczeni w mustrze. Noszą oni czarne garnitury,
wojskowe kurtki, wojskowe lub strażackie mundury,
bogato przybrane kolorowymi wstęgami, barwnymi
dystynkcjami i pasami, niekiedy zaś mundury i czeka
ułańskie. Są też grupy Turków o bardziej orientalnym
wyglądzie, w kostiumach przypominających stroje
tureckie. W szarawarach, ozdobnych bluzach
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w wysokich stożkowatych czapkach z wstążkami
z przyklejonymi wielkimi czarnymi brodami,
nazywanych niekiedy „bułgarami”. Grupy straży
grobowych z poszczególnych wsi rywalizują ze sobą
– strojem i wojskową sprawnością. Każdy oddział
posiada swojego komendanta. W Wielką Niedzielę
po rezurekcji „Turki” popisują się perfekcyjnie
wykonywaną musztrą na dziedzińcu kościelnym.
Obchodzą również okoliczne domy z życzeniami.

W Wielkim Tygodniu odbywają się także kościelne
widowiska pasyjne odgrywane w specjalnie na ten
cel wznoszonych kalwariach. Najbardziej znaną
Kalwarią w Polsce jest Kalwaria Zebrzydowska
z XVIII – wiecznym sanktuarium pasyjnym pod
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Rzesze ludzi
uczestniczą w Misterium Męki Pańskiej na wzór
męki Jezusa Chrystusa.

Wielka Sobota jest dniem przeznaczonym na
święcenie pokarmów, a także cierni, wody i ognia –
kolejnych ważnych symboli Świąt Wielkanocnych.
Początkowo księża święcili pokarmy w domach, teraz
natomiast
przynosi
się
je
do
kościoła
w wielkanocnych koszyczkach, w których nie może
zabraknąć chleba, jajek, kiełbasy, osełki masła,
chrzanu i soli.
Wielkanoc w pierwszych wiekach zwana Paschą, jest
najstarszym a zarazem największym Świętem
chrześcijańskim obchodzonym już w II wieku na
pamiątkę Męki i Śmierci oraz Chwalebnego
Zmartwychwstania
Chrystusa.
Święto
Zmartwychwstania otwiera uroczysta Rezurekcja
odprawiana o świcie w Wielką Niedzielę. Po
nabożeństwie wszyscy spieszą się na uroczyste
rodzinne śniadanie zwane święconym. Śniadanie
poprzedza zawsze ceremonia dzielenia się święconym
jajkiem. Niegdyś po podzieleniu się jajkiem, każdy
z domowników musiał spożyć całą laskę chrzanu –
miało to zapobiec bólom brzucha, zębów, kataru
i kaszlu. Pośrodku stołu królował zawsze baranek.
Oprócz jajek i baranka na wielkanocnym stole nie
może zabraknąć bab i wielkanocnych mazurków.
Drugi dzień Świąt charakteryzuje się mnogością
zwyczajów i obrzędów, najważniejszy z nich to
Śmigus – Dyngus, czyli oblewanie się wodą.
Opracowano na podstawie „Święta Polskie tradycja
i obyczaj” autorstwa Barbary Ogrodowskiej.
Dorota Sroka

MEANDRY WISŁOKA
Rzeka Wisłok na przestrzeni historii często
zmieniała swoje koryto, zwłaszcza na odcinku
od Rzeszowa aż po ujście do Sanu w gminie
Tryńcza. Spowodowała na tym terenie wielkie
rozlewiska i zabagnienia, szczególnie w dolinach
starorzeczy. Wylewy rzeki miały także dużą siłę
niszczenia. Pierwotnie Wisłok płynął u podnóża
Podkarpacia i wpadał do Sanu w okolicach
dzisiejszych Pełkiń. San w tym czasie był
przesunięty od obecnego łożyska na wschód o około
4
km
w
kierunku
Wiązownicy
i Nielepkowic. Badania archeologiczne najstarszego
grodu przeworskiego, ukształtowanego na przełomie
X/XI wykazują, że Mleczka opływała wówczas
16

Przeworsk od południa, zatem musiała wpływać do
Wisłoka, mającego tu koryto na północ od miasta
i zdążającego ze swymi wodami na wschód do Sanu
w okolicy dzisiejszej Wólki Pełkińskiej. Znaczne
przesunięcia koryta Wisłoka do wysokości
Przeworska i jeszcze większe stąd aż po ujście
do Sanu miało miejsce w XII wieku na odległości ok.
10-12 km. Zapewne nie było to zjawisko
jednorazowe. Wielkie wylewy Sanu zdążającego na
północ i wpadającego do niego Wisłoka
wzmocnionego wodami Mleczki tworzyły ogromny
napór wielkich mas wody w kierunku północnym. To
długie w czasie, wielokrotne przesuwanie
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się Wisłoka na północ napotkało po drodze
wzniesienie piaszczyste w okolicy wiosek Tryńczy,
Wólki Ogryzkowej i Wólki Małkowej. Ostateczne
przesunięcia Wisłoka na północ od Tryńczy i jego
względna stabilizacja na tym odcinku musiała

nastąpić na wiele lat przed 1400r. Rzeka zmieniwszy
swój bieg spod dzisiejszych Pełkiń i Wólki
Pełkińskiej daleko na północ aż po Tryńczę,
pozostawiła na południu szeroki pas ziem
i zabagnionych łąk. W ten sposób powstały wielkie
bagna tzw. „Trojany” i „Czapliska” - znane też
w XIX wieku jako bagna łańcucko- jarosławskie
ciągnące się od Kruhela Pawłosiowskiego
na południu przez Pełkinie, Ujezną, Jagiełłę,
Wółkę Pełkińską, Wolę Buchowską po
Gorzyce na północy. Osuszenia tych
terenów dokonano dopiero w latach 18941897. Brzegi rzeki od Gniewczyny do
Tryńczy były umacniane ze względu na
mosty lub promy. Gorzej było z biegiem
Wisłoka w dół od Tryńczy. Nie
zabezpieczany czynił ogromne przesunięcia,
powracając nierzadko po latach w dawne
położenie i tak w czasie powodzi w 1767 r.
Wisłok rozgraniczający Głogowiec i Dębno,
przerzucił się znacznie na północ na pola
w okolicach Dębna, by w 1837 r. przy większej
zmianie koryta na południe, wrócić na stare miejsce.
W dokumencie z roku 1789 czytamy „w tym
państwie trynieckim w każdej gromadzie poddani w

gruntach swoich znacznie od szkód ponoszą stratę,
których po jednej stronie rzeka Wisłok, a po drugiej
stronie San oblewa i znacznie gruntów nawet samych
obrywa”. W dalszej części dokumentu czytamy
o konieczności wybudowania tamy, konieczność
zmiany biegu rzeki, a pracę przy tym podjąć
ma „gromada”. Jeszcze na przełomie XVIII
i XIX wieku nie było szczegółowych
uregulowań prawnych dotyczących prac
wodnych na rzekach, stąd szereg
przedsięwzięć podejmowanych przez
mieszkańców osad nadrzecznych związanych
z korytami rzek nie zawsze było w zgodzie
z interesem sąsiednich miejscowości.
Wybuchały na tym tle liczne spory i waśnie.
Dopiero
ustawa
policyjna
i plantacyjna o rzekach Galicji i Bukowiny
z 2 marca 1842 r. uporządkowała w dużej
mierze korzystanie z rzek.
Chodzi
o sprawę pobierania mostowego, tzw. „pontale” czyli
opłat przeznaczonych na utrzymanie starych
i wybudowanie nowych mostów lub przepraw przez
bagna. Z kolei ustawa krajowa o regulacji rzek
galicyjskich z 18 września 1901 r. określiła
konieczne warunki regulacji. W 1903 r. podjęto

