NASZE WSPÓLNE SUKCESY
Przygotowanie i
zrealizowanie
kompleksowych planów inwestycyjnych, które
uwzględniają
potrzeby mieszkańców
oraz
priorytety gminy, a także
prawidłowa ich
hierarchizacja świadczą o dobrej działalności
samorządu. Tak jest w przypadku naszej gminy,
bo przecież wyróżniamy się
na Podkarpaciu
w zakresie aktywności inwestycyjnej.
Znacznie zmienił się obraz naszych
miejscowości. Ukończyliśmy kanalizację,
wyremontowaliśmy drogi ,powstały nowe chodniki ,
odnowiona została infrastruktura oświatowa,
kulturalna oraz sportowa. Pełnego blasku nabrały
domy kultury i remizy strażackie. Faktem
niezaprzeczalnym jest to, iż podążamy
we właściwym kierunku.
Dynamiczny rozwój gminy zaowocował
przyznaniem nam prestiżowych nagród
i certyfikatów .

Jednocześnie pragnę poinformować,
że w grudniu br. został rozstrzygnięty ranking „Złota
Setka Gmin Podkarpacia ” , zorganizowany przez
redakcję „ Nowin” i Wyższą Szkołę Zarządzania
w Rzeszowie . W konkursie tym organizatorzy
chcieli wyłonić najlepsze i najbardziej aktywne
samorządy. W tym roku po raz pierwszy zostały
wybrane także „Złote Dziesiątki Gmin ” w pięciu
kategoriach. W ten sposób chciano wypromować
najciekawsze pomysły i rozwiązania wzmacniające
potencjał społeczny oraz gospodarczy podkarpackich
gmin. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowali
wojewoda podkarpacki i marszałek województwa.
Rozstrzygając konkurs , Kapituła brała pod uwagę
wiele kryteriów . Jednym z najważniejszych była
wartość udziału nakładów
inwestycyjnych
w dochodach
ogółem, różnorodność, a także
atrakcyjność inwestycji
zrealizowanych przez
samorządy w 2008r. Cieszy nas to, że na
Podkarpaciu wśród najlepszych gmin w kategorii
„Inwestor Roku ” Gmina Tryńcza znalazła się na
pierwszym miejscu ,razem z Gminą Solina. Wpływ
na ten sukces miał przede wszystkim szeroki zakres
inwestycji, które ostatnio zrealizowaliśmy .
Przyznane wyróżnienie zostało mi wręczone
podczas wielkiej gali w dniu 9 grudnia br. w Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie .

Otrzymany certyfikat „Gmina Fair Play”

Są one owocem pracy i trudu, jaki
codziennie wkładany jest w realizację postawionych
sobie celów. Nasze wspólne wysiłki zostały
zauważone nie tylko na szczeblu województwa , ale
też w skali kraju .Dowodem tego jest to, iż miałem
zaszczyt uczestniczyć w dniu 4 grudnia br.
w uroczystej gali rozdania nagród „Gmina Fair
Play”, która miała miejsce w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie .Przyznany certyfikat to nagrodzenie
samorządów najbardziej przyjaznych inwestorom
i mieszkańcom . Dana mi możliwość znalezienia się
już po raz drugi w gronie innych wójtów –
gospodarzy najlepszych gmin, była dla mnie wielkim
przeżyciem, a zarazem zaszczytem i honorem.
Certyfikat „Gmina Fair Play” otrzymaliśmy
za konsekwencję i determinację w dążeniu do
osiągania celów rozwojowych gminy oraz sukcesy
w przyciąganiu nowych inwestycji rozwojowych
gminy oraz sukcesy
w przyciąganiu nowych
inwestycji .
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Chwila po wręczeniu wyróżnienia

Szanowni Mieszkańcy, osiągnięte sukcesy
mobilizują
nas do dalszych
konsekwentnych
działań , podejmowania nowych wyzwań oraz
wykorzystania wszelkich możliwości finansowania
wielu przedsięwzięć
z udziałem budżetu Unii
Europejskiej .
Wiem ,że otrzymane wyróżnienia to zasługa
wielu osób , a w szczególności Rady Gminy,
referatów oraz jednostek organizacyjnych. Pragnę
więc
wszystkim
serdecznie
podziękować
za współpracę i wzajemne zrozumienie.
Wójt
Ryszard Jędruch
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WIGILIJNE WSPOMNIENIA
Wigilia Bożego Narodzenia w polskiej
tradycji ludowej to najpiękniejszy dzień w roku. Jest
to, bowiem dzień niezwykły, który w minionych
czasach był szczególnie uroczyście obchodzony.
Dawniej „Gody”, czyli Boże Narodzenie był to czas,
w którym ludzie żyli innym rytmem. Takim, który
bardzo wyraźnie różnił się od rytmu codziennego.
Okres
świąteczny
cechowały inne
stroje,
zachowania, potrawy, odmienny wystrój domu, inne
sposoby spędzania czasu.
Dzisiaj wiele tradycyjnych zwyczajów
wigilijnych uległo zapomnieniu, szkoda, że obecnie
już nie wszyscy znają obrzędy i zwyczaje swoich
przodków. Przecież podtrzymywanie tradycji
i kultury to nasz obowiązek. O tym, jak świętowano
kiedyś Boże Narodzenie zechciała opowiedzieć nam
Anna Matyja, sędziwa już mieszkanka Jagiełły.

Anna Matyja z Jagiełły opowiada o świątecznych zwyczajach

- Wigilia dawniej była dniem wielkiego
postu. W ten dzień jadło się tylko cebulę smażoną na
oleju konopnym. Od samego rana mężczyźni
zajmowali się obrządkiem w gospodarstwie oraz
wszelkimi pracami tak, aby zdążyć przed wieczerzą
wigilijną. Zgodnie ze starymi obyczajami
przygotowywało się nieparzystą liczbę potraw.
Bywało też, że tych potraw przygotowywano aż 12,
bo tylu było apostołów. Gotowało się kapustę z
grochem maszczoną olejem, pierogi z kapusty, z
ziemniaków, z jabłek czy śliwek. Obowiązkowe były
gołąbki z kaszy gryczanej albo jaglanej, polane
sosem z suszonych grzybów. No i zawsze był
kompot z suszonych jabłek i gruszek. W tym dniu
nigdy nie piło się alkoholu. A dzieci w Wigilię
musiały być posłuszne, bo to dobrze wróżyło na cały
rok. Mówiono, że jaka Wigilia, taki cały rok. Prawie
w każdym domu pod wieczór gospodarz przynosił
do izby snop żyta i stawiał go w kącie. Na stół kładł
opłatki, pod obrus siano, a na podłodze rozścielał
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słomę. W Wigilię dzieci ubierały choinkę, wieszały
na niej ozdoby wykonane wcześniej, jabłka, orzechy.
Przed wieczerzą odmawiało się modlitwę, następnie
dzielono się opłatkiem, zaczynając od najstarszej
osoby, następnie wszyscy składali sobie życzenia.
Po wieczerzy cała rodzina śpiewała kolędy, oczekując
na pasterkę. Natomiast gospodarz brał opłatki,
mieszał je z paszą i dawał krowom oraz koniommówi pani Anna. Podobne zwyczaje panowały
praktycznie w każdej miejscowości naszej gminy.
Starsi ludzie jeszcze pamiętają, że po wieczerzy
dzieci kładły się na słomie, wiązały łyżki słomą, żeby
krowy pasły się razem i nie rozpraszały się
po pastwisku. A wracająca z pasterki młodzież robiła
tzw. ”na szczęście”, czyli wynoszono bramy, bramki,
wozy lub inny sprzęt gospodarski na drogi. Niekiedy
zdarzało się też, że kładziono szybę na kominie.
Zatem wielkim ubawem dla nich było, jak się rano
nie chciało palić w piecu, a dym rozchodził się
po całym domu. Dom można było sprzątać dopiero
na Szczepana. Ze wspomnień starszych osób
dowiedziałyśmy się, że Boże Narodzenie należało
spędzać tylko w gronie najbliższych. Tradycją było
także święcenie owsa w dniu św. Szczepana. Po mszy
obrzucano się nim. Wierzono, że kontakt z owsem
zapewni urodzaj w nadchodzącym roku. Dopiero
w drugi dzień świąt, wieczorem oczekiwano
na kolędników. Ich wizyta miała przynieść
domownikom pomyślność. Za kolędowanie
częstowano ich plackami lub małymi bułeczkami,
zwanymi „szczodrakami”. Wigilia Bożego
Narodzenia jest w Polsce świętem szczególnym.
Dlatego też każdego roku, w dniu 24 grudnia
o zmierzchu, jak Polska długa i szeroka, cichną
i pustoszeją ulice, a zapalają się światła w oknach
i świeczki na choinkach. Wszyscy gromadzimy się
z opłatkiem w ręku przy stole podczas wigilijnej
wieczerzy.
Mimo upływu czasu i zmiany stylu życia
społeczeństwa nadal jednak Wigilia jest wyjątkowym
spotkaniem bliskich sobie osób, kiedy łatwiej jest
powiedzieć „przepraszam” i częściej słyszy się
„wybaczam”. Wszak w tym dniu rodzi się Bóg,
a anieli cuda ogłaszają …
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Bernadetta Pruchnicka
Natalia Młynarska

SAMORZĄDOWE WIEŚCI
Rada Gminy jest organem uchwałodawczym,
który we współpracy z organami opiniodawczokontrolnymi jakimi są stałe komisje, uchwala i
kontroluje realizację wielu zadań na terenie gminy.
Niewątpliwie od systematycznego i owocnego
współdziałania tych organów zależy wszechstronny
rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny gminy.

analizowane przez problemowe Komisje i w realnych
możliwościach uwzględnia się je w projekcie budżetu
sporządzonym przez Wójta. Realizacja budżetu
kontrolowana jest przez Komisje Rady, a jego
ostatecznym miernikiem oceny jest corocznie
udzielane Wójtowi Gminy absolutorium.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że w Gminie
Tryńcza korelacje te układają się bardzo dobrze, co
powoduje znaczną poprawę standardu życia
mieszkańców poszczególnych sołectw.
Rada Gminy Tryńcza działa w następującym
składzie:
1. KONIECZNY Stanisław - przewodniczący
rady gminy, radny z Gniewczyny Łańc.,
2. JAKUBIEC Teofil – z-ca przewodniczącego
rady, radny z Tryńczy,
3. WIELGOS Stanisław - radny z Wólki
Ogryzkowej i Wólki Małkowej,
4. FLAK Leszek

– radny z Gorzyc,

5. MISIŁO Daniel

- radny z Gorzyc,

6. CEBULA Ryszard

- radny z Tryńczy,

7. DARZYCKI Stefan

- radny z Jagiełły,

8. GURAK Zbigniew
Trynieckiej,

- radny z Gniewczyny

9. KOGUT Stanisław
Łańcuckiej,

- radny z Gniewczyny

10. KORPETA Tadeusz - radny z Jagiełły,
11. KASPER Dariusz

- radny z Ubieszyna,

Radni podczas sesji

Bardzo
pomocnym
dokumentem
stymulującym wieloletni kierunek rozwoju jest
zatwierdzona przez Radę Strategia Rozwoju Gminy
na lata 2007-2015.
Mając na uwadze dalszą poprawę organizacji
i jakości zarządzania gminą, jej statut poddawany jest
modyfikacjom.
W trakcie opracowania znajdują się również nowe
statuty dla poszczególnych sołectw.
Obecnie w procesie decyzyjnym pozostaje
ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Tryńcza.