kompleksowe prace nad przygotowaniem projektu
regulacji
Wisłoka
na odcinku od Frysztaka
aż do ujścia do rzeki San.
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Rafał Borcz
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Z KART HISTORII …
Poniżej obecnego mostu w Tryńczy, przy niskim
stanie wody zauważyć możemy drewniane pale.
Niektórzy starsi ludzie mówią, że był tu dawniej
most, inni nawet twierdzą, że istniał w tym miejscu
port rzeczny, co jeszcze bardziej podnosiłoby rangę
miejsca. Wiadomo, że w dawnych czasach
najpopularniejszą i najszybszą drogą komunikacyjną
były rzeki. To w ich widłach powstawały pierwsze
osady i kwitło życie kulturalne.
Płynący przez Tryńczę Wisłok z racji wielkości
i głębokości był doskonałą arterią komunikacyjną.
Już w 1447 r. Jan Długosz podaje, że na zjeździe
w Piotrkowie ustalono, że: „Wisła, Warta, Dunajec,
Bug, Dniestr, Dniepr, Wisłok i inne rzeki Polski
mają używać wolnego spławu i nie wolno kłaść
na nich żadnych tam czy innych przeszkód, tak by
po nich swobodnie można było spuszczać statki
z towarem wszelkiego rodzaju”. Rozwijana na tym
terenie na początku XVI wieku gospodarka
folwarczno – pańszczyźniana i eksploatacja lasów
rodziły potrzebę korzystania z taniego transportu
rzecznego. Po wodach Wisłoka poruszać się miały
szkuty – będące największymi statkami rzecznymi
w owych czasach. Przewożono na nich wszelkiego
rodzaju towary, a przede wszystkim te, które
należało chronić przed wilgocią np.: płótna, kaszę,
mąkę, suszone owoce. Tego typu statki mogły
wyprawiać się do Gdańska i powracać w górę rzeki.
Kiedy zatem powstał i jakie rozmiary miał port
w Tryńczy. Otóż w podziale majętności z 18 marca
1642 roku Stanisław Lubomirski, wojewoda
krakowski wydzielił dla klucza kańczuckiego teren
pod budowę spichlerza. Zaznaczyć tu trzeba,
że spichlerze budowane były w pobliżu portu na
wysokim niezalewowym brzegu. W Tryńczy
należącej do dóbr Przeworska, jak czytamy
w dokumencie z 1642 roku, potrzeba było placu „na
wszem i wzdłuż ma być 300 łokci” (czyli ponad
3 ha).
Port tryniecki funkcjonować miał, co
najmniej od XVI wieku i obsługiwał głównie
rozległą majętność Przeworska oraz tereny z wideł
Sanu i Wisłoka, a także znad Mleczki. Sporo
informacji na temat portu w Tryńczy można również
znaleźć w kopiariuszu listów Pawła Benoögo,
skarbnika podolskiego, posła Rzeczypospolitej do
Stambułu w 1743 roku. Autor listów nabył przed
1751 rokiem od księcia Lubomirskiego Tryńczę za
sumę 283 380 zł polskich. W piśmie z 27 marca
1752 roku czytamy o spławianiu do Gdańska dwóch
szkut wypełnionych pszenicą, żytem, płótnami.
Mają one powrócić i przywieźć sukno, korzenie,
śledzie. Jeszcze w połowie XVIII wieku port
18

tryniecki tętnił życiem, a jego właściciel
Paweł Benoögo, prowadził interesy aż za Jarosławiem. Utrzymywał też ożywione kontakty z Gdańskiem. Wiadomości o palu trynieckim urywają się
przy końcu XVIII wieku. Co mogło być zatem powodem, że tak dobrze prosperujący port zaprzestał swojej działalności?. Według niepełnych jeszcze badań
porównawczych upadek ten został spowodowany nie
tylko odcięciem Galicji od Gdańska (rozbiory), ale
też przemianami w gospodarstwach folwarcznych
oraz drastycznym zwiększeniem kosztów transportu
towarów do pala rzecznego i kosztów flisu.

Co do istnienia mostu na rzece Wisłok w Tryńczy
to już w przywileju króla Zygmunta I z 19 sierpnia
1509 roku dla plebana w Krzeszowie Piotra z Czechowa, pochodzi informacja o istnieniu przed 1400
rokiem mostu na Wisłoku miedzy wsiami Tryńczą,
a Dębnem. W dokumencie tym stwierdzono: „Zawsze
także proboszcz pobierał mostowe na rzece zwanej
Wisłok miedzy wsią Dębno z jednej, a Tryńczą
z drugiej strony. Także należał mu się pewien szynk
z ogrodem, jeziorem poniżej łąk leżącym”. Do parafii
Krzeszów z mocy pierwotnej erekcji i fundacji przysługiwało pobieranie mostowego od kupców, którzy
z towarami przechodzili przez ten most po groszu
za każdy kurs, za prowadzone zwierze po pół grosza.
Mieszkańcy zaś Tryńczy – obowiązani byli
reperować most.
W zamian za to każdy rektor (proboszcz) kościoła
w Krzeszowie, był zobowiązany owym mieszkańcom
pracującym przy moście „dawać achtel piwa”. O pobieraniu mostowego („pontale”) na Wisłoku w Tryńczy wspomina dokument Spytka z Jarosławia z 1509
roku. Natomiast w dokumencie z 1773 roku znajdujemy ślad po dawnym uposażeniu ziemskim dla karczmy przy moście na granicy wsi Tryńcza i Dębno. Był
on zapewne z ważności swojego położenia na szlaku
handl ow ym prow a dz ąc ym z P rz em yś l a
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Przez Jarosław do Sandomierza, wielokrotnie niszczony,
potem odbudowywany. Istnieje informacja, że w połowie
XVIII wieku funkcjonował tam prom, co może świadczyć
o zniszczeniu mostu. O wielkim znaczeniu w okresie
staropolskim przejścia przez Wisłok w Tryńczy (most lub
prom) dla podtrzymania ruchu na trakcie Przemyśl –
Jarosław – Przeworsk – Leżajsk – Sandomierz, świadczą
liczne wzmianki źródłowe o ciągłych nakładach
pieniężnych na utrzymanie mostu lub promu w tym
miejscu.
Zapis w dokumencie z 22 listopada 1881 roku stwierdza,
że na skutek zatonięcia promu w Tryńczy: „komunikacja
na najbardziej uczęszczanej handlowej drodze publicznej
w tamtejszej okolicy, między Przeworskiem, Leżajskiem

jest już od trzech tygodni z wielką szkodą dla handlu,
przemysłu i gospodarstwa całej okolicy przerwana”.
Co ciekawe, obok mostu na Wisłoku w Tryńczy w dokumentach z XIX i XX wieku czytamy, że w roku 1870 był
most na Mleczce w Gniewczynie Łańcuckiej. W piśmie
z 31 października 1895 roku czytamy o tamtejszym promie, który był w bardzo słabym stanie.
Dzierżawcami promu przeważnie byli Żydzi, którzy mając
na uwadze własne zyski, dopuszczali się nie tylko wielkich
zaniedbań na przewozach, ale też wyciągali od podróżnych nadmierne opłaty.
Rzeka Wisłok z pewnością przyczyniła się do rozwoju
miejscowości Tryńcza.
Rafał Borcz

POCZĄTKI PARAFII W TRYŃCZY…
Już za niecały rok parafia w Tryńczy będzie obchodzić
100- lecie swego istnienia. Przynajmniej cztery pokolenia
parafian zapisywało jej dzieje i wypełniało treścią życia
religijnego czy materialnego. Przy tej okazji warto także
sięgnąć do jej początków, głównie dlatego, że wokół nich
narosło wiele nieporozumień i nieścisłości. Nawet
w dziełach naukowych powielane są różne błędy, które
głównie dotyczą daty jej powstania. Nie wiem skąd one
się wzięły, skoro zachował się akt erekcyjny
(założycielski) parafii.

aktem notarialnym parcele budowlane i gruntowe o łącznej
przestrzeni 1 ha 75 a. 89 m2. Wysokie c. k. Ministerstwo
Wyznań i Oświecenia reskryptem z dnia 25 maja 1909 r.
udzieliło państwowego zezwolenia na utworzenie samoistnej rzymsko- katolickiej parafii w Tryńczy i upoważniło c.
k. Namiestnictwo we Lwowie do przyjęcia na galicyjski
fundusz religijny niepokrytego ze źródeł miejscowych
niedoboru dotacji przyszłego proboszcza w Tryńczy
w kwocie 804 koron 67 halerzy rocznie”.

Według tego dokumentu parafia w Tryńczy powstała
23 marca 1910 roku na mocy decyzji abp Józefa
Sebastiana Pelczara (obecnie święty). Akt erekcyjny
został następnie zatwierdzony we Lwowie 28 czerwca
1910 roku przez C. K. Namiestnika Bobrzyńskiego.
Warto przy tym dodać, że plany utworzenia parafii
w Tryńczy pojawiły się już w połowie XIX wieku, a ich
gorącą orędowniczką była właścicielka TryńczyKazimiera Banhidy.
Dokument erekcyjny określa kto był fundatorem kościoła
parafialnego i jakie będzie jej uposażenie. W tym
względzie przytoczę dosłowne jego brzmienie: „Pani
Kazimiera Maryja z Kellermanów Baronowa Bannidy,
właścicielka dóbr Grodzisko, wybudowała w roku 1909
własnym kosztem murowany kościół, budynek
mieszkalny i gospodarczy w gminie Tryńcza, wcielonej
obecnie do parafii rzymsko- katolickiej w Gniewczynie,
a będącej dawniej własnością jej rodziców i jej miejscem
urodzenia. Kościół będzie poświęcony pod wezwaniem
św. Antoniego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Pragnąc, aby w gminie Tryńcza wraz z miejscowościami
Głogowiec i Ubieszyn utworzona została samoistna
parafia, ofiarowała na uposażenie przyszłego probostwa
kwotę 10 000 koron, a zarazem z obecnymi
właścicielami Tryńczy P. Bronisławem i Zofią
z Dolińskich Nowińskimi zapisała probostwu w Tryńczy

W dalszej części dokumentu erekcyjnego wymieniony jest
obszar parafii, który „rozciąga się na terytorium gmin
Tryńcza, Głogowiec i Ubieszyna wraz ze znajdującym się
w obrębie gminy Tryńcza obszarem dworskim, które
to gminy i obszar dworski niniejszym ze składu rzymskokatolickiej parafii w Gniewczynie zostają wyłączone”.
Pierwszym proboszczem parafii w Tryńczy został
ks.
Walenty Cetnarowicz, dotychczasowy wikary
w Rudniku, który 12 sierpnia 1910r. otrzymał kanoniczną
instytucję na nowo utworzone probostwo. Funkcję swoją
wypełniał aż do śmierci, tj. do 20 lutego 1934 roku.
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ĆWIERĆWIECZE JAGIELLAŃSKIEJ PARAFII
W 2008 r. parafia Jagiełła obchodziła 25-lecie
swojego istnienia. Decyzję o utworzeniu parafii
podjął w 1983 r. ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
Po 25 latach
parafianie wraz ze swoim
proboszczem, księdzem Eugeniuszem Wielgoszem,
który był pasterzem tego kościoła od początku jego
istnienia, podjęli trud przygotowań do konsekracji
swojej świątyni. Duchowe przygotowania polegały
na modlitwie. Przez dziewięć miesięcy, w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, odbywała się adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Czyniono też starania o otrzymanie relikwii patronki
parafii św. Jadwigi Królowej. Na mocy decyzji ks.
kardynała Stanisława Dziwisza parafia otrzymała
upragnione relikwie. Zostały one przywiezione
z Krakowa przez delegację parafian i w obecności
wielkiej rzeszy wiernych wprowadzone do naszej
świątyni. W tygodniu poprzedzającym konsekrację
od 2 do 8 listopada prowadzone były Misje Św.,
odbyła się też spowiedź i Komunia Św. Misyjna.
Przygotowania zewnętrzne polegały na upiększeniu
budynku kościoła i jego otoczenia: pomalowano
ściany, pozłocono obrazy, przebudowano ołtarz
mszalny, który otrzymał nową mensę. Z marmuru
zostały wykonane chrzcielnica i nowa ambonka.
Dzień przed uroczystością postarano się o piękny
wystrój wewnątrz i na zewnątrz świątyni.
Dnia 9 listopada o godz.16.00 przybył J.E. ks. abp
Józef Michalik, by dokonać konsekracji kościoła.
Przed kościołem powitała go orkiestra, straż
grobowa, tzw. ,,Turki’’, księża przybyli z sąsiedniej
parafii oraz licznie zebrani parafianie. W kościele
powitały ks. arcybiskupa dzieci, przedstawiciele
Komitetu Budowy Kościoła i ks. proboszcz. Członek
Komitetu Budowy Kościoła – p. Józef Tytuła
przedstawił w skrócie etapy jego budowy.

Zamysł budowy kościoła zrodził się już w 1957 r.,
jednak ze względu na istniejący system nie doszło do
jego realizacji. Dopiero dzięki usilnym staraniom
i niezwykłej wytrwałości mieszkańców Jagiełły przy
wsparciu ks. kanonika Władysława Bacia uzyskano
pozwolenie na budowę kościoła w 1981 r. W międzyczasie msze odprawiane były w zaadaptowanym
budynku starej remizy strażackiej. W lipcu 1981 r.
rozpoczęto budowę kościoła, a we wrześniu ks. abp
Ignacy Tokarczuk poświęcił kamień węgielny. Podczas budowy mieszkańcy Jagiełły świadczyli pomoc
materialną przez składane ofiary. Nie można tu nie
wspomnieć o pomocy finansowej mieszkańców Gorliczyny – Szewni, jak też głównego fundatora, nieżyjącego już ,,doktora” Stanisława Drzystka . 7 listopada 1982 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła pod wezwaniem błogosławionej jeszcze wtedy
Królowej Jadwigi. Dokonał go ks. Ignacy
Tokarczuk. Po ceremonii powitania nastąpiło poświęcenie wody, którą ks. abp pokropił wiernych.
Następnym obrzędem było namaszczenie olejem
świętym ołtarza i czterech kamieni z wyrytymi krzyżami umieszczonych na ścianach kościoła oraz okadzenie ołtarza i kościoła przy słowach ,,Niech nasza
modlitwa wznosi się, jak woń kadzidła do Ciebie Panie”. Zapalone też zostały cztery świece, tzw. zacheuszki.

W darach ołtarza ks. abp przyjął obraz św. Królowej
Jadwigi jako dowód wdzięczności od ks. proboszcza
i parafian, chleb, kwiaty oraz przeznaczone do konsekracji chleb i wino. Po skończonej Mszy św. delegacje złożyły podziękowanie ks. arcybiskupowi oraz ks.
proboszczowi za 25 lat posługi w naszym kościele.
Na koniec ks. arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Dzień 9 listopada zapisał się złotymi
zgłoskami w historii parafii Jagiełła i w sercach
wiernych.
Józefa Maciałek
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PAMIĘTALI O SENIORACH
22 stycznia 2009r. w sali Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach uroczyście obchodzono Dzień Babci
i Dziadka. Emeryci, renciści i zaproszeni goście
spotkali się, by spędzić ze sobą parę miłych godzin.
Wszystkich zebranych powitał dyrektor Zespołu
Szkół w Gorzycach Andrzej Swatek.

melodii ludowych granych przez zespół "Sikory"
z Gorzyc sprawnie poruszały się ręce, nogi, że trudno
było dopatrzyć się oznak upływu czasu. Niejedna
młoda panna mogłaby pozazdrościć seniorom wigoru
i umiejętności tanecznych. Ruch, śmiech, śpiew
i taniec to dla wielu seniorów recepta na długie
i szczęśliwe życie.
Grzegorz Kulpa

JEŻELI NIE UMIESZ TAŃCZYĆ…
Stare afrykańskie przysłowie mówi: „Jeśli umiesz
mówić, możesz śpiewać. Jeśli umiesz chodzić,
możesz tańczyć"

Organizatorzy Koło Gospodyń Wiejskich, rodzice
uczniów Zespołu Szkół, nauczyciele przygotowali
dla zebranych występy okolicznościowe. Na
początku zaprezentowała się młodzież szkolna
z okolicznościowym występem, na który złożyły się
wiersze, piosenki i pokaz taneczny.
Jeżeli więc nie umiesz tańczyć albo zapomniałaś(eś)
kroków, których uczyłaś(eś) się wiele lat temu?
Chcesz przetańczyć całą noc, zamiast siedzieć
wyłącznie przy stole na imprezach? A może, zbliża
się Twój ślub? Mamy dla mieszkańców gminy
rozwiązanie w Wiejskim Domu Kultury

Po zakończeniu części artystycznej wójt gminy
Ryszard Jędruch złożył wszystkim seniorom
najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i
radości. Wzniesiono uroczysty toast i odśpiewano
sto lat.
Panie z Koła Gospodyń zadbały o stronę kulinarną
spotkania przygotowując dania gorące i zakąski.
Wszystko było pięknie udekorowane i bardzo
smaczne. Zadbano także o zabawę taneczną dla
najważniejszych uczestników imprezy. W takt

w Gniewczynie Łańcuckiej. We wtorki od godziny
16:00 jest organizowany kurs tańca, na który
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tryńcza.
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DZIADKOWIE ŚWIĘTOWALI …

KWIATY DLA PAŃ

Tegoroczne spotkania z okazji „Dnia Seniora”
przebiegały w miłej, radosnej atmosferze
i obfitowały w liczne atrakcje oraz zabawy, podczas
których każdy z uczestników mógł spędzić kilka
godzin w gronie znajomych. Głównymi atrakcjami
artystycznymi przygotowanymi przez organizatorów
w miejscowościach Ubieszyn, Wólka Małkowa,

Słodki poczęstunek i wspaniały program artystyczny tak mieszkańcy Gniewczyny, a w szczególności Panie
w miejscowym Domu Kultury obchodziły „Dzień Kobiet”
połączony ze spotkaniem zapustnym. Na wstępie dyrektor
Trynieckiego Centrum Kultury Henryk Chruściel, który
w imieniu władz samorządowych złożył wszystkim
Paniom życzenia zdrowia, radości życiowej, by na ich
twarzach codziennie gościł uśmiech, i aby każdy kolejny
dzień był Dniem Kobiet.

Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła były występy
młodzieży szkolnej ze specjalnie na ta okoliczność
przygotowanymi monologami i piosenkami oraz
występy zespołów artystycznych tj. „Jagiellanie”
z Jagiełły, „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny

Po takich miłych życzeniach wystąpił Zespół Piosenki
Biesiadnej
„Śpiewające
Zośki”
z Gniewczyny
ze specjalnie przygotowanym na tą uroczystość
programem. Pełne prawdziwej i humorystycznej treści
monologi oraz piosenki Anny Sigda i Zofii Dubas
z kabaretu An—Zo rozbawiały uczestniczki spotkania do
łez. Swój program zaprezentował także zespół H&Z
Henryk Chruściel i Zofia Sokół. Na uroczystości nie
mogło zabraknąć również Kapeli Ludowej z Gniewczyny,
która porwała wszystkich uczestników spotkania do tańca.
Kolejną miejscowością, w której odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet był Głogowiec. W sali remizy OSP
zgromadziła się liczna grupa mieszkanek, dla których
również zaprezentowały się w/w zespoły z Gniewczyny.