12. MATYJA Andrzej
Łańcuckiej,

- radny z Gniewczyny

Do najważniejszych
działań w trzyletniej
uchwałodawczej działalności Rady Gminy

13. NIEMIEC Edward
Trynieckiej,

- radny z Gniewczyny

w
Tryńczy
,
które
istotnie
wpływają
na wszechstronny rozwój naszych miejscowości

14. RZECZYCA Antoni - radny z Gniewczyny
Łańcuckiej,
15. WLAZŁO Tadeusz

- radny z Głogowca.

należy zaliczyć:
- przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 20072015,

Podstawowym, a zarazem bardzo ważnym
dokumentem stymulującym rozwój gminy jest jej
budżet, corocznie uchwalany przez Radę. Istotnymi
elementami w projektowaniu budżetu są konsultacje
z jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego,
czyli sołectwami.

- uchwalenie Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie

Na zebraniach wiejskich zgłaszane są najpilniejsze
potrzeby miejscowej społeczności, które następnie są

inwestycyjną dla rozwoju przedsiębiorczości na
naszym terenie,

Tryńcza na lata 2007-2015,
- wprowadzenie zasad zwolnień z podatku od
nieruchomości, stanowiących pomoc

Między Sanem a Wisłokiem
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- ustalanie umiarkowanych podatków i opłat
lokalnych dla społeczeństwa,
- przystąpienie gminy do Lokalnej Grupy Działania
pn. Stowarzyszenie
„Kraina Sanu” z siedzibą w Tryńczy, do którego
należą także gminy:
Adamówka,
Grodzisko
Dolne,
Kuryłówka, Sieniawa i Wiązownica,

Jarosław,

- podjęcie i prowadzenie współpracy z Powiatem
Przeworskim oraz Województwem
Podkarpackim w zakresie wspólnej budowy dróg i
chodników na terenie gminy, co już
zaowocowało
jakościowego,

znaczącą

poprawą

ich

stanu

- skanalizowanie miejscowości Jagiełła jako ostatniej
spośród dziewięciu.

Organizacje te wnoszą istotny wkład w rozwój
społeczny i kulturalny naszych miejscowości,
wyzwalają aktywność społeczną.
Komisje Rady
tematycznie zajmują się
zagadnieniami określonymi w swych programach
działania.
Zadania swe realizują na podstawie zasad
zatwierdzonych przez Radę Gminy, które określają
ich zakres działania, organizację pracy oraz roczne
plany pracy.
Wszystkie Komisje wykazują dużą aktywność.
Wnikliwie analizują projekty uchwał, będące
przedmiotem obrad sesji Rady Gminy. Opiniują je,
wysuwają wnioski oraz przedstawiają własne
koncepcje i rozwiązania. Organy te ponadto wnoszą
swoje uwagi odnośnie remontu dróg w gminie,
ochrony środowiska, realizacji inwestycji, remontów,
gospodarki wodnej i ściekowej, oświaty, kultury,
sportu oraz pomocy społecznej dla mieszkańców.
W naszej Radzie Gminy pracuje pięć Komisji, a to:
Komisja
Rewizyjna
spełniająca
funkcję
kontrolną w stosunku do władzy wykonawczej.
W oparciu o wyniki kontroli, wnioskuje ona do Rady
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta.
Komisja pracuje w następującym składzie:
FLAK Leszek - przewodniczący
WIELGOS Stanisław – z-ca przewodniczącego
RZECZYCA Antoni - członek

Sesja Rady Gminy

W wyniku przemyślanych i racjonalnych działań
samorządu gminnego nastąpił dalszy rozwój bazy
oświatowej, kulturalnej i sportowej. Zdecydowanie
poprawiła
się
estetyka
i
bezpieczeństwo
poszczególnych miejscowości naszej gminy.

Komisja ds. Budżetu czuwa nad gospodarką
finansową gminy i śledzi poprawność jej
parametrów.
Komisja pracuje w następującym składzie:
WIELGOS Stanisław - przewodniczący,

Właściwie prowadzona gospodarka mieniem
gminnym wnosi do budżetu poważne dochody.

JAKUBIEC Teofil – z-ca przewodniczącego.

Samorząd podjął owocną współpracę z
różnymi stowarzyszeniami, które działają na terenie
gminy.

FLAK Leszek

Współpraca z Policją przynosi już efekty w
zakresie poprawy bezpieczeństwa, ale równocześnie
dostrzega się konieczność reorganizacji Policji w
naszej gminie, ponieważ pełne bezpieczeństwo
wszystkich
naszych
mieszkańców
jest
priorytetowym zadaniem samorządu. Pozytywnym
zjawiskiem jest to, że reaktywowana została
działalność KGW we wszystkich wioskach.
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Członkowie:
KOGUT Stanisław
MATYJA Andrzej
GURAK Zbigniew
DARZYCKI Stefan
KASPER Dariusz
RZECZYCA Antoni
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Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu
wypracowała
w poprzedniej kadencji zasady
modyfikacji funkcjonowania oświaty w gminie, co
doprowadziło do utworzenia zespołów szkół.
Komisja ta systematycznie czuwa nad sprawnym
funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych.
Ponadto wykazuje dbałość o rozwój kultury czego
efektem jest to, że obecnie kultura dociera do
wszystkich zakątków gminy, a jej osiągnięcia są
również znane poza jej granicami.
Wypada tu przypomnieć, że od kilku już lat
realizujemy wymianę kulturalną z samorządowcami
ze Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Komisja pracuje w następującym składzie:
-

MATYJA Andrzej
NIEMIEC Edward
KORPETA Tadeusz
Komisja ds. Zdrowia i Opieki Społecznej na
bieżąco śledzi działalność opiekuńczą gminy oraz
służy pomocą i radą w tym zakresie. Ponadto
analizuje
stan
bezpieczeństwa
i
zagrożeń
patologicznych na terenie gminy.
W głównej mierze realizuje zadania, które wynikają z
przyjętej Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie.
Komisja pracuje w następującym składzie:

JAKUBIEC Teofil – przewodniczący,
KONIECZNY
Stanisław
przewodniczącego.

KONIECZNY Stanisław

z-ca

CEBULA Ryszard - przewodniczący,
WLAZŁO Tadeusz - z-ca przewodniczącego.

Członkowie:

Członkowie:

MISIŁO Daniel

GURAK Zbigniew

KOGUT Stanisław

NIEMIEC Edward

DARZYCKI Stefan

KORPETA Tadeusz

Komisja
ds.
Rolnictwa
analizowała
i pozytywnie opiniowała programy ochrony
środowiska, gospodarki wodno-ściekowej. Stale
czuwa nad ich realizacją oraz ochroną

KASPER Dariusz
Bardzo istotne znaczenie w realizacji
wszystkich uchwał Rady Gminy ma organ
wykonawczy, jakim jest Wójt Gminy i jego Urząd.
Można zauważyć że wszystkie uchwały są
realizowane z ogromnym zaangażowaniem. Trzeba tu
stanowczo podkreślić owocną i konkretną współpracę
Rady i jej Komisji z Wójtem Gminy.
Fakt ten zauważają władze samorządu powiatowego i
wojewódzkiego, z którymi nasz samorząd potrafi
współpracować i współdziałać.
Uważam, że wyborcy w dobre ręce powierzyli los
gminy na dziś i na jutro.
Edward Wiecheć

Radni podczas obrad

przeciwpożarową. Corocznie dokonuje przeglądu
stanu dróg gminnych po zimie i na tej podstawie
typuje je do remontu.
Komisja pracuje w następującym składzie:

Jabłko zjedzone w Wigilię
chroni przed bólem gardła,
groch przed wysypką. Mak
daje płodność, a miód
powodzenie w miłości.

MISIŁO Daniel– przewodniczący,
CEBULA Ryszard- z-ca przewodniczącego.
Członkowie:
WLAZŁO Tadeusz

Między Sanem a Wisłokiem

7

O BUDŻECIE GMINY

SZEROKI ZAKRES INWESTYCJI

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 80/11/09 dnia
13 listopada 2009 r. przedłożył projekt uchwały
budżetowej Gminy Tryńcza na rok 2010 Radzie
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie. Projekt uchwały budżetowej został
opracowany na podstawie nowej ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W bieżącym roku gmina wykonała
wiele inwestycji. Największą była budowa sieci
kanalizacyjnej w ostatniej miejscowości gminy –
Jagielle. Zakres rzeczowy tego zadania
obejmował 29,7 km sieci z przyłączami oraz
5 przepompowni.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest
rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej jednostki. Projekt
uchwały budżetowej określa:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących
i majątkowych,
Do dochodów majątkowych zalicza się:
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. dochody ze sprzedaży majątku,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
Pozostałe dochody budżetu (podatki, subwencje,
dotacje) to dochody bieżące
łączną
kwotę
z
wyodrębnieniem
i majątkowych.

planowanych
wydatków

wydatków
bieżących

Wydatki bieżące wyodrębniono w układzie dział,
rozdział i paragraf w szczególności na:

Przepompownia P1 Jagiełła( od lewej Kierownik KZB Pan Władysław
Tytuła, w środku sołtys wsi Jagiełła Pan Franciszek Pusztuk, od prawej Wykonawca Pan Stanisław Wojtas)

Na uwagę zasługuje to, że inwestycja ta
została zrealizowana w bardzo krótkim czasie
(kwiecień 2009 – czerwiec 2009). Jej wartość to
4 377 046, 39 zł, a dofinansowanie wyniosło
2 854 794, 21 zł.

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań,
2) dotacje na zadania bieżące,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wydatki majątkowe wyodrębniono w układzie dział,
rozdział i paragraf, do których zaliczono wydatki na
inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt
Gminy przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej. Uchwałę budżetową Rada
Gminy podejmuje przed rozpoczęciem roku
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia
roku budżetowego.
Władysława Rzeczyca
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„Moje Boisko Orlik 2012” w Gorzycach

W październiku 2009 r. zostało
zakończone kolejne zadanie. Była to budowa
kompleksu boisk sportowych w Gorzycach
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012”. Projekt ten został zrealizowany
z udziałem środków Ministra Sportu i Turystyki
– 333 tyś. zł,

Między Sanem a Wisłokiem

Marszałka Województwa Podkarpackiego – 333 tyś.
zł oraz Gminy Tryńcza – 381 500, 00 zł. Łączna
wartość to 1 047 500, 00 zł. Jest to drugi obiekt tego
rodzaju w Gminie Tryńcza.

W chwili obecnej trwa
chodnika, zbliżamy się już do Gorzyc.

kontynuacja

Chodnik Wólka Ogryzkowa - bezpieczna droga do szkoły
„Moje boisko Orlik 2012” – lekcja wychowania fizycznego
w Gorzycach

W bieżącym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, gmina przeznaczyła wiosną środki na
dalszą poprawę infrastruktury drogowej. Nową
nawierzchnię położono na 5 odcinkach dróg
powiatowych, co stanowi 1 145 mb.