Łańcuckiej, „Mirabelki” z Jagiełły, „Dolanie”
z Gniewczyny
Trynieckiej
oraz
Zespół
instrumentalno – wokalny H&Z Henryk Chruściel
i Zofia Sokół. Uczestników zabawy do tańca
porywała Kapela Ludowa z Gniewczyny. Z kolei
Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o stronę
kulinarną, serwując dania gorące i zakąski.
Wszystkim seniorom z terenu gminy Tryńcza
składamy spóźnione, ale najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i długich lat życia.

Tegoroczne spotkania przebiegły w miłej i przyjemnej
atmosferze przy śpiewie, tańcu i degustowaniu
przepysznych potraw przygotowanych przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich.
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„FLORIAN” W AKCJI
Krew jest lekiem, którego niczym nie można
zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia.
Strażacy, likwidujący skutki zdarzeń, np. wypadków
drogowych,
często
są
świadkami,
jak
z poszkodowanych wraz z ubytkiem krwi
„wypływa” życie.

jajka, tłuste mięso , kiełbasę , pasztet, orzeszki ziemne i ciastka kremowe. Należy też ograniczyć
palenie papierosów. Do punktu krwiodawstwa nie
należy zgłaszać się w przypadku przeziębienia,
w trakcie przyjmowania leków czy też po spożyciu
alkoholu. Każdy krwiodawca otrzymuje ekwiwalent
żywnościowy ( 9 czekolad), a ponadto dzień oddania krwi jest wolny od nauki lub pracy ( należy pamiętać o zabraniu z punktu krwiodawstwa odpowiedniego zaświadczenia). Jego szeregi zasilili zarówno młodzi druhowie, jak i weterani strażactwa
ochotniczego. Jednym z „młodych” jest Robert
Miara, który pierwszy raz w życiu oddał krew
w 2003 r. Był wówczas uczniem Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku. Dziś jest już zasłużonym honorowym dawcą krwi, który oddał blisko
14 litrów tego życiodajnego płynu - „To nie jest
takie straszne, nie trzeba się bać igły” – wyznaje
z radością. Po chwili jednak dodaje: - „Jeśli idziemy do punktu krwiodawstwa z wiarą, że pomagamy chorym, to czynimy to z dużą radością”.

Ratowanie życia mamy we krwi – zgodnie twierdzą
druhowie Adam Zamorski, Tadeusz Jakubiec
i Władysław Gielarowiec inicjatorzy powołania
klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Florian”,
który powstał przy OSP w Tryńczy 19 marca 2009 r.

W ślady Roberta poszedł jego brat Dariusz, który
na początku bieżącego roku po raz pierwszy oddał
krew.

Podczas zebrania sprawozdawczego OSP Tryńcza,
które odbyło się w dniu 21 lutego br. trynieccy
druhowie postanowili utworzyć Klub Honorowych
Dawców Krwi przy swojej OSP. Wstępny akces
przynależności klubowej zgłosiło 20 strażaków ochotników oraz 4 kobiety. Klub powstał
z inicjatywy Zdzisława Wójcika – wiceprezesa ds.
Krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK
w Jarosławiu. Podobne Kluby HDK istnieją już
w wielu jednostkach OSP na terenie województwa,
jak też w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
„Ognisty ratownik – gorąca krew”, to motto
strażackich Klubów HDK. Honorowym dawcą krwi
może zostać każda, zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65
rokiem życia. Jednorazowo można oddać 450 ml
krwi. Czas trwania zabiegu wynosi od 5 do 10
minut, częstotliwość oddawania co 8 tygodni, przy
czym mężczyźni nie częściej niż 6 razy w roku,
natomiast kobiety nie częściej niż 4 razy w roku.
Kandydat na dawcę krwi lub dawca powinien
w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok.
2 l płynów /woda mineralna, soki/, spożyć lekki
posiłek /np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały,
dżem/. Wykluczyć z diety należy tłuszcze
pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, śmietanę,

Do grona krwiodawców skupionych w „Florianie”
należą także: Henryk Krówka, Kazimierz Szczepański, Ryszard Jędruch,Tadeusz Jakubiec, Aleksander
Kornafel.
Podczas spotkania założycielskiego wiceprezes
ds. krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik omówił m.in. sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do
punktu krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym
dawcom zniżkami na leki.
Prezesem klubu, założonego dla uczczenia 90-lecia
PCK i w związku z rokiem duszpasterskim przeżywanym w Kościele pod nazwą. „Otoczmy troską życie”
został
Adam Zamorski. Zstępuje go Dariusz
Gwóźdź. Sekretarzem wybrano Tadeusza Jakubca –
naczelnika miejscowego OSP, a funkcję skarbnika
powierzono Dariuszowi Miarze.
Zadowolony z powstania klubu jest również wójt
gminy Tryńcza, który zachęca do krwiodawstwa nie
tylko słowem, ale również czynem. Już w tej chwili
może pochwalić się oddanymi dwoma litrami krwi.
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ODWIEDZILI NAS LEŚNICY…
17 marca 2009 Zespół Szkół w Tryńczy odwiedzili
uczniowie Szkół Leśnych w Lesku wraz ze swoim
wychowawcą.
Na wstępie nauczyciel Technikum Leśnego zapoznał
naszych gimnazjalistów z tradycją Zespołu Szkół

Urzędu Gminy , Komunalnego Zakładu Budżetowego,
Policji i Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Działania te realizowane będą w oparciu
przepisy prawne :

o poniższe

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i Uchwała
Nr XXIX/218/06 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 lutego
2006 r. w sprawie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Tryńcza.
Akcja „ Posesja 2009” będzie miała na celu:
- sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości posiadają
aktualną umowę na wywóz odpadów stałych . /śmieci/,
- sprawdzenie faktur za wywóz ścieków komunalnych do
oczyszczalni w Tryńczy
/ w przypadku braku
podłączenia do istniejącej kanalizacji /,
-sprawdzenie
domowymi,

Leśnych, jej usytuowaniem i funkcjonowaniem. Leska
szkoła istnieje od 1972 roku, wcześniej placówka
mieściła się w Krasiczynie. W trakcie nauki uczniowie
mogą ukończyć kurs pilarza, nawiązać też kontakt
z kolegami szkół leśnych ze Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja
multimedialna, w trakcie, której uczniowie mogli
podziwiać
leską
placówkę,
jej
nowoczesne
klasopracownie wyposażone w audiowizualne komputery
podłączone do sieci Internetu, bibliotekę z pracownią
multimedialną oraz trofea myśliwskie.
Szkoła w Lesku rozwija różnorodne zainteresowania
uczniów. Od lat funkcjonuje w placówce klub
turystyczny „Wędruś”. Gimnazjaliści mieli też okazję
posłuchać sygnalistów myśliwskich. Goście z Leska dali
wspaniały popis swoich muzycznych umiejętności
wzbudzając aplauz u swoich młodszych kolegów. Na
zakończenie spotkania nasi gimnazjaliści otrzymali
foldery dotyczące szkoły i naboru do niej oraz
czasopisma o tematyce leśnej.
Lucyna Czeszyk

WIOSENNE PORZĄDKI
Zbliża się wiosna. Jest to czas porządkowania naszych
ogrodów i przydomowych posesji , czas orki i siewu.
W związku z tym przypomina się wszystkim
właścicielom, zarządcom i dzierżawcom nieruchomości
o obowiązku utrzymania czystości, ładu i porządku na
terenie posesji, drogach i chodnikach. Przypomina się
również o utrzymaniu w odpowiednim stanie odłogów
i ugorów. W celu kompleksowej oceny stanu czystości
i porządku na terenie gminy przeprowadzona zostanie w
miesiącu kwietniu akcja „ Posesja 2009 ”. Przeprowadzą
ją zespoły kontrolujące, utworzone z przedstawicieli
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właściwej

opieki

nad

zwierzętami

- sprawdzenie
tabliczek
z numerami domów,
sprawdzenie dzikich wysypisk śmieci, sprawdzenie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
Przedmiotem kontroli będzie też
stan odłogów
i ugorów, porządek w miejscach publicznych na drogach,
placach i ulicach w okresie wiosennych prac polowych.
A kcj a t a ma pr zypo mni eć mi es zkań co m
o ustawowych obowiązkach dbania o otoczenie
i poprawę czystości na terenie gminy. Dbajmy więc o
czystość i porządek w naszej gminie, który to poniekąd
świadczy o nas samych.
Stanisław Nowak

NIE WYPALAJMY TRAW!
Już od wielu lat początek wiosny jest okresem
sprzyjającym powstawaniu dużej ilości pożarów
na łąkach, nieużytkach i terenach zadrzewionych. Główną
przyczyną tego zjawiska jest niekontrolowane wypalanie
traw. Pożary te niszczą rodzimą faunę i florę. Utrudniają
a nawet paraliżują ruch drogowy. Są bezpośrednią
przyczyną zwiększonej erozji gleby oraz emisji dużej
ilości trujących związków chemicznych do atmosfery.
Wypalanie traw jest niejednokrotnie przyczyną śmierci
zwierząt, a nawet ludzi.
Rolnicy uważają, że wypalanie traw użyźnia glebę.
Nic podobnego. Skutek jest odwrotny, bowiem w glebie
niszczy
się
niezbędne
dla
rozwoju
roślin
mikroorganizmy. Pamiętajmy, że pożary pól, łąk
i pastwisk powodują niepowetowane straty w środowisku
przyrody, zagrażając przy tym lasom, zabudowaniom
i ludziom. Zadbajmy o to, by w tym roku nie było
przypadków bezmyślnego wypalania traw . O każdym
przypadku podpalania należy powiadomić Straż Pożarnątel. 998.
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W trynieckiej hali sportowej rozegrano I Gminny
Turniej Piłki Siatkowej, na stracie którego stanęło
8 drużyn. W początkowej fazie zespoły
rywalizowały w dwóch grupach.
A oto wyniki spotkań w grupie A:
Reprezentacja Gniewczyny - „Kompromis”
Przeworsk 0-2 (9-25;14:25), „SAN” Gorzyce Adamówka 0-2 (10-25; 23-25), Gniewczyna „SAN” Gorzyce 0-2 (23-25;10-25), „Kompromis”
Przeworsk – Adamówka 0-2
(18-25;20-25),
Gniewczyna - Adamówka 0-2 (14-25;12-25)
„Kompromis” Przeworsk - „SAN” Gorzyce
2-0 (25-14;25-20)
Wyniki meczów w grupie B:
Komisariat Policji w Sieniawie – „Tryńczanka”
Tryńcza 2-0 (25-9;26-24), Tryńcza - Old Boys
“Marco” Gorzyce 1-2 (23-25;25-16;25-27),

natomiast w wielkim finale Adamówka zwyciężyła
2:0 „Kompromis” Przeworsk (25-19; 25-20).
Ewelina Strama

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
- CZYLI COŚ DLA KOBIET
Od czasu, kiedy oddano do użytku halę sportową
w Tryńczy, organizowane są w niej liczne imprezy
sportowe. W tym pięknym obiekcie jest też miejsce,
z którego do tej pory nie korzystano. Mowa tu o sali
korekcyjnej, bogato wyposażonej w najnowszy
sprzęt.
Pod koniec ubiegłego roku sytuacja uległa zmianie za
sprawą kilku pań, które pod okiem instruktorki
zaczęły ćwiczyć aerobik. Aerobik to nie tylko
gimnastyka z udziałem kobiet ubranych w kolorowe
getry, legginsy i opaski na głowie, ćwiczących przy
muzyce.
To system ćwiczeń, podczas których zwiększa się
wydolność naszego organizmu. Trening prowadzony
jest w takt muzyki i polega na powtarzaniu
poszczególnych zestawów ćwiczeń. Są one
unikalnym połączeniem tańca i gimnastyki.
Rosnąca popularność tych zajęć jest najlepszym
dowodem na to, że dbałość o zdrowie i sylwetkę

Komisariat Policji w Sieniawie - Reprezentacja
Tryńcza 0-2 (23-25; 23-25), „Tryńczanka” Tryńcza Old Boys „Marco” Gorzyce 0-2 (22-25;25-27),
Komisariat Policji w Sieniawie - Old Boys „Marco”
Gorzyce 0-2 (27-25; 25-22), „Tryńczanka” Tryńcza
- Tryńcza 0-2 (23-25; 23-25).
W meczu o 7 miejsce Gniewczyna pokonała
„Tryńczankę” 2-1 (23:25; 25:19 ;15:13), zaś
w potyczce o 5 lokatę „San” Gorzyce uległ
Policjantom z Sieniawy 0-2 (23:25; 20:25),
W spotkaniach półfinałowych Adamówka pokonała
Tryńczę 2-0 (23-25; 26-28), zaś Old Boys „Marco”
Gorzyce uległ „Kompromisowi” Przeworsk 0-2
(11-25; 17-25).
W meczu o trzecie miejsce Tryńcza pokonała Old
Boys „Marco” Gorzyce 2-0 (25-19; 25-23),

może iść w parze z przyjemnością i relaksem
Po zajęciach ich uczestniczki mogą dodatkowo
skorzystać z: bieżni, rowerów treningowych,
urządzeń do treningu wibracyjnego, trenażerów
eliptycznych, stepperów, atlasu.
Regularny trening poprawia sylwetkę, samopoczucie
i obniża stres.
A więc drogie panie i panowie – ruszać trzeba się
zawsze, jak najczęściej i jak najwięcej. Należy
pamiętać, że na rozpoczęcie aktywnego ruchowo
życia nigdy nie jest za późno. Trzeba tylko
dostosować formę aktywności do swojego wieku.
Anna Walkiewicz

Między Sanem a Wisłokiem

25

SZKOŁA NA MEDAL
Szkoła w Gniewczynie może poszczycić
się udanymi występami na arenach sportowych.
Reprezentanci szkoły osiągają dobre wyniki
w bi egach prz eł aj owych i z awodach
lekkoatletycznych na szczeblach gminnych,
powiatowych oraz w finałach wojewódzkich.
A oto najważniejsze osiągnięcia sportowe szkoły:

w spotkaniu o trzecie miejsce Robert Gurak pokonał
Daniela Lucha 2-0. W grze deblowej triumfował duet:
Robert Gurak – Jakub Wojtowicz, który zwyciężył
Mateusza i Damiana Guraków 2-1. W spotkaniu

o trzecie miejsce Kamil Kusy i Krystian Gurak
pokonali Damiana Glinianego i Daniela Lucha 2-0.
Okolicznościowe nagrody najlepszym uczestnikom
turnieju wręczali miejscowi radni: Leszek Flak,
Daniel Misiło oraz szef Gminnej Bibliotek Publicznej
w Tryńczy, Marcin Borcz.

Pierwsze miejsca wywalczyli:
600 m – Patrycja Herkt, skok w dal –
Sylwia Walanus, rzut piłeczka palantową – Paweł
Marek, 1000 m – Karol Żelazko, 100 m – Karol
Żelazko, sztafeta biegach przełajowych 10 x 800 m
dziewczyn. Wszyscy wywalczyli awans do fazy
wojewódzkiej.
W zawodach wojewódzkich z niezłej strony
zaprezentowała się biegaczka – Patrycja Herkt, skok
w dal – Sylwia Walanus, Karol Żelazko - rzut
piłeczką palantową oraz Paweł Marek w biegach.

Marcin Borcz

GOŚCINNI GOSPODARZE
W dniu 26 marca 2009 r. w hali sportowej Zespołu
Szkół w Tryńczy rozegrane zostały rejonowe zawody
w siatkówce chłopców. W turnieju naszą gminę
reprezentował mistrz powiatu przeworskiego –
reprezentacja gimnazjum w Gniewczynie, którego
rywalami były ekipy: Zapałowa, Lubaczowa,
Przemyśla i Krzywczy.

Reprezentacja szkoły odnosi znaczne sukcesy
również w zawodach piłki ręcznej i siatkówki
gimnazjalistów.
Wojciech Gujda

NA GURAKÓW NIE MA MOCNYCH
14 marca br. w gorzyckim Domu Kultury rozegrany
został VI Turniej Tenisa Stołowego „O Rakietkę
Wójta Gminy”. W zawodach z jak najlepszej strony
zaprezentowali się reprezentanci Gniewczyny,
którzy
zdominowali finałową fazę turnieju.
W wielkim finale singla Mateusz Gurak nie sprostał
Damianowi Gurakowi, któremu uległ 1-2, zaś

Ostatecznie najlepszym zespołem okazał się Zapałów,
zaś
nasz
zespół
sklasyfikowany
został
na piątym – ostatnim miejscu. Drużynom
uczestniczącym w zawodach okolicznościowe
puchary i dyplomy wręczył wójt Tryńczy Ryszard
Jędruch.
Wojciech Gujda
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UTIRES ZWYCIĘŻYŁ

NICZYM W KATOWICKIM SPODKU...

W hali widowiskowo - sportowej w Tryńczy
1 lutego br. nastąpiło uroczyste zakończenie
rozgrywek w halowej piłce nożnej. Przypomnijmy,
że na starcie rozgrywek stanęło 16 zespołów, w tym
5 ekip spoza gminy. W początkowym okresie
drużyny rywalizowały w
dwóch
grupach
eliminacyjnych. Emocje podczas meczów udzielały
się nie tylko grającym zawodnikom, ale również
trenerom i publiczności, która z zainteresowaniem
śledziła zmagania piłkarzy.

Z chwilą oddania do użytku hali sportowej skończyły się
problemy z bazą sportową w Tryńczy i rozpoczął się
okres, w którym każdy chętny może skorzystać
z oferty czynnego wypoczynku. Z hali korzystają nie tylko
dzieci w ramach wychowania fizycznego, ale także
drużyny piłkarskie oraz mieszkańcy gminy.

Mistrzem ligi została drużyna "Utiresu" Sieniawa,
która w wielkim finale pokonała „San” Gorzyce 5:2.
W meczu o trzecie miejsce „Oldbojs Marko”
Gorzyce zwyciężyły walkowerem z „Góral Winna
Góra” Przemyśl.