Każda inwestycja poprzedzona jest wieloma
opracowaniami, studiami, analizami oraz projektami.
Przygotowanie tych dokumentów wymaga wiele
pracy oraz dużych nakładów finansowych.
Gmina posiada już projekt budowy sali

Budowa chodnika Wólka Ogryzkowa-Gorzyce

Wykonana nakładka na drodze powiatowej – sołtys wsi Głogowiec,
Stanisław Gondek

Wartość zadania to ogółem 285 tyś. zł,
z czego gmina wyasygnowała 235 tyś, natomiast
powiat 50 tyś. zł.
W gminie przybywa chodników dla pieszych.
Ostatnio w Wólce Ogryzkowej został wybudowany
chodnik o długości 466 mb. Wartość robót wyniosła
113 tyś. zł, a materiały zostały sfinansowane przez
GDDKiA.

gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gorzycach.
Koszt opracowania projektu to 39 040, 00 zł.
Czynione są starania, które mają
doprowadzić do rozbudowy istniejącej sieci
sanitarnej w gminie. W trakcie realizacji jest projekt
takiej rozbudowy dla Gniewczyny Łańcuckiej. Jego
opracowanie kosztowało 11 500, 00 zł.
Gmina Tryńcza udzieliła także pomocy
finansowej i rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu:
Pomoc finansowa: gmina przeznaczyła w 2009

Między Sanem a Wisłokiem
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kwotę 177 tys. zł na przebudowę drogi w stronę
fabryki wagonów i 84 tys. zł na udział w kosztach
opracowania dokumentacji drogi Gorzyce –
Gniewczyna Łańcucka.

rzeczowej powiatowi, która polegać będzie na
wykonanie chodnika przy drodze powiatowej
Tryńcza – Ubieszyn na długości ok. 437 mb,
natomiast Powiatowy Zarząd Dróg wykona odcinki
chodników: przy drodze powiatowej relacji
Gniewczyna Łańcucka - Świętoniowa i Jagiełła
przez wieś.
Obecnie gmina przeprowadza przetargi na projekty
wpółfinansowane ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na:
1) remont stadionu sportowego w Gniewczynie
Trynieckiej (wartość projektu: 630 000, 00
zł, dofinansowanie: 387 295, 00 zł),
2)

Przebudowana droga powiatowa Tryńcza - Chodaczów

Również Rada Gminy podjęła uchwały
o przeznaczeniu środków w 2010 r. na udział
w dofinansowaniu tej drogi kwotą 848 tys. zł.
Przekazano 370 tys. zł na przebudowę drogi
Zawisłocze Trynieckie i zabezpieczono środki
na 2010 r. w kwocie 290 tys. zł. na przebudowę
drogi Tryńcza – Ubieszyn.
Na podstawie porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w Przeworsku gmina udzieli pomocy

wyposażenie WDK Gorzyce i WDK
Gniewczyna Tryniecka (wartość projektu:
172 500, 00 zł, dofinansowanie 106 045, 00
zł).

Wyłoniliśmy już wykonawców na realizację
wyposażenie WDK-ów, za łączną kwotę 120 959,34
zł, zaś na remont stadionu trwa postępowanie
przetargowe. Rozpoczęcie realizacji tych zadań
nastąpi już w styczniu 2010r, a zakończenie
wyposażenia WDK – 30 kwietnia 2010r, natomiast
zakończenie remontu stadionu LKS „HURAGAN”
w maju 2010 r.
Zofia Nowak

DOBRE WARUNKI DO UPRAWIANIA SPORTU
W ostatnich kilku latach w naszej gminie
zostały stworzone bardzo dobre
warunki do
uprawiania sportu.

Na „Orliku” w Gorzycach : Józefa Wójcik-Mądry, Ryszard Jędruch
i Andrzej Swatek

się
infrastruktura sportowa przy
budynkach
oświatowych. Jakim dobrem jest dbałość
o rozwójfizyczny, począwszy od najmłodszych
uczniów, chyba nie trzeba nikogo przekonywać.
W dniu 18 listopada br. Pani Józefa Wójcik –
Mądry ,kierownik Departamentu Edukacji i Kultury
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, dokonała
odbioru modułowego budynku zaplecza socjalnego
w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko –Orlik
2012” Etap II w Gorzycach . Była to okazja do
pokazania
aktualnej baz sportowej w naszej
gminie . -W obecnych warunkach
uczniowie
z niecierpliwością czekają na lekcje wf a także
na różnego rodzaju rozgrywki na Orliku – mówi
Joanna Siatecka – nauczycielka
szkoły
w Gorzycach. Prowadzenie zajęć na takim obiekcie
jest niewątpliwą przyjemnością –dodaje. Miejmy
nadzieję, że stworzone warunki pozwolą
na ujawnianie się coraz to nowych talentów
sportowych.

Nie tylko stadiony LKS podniosły swoją
estetykę i funkcjonalność, ale również rozwinęła
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Teresa Wielgos

PODATKI BEZ ZMIAN
2010 rok w kwestiach podatkowych nie
przyniesie większych zmian. Z uwagi na mało
korzystne warunki finansowe mieszkańców oraz
trudności na rynku pracy, Rada Gminy Tryńcza na
wniosek wójta Ryszarda Jędrucha postanowiła nie
zwiększać stawek podatkowych w podatkach
lokalnych. Podatnicy z naszej gminy w przyszłym
roku będą uiszczać podatek od nieruchomości
i podatek od środków transportowych na zasadach
uchwalonych w 2009 roku. Bez zmian pozostały
także zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Dotyczy to budynków mieszkalnych oraz

b u d yn k ó w g o s p o d a r c z y c h z w i ą z a n y c h
z prowadzoną działalnością rolniczą. Zmiany
na korzyść podatnika nastąpiły w podatku rolnym
i leśnym. Podatek rolny w 2010 r. będzie niższy
i wyniesie 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy. To
o 14,75 zł mniej niż w roku obecnym. Dla gruntów
niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego
podatek będzie wynosił 170,50 zł, czyli o 29,50 zł
mniej. Podatek leśny zmniejszy się o 3,52 zł
i wyniesie 30,03 zł za 1 ha lasu. Jak wynika
z powyższych informacji zmiany w stawkach
podatkowych są na korzyść podatnika.

Maria Grunt

Między Sanem a Wisłokiem
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O FORMALNOŚCIACH BUDOWLANYCH
Jeśli chcesz zbudować dom lub inny
obiekt budowlany , musisz zgromadzić wiele
dokumentów min: projekt , uzgodnienia , decyzje.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że nie mieliśmy
przypadków odmowy wydania decyzji o warunkach
zabudowy.

Pierwszym etapem, który rozpoczyna proces
inwestycyjny jest otrzymanie decyzji o warunkach
zabudowy. Wydaje ja urząd gminy na wniosek
osoby, która planuje rozpoczęcie inwestycji. Decyzja
szczegółowo określa dalsze kroki postępowania
wnioskodawcy , które prowadzą do wydania
pozwolenia na budowę .Informujemy , że czas
oczekiwania na taką decyzję
wynosi około
4 miesięcy.

Obowiązująca ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
o d dz i ał yw a n i a n a ś r o do w i s k o (u s t a w a
środowiskowa), wprowadziła wiele nowych
rozwiązań w zakresie prowadzenia inwestycji, które
w ym a g a j ą d e c yz j i o ś r o d o w i s k o w yc h
uwarunkowaniach oraz zgody na ich realizację.
Decyzja środowiskowa to podstawowy dokument
administracyjny wydawany dla inwestycji. Określa on
warunki, których spełnienie ma ograniczyć
negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.
Powstająca inwestycja nie może stwarzać zagrożenia
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
Dlatego też proces wydawania takiej decyzji
zagwarantowany jest prawem społeczeństwa
do informacji związanych z planowaną budową.
Zainteresowani mają możliwość zgłaszania wniosków
i uwag. Uzyskanie decyzji jest wymagane
dla planowanych przedsięwzięć, które mogą
rzeczywiście lub potencjalnie oddziaływać
na środowisko.

W biurze referatu inwestycji UG Tryńcza

Dlatego też zwracamy się do wszystkich, którzy
zamierzają w przyszłości realizować inwestycje, aby
jak najwcześniej złożyć wniosek w urzędzie,
ponieważ ustalanie warunków zabudowy wymaga
długiego okresu ( 3-4 miesiące ) .

- Wybudowałem kompleks budynków związanych
z obsługą pojazdów samochodowych: stację kontroli
pojazdów, stację paliw oraz myjnię samochodową.

Koszt wydania decyzji celu publicznego lub decyzji
o warunkach zabudowy wynosi 107 zł, z opłaty tej
zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe.
W obecnej sytuacji prawnej, kiedy miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego straciły
moc, podstawowym warunkiem, jaki powinna
spełniać działka, na której zamierzamy wybudować
obiekt, jest jej bezpośrednie sąsiedztwo, istniejące
uzbrojenie oraz dostęp do drogi publicznej.
Przypominamy, że warunku sąsiedztwa nie musi
spełniać rolnik, który ubiega się o pozwolenie na
budowę zagrody, tj. budynku mieszkalnego
i gospodarczego.
W bieżącym roku wydaliśmy 43 decyzje
o warunkach zabudowy, a obecnie rozpatrujemy
( faza uzgodnień ) 19 wniosków.
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Kompleksowa stacja obsługi pojazdów samochodowych w Gorzycach

Zatem musiałem wcześniej uzyskać pozytywną
decyzję środowiskową. Rzeczywiście, sprawy
administracyjne wymagają od inwestora wiedzy i
zaangażowania, zwłaszcza jeżeli chcemy
skorzystać z dofinansowania ze środków

Między Sanem a Wisłokiem

unijnych. Postępowanie środowiskowe jest
podstawowym działaniem przy tego rodzaju
inwestycjach, szczególnie ważny jest raport
oddziaływania inwestycji na środowisko –
komentuje
Zdzisław
Niżnik,
właściciel
kompleksu w Gorzycach.

Informujemy, że opłata skarbowa od wydania
decyzji środowiskowej wynosi 205 złotych.
Zwolnione z tej opłaty są jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pożytku publicznego.
Dadak Stanisława

INWESTYCJA NIEZWYKLE TRAFNA
14 października br. przy Zespole Szkół
w Gorzycach uroczyście otwarto boisko „Orlik
2012”. Obiekt ten od razu wypełnił się miłośnikami
aktywnego uczestnictwa w sporcie. Codziennie,
niezależnie od pogody, od rana do godzin nocnych
grają na nim starsi i młodsi, dziewczęta i chłopcy,
zaawansowani sportowo i stawiający pierwsze kroki
na takim boisku, miejscowi i przyjezdni.

Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a także
zdobycie czterech I miejsc w Powiatowej
Gimnazjadzie w biegu na 1000m, 100m, skoku w dal
oraz w sztafecie dziewcząt 4 X 100m. Rośnie nam
więc pokolenie zdolnych sportowców. Jest w tym
niewątpliwa zasługa nauczycieli wuefistów
i lokalnych działaczy sportowych, którzy potrafią
i chcą zaszczepić w młodym pokoleniu pasję do
uprawiania sportu.

„Orlik” - nawierzchnia tartanowa

Zauważa się swoistą „modę” chodzenia na
„Orlika”. Wójt gminy i radni mogą mieć satysfakcję
z tego, że była to inwestycja niezwykle trafna,
w pełni odpowiadająca oczekiwaniom i potrzebom
miejscowej społeczności. Najważniejsze jest jednak
to, że dokonuje się jakościowa zmiana poziomu
kultury fizycznej, zmieniają się preferencje
w zakresie spędzania wolnego czasu, a także
wymierne efekty rywalizacji sportowej. Dość
powiedzieć, że uczniowie Zespołu Szkół
w Gorzycach w ostatnich miesiącach sięgnęli po
najwyższe laury na zawodach powiatowych
i wojewódzkich.

„Orlik” - nawierzchnia z sztucznej trawy

Godne naj w yż sz ego uznani a j es t
zaangażowanie Pana Daniela Misiło, który
codziennie w godzinach wieczornych czuwa nad
właściwym korzystaniem z obiektu. Jemu też należy
się medal…
Andrzej Swatek

Za szczególnie cenne należy uznać zwycięstwo
Eryka
Flaka
w
biegu
na
300m
na zawodach wojewódzkich, wygraną sztafety
w biegach przełajowych 10 X 800m podczas

Między Sanem a Wisłokiem

13

POKŁADANE NADZIEJE

ODZYSKANY BLASK

NIE ZAWIODŁY
W poprzednim kwartalniku pisaliśmy
o pozyskanych środkach z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
remont stadionu „HURAGAN” i na wyposażenie
WDK-ów w Gorzycach i Gniewczynie Trynieckiej.
Informowaliśmy, że kolejny nasz wniosek w ramach
działania „ Podstawowe usługi dla gospodarstw
i ludności wiejskiej” na rozbudowę kanalizacji
sanitarnej w Ubieszynie jest w ocenie formalnej.
Mieliśmy ogromną nadzieję, iż wniosek ten uzyska
uznanie i akceptację oceniających go ekspertów.

Jadąc przez w Wólkę Małkową, wzrok
podróżujących przyciąga budynek stacji kolejowej.
Osoby, które przedtem
pokonywały trasę do
Przeworska i z powrotem nie zwracały uwagi na nią.
Zresztą nie było na co patrzeć. Obiekt choć wiekowy,
ale nie remontowany od lat sprawiał wrażenie
zniszczonej, jakby opuszczonej stacyjki. Choć
znajduje się na ważnym szlaku kolejowym Przeworsk
– Lublin, to pasażerów coraz mniej, więcej było
turystów robiących sobie zdjęcia na jej tle.

Dziś cieszymy się wszyscy, ponieważ został on
pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała
dofinansowanie na realizację tego zadania. Wartość
projektu opiewa na kwotę 452 tysiące złotych
a przyznana kwota wsparcia to 274.1 tys.
Projekt zakłada wybudowanie 1 014 mb kanalizacji
tłocznej, 1337 mb kanalizacji sanitarnej i 1
przepompownie ścieków wraz z zasilaniem
energetycznym. Planujemy, że realizacja całego
przedsięwzięcia zakończy się w roku 2010

Stacja PKP w Tryńczy przed remontem

Jednak od jesieni tego roku nastąpiła
gwałtowna zmiana. Wydaje się, że jakby powstał
nowy budynek. Z inicjatywą odnowienia stacji
wyszł y władze Gminy Tryńcza, które
po przeprowadzeniu wielu rozmów zawarły
porozumienie z kierownictwem PKP w sprawie
wspólnego odnowienia obiektu. Remont
przeprowadził Komunalny Zakład Budżetowy Gminy
Tryńcza.
Nowe osiedle w Ubieszynie

Gmina Tryńcza czyniła wiele starań, aby
Instytucja Zarządzająca Programem „Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” przyjęła
opracowany wniosek pod nazwą „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Ubieszynie”. Cieszę się, że
wniosek ten został zaakceptowany. Teren
przeznaczony pod nowe osiedle mieszkaniowe jest
częściowo uzbrojony, zatem uważam, iż ostatnią
fazą jego dopełnienia będzie właśnie budowa
kanalizacji sanitarnej – tłumaczy Czesław Krzyżak,
sołtys Ubieszyna.

Zbito stare tynki elewacyjne, wykonano nowe,
a całość pomalowano farbą elewacyjną. Odmalowano
także elementy drewniane oraz okna. Teren wokół
został uporządkowany.
Całość prac sprawiła, że budynek odzyskał swój
dawny blask.
- Nie ten świat! Uporządkowanie terenu
sprawiło, że budynek przejrzał na nowo.
Podróżni pytają mnie też co się stało, że został
wyremontowany. Kto to zrobił? Odpowiadam,
że to dzięki staraniom naszego Wójta, który wspólnie
z PKP do tego doprowadził – mówi sołtys wsi Wólka
Małkowa Stanisław Żugaj.

Katarzyna Wielgos
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Tym samym odnowiona stacja wpisała się na mapę
kolejnych wyremontowanych budynków i obiektów
w naszej gminie.

Gruntów Rolnych w Rzeszowie. Mniejsze inwestycje
drogowe także nie pozostały „bez echa”. Pomyślnie
dokończono modernizacje 800 metrowego odcinka
drogi gminne Gorzyce- Podłuże, nową nawierzchnię
położono też na drodze w Gniewczynie Łańcuckiej,
w kierunku Świętoniowej. Z pomocą Komunalnego
Zakładu Budżetowego poprawił się stan dróg
dojazdowych w poszczególnych sołectwach.
Zatem wyraźnie widać, że w Gminie Tryńcza
ulepszanie i modernizacja dróg są sprawą priorytetową. Jakość traktów komunikacyjnych na terenie Gminy ciągle rośnie.
Tomasz Penkal

ROK 2009 W ZAKŁADZIE
KOMUNALNYM !

Odnowiona Stacja PKP w Tryńczy

Aleksander Grabowiec

POPRAWIAMY JAKOŚĆ
NASZYCH DRÓG
Rok 2009 obfitował w wiele ważnych
przedsięwzięć w dziedzinie jakości dróg na terenie
naszej Gminy. Ze środków własnych jak
i pozyskanych z zewnątrz udało się nam zrealizować
wiele drogowych inwestycji.
Do tych najważniejszych w br. należy
zaliczyć przebudowę dwóch dróg relacji:
Gniewczyna Łańcucka- Gniewczyna Tryniecka
„Hyczówki” oraz Ubieszyn – Głogowiec całkowity koszt jej realizacji szacuje się na kwotę
415 tys. zł. Niewiele mniej bo 347 tys. zł kosztowało
wykonani trasy relacji Ubieszyn- Głogowiec.
W obecnym roku, z racji wsparcia finansowego,
uzyskanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego zmodernizowano
ponad 4,0 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowościach: Gorzyce, Jagiełła, Wólka
Małkowa. Jedynie te sołectwa na naszym terenie
spełniają kryteria w ramach których Urząd
Marszałkowski przyznaje dotacje na drogi
poscaleniowe. Nie zapomniano jednak o pozostałych
miejscowościach. Tam remonty dróg
w 50%
dofinansowano z Terenowego Funduszu Ochrony

W 2009 r. Zakład Komunalny wykonywał stale zadania statutowe, do których należy zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków, a także utrzymanie
porządku i czystości oraz zieleni na terenie gminy.
Ponadto do naszych obowiązków należy utrzymanie
i ogrzewanie budynków komunalnych, remonty
i odśnieżanie dróg gminnych, jak i inne zadania
służące ogółowi naszej społeczności.

Stacja uzdatniania wody w Jagielle

Zakład dostarcza wodę z ujęcia w Jagielle dla
około 98% mieszkańców gminy.
Zapewnia ono niezbędną ilość jak i jakość wody, potwierdzaną pozytywnymi badaniami laboratoryjnymi,
które przeprowadzane są w ciągu całego roku.
W chwili obecnej mieszkańcom jest dostarczane średnio 580 m3 wody na dobę, natomiast w okresie letnim
jest to ilość większa o około 30 %.

Między Sanem a Wisłokiem
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Każdy mieszkaniec ma możliwość podłączenia się
do sieci wodociągowej po uzyskaniu warunków
technicznych, a następnie wybudowaniu na własny
koszt przyłącza wodociągowego.
W roku bieżącym zakończono etap
kanalizowania gminy. Ścieki odprowadzane
są ze wszystkich miejscowości gminy poprzez
42 przepompownie do oczyszczalni ścieków
w Tryńczy od około 80% mieszkańców oraz Fabryki
Wagonów Gniewczyna S.A..

komunalnymi oraz odśnieżano część dróg gminnych.
W okresie letnim koszono trawę na placach,
skwerach jak również na poboczach przy drogach
gminnych. Obiekty komunalne oraz przystanki
autobusowe znajdujące się na terenie naszej gminy
były na bieżąco sprzątane i odnawiane przez naszych
pracowników.

W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje
średnio 380 m3 ścieków na dobę.

Pielęgnacja skwerów

W ciągu całego roku Zakład wykonywał
roboty
remontowo
–
budowlane
zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy

Jako
jedna
z
nielicznych
gmin
w województwie podkarpackim, posiadamy już
kanalizację we wszystkich miejscowościach. Dzięki
temu poprawił się znacznie standard i jakość życia
ludności. Wybudowanie sieci sanitarnej wpłynęło
również
na
lepszą
ochronę
środowiska
przyrodniczego naszej gminy.

W poszczególnych miejscowościach
wyglądał następująco:

zakres prac

Odmalowana hala sportowa w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej

W Gniewczynie Łańcuckiej w Zespole Szkół
w ym a l o w a n o h a l ę s p o r t o w ą w e w n ą t r z
i elewację zewnętrzną. Dzięki temu poprawiała się
estetyka obiektu.
Przepompownia w Gorzycach

W okresie zimowym wykonywane były prace
porządkowe związane z oczyszczaniem śniegu
z chodników i placów przed budynkami
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Przed
uroczystościami
z
okazji
100-lecia
i powstania miejscowej OSP i nadania sztandaru
odnowiono elewację budynku remizy oraz wykonano
postument pod pomnik św. Floriana - patrona
strażaków.

Między Sanem a Wisłokiem

W
Gniewczynie
Trynieckiej
przed
dożynkami gminnymi na obiekcie szatni LKS
dokonano bieżących napraw.

Istnieje również możliwość przeprowadzania
koncertów w okresie jesienno – zimowym dla
mieszkańców gminy.
Przed budynkiem Urzędu Gminy w Tryńczy
zakończono zagospodarowanie terenu. Wykonane
zostało odwodnienie, a także zewnętrzna instalacja
oświetleniowa. Wyłożono kostką brukową chodniki
i pozostałą część parkingu.
Wykonane prace w znacznym stopniu przyczyniły się
do poprawy estetyki urzędu, który jest wizytówką
całej naszej gminy.