Podczas ceremonii zakończenia turnieju dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Gminy Tryńcza
Teresa Wielgos, dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy
Zygmunt Kulpa oraz kierownik hali Józef Ciurko
nagrodzili drużyny pucharami, dyplomami oraz
sprzętem sportowym. Przyznano także indywidualne
wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem został Robert
Kurosz ("Góral Winna Góra" Przemyśl), zaś korona
króla strzelców trafiła w ręce Krzysztofa Pietlucha
("Oldbojs Marko" Gorzyce), zdobywcy 25 bramek.
Najstarszym zawodnikiem turnieju okazał się
Henryk Sawa ("Oldbojs Marko" Gorzyce).
A oto końcowa klasyfikacja rozgrywek: „Utires”
Sieniawa, „San” Gorzyce, „Oldbojs Marko”
Gorzyce,
„Wisłoczanka”
Tryńcza
seniorzy,
„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne, „Laszczanka”
Chodaczów, „Huragan – Borowik” Gniewczyna,
„Wisłoczanka” Tryńcza młodzi, „Zorza” Jagiełła I,
„Wissan” Chodaczów, „Oldboje” Jagiełła, „Zorza”
Jagiełła II, „Triosport” Grodzisko Dolne.

Z obiektu za odpłatnością korzystają również chętni spoza
gminy w tym koszykarki I ligowego „LOTNIKA”
Wierzawice, piłkarze „OSTROVII” z Woli Buchowskiej
i zespół „WISSANU” z Chodaczowa oraz uczniowie
Niepublicznego Gimnazjum z Dębna. Dwa razy
w tygodniu w specjalnie przeznaczonej do tego celu sali
odbywają się zajęcia fitnessu prowadzone pod okiem
wykwalifikowanej instruktorki. Zajęcia cieszą się coraz
większą popularnością. Ilość i ranga organizowanych
imprez sportowych jest naprawdę imponująca.
Organizowane są tu zawody międzyklasowe, jak też
ogólnopolskie i międzynarodowe. Rozgrywane są turnieje
piłkarskie. Ostatnio hala była areną Ligii Halowej w piłce
nożnej z udziałem 16 drużyn. Nie lada gratką dla kibiców
było spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski w futsalu.
Rozegrano też mecz pomiędzy reprezentacją Polski
juniorów a reprezentacją Gminy Tryńcza.

Dużą popularnością cieszy się piłka koszykowa.
Rozgrywano turnieje rejonowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie w tym zawody powiatowe, rejonowe,
wojewódzkie i Finał Ogólnopolskiej Gimnazjady w Piłce
Koszykowej Dziewcząt „Lotos Cup”. Wielką
popularnością cieszył się niedawno rozegrany turniej
w piłce siatkowej, w którym wzięło udział 8 drużyn. Poza
zawodami sportowymi organizowane są tu imprezy
kulturalne i rozrywkowe: akademie, koncerty oraz
spotkania z artystami.
Józef Ciurko

Grzegorz Kulpa
Między Sanem a Wisłokiem
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CZTERY PYTANIA DO…
Z prezesem LKS „Zorza” Jagiełła Grzegorzem Drzystkiem rozmawia Grzegorz Kulpa
- Jak Pan odebrał decyzję działaczy „Zorzy”,
którzy powierzyli Panu obowiązki prezesa klubu?
- Na pewno jest to dla mnie duże wyróżnienie, jak
też wyraz zaufania do mojej osoby ze strony
działaczy. Jagiełła to mała wieś, ale jej
mieszkańcom nigdy nie brakowało ambicji, jak też
chęci do działania. Jeżeli sprawę drużyny wszyscy
potraktujemy poważnie, na wymierne efekty nie
trzeba będzie długo czekać. Podejmując się
realizacji tego trudnego zadania liczyłem przede
wszystkim
na
wsparcie
drużyny
i działaczy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę.

było ich jak najwięcej.
- Jakie zmiany
w klubie?

zamierza

Pan

wprowadzić

- Naszym celem jest awans do wyżej ligi. Musimy
jednak zatrudnić trenera, który zbuduje mocną
drużynę. Musi też nastąpić zmiana mentalności
zarówno u działaczy, jak też u zawodników. Nasi
futboliści muszą zdać sobie sprawę z tego, że to
właśnie od nich zależy, na którym miejscu w ligowej
tabeli „Zorza” ukończy rozgrywki. Będę też chciał
wprowadzić do drużyny dobrą atmosferę oraz
dyscyplinę i porządek. Postaram się zachęcić
młodzież do podejmowania treningów w naszym
klubie. Nie może być tak, że w zajęciach drużyny
bierze udział kilku zawodników.
- Czy obecna kadra jest w stanie skutecznie
powalczyć o upragniony awans?

- Sprostanie oczekiwaniom fanów futbolu może
okazać się niezwykle trudnym zadaniem…
- Jak wspomniałem wcześniej, oczekiwania są duże,
ale ciężką pracą można osiągnąć wiele. Kibice
oceniają zespół po wynikach, więc postaramy się
dostarczyć im pozytywnych emocji i sukcesów. Oby

- Gdybym nie wierzył w możliwości drużyny,
to raczej nigdy nie podjąłbym się kierowania klubem.
Naszym celem nadrzędnym jest awans i temu zadaniu
podporządkowane zostaną wszystkie nasze działania.
Przy wsparciu działaczy zarządu i zawodników
powinno się udać. Musimy poprawić w grze drużyny
technikę, kondycję oraz taktykę. W tej materii liczę
na trenera, który poprowadzi drużynę w rundzie
wiosennej. Korzystając z okazji chciałbym już teraz
zaprosić kibiców na mecze rundy wiosennej
z udziałem naszego zespołu.
Grzegorz Kulpa

WYRÓŻNIENIA DLA NAJMŁODSZYCH SPORTOWCÓW
Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Zarząd
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Przeworsku dokonał podsumowania osiągnięć
sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich funkcjonujących na terenie powiatu.
W gronie wyróżnionych sportowców nie zabrakło
uczniów z naszej gminy, m.in. wyróżniona została
reprezentacja z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej
piłkarek ręczn yc h oraz kosz ykarek
i koszykarzy. Ponadto na pierwszym miejscu
sklasyfikowana została drużyna szczypiornistek
gniewczyńskiego gimnazjum.
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W gronie gimnazjalistów na najwyższym stopniu
podium stanęły szczypiornistki. W łącznej punktacji
dziewcząt i
chłopców reprezentanci
ZS w Gniewczynie Łańcuckiej sklasyfikowani zostali
na piątym miejscu.
Wysoko oceniona została organizacja koszykarskiego
turnieju „Lotos Cup”, którego areną była hala sportowa w Tryńczy .Z tej to okazji wójt Tryńczy Ryszard
Jędruch odebrał statuetkę „Przyjaciel Sportu
Szkolnego”.
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Teresa Wielgos

SKARB KIBICA – PIŁKARSKA WIOSNA
Drużyny z terenu gminy Tryńcza biorące udział w rozgrywkach piłkarskich sezonu, zarówno w klasie „A”, jak i „B”
od ponad trzech miesięcy przygotowywały się do rundy wiosennej. Zimowe transfery zapewne zwiększą możliwości
zespołów, co już potwierdziły wyniki sparingów.

LKS „Huragan” Gniewczyna
Strona internetowa:
http://www.huragangniewczyna.pdg.pl/
Prezes: Adam Kuźniar
Kierownik: Krzysztof Piróg
Trener: Wojciech Gujda

Kadra:
W górnym rzędzie od lewej: Adam Kuźniar (Prezes), Wojciech Gujda (Trener), Andrzej Hader, Piotr Rachwał, Adam
Rachwał, Łukasz Sobala, Łukasz Gurak, Janusz Hader, Piotr Wojtas, Dariusz Pelc, Adam Mazgaj, w dolnym rzędzie
od prawej: Ryszard Krutysz, Dawid Wojtas, Damian Niemiec, Kamil Krutysz, Łukasz Kowal, Kamil Łuczyk, Dariusz
Dąbrowicz;
W kadrze znaleźli się także: Grzegorz Kida, Wojciech Kotliński, Krzysztof Pysz
Przybyli: Jan Hader („Grodziszczanka” Grodzisko Dolne)
Ubyli: Łukasz Jagieła (MKS Kańczuga)

LKS „Wisłoczanka” Tryńcza
Strona internetowa:
http://lkswisloczanka.futbolowo.pl/
lkswisloczanka/
Prezes: Marcin Borcz
Kierownik: Aleksander Grabowiec
Trener: Waldemar Majba
Kadra:
W górnym rzędzie od lewej: Józef Ciurko – trener drużyny juniorów, Tadeusz Wlazło – członek zarządu, Władysław
Mazur – wiceprezes, Waldemar Majba – trener drużyny seniorów, Wiesław Kozyra – kapitan drużyny, Tomasz Rzeźnik
– bramkarz, Adrian Stęchły, Tomasz Tutka, Mariusz Strama, Ryszard Matyja, Józef Jakubiec – wiceprezes, Marcin
Borcz – prezes, w dolnym rzędzie od lewej: Adam Wojtyna, Kamil Kuśnierz, Szymon Jakubiec, Mirosław Musiał,
Paweł Strama, Paweł Ferenc, Mateusz Buszta.
W kadrze znaleźli się także: Adam Zamorski, Rafał Kozioł, Artur Stopyra, Waldemar Szwarczak, Grzegorz Buszta,
Marcin Tutka.
Przybyli: Adam Wojtyna („Zorza” Jagiełła)
Ubyli: Mirosław Mikłasz (szuka klubu)
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LKS „San” Gorzyce
Strona internetowa:
http://san.globalpolska.pl/
Prezes: Daniel Misiło
Kierownik: Marcin Misiło
Trener: Paweł Środek

Kadra:
W górnym rzędzie od lewej: Daniel Misiło (Prezes), Damian Tworek, Marcin Misiło (Kierownik Drużyny),
Karol Pastuszek, Jan Horojdko, Waldemar Drzystek, Kamil Gwóźdź, Paweł Środek (Trener), Dawid Zając,
Henryk Łukasiewicz, dolny rząd od lewej: Adam Misiło, Damian Janas, Tomasz Dawidowicz, Łukasz
Pieczek, Tomasz Drzystek, Artur Matusz, Michał Jakubiec, Marcin Gałek.
W kadrze drużyny znaleźli się także: Bartosz Swatek, Marian Gliniany, Robert Duży, Arkadiusz Gargas,

Marcin Trojanowski
Przybyli: Paweł Środek („Wólczanka” Wólka Pełkińska), Damian Tworek („Błękitni” Pełkinie), Henryk
Łukaszewicz („Sokół” Sieniawa)
Ubyli: Dariusz Brzyski (szuka klubu), Arkadiusz Gargas, Marcin Trojanowski (obaj kontuzja)
Mogą odejść: Grzegorz Sawa, Mariusz Kapera (obaj „Ostrovia” Wola Buchowska),

Terminarz klasy „A” 2008/2009 – runda rewanżowa
XIV kolejka (22 marca): Wisełka Siennów - Promyk Urzejowice, Piast Nowosielce - Sokół Studzian ,
Gacovia Gać - Żuraw Żurawiczki, Huragan Gniewczyna -Gorliczanka Gorliczyna, Wisłoczanka Tryńcza - San
Gorzyce, Wisłok Świętoniowa -Cresovia Krzeczowice, LKS Kisielów -WKS Majdan Sieniawski.
XV kolejka (29 marca): LKS Kisielów - Wisełka Siennów, WKS Majdan Sieniawski -Wisłok Świętoniowa,
Cresovia Krzeczowice - Wisłoczanka Tryńcza, San Gorzyce
-Huragan Gniewczyna, Gorliczanka
Gorliczyna - Gacovia Gać, Żuraw Żurawiczki - Piast Nowosielce, Sokół Studzian -Promyk Urzejowice.
XVI kolejka (5 kwietnia): Wisełka Siennów - Sokół Studzien, Promyk Urzejowice - Żuraw Żurawiczki, Piast
Nowosielce -Gorliczanka Gorliczyna, Gacovia Gać - San Gorzyce, Huragan Gniewczyna - Cresovia
Krzeczowice, Wisłoczanka Tryńcza - WKS Majdan Sieniawski, Wisłok Świętoniowa - LKS Kisielów.
XVII kolejka (19 kwietnia): Wisłok Świętoniowa - Wisełka Siennów, LKS Kisielów - Wisłoczanka Tryńcza,
WKS Majdan Sieniawski - Huragan Gniewczyna, Cresovia Krzeczowice - Gacovia Gać, San Gorzyce - Piast
Nowosielce, Gorliczanka Gorliczyna - Promyk Urzejowice, Żuraw Żurawiczki - Sokół Studzien.
XVIII kolejka (26 kwietnia): Wisełka Siennów - Żuraw Żurawiczki, Sokół Studzian - Gorliczanka
Gorliczyna, Promyk Urzejowice - San Gorzyce, Piast Nowosielce -Cresovia Krzeczowice, Gacovia Gać WKS Majdan Sieniawski, Huragan Gniewczyna - LKS Kisielów, Wisłoczanka Tryńcza - Wisłok
Świętoniowa.
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XIX kolejka (3 maja): Wisłoczanka Tryńcza - Wisełka Siennów, Wisłok Świętoniowa - Huragan Gniewczyna, LKS Kisielów - Gacovia Gać, WKS Majdan Sieniawski - Piast Nowosielce, Cresovia Krzeczowice Promyk Urzejowice, San Gorzyce - Sokół Studzien, Gorliczanka Gorliczyna - Żuraw Żurawiczki.
XX kolejka (10 maja): Wisełka Siennów - Gorliczanka Gorliczyna, Żuraw Żurawiczki - San Gorzyce, Sokół
Studzian - Cresovia Krzeczowice, Promyk Urzejowice - WKS Majdan Sieniawski, Piast Nowosielce - LKS
Kisielów, Gacovia Gać - Wisłok Świętoniowa, Huragan Gniewczyna - Wisłoczanka Tryńcza.
XXI kolejka (17 maja): Huragan Gniewczyna - Wisełka Siennów, Wisłoczanka Tryńcza - Gacovia Gać,
Wisłok Świętoniowa - Piast Nowosielce, LKS Kisielów – Promyk Urzejowice, WKS Majdan Sieniawski Sokół Studzien, Cresovia Krzeczowice - Żuraw Żurawiczki, San Gorzyce - Gorliczanka Gorliczyna.
XXII kolejka (24 maja): Wisełka Siennów - San Gorzyce, Gorliczanka Gorliczyna - Cresovia Krzeczowice,
Żuraw Żurawiczki - WKS Majdan Sieniawski, Sokół Studzian - LKS Kisielów, Promyk Urzejowice - Wisłok
Świętoniowa, Piast Nowosielce - Wisłoczanka Tryńcza, Gacovia Gać - Huragan Gniewczyna.
XXIII kolejka (31 maja): Gacovia Gać - Wisełka Siennów, Huragan Gniewczyna - Piast Nowosielce, Wisłoczanka Tryńcza - Promyk Urzejowice, Wisłok Świętoniowa - Sokół Studzien, LKS Kisielów - Żuraw
Żurawiczki, WKS Majdan Sieniawski - Gorliczanka Gorliczyna, Cresovia Krzeczowice - San Gorzyce.
XXIV kolejka (7 czerwca): Wisełka Siennów - Cresovia Krzeczowice, San Gorzyce - WKS Majdan Sieniawski, Gorliczanka Gorliczyna - LKS Kisielów, Żuraw Żurawiczki - Wisłok Świętoniowa, Sokół Studzian Wisłoczanka Tryńcza, Promyk Urzejowice -Huragan Gniewczyna, Piast Nowosielce - Gacovia Gać.
XXV kolejka (14 czerwca): Piast Nowosielce - Wisełka Siennów, Gacovia Gać - Promyk Urzejowice, Huragan Gniewczyna - Sokół Studzien, Wisłoczanka Tryńcza - Żuraw Żurawiczki, Wisłok Świętoniowa - Gorliczanka Gorliczyna, LKS Kisielów - San Gorzyce, WKS Majdan Sieniawski -Cresovia Krzeczowice.
XXVI kolejka (21 czerwca): Wisełka Siennów - WKS Majdan Sieniawski, Cresovia Krzeczowice - LKS
Kisielów, San Gorzyce
- Wisłok Świętoniowa, Gorliczanka Gorliczyna - Wisłoczanka Tryńcza, Żuraw
Żurawiczki - Huragan Gniewczyna, Sokół Studzian - Gacovia Gać, Promyk Urzejowice - Piast Nowosielce.

Klasa A 2008/2009, grupa: Przeworsk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa

Wisłok Świętoniowa
Sokół Studzian
Wisłoczanka Tryńcza
Wisełka Siennów
Piast Nowosielce
Huragan Gniewczyna
Gorliczanka Gorliczyna
Gacovia Gać
Cresovia Krzeczowice
Żuraw Żurawiczki
WKS Majdan Sieniawski
San Gorzyce
Promyk Urzejowice
LKS Kisielów

RAZEM
DOM
WYJAZD
MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
13 33 10 3 0 34-14 6 0 0 17-6 4 3 0 17-8
13 27 7 6 0 38-22 4 3 0 24-14 3 3 0 14-8
13 26 8 2 3 25-12 3 1 2 11-5 5 1 1 14-7 1 1 0 1 0
1-1
13 26 7 5 1 26-15 3 2 1 11-7 4 3 0 15-8 1 1 0 1 0
1-1
13 21 7 0 6 22-16 4 0 2 12-6 3 0 4 10-10 1 3 1 0 0
1-0
13 21 6 3 4 24-20 3 1 2 11-10 3 2 2 13-10 1 0 0 0 1
0-1
13 19 5 4 4 19-19 1 2 4 8-14 4 2 0 11-5
13 17 5 2 6 21-22 2 1 3 8-10 3 1 3 13-12
13 16 4 4 5 15-15 1 3 3 5-9 3 1 2 10-6
13 14 4 2 7 24-25 2 2 3 14-13 2 0 4 10-12
13 12 3 3 7 23-33 2 2 3 13-15 1 1 4 10-18
13 11 3 2 8 19-31 3 0 4 13-15 0 2 4 6-16
13 8 2 2 9 18-36 1 1 5 9-19 1 1 4 9-17
13 2 0 2 11 20-48 0 2 4 10-19 0 0 7 10-29
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LKS „Zorza” Jagiełła
Strona internetowa:
http://zorzajagiella.futbolowo.pl/zorzajagiella/?
p=newsy&id=4
Prezes: Grzegorz Drzystek
Kierownik: Ryszard Pieczek
Trener: Jacek Cieślak
Kadra:
W górnym rzędzie od lewej: Rafał Pieczek, Marcin Turek, Krystian Żaba, Sławomir Turek, Mateusz
Kapusta, Grzegorz Owsiany, Jacek Cieślak (Trener), dolny rząd od lewej: Bartosz Lorenowicz, Dawid Luch,
Kuba Hanejko, Tomasz Hala, Piotr Lasek,
W kadrze znaleźli się: Jacek Matyja, Grzegorz Matyja, Daniel Pieczek, Dawid Krupa, Marcin Lasek, Adam