Odnowiona Remiza OSP w Gniewczynie Łańcuckiej

W Gorzycach przed uroczystością nadania
imienia szkole odnowiono część elewacji szkoły
i wykonano brakującą część ogrodzenia. Przy
pomniku Jana Pawła II - patrona szkoły ułożono
nawierzchnię z kostki granitowej.

W Ubieszynie w Wiejskim Domu Kultury w jednej ze
sal
wykonano
posadzkę
cementową
wraz
z izolacjami, a przy budynku uzupełniono płytkę
odbojową betonową.
W Wólce Małkowej w Wiejskim Domu Kultury

Przed rozgrywkami o Puchar Wójta w szatni
miejscowego LKS przeprowadzono drobny remont
bieżący.

Centrum Tryńczy -widok z lotu ptaka

odmalowano
część
pomieszczeń
przeprowadzono remont dachu, dzięki
zlikwidowano zacieki stropu.

Plac wokół pomnika w Zespole Szkół w Gorzycach

W Tryńczy w budynku byłego ośrodka
zdrowia przeprowadzono remont części budynku,
która jest przeznaczona dla potrzeb rehabilitacji,
wykonano też podjazd dla niepełnosprawnych.
Przy budynku wykonano kanalizację deszczową
i wyłożono plac kostką brukową, dzięki temu
powstało nowe miejsce parkingowe.
W Trynieckim Centrum Kultury przeprowadzono
remont dachu oraz remont sali prób.
Wykonana została scena, a wyciszone akustycznie
ściany sali sprawiły, że poprawiły się warunki dla
młodzieży odbywającej próby orkiestry.

oraz
czemu

W roku 2009 Zakład świadczył usługi
w zwiększonym zakresie w porównaniu do roku
poprzedniego. Tym samym w okresie letnim
w różnych formach zatrudnienie znalazło więcej
mieszkańców naszej gminy.
Świadcząc swoje usługi, nasz Zakład zawsze
ma na celu podniesienie standardu życia
mieszkańców oraz poprawę oblicza wszystkich
miejscowości naszej gminy.
Władysław Tyuła
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone,
na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.

Między Sanem a Wisłokiem
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ABY GMINA BYŁA CZYSTA
W Gminie Tryńcza od kilku lat sukcesywnie
wdrażany jest selektywny system zbiórki odpadów.
Obecnie cała gmina obszarowo objęta jest tym
systemem. Jednak jeszcze nie każdy mieszkaniec
korzysta z tego systemu, chociaż z każdym rokiem
zauważa się wzrost podpisanych umów na wywóz
śmieci. Bardzo niepokoi nas zaśmiecanie lasów,
rowów przydrożnych, rzek czy też ulic. Częściowo
problem ten rozwiązuje corocznie organizowana
przez Referat Ochrony Środowiska akcja

Lp

Wieś

„Sprzątanie Świata”, w wyniku której dzieci
i
młodzież
szkolna
sprzątają
środowisko.
Podziękowania należą się nauczycielom oraz
uczniom za aktywne włączanie się do tej
akcji.Aktualnie ok. 87 % mieszkańców naszej gminy
zawarło umowę na odbiór odpadów z firmą . Stare
Miasto - Park w Wierzawicach, która działa
na naszym terenie od 2009 r.
Poniższa tabela przedstawia ilość zawartych umów na
odbiór odpadów w poszczególnych sołectwach
Gminy Tryńcza.

Ilość gospodarstw

Ilość

umów w 2008 r.

umów w 2009 r

1

Głogowiec

88

69

72

2

Gniewczyna Łańcucka

520

327

395

3

Gniewczyna Tryniecka

190

162

174

4

Gorzyce

266

202

250

5

Jagiełła

251

190

227

6

Tryńcza

323

285

315

7

Ubieszyn

163

116

131

8

Wólka Małkowa

72

51

70

Wólka Ogryzkowa

62

39

47

Gmina: ogółem

1935

1441

1681

9
10

Należy podkreślić , że pozytywny wpływ na
tak duży wzrost podpisanych umów miała m.in.
wiosenna „ Akcja Posesja 2009”.

gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Akcja
taka zostanie powtórzona wiosną 2010 roku. Mamy
nadzieję, że negatywnych przypadków w zakresie
estetyki będzie znacznie mniej. Szczególną uwagę
będzie się zwracać na utrzymanie w odpowiednim
stanie odłogów i ugorów, czystość miejsc
publicznych, dróg i ulic w okresie wiosennych prac
polowych. Naszym planem na najbliższą przyszłość
w zakresie gospodarki odpadami jest przede
wszystkim to, aby każdy mieszkaniec świadomie
korzystał ze zorganizowanego systemu zbiórki
odpadów, dbał o czystość i porządek, swoich zagród,
obejść, utrzymywał w odpowiednim stanie odłogi
i ugory, aby każdy z nas troszczył się o środowisko
naturalne.
Przecież wszyscy chcemy, aby nasza gmina
była czysta i estetyczna.

Odbiór śmieci przez firmę „Stare Miasto Park”

W czasie akcji skontrolowano ponad 300
gospodarstw. W wielu panował ład, porządek
i estetyka, ale stwierdziliśmy także przypadki
nieprawidłowości i zaniedbanie w zakresie
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zawartych Ilość zawartych
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Stanisław Nowak

O „KRAINIE SANU” SŁÓW KILKA…
z Magdaleną Rachwał,
Dyrektorem Biura Stowarzyszenia
„Kraina Sanu” Lokalna Grupa Działania
rozmawia Agnieszka Wiecheć
- Na początku naszej rozmowy chciałabym Pani
serdecznie pogratulować awansu!
- Bardzo dziękuję. Niewątpliwie jest to dla mnie
awans. Przez ostatnie 10 lat pracowałam
w Urzędzie Gminy w Tryńczy. Ten okres mojego
życia pozwolił mi nauczyć się wielu nowych rzeczy
oraz dał możliwość pracy z ludźmi. Jednakże chęć
nowych wyzwań skłoniła mnie do wzięcia udziału w
konkursie na dyrektora biura Stowarzyszenia. No
i udało się. Wiem, że umiejętności zawodowe, które
nabyłam, pracując w Urzędzie Gminy bardzo mi
pomogły.
- Jest Pani dyrektorem biura Stowarzyszenia
„Kraina Sanu” LGD, zatem proszę powiedzieć
coś więcej na temat celów i zadań realizowanych
przez Stowarzyszenie.

- „Kraina Sanu” planuje rozpoczęcie naboru
wniosków o dofinansowanie. Proszę powiedzieć
nam coś więcej na ten temat.
- Rzeczywiście to prawda. Stowarzyszenie
w najbliższej przyszłości planuje wdrożenie Lokalnej
Strategii Rozwoju. Zawiera ona przede wszystkim
cele, których realizacja przyczyni się do wsparcia
inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju turystyki
i kultury. Przewidywany termin rozpoczęcia tej
działalności to styczeń 2010r. Pojawia się więc
możliwość pozyskania pewnej kwoty pieniężnej,
dzięki temu niektórzy będą mogli zrealizować swoje
plany i zamierzenia. Wnioskodawcami mogą być
osoby fizyczne zameldowane na terenie objętym
przyznawaniem środków, gminy, fundacje,
stowarzyszenia, rolnicy a także osoby
z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Ogólne
warunki udzielania pomocy, rozporządzenia, wzory
wniosków i instrukcje ich wypełniania oraz
dodatkowe informacje można znaleźć na naszej
stronie
internetowej
pod
adresem:
www.krainasanu.pl.

- Stowarzyszenie „Kraina Sanu” powstało w ramach
Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+ jako
partnerstwo trójsektorowe. Swoim zasięgiem
obejmuje 7 gmin: Jarosław, Tryńcza, Wiązownica,
Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Adamówka i gmina
miejsko- wiejska Sieniawa. Nasze cele to przede
wszystkim wzrost rozwoju turystyki, w tym
rekreacji i sportu w oparciu o uwarunkowania
naturalne i dziedzictwo historyczno- kulturowe.
Priorytetem dla nas jest także aktywizacja środowisk
lokalnych i promocja lokalnej kultury.
- Jakie korzyści niesie wymienionym gminom
przynależność do Stowarzyszenia?
- Zarówno urzędy gmin, jak i inne instytucje, a także
osoby fizyczne znajdujące się w obszarze
działalności Stowarzyszenia mogą korzystać ze
środków przeznaczonych na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju. Wystarczy za naszym
pośrednictwem złożyć wniosek o dofinansowanie do
instytucji
wdrażającej,
czyli
do
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Rzeszowie.

Pani dyrektor w swoim biurze

Czy
zachęcałaby
Pani
wszystkich
zainteresowanych o ubieganie się o dotację?
- Oczywiście, że tak. Jesteśmy świadomi, iż
przyznane środki pieniężne nie zawsze są
wystarczające i nie wszyscy chętni skorzystają
z pomocy. Sądzę jednak, że warto spróbować i
napisać taki wniosek. Zaletą także jest to, że w celu
jego złożenia nie trzeba wyjeżdżać poza teren gminy
ani korzystać z pomocy ekspertów.

Między Sanem a Wisłokiem
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Wniosek składa się w siedzibie „Krainy Sanu”
w Tryńczy a jakąkolwiek pomocą i doradztwem
potencjalnym beneficjentom będą służyć pracownicy
naszego biura.
- Czy coś jeszcze chciałaby Pani powiedzieć
czytelnikom?
- Tak, Jako dyrektor biura Stowarzyszenia „Kraina
Sanu” chciałabym serdecznie zaprosić mieszkańców
całej gminy do odwiedzenia siedziby naszego

Stowarzyszenia, które znajduje się w Wiejskim Domu
Kultury w Tryńczy. Poza tym, z racji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia pragnę w imieniu swoim
jak i moich współpracowników złożyć wszystkim
czytelnikom najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku.
- Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję
za poświęcenie mi czasu i rozmowę.
Życzę pomyślności i sukcesów, zarówno Pani, jak
i całemu Stowarzyszeniu „Kraina Sanu”.

CHCEMY POMAGAĆ…
Z inicjatywy Proboszcza Parafii Tryńcza ks.
Romana Trzeciaka, Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda
Jędrucha oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w gminie powstało kolejne stowarzyszenie. Nowym zamiarem jest podjęcie szerokiej działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych a także pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Patronem tworzonej organizacji jest Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina
Strugu” z Błażowej.
Towarzystwo to zorganizowało już pierwsze
szkolenia dla osób, które podjęły się utworzenia
stowarzyszenia w Tryńczy. Problematyka spotkań
poświęcona była sprawom organizacyjno- prawnym
oraz księgowości i rachunkowości. Wzięły w nim
udział: Agata Czeszyk, Jolanta Flak, Marzena
Rydzik oraz Agnieszka Wiecheć.

dokładnie zapoznać się z programem działania
„Doliny Strugu” oraz namacalnie zobaczyć to, co im
do tej pory udało się zrealizować. Na uwagę zasługuje Zakład Aktywności Zawodowej, Dom Młodych
czy Dom Opieki. Są to ośrodki, które dają osobom
niepełnosprawnym możliwość zatrudnienia, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji społecznej i zawodowej. W celu założenia Stowarzyszenia
w naszej parafii, podjęto już konkretne działania.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

Uczestniczki szkolenia w Ogrodzie Domu Młodych w Chmielniku

-To, co mogłyśmy zobaczyć w Dolinie Strugu przekonało każdą z nas o potrzebie założenia takiego
stowarzyszenia w naszej parafii. Utwierdziłyśmy sie
w przekonaniu, że nasze plany i zamiary są możliwe
do zrealizowania. Będą służyć dobru ogółu - mówi
Jolanta Flak. Każdy uczestnik warsztatów mógł
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W dniu 11 grudnia br. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się Zebrania Założycielskie powstającego Stowarzyszenia. Dzięki
odpowiedniej frekwencji zebranych jego założenia
zakończyło się pomyślnie. Podczas spotkania podjęto
uchwałę o powołaniu do życia organizacji, wybrano
także Komitet Założycielski oraz nazwę. Spośród
siedmiu zgłoszonych propozycji, uczestnikom najbardziej spodobała się nazwa brzmiąca: „Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju- Wiara”. Kolejnym etapem będzie rejestracja powstałego Stowarzyszenia w krajowych Rejestrze Sądowym.
Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa założenia Stowarzyszenia to kolejny dobry krok na drodze
pomocy osobom potrzebującym z naszej parafii.
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Agnieszka Wiecheć

WSPÓŁPRACUJEMY Z URZĘDEM PRACY
W porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Przeworsku w naszej gminie prowadzi się
wiele form zatrudniania osób bezrobotnych. Są to
przede wszystkim staże, przygotowanie zawodowe,
prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Przy
przyjmowaniu osób na staż bierze się pod uwagę
wykształcenie wyższe kierunkowe, administracyjne,
prawnicze,
zarządzanie,
informatyczne,
rachunkowość i finanse, ochrona środowiska,
geodezyjne, ekonomiczne. Natomiast
osoby
bezrobotne, które
nie posiadają wykształcenia
kierunkowego mogą uzyskać nowe umiejętności
zawodowe
w
jednostkach
organizacyjnych
podległych wójtowi gminy.
Zauważa się, że największe zainteresowanie
wśród ludzi młodych wzbudza odbycie stażu.
Obecnie w naszym urzędzie staż odbywa 4 osoby.
Znacznie więcej stażystów zatrudniliśmy wcześniej,
bo w 2008 r. - 8 osób, natomiast w 2007 r. było ich
aż 10.
- Staż w Urzędzie Gminy w Tryńczy odbywam od
1-go października br., a planowany czas jego
zakończenia to marzec 2010 r. Bardzo cenię sobie
czas tutaj spędzony. Stanowi on dla mnie doskonałe
przygotowanie do dalszej pracy. Mogę nauczyć się
wielu nowych rzeczy oraz pracy z ludźmi.
Atmosfera panująca w urzędzie jest zawsze
serdeczna, a pracownicy przyjaźnie nastawieni do
stażystów. Jeżeli mam z czymś problem, chętnie
udzielają mi wskazówek i służą pomocą. Zdają sobie
bowiem sprawę z faktu, że żaden stażysta nie
posiada
takiej
wiedzy
i
praktyki
jak
wykwalifikowany pracownik. Uważam, że staż jest
dla mnie wielką szansą, którą muszę właściwie
wykorzystać – mówi stażystka Joanna Wlazło.
Jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe,
czyli przyuczenie do zawodu innego niż ten,
w którym osoba jest wykształcona, to w 2008 r.
Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi
takich głupich prezentów.

zatrudniliśmy 5 osób, a w 2007 r. z tej formy
skorzystało 3 osoby.
W sezonie 2008/2009 zatrudniliśmy 1
w ramach prac interwencyjnych.

osobę

W 2008 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do
Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienie 10 osób
w ramach robót publicznych. Jednak dofinansowanie
otrzymaliśmy tylko dla 4 osób. W efekcie 3 osoby
wykonywały prace remontowo – porządkowe
w Komunalnym Zakładzie Budżetowym Gminy
Tryńcza na stanowiskach robotnika gospodarczego,
natomiast 1 osoba wykonywała pracę w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tryńczy na stanowisku animatora
kultury.

Stażystka obsługująca punkt informacyjny UG Tryńcza

W 2009 r. zostały zatrudnione 2 osoby
w ramach robót publicznych. Wykonywali oni prace
remontowo – porządkowe w obiektach szkolnych
w Zespole Szkół w Tryńczy.
Różne formy zatrudnienia osób bezrobotnych
realizowane były także w jednostkach podległych
wójtowi.
Krystyna Penkal
Dzielący się opłatkiem
małżonkowie muszą uważać,
by nawet najmniejszy
okruszek nie upadł na ziemię.
Jeżeli tak się stanie, to w
przyszłym roku w ich związku
może pojawić się ktoś trzeci.

Między Sanem a Wisłokiem
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ZMIANY W CENACH
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy
Tryńcza
informuje
mieszkańców,
że Rada Gminy Tryńcza w dniu 24 listopada 2009 r.
uchwałą nr XXX/283/09 zatwierdziła: „taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tryńcza,
na okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.”
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2010 r.
obowiązywać będą nowe ceny:
- cena 1 m3 wody dla ludności - 2.40 zł brutto,
- opłata stała - 1.60 zł brutto/mc,
- cena 1 m3 ścieków dla ludności - 2.85 zł brutto,
- dotacja przez gminę do 1 m3 ścieków - 3,25 zł
brutto,
- cena ścieków dla jednostek gospodarki
uspołecznionej i prowadzących działalność
gospodarczą - 6,10 zł brutto,
- cena 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię 4.50 zł brutto.

ustępowe, z których kapie lub sączy się woda
sprawiają, że rachunki za wodę są o wiele większe.
Za 2,40 zł Zakład dostarcza do naszych domów 1 m3
wody czyli 1000 litrów - 100 wiaderek. Natomiast w
sklepie za tą samą cenę dostaniemy tylko 1,5 litra
wody mineralnej.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców
gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej
o nie wrzucanie przedmiotów stałych do studzienek
np. szmat. Osoby, które to robią powodują, że
pojawiają się częste awarie przepompowni ścieków.
Tym samym nieregularna praca pomp
sprawia zwiększenie zużycia energii energetycznej,
konieczność wymiany zużytych części, za co
musimy zapłacić wszyscy.
Władysław Tytuła

ODBIERZ ZWROT PODATKU!
Rokrocznie rolnicy z naszej gminy mają
możliwość korzystania ze zwrotu podatku
akcyzowego. Przysługuje on za zakup oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Mimo, iż z roku na rok liczba składanych wniosków
systematycznie wzrasta, to jednak jeszcze nie
wszyscy z tego korzystają. Z posiadanych danych
wynika,
że
z
ogólnej
liczby
2 360 rolników kwalifikujących się do zwrotu
podatku w 2008 r. wnioski złożyło jedynie 240,
a wypłacona kwota to 55 tyś. zł.

Kierownik i księgowa w biurze KZB

Niewielki, ale konieczny wzrost cen
podyktowany jest ciągłym podnoszeniem cen energii
elektrycznej oraz cen materiałów i usług. Tym
samym 1 m3 wody podrożeje o 15 groszy tj. 7% , a 1
m3 ścieków o 20 groszy tj. 8%.
Zakład na bieżąco dokonuje remontu sieci
wodociągowej, która z uwagi na swoją żywotność
sprawia, że zakres prac poszerza się z roku na rok.
Dlatego część ceny jednostkowej za wodę
przeznaczona jest na remont sieci wodociągowej.
W związku z coraz większą ceną wody
zwracamy uwagę na racjonalne jej wykorzystywanie
oraz na sprawdzanie stanu urządzeń wodociągowych
w swoich domach. Nieszczelne krany oraz spłuczki
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Nie zapomnij o fakturze za zakup oleju napędowego

W roku bieżącym było ich już 326, na łączną
kwotę 85 tyś. zł. Jak bardzo potrzebny jest rolnikom
zwrot podatku i jakie przynosi korzyści, do tego nie
trzeba nikogo przekonywać: - Możliwość zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
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napędowego, to moim zdaniem bardzo trafne
i potrzebne działanie. Dzięki temu poniesione przez
nas rolników koszty przy zakupie oleju napędowego
chociaż w części się zwrócą – mówi Władysław Lis,
rolnik z Gniewczyny. Stawka zwrotu podatku
akcyzowego tak jak w ubiegłym roku, obecnie
wynosi
0,85 zł za 1 litr zakupionego oleju
napędowego. Na rok 2010 nie została jeszcze
ustalona stawka zwrotu podatku. Zainteresowanym
rolnikom przypominamy, że wnioski należy składać
dwa razy w ciągu
roku, tj. w marcu

i wrześniu, a wypłaty będą dokonywane w maju
i listopadzie. Ponadto informujemy, że do wniosku
składnego w marcu 2010 roku należy dołączyć
faktury zakupu oleju napędowego za okres od
01.09.2009 r. do 28.02.2010 r. Szczegółowych
informacji w tym zakresie udzielają pracownicy
referatu finansów - pokój nr 7. Raz jeszcze
zachęcamy rolników do składania wniosków
i korzystania z należnych im rekompensat.
Maria Grzebyk

CZY TRUDNO OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ ?
z Wiolettą Kalin prowadzącą sklep z odzieżą używaną „ Łaszek ”, znajdującym się w suterenach
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy rozmawia
Dorota Szelepa

wyraźnie , że istnieje potrzeba prowadzenia sklepu
z odzieżą używaną .

- Czy działalność , którą zaczęła Pani prowadzić
w tym roku jest pierwszą działalnością gospodarczą ?

- Doskonałą reklamą dla sklepu są moje klientki,
które rozpowszechniają informacje o funkcjonowaniu sklepu. Oprócz tego umieściłam reklamę
w postaci tablic informacyjnych . Staram się codziennie uzupełniać nowy towar , z uwagi na to , że pomieszczenie które wynajmuję jest małe i nie mogę za
dużo towaru wyeksponować naraz .

- Sklep z odzieżą używaną jest dla mnie pierwszym
wyzwaniem . Nigdy wcześniej nie prowadziłam żadnej działalności gospodarczej , dlatego też niejednokrotnie miałam wiele wątpliwości czy poradzę sobie
sama z wszystkimi formalnościami .

- Co Pani robi , żeby zachęcić klientów do częstego
przychodzenia na zakupy ?

- Skąd pozyskała Pani środki na uruchomienie
działalności ?
- Środki pozyskałam z Urzędu Pracy w Przeworsku .
Pierwszym krokiem było sporządzenie projektu,
który został pozytywnie rozpatrzony. Następnie
otrzymałam dotację , z której musiałam się rozliczyć
w wyznaczonym terminie , przedstawiając odpowiednią dokumentację.
- Sądzi Pani, że osoba , która stawia pierwsze
kroki w tym kierunku jest w stanie poradzić sobie sama z załatwieniem formalności związanych
z pozyskaniem środków ?
- Sądzę że tak . Ja sama jestem tego doskonałym
przykładem , gdyż mimo braku doświadczenia udało
mi się to . Miałam wiele obaw, ale teraz mogę śmiało stwierdzić, że zrealizowałem swój cel.
- Mieszka Pani na terenem Gminy Sieniawa,
co skłoniło Panią do otwarcia sklepu w Tryńczy ?
- W związku z tym , że wcześniej pracowałam już na
terenie tej gminy w sklepie spożywczym jako ekspedientka, miałam tu jakby swego rodzaju rozeznanie .
Poznałam wiele nowych osób , które zachęciły mnie
do podjęcia tego kroku . Poza tym Gmina Tryńcza
jest gminą rozwiniętą , co daje mi szanse utrzymania
się na rynku . Mimo niedługiego czasu widzę już

Właścicielka sklepu „Łaszek”

- Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
- Mam pewien pomysł , na zrealizowanie którego
potrzebny jest mi większy lokal , ale na razie nie
chcę go zdradzić.
- Dziękuję za rozmowę i życzę Pani, aby ten
pomysł nie pozostał tylko w sferze marzeń .
Wigilia jasna, święty Jan ciemny,
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obiecują rok przyjemny.
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DLA DOBRA SPOŁECZNEGO
Od 1 listopada 2005 r. na rynku pracy został
wprowadzony instrument aktywizacji społeczno –
zawodowej osób bezrobotnych. Umożliwia on
wykonywanie prac społecznie użytecznych, co
stanowi istotny element aktywnych form pomocy na
rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.
Tego rodzaju forma zatrudnienia sprzyja
aktywizacji społeczno – zawodowej osób, które nie
uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze
świadczeń pomocy społecznej.
W
naszej
gminie
instrument
ten
wprowadziliśmy już w 2006 r. współpracując
Okres wykonywania prac
społecznie
użytecznych
Liczba kierowanych
osób bezrobotnych
Wysokość świadczenia
pieniężnego
przysługującego z tytułu
wykonywania prac
społecznie użytecznych
Łączna kwota świadczeń
pieniężnych w okresie
objętym porozumieniem
wypłacona osobom
bezrobotnym
Wysokość refundacji
z Funduszu Pracy
Kwota dofinansowania z
Urzędu Gminy

2007

2008

2009

56

20

25

6,20 zł/godz.

6,50 zł/godz.

6.50 zł/godz.

66.642.40 zł

24.704.00 zł

31.200.00 zł

39.997.40 zł

14.515.20 zł

18.720.00 zł

26.645.00 zł

10.188.80 zł

12.480.00 zł

Osoby bezrobotne pracowały we wszystkich
miejscowościach
gminy,
wykonując
przede
wszystkim prace remontowe i porządkowo –
gospodarcze. Wymienić tu można chociażby dbałość
o tereny przy 30 przepompowniach, a prace
związane były z koszeniem trawy, malowaniem
ogrodzenia oraz czyszczeniem kostki. Ponadto osoby
te pracowały przy urządzaniu placów zabaw na
terenie gminy, podcinały gałęzie konarów drzew
przy
obiektach
oraz
drogach
gminnych.
Systematycznie
utrzymywały
porządek
na
cmentarzach wojennych poprzez odchwaszczanie,
koszenie trawy, malowanie nagrobków, usypywanie
zapadniętych
mogił,
odnawianie
tablic
nagrobkowych,
malowanie
i
remontowanie
ogrodzenia.
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z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku oraz
Gminnym
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy organizujemy zatrudnienie osób
bezrobotnych zamieszkałych w naszej gminie.
Korzystający z tej formy zatrudnienia otrzymują
wynagrodzenie adekwatne do czasu pracy.
Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % kwoty
świadczenia
przysługującego
bezrobotnemu,
natomiast Urząd Gminy pokrywa 40 % kosztów
zatrudnienia. W tabeli poniżej prezentujemy jak
przedstawiało się zatrudnienie bezrobotnych
w Gminie Tryńcza w ramach prac społecznie
użytecznych w ciągu 3 ostatnich lat.

Zadbali o ład i porządek wokół wszystkich
remiz strażackich na terenie gminy. Utrzymywali
porządek

Cmentarz w Niechciałkach
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na stadionach sportowych, gdzie kosili trawę,
malowali obiekty sportowe oraz wyrównywali
boiska. Bezrobotni pielęgnowali trawniki oraz
wykonywali
inne
prace
związane
z zagospodarowaniem terenu gminy. Pomagali także
przy
pracach
porządkowych
w szkołach. Można było zauważyć efekty ich pracy
w poszczególnych miejscowościach.
Realizacja prac społecznie użytecznych
stwarza szereg korzyści zarówno dla bezrobotnych,
jak i dla gminy. Osoby bezrobotne, wykonując prace
na rzecz społeczności lokalnej mają możliwość
poprawienia swojej sytuacji finansowej.

społecznych: ,,Dana mi możliwość pracy bardzo
poprawiła sytuację materialną i bytową całej mojej
rodziny. Ponadto mogłam „wyjść do ludzi” nawiązać
kontakty, oderwać się od domowej codzienności.
Bardzo się cieszę, że dana była mi taka szansa, za
którą raz jeszcze bardzo dziękuję”.
Działania
osób
bezrobotnych,
a w szczególności prace porządkowo - gospodarcze
niewątpliwie poprawiły estetykę naszych
miejscowości. Wszyscy przecież zauważamy, jak
z roku na rok zmienia się oblicze gminy.
Krystyna Penkal

Świadczy o tym chociażby wypowiedź
Bogusławy Nabrzeskiej zatrudnionej w ramach prac

RÓŻNE FORMY POMOCY
Pomoc społeczna udzielana jest w
sytuacjach, kiedy zostają zagrożone podstawowe
warunki egzystencji osoby lub rodziny bądź wtedy,
gdy stopa życiowa obniżyła się poniżej społecznie
akceptowanego minimum. Pomoc ma na celu
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin. Ma ona zapewnić osobom i rodzinom
bytowanie w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Ośrodki pomocy mają za zadanie
wspierać osoby
i rodziny w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
Dlatego pracownicy naszego ośrodka rozpoznają,
analizują i w miarę możliwości zaspokajają
podstawowe potrzeby osób, rodzin, środowisk.
Prawidłowe
rozeznanie
sytuacji
bytowej
w wielu przypadkach nie byłoby możliwe gdybyśmy
nie współpracowali z radnymi, sołtysami,
nauczycielami, kuratorami i Policją. Praca naszego
ośrodka nie ogranicza się wyłącznie do udzielania
pomocy materialnej osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej. Wykonujemy też wiele
innych zadań. Wspomnieć należy chociażby
niejednokrotnie interwencje związane z konfliktami
rodzinnymi. Załatwiamy także sprawy urzędowe
naszym podopiecznym związane z uzależnieniami
czy też z przemocą.
Dziś stoimy także przed koniecznością
szukania nowych rozwiązań, aby pomocą objąć jak
najwięcej osób. Taką szansę stwarzają środki z Unii
Europejskiej. Dlatego też już po raz drugi
opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu
„Czas na aktywność w gminie Tryńcza”. Jak już
niejednokrotnie
informowaliśmy na
łamach
niniejszego biuletynu, ma to pomóc osobom

bezrobotnym, uaktywnić ich. Zaplanowaliśmy w
programie różne formy szkoleń, kursów itp., które
mają umożliwić zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych.
A to jest szansą na znalezienie
pracy. Sukcesem jest to, że udało się pozyskać
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 104 150,00 zł.
Dzięki temu mogliśmy zrealizować zadania
zaplanowane w projekcie.

Pracownice Ośrodka w nowym pomieszczeniu biurowym

Ponadto nasz ośrodek realizuje program
„Uczeń na wsi, pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie”. Jego celem jest pomoc osobom
niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia. W
roku szkolnym 2008/2009 z programu tego
skorzystało 65 uczniów niepełnosprawnych, a
pozyskane środki na realizację programu to 56 524,32
zł.
W roku bieżącym przeprowadziliśmy akcję zbiórki
darów dla mieszkańców powiatu ropczycko-
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sędziszowskiego, którzy zostali dotknięci klęską
powodzi. Zaznaczyć trzeba, że mieszkańcy gminy,
wykazali wielką życzliwość i zrozumienie dla tej
akcji.

Informujemy, że od 1 listopada b.r. rozpoczął się
nowy okres zasiłkowy i będzie trwał do 31.10.2010 r.
Mimo, że zostały podwyższone kwoty zasiłku
rodzinnego, to jednak kryteria dochodowe nie uległy
zmianie, co spowodowało, że wiele rodzin nie
skorzystało z tej formy pomocy.
Fundusz alimentacyjny stanowi system
wspierania osób uprawnionych do alimentów. Środki
otrzymane z budżetu państwa umożliwiają przyznanie
funduszu alimentacyjnego tym osobom, które nie
mogą wyegzekwować alimentów od dłużników.
Jesteśmy zobowiązani do stałej współpracy
z komornikami, w celu skutecznej egzekucji
zobowiązań alimentacyjnych od dłużników. Mamy
też za zadanie podejmować działania, które
spowodują aktywizację i zatrudnienie dłużników.

Rozdawanie artykułów żywnościowych

Już od kilku lat zajmujemy się pozyskiwaniem
artykułów żywnościowych, które rozdzielamy dla
osób najuboższych naszej gminy.
Kolejny program, który realizujemy to „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, który ma na celu
zapewnienie gorącego posiłku dzieciom w szkołach.
Tą formą pomocy objęliśmy w gminie 342 dzieci.
Inną formą naszej działalności jest zbiórka odzieży
używanej, którą przeprowadzamy wspólnie z Akcją
Katolicką. Odzież ta rozdawana jest wszystkim
potrzebującym. Ponadto organizujemy spotkania
przy wigilijnym stole dla osób starszych i samotnych
z naszej gminy.

Gniewczyna Łańcucka - spotkanie wigilijne 17 grudnia br.

Świadczenia rodzinne są podstawowym
wsparciem rodzin o najniższych dochodach.
Podzielić je można na trzy formy pomocy: zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny
oraz świadczenie pielęgnacyjne.
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Siedzibą Ośrodka Pomocy jest nowo wyremontowany
budynek. Pomieszczenia biurowe znajdują się na
parterze, co umożliwia osobom starszym
i niepełnosprawnym lepszy dostęp do usług
świadczonych przez nasz ośrodek. Znaczne środki
finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły
z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
Danuta Kata

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy zachęca wszystkie osoby bezrobotne,
poszukujące pracy, korzystające z różnych form
pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie
„Czas na aktywność w Gminie Tryńcza”. Program
ten jest szansą dla Ciebie, nie zmarnuj jej. Właśnie w
trosce o bezrobotnych organizujemy bezpłatne
doradztwo i poradnictwo zawodowe, psychologiczne
oraz kursy. Jeżeli będziesz uczestniczył w projekcie,
to:
zdobędziesz umiejętność pisania życiorysu,
autoprezentacji,
podniesiesz poziom samooceny i zaufania we
własne siły,
poznasz nowych ludzi,
zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe, np.
opiekunka do osób starszych, sprzedawca, fryzjer,
kosmetyczka, spawacz, technolog robót
wykończeniowych itp.
otrzymasz pomoc finansową na czas udziału
w projekcie.
Nie zwlekaj! Przyjdź do naszego ośrodka,
gdzie otrzymasz dodatkowe informacje. Zgłoszenia
przyjmujemy do 15 stycznia 2010 roku.
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Anna Młynarska

W SZKOLE OBIADY SMAKUJĄ!
Nieprawidłowy sposób
odżywiania się
odgrywa określoną rolę w powstawaniu niemal
wszystkich chorób - głównie zaś chorób
m e t a b o l i c z n yc h , n o w o t w o r ó w , c h o r ó b
zwyrodnieniowych, które mogą zaczynać się już
w dzieciństwie.

to potwierdzić-mówi Karolina Rachwał, uczennica
z Gniewczyny Łańcuckiej .

Nie ulega wątpliwości, co potwierdzają liczne
badania,
że
dzieci
jedzące
regularnie
pełnowartościowe posiłki lepiej się uczą,
wykorzystując w bardziej efektywny sposób swój
potencjał, lepiej przebiega ich rozwój fizyczny,
psychiczny oraz emocjonalny, wykazują większą
odporność na choroby.
Mając powyższe na uwadze, we wszystkich szkołach
z terenu naszej gminy prowadzone jest dożywianie .
Wcześniej praktykowano tzw. „bułka + herbata”
natomiast od ubiegłego roku wydawane są gorące
posiłki.

Zupy też są smaczne

Wszystkich rodziców ,którzy zechcą dla swoich
dzieci zakupić gorący posiłek , prosimy o kontakt
z poszczególnymi szkołami .
Teresa Wielgos

WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE
Informujemy naszych mieszkańców,
że wnioski o pomoc materialną o charakterze
socjalnym złożone do 15 września 2009 r. zostały
rozpatrzone częściowo za okres od września
do grudnia br. Natomiast za okres od stycznia
do czerwca 2010 r. zostaną ponownie rozpatrzone,
po uzyskaniu środków finansowych, najpóźniej
jednak do dnia 31 maja 2010 r.
Nie ma zatem potrzeby
dodatkowych wniosków tej sprawie.

W szkolnej stołówce w Jagielle

Dzieci z rodzin o niskich dochodach
otrzymują dofinansowanie w ramach rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
- Obiady w szkole bardzo mi smakują. Zawsze mogę
zjeść coś ciepłego, nie jestem głodna i mam siłę na
resztę dnia. Najlepsze posiłki wydawane są
w piątek. Najbardziej smakuje mi ryż zapiekany
i pierogi ruskie. Mogłabym ich zjeść mnóstwo.
Mimo, iż czasami kolejka jest bardzo długa, opłaca
się czekać. Panie w stołówce są bardzo miłe i bez
problemu serwują nam dokładki. Taki obiad
w szkole to fajna rzecz. Każdy z uczniów może

składania

Krystyna Penkal
Święty Mikołaj i elf w Boże Narodzenie lecą saniami
z prezentami do dzieci.
W pewnym momencie elf
mówi do św. Mikołaja:
- Powiem ci dwa słowa.
Mikołaj po krótkim zastanowieniu:
- Wesołych świąt ?
A elf :
- Nie, zapnij pasy.

Między Sanem a Wisłokiem
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ECHA 14 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
Niewiele ponad dwa miesiące temu Zespół
Szkół w Gorzycach dołączył do wielkiej rodziny
szkół noszących imię największego Polaka – Jana
Pawła II. W tym dniu poświęcono także sztandar
szkoły i otwarto boisko „Orlik 2012”.

Domu Dziecka w Jarosławiu.
Uroczystość 14 października br. odbiła się
szerokim echem w lokalnym środowisku. Szkoła
otrzymała wiele podziękowań i gratulacji od posłów,
senatorów, instytucji samorządowych i właścicieli
firm. Wszyscy zgodnie dostrzegli w niej niezwykły
wymiar i znaczenie dla całej społeczności szkolnej.
Tak wspaniała uroczystość nie mogła się odbyć bez
ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu osób.

Sztandar już poświęcony

Bez wątpienia było to największe
wydarzenie w dziejach szkoły, które zapisało się
już w annałach jej historii.

Występ artystyczny młodzieży szkolnej

To z jednej strony zaszczyt i powód do
dumy ,kiedy ma się za Patrona tak potężny autorytet,
a z drugiej źródło poszukiwań i wzorców, wokół
których ogniskować będzie się dalsza praca
wychowawcza. Jej efekty daje się zauważyć już
dziś. Oto uczniowie z poszczególnych klas przez
dwa tygodnie sprawują opiekę nad „kącikiem
papieskim ” i pomnikiem, dbając o ich wygląd.
Zauważa się także znacznie większe otwarcie dzieci
i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka,
zgodnie zresztą z nauczaniem papieża – Polaka.
W ostatnim czasie uczniowie zbierali drobne datki,
które na św. Mikołaja zawieźliśmy wychowankom
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Chwila otwarcia „Orlika”

Dzięki władzom samorządowym szkoła zyskała
wymierne korzyści: zostały pomalowane ściany holu
i sali gimnastycznej, wykonano część ogrodzenia
placu szkolnego, teren wokół pomnika Patrona
wybrukowano kostką granitową, a także wykonano
drogi dojazdowe do Orlika. Na szczególne słowa
podziękowania zasługuje Rada Rodziców, która
wykonała „wielkie porządki” przed budynkiem
szkoły, ufundowała pomnik i sztandar, a także
przygotowała
uroczysty
obiad
.
Słowa
podziękowania kieruję także do miejscowych
strażaków,
którzy
zabezpieczali
przemarsz
uczestników uroczystości, do „Turków”, którzy
swymi różnokolorowymi strojami dodali jej
niezwykłej atmosfery ,podziękować należy także
licznym sponsorom, którzy hojnie wsparli jej
zorganizowanie. Wreszcie dziękuję wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania i przeprowadzenia tej imprezy,
a także tym, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie
i wziąć w niej udział.
Andrzej Swatek
Pogoda na wigilię Narodzenia,
do Nowego Roku się nie zmienia.
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OJCZE ŚWIĘTY, PAMIĘTAMY!
„Jan Paweł II- Papież Wolności” to hasło
tegorocznego, dziewiątego już Dnia Papieskiego,
które obchodziliśmy w niedzielę 11 października.

który swoją modlitwą, posługą, otwartością na
każdego człowieka dokonał tak wiele, który głęboko
wpisał się w pamięć i serca nie tylko katolików, ale
także różnych religii świata.
s. Bogusława Dzika

TO BYŁ UROCZYSTY DZIEŃ

Cześć artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r.,
zawsze w niedzielę przed datą 16 październikadniem wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Głównym organizatorem Dnia Papieskiego jest
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołana
do życia przez Konferencję Episkopatu Polski
w 2000r., jako organizacja, której działalność ma
upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez
promowanie nauczania Papieża i wspieranie
określonych przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury.
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego
brzmiało: „Jan Paweł II- Papież Wolności”.
W Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy z
racji obchodzonego Dnia Papieskiego został
przygotowany dnia 8 października 2009r. przez
uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej montaż
słowno- muzyczny, ukazujący nauczanie Jana Pawła
II. Całość występu upiększyły piosenki religijne w
wykonaniu parafialnej scholii „Jutrzenka”.
W niedzielę 11 października 2009 roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia
Papieskiego w kościele parafialnym pw. św.
Kazimierza w Tryńczy. O godzinie 1030 młodzież
i dzieci przedstawiły montaż słowno- muzyczny
o Janie Pawle II pod kierunkiem s. Bogusławy i Ewy
Szpytmy, a następnie wzięły udział we Mszy świętej,
której przewodniczyli nasi kapłani - ks. proboszcz
Roman Trzeciak i ks. katecheta Bogusław
Folusiewicz. Msza święta została uświetniona
śpiewem w wykonaniu parafialnej scholii
„Jutrzenka”. Niech zawsze Dzień Papieski połączy
nas w dziękczynieniu Bogu za dar Wielkiego Polaka,

Dnia 14 października 2009r. w Zespole Szkół
w Tryńczy - jak co roku - odbyły się uroczyste
obchody Dnia Edukacji Narodowej, połączone
z świętem szkoły. Na tę okoliczność w hali
widowiskowo - sportowej zgromadziła się cała
społeczność szkolna oraz rodzice. Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela była tematycznie związana
z oddaniem czci świętemu Janowi z Kęt – patronowi
naszej placówki. Program pod tytułem „Święty Jan
Kanty – człowiek miłosierdzia” przygotowały
s. Bogusława - autorka scenariusza oraz Anna
Walkiewicz i Lucyna Czeszyk. To pod ich
kierunkiem uczniowie wspaniale przygotowali się
pod względem artystycznym do tego święta. Oprawę
muzyczną wykonała parafialna schola „Jutrzenka”.
- Święty Jan z Kęt daje przykład drogi do
świętości, którą kroczyć może każdy z nas. Nie
wymaga ona, jak się często wydaje, jakichś cech
nadprzyrodzonych. Może to być długa ścieżka
gorliwej posługi, pracowitości, posłuszeństwa
i pokory, która doprowadzi w końcu do nieba.
Następnie młodzież skierowała słowa wdzięczności
do nauczycieli: Wpatrując się w postać świętego Jana
i Jego poświęcenie w kształtowaniu młodych ludzi,
pragniemy zwrócić nasze oczy i serca w stronę
naszych Drogich Nauczycieli. Za posługę, pracę
i cierpliwość dla nas – czas i poświęcenie serdecznie
dziękujemy Panu Dyrektorowi, Pani Wicedyrektor
i wszystkim Nauczycielom i składamy serdeczne
życzenia – powiedział na koniec Karol Myłek,
narrator scenki artystycznej.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie wyrazili
swą wdzięczność nauczycielom i pracownikom
obsługi szkoły, wręczając kwiaty i śpiewając
serdeczne sto lat.
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POBIEGLI PO ZŁOTO
22 października br. na Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych
biegach przełajowych chłopców na dystansie
10x800m, które odbyły się w Majdanie Sieniawskim
reprezentacja Zespołu Szkół w Gorzycach zajęła
I miejsce zdecydowanie wyprzedzając drużynę
z Przeworska.

ŚPIEW TO TEŻ MODLITWA
Trynieckie Centrum Kultury jest corocznie
organizatorem październikowych koncertów pieśni
i piosenki pod hasłem „W Hołdzie Maryi”. W tym
roku koncerty odbyły się w trzech kościołach
(Tryńczy, Jagielle i Gniewczynie Łańcuckiej). Była to
już jedenasta edycja. Organizując te koncerty,
chcemy ukazać piękno pieśni Maryjnych.

W składzie drużyny byli: Michał Szwacz, Patryk
Więcek, Paweł Jajak, Wojciech Turek, Daniel
Czyrny, Przemysław Jajak, Marcin Sroka, Krystian
Krzeptoń, Jakub Swatek, Bartosz Groch, Karol
Kubrak, Mateusz Uryga

Koncert chóru