Botwina, Rafał Pruchnicki
Przybyli: brak
Ubyli: Adam Wojtyna („Wisłoczanka” Tryńcza)

Terminarz klasy „B” 2008/2009 - runda rewanżowa
XII kolejka (5 kwietnia): Pauza: Zorza Jagiełła, Huragan Rozbórz Długi - LKS Manasterz (k. Przeworska),
Nafta Gaz Jodłówka - Start Mirocin, Błyskawica Rozbórz - Lechia Pantalowice, Strumyk Hawłowice Błękitni Makówka, Sobol Niżatyce - Alabaster Łopuszka Wielka.
XIII kolejka (19 kwietnia): Pauza: Nafta Gaz Jodłówka, Sobol Niżatyce - Huragan Rozbórz Długi, Alabaster
Łopuszka Wielka - Strumyk Pawłowice, Błękitni Maćkówka - Błyskawica Rozburz, Lechia Pantalowice Zorza Jagiełła, Start Mirocin - LKS Manasterz (k. Przeworska).
XIV kolejka (26 kwietnia): Pauza: LKS Manasterz (k. Przeworska), Huragan Rozbórz Długi - Start Mirocin,
Nafta Gaz Jodłówka - Lechia Pantalowice, Zorza Jagiełła - Błękitni makówka, Błyskawica Rozbórz Alabaster Łopuszka Wielka, Strumyk Hawłowice - Sobol Niżatyce.
XV kolejka (3 maja): Pauza: Start Mirocin, Strumyk Hawłowice - Huragan Rozbórz Długi, Sobol Niżatyce Błyskawica Rozbórz, Alabaster Łopuszka Wielka - Zorza Jagiełła, Błękitni Maćkówka - Nafta Gaz Jodłówka,
Lechia Pantalowice - LKS Manasterz (k. Przeworska).
XVI kolejka (10 maja): Pauza: Huragan Rozbórz Długi, Start Mirocin - Lechia Pantalowice, LKS Manasterz
(k. Przeworska) - Błękitni Makówka, Nafta Gaz Jodłówka - Alabaster Łopuszka Wielka Zorza Jagiełła - Sobol
Niżatyce, Błyskawica Rozbórz - Strumyk Pawłowice.
XVII kolejka (17 maja): Pauza: Lechia Pantalowice, Błyskawica Rozbórz - Huragan Rozbórz Długi Strumyk
Hawłowice - Zorza Jagiełła, Sobol Niżatyce - Nafta Gaz Jodłówka, Alabaster Łopuszka Wielka - LKS
Manasterz (k. Przeworska), Błękitni Maćkówka - Start Mirocin.
XVIII kolejka (24 maja): Pauza: Błękitni Makówka, Huragan Rozbórz Długi - Lechia Pantalowice, Start
Mirocin - Alabaster Łopuszka Wielka, LKS Manasterz (k. Przeworska) - Sobol Niżatyce, Nafta Gaz Jodłówka
- Strumyk Hawłowice, Zorza Jagiełła - Błyskawica Rozbórz.
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XIX kolejka (31 maja): Pauza: Alabaster Łopuszka Wielka, Zorza Jagiełła - Huragan Rozbórz Długi, Błyskawica Rozbórz - Nafta Gaz Jodłówka, Strumyk Hawłowice - LKS Manasterz (k. Przeworska), Sobol Niżatyce Start Mirocin, Błękitni Maćkówka - Lechia Pantalowice.
XX kolejka (7 czerwca): Pauza: Sobol Niżatyce, Huragan Rozbórz Długi - Błękitni Makówka, Lechia Pantalowice - Alabaster Łopuszka Wielka, Start Mirocin - Strumyk Pawłowice, LKS Manasterz (k. Przeworska) Błyskawica Rozburz, Nafta Gaz Jodłówka - Zorza Jagiełła.
XXI kolejka (14 czerwca): Pauza: Strumyk Pawłowice, Nafta Gaz Jodłówka - Huragan Rozbórz Długi, Zorza
Jagiełła - LKS Manasterz (k. Przeworska), Błyskawica Rozbórz - Start Mirocin, Sobol Niżatyce - Lechia Pantalowice, Alabaster Łopuszka Wielka -Błękitni Makówka.
XXII kolejka (21 czerwca): Pauza: Błyskawica Rozburz, Huragan Rozbórz Długi -Alabaster Łopuszka Wielka, Błękitni Maćkówka -Sobol Niżatyce, Lechia Pantalowice - Strumyk Pawłowice, Start Mirocin - Zorza
Jagiełła, LKS Manasterz (k. Przeworska) - Nafta Gaz Jodłówka.
Klasa B 2008/2009, grupa: Przeworsk
RAZEM
DOM
WYJAZD
MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z.R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
10 20 6 2 2 21-9 4 1 0 12-3 2 1 2 9-6
Strumyk Hawłowice
10 19 6 1 3 27-13 4 0 1 19-4 2 1 2 8-9
Zorza Jagiełła
10 17 5 2 3 23-19 4 1 0 14-4 1 1 3 9-15
Start Mirocin
10 16 5 1 4 20-16 4 0 2 14-9 1 1 2 6-7
1
3 1 0 0
2-0
Alabaster Łopuszka Wielka
10 16 5 1 4 21-16 4 0 0 10-1 1 1 4 11-15 1
0 0 0 1
0-2
Nafta Gaz Jodłówka
10 15 4 3 3 16-14 2 2 0 8-3 2 1 3 8-11 1
3 1 0 0
2-1
Błyskawica Rozbórz
10 15 4 3 3 29-15 3 1 1 24-9 1 2 2 5-6
1
0 0 0 1
1-2
Błękitni Maćkówka
10 14 4 2 4 18-24 2 2 2 11-9 2 0 2 7-15
Lechia Pantalowice
10 11 3 2 5 13-21 2 1 1 7-6 1 1 4 6-15
Sobol Niżatyce
LKS Manasterz (k. Przeworska) 10 8 1 5 4 11-20 0 3 3 5-12 1 2 1 6-8
10 2 0 2 8 6-38 0 1 4 4-17 0 1 4 2-21
Huragan Rozbórz Długi

Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grzegorz Kulpa

ZWYCIĘSKIE GORZYCE
Hala widowisko – sportowa w Tryńczy była areną
zmagań drużyn rywalizujących w II Turnieju
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora

„Grodziszczanki” Grodzisko Dolne, Niepublicznego
Gimnazjum w Dębnie, Gorzyc, Gniewczyny
Łańcuckiej
oraz
reprezentacja
Gimnazjum
w Tryńczy.
Celem rozgrywek było wdrożenie zasad sportowej
rywalizacji oraz rozpowszechnienie gry w duchu
„fair play”. W meczu o trzecie miejsce
„Grodziszczanka” pokonała ekipę Biedaczowa 3-1.
Z kolei w wielkim finale, który miał niezwykle
emocjonujący przebieg drużyna z Gorzyc
zwyciężyła
reprezentację
z
Tryńczy
2-1.
Na
zakończenie
dyrektor
Niepublicznego
Gimnazjum w Dębnie, Bogusław Urban wręczył
drużynom uczestniczącym w turnieju okazałe
puchary oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie. Na starcie
zawodów stanęły zespoły: „Orła” Biedaczów,
Między Sanem a Wisłokiem

Adam Kulpa
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WIELKANOCNE ŁAMIGŁÓWKI
Znajdź i wykreśl słowa związane z Wielkanocą,
które zapisane są pionowo,
poziomo ukośnie lub wspak.
Dla ułatwienia podano wyrazy, które należy odszukać.
Z pozostałych liter należy odczytać hasło
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Słowa do wykreślenia:
Msza, sobota, pascha, grób, Turki, pisanka, jajka, ogień, woda, babka, Maryja, Jezus, post, rezurekcja,
mazurek, koszyk, baranek, Wielkanoc, bazie, owies, sól, żur, zając, śmigus, palma, ser, chrzan, Chrystus, chleb

HASŁO:

Rozwiązania należy doręczyć na kartkach pocztowych do usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Punktu
Informacyjnego. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym nowoczesny odtwarzacz DVD. Termin
doręczania odpowiedzi - do końca czerwca br.
Dorota Sroka
Monika Niemiec
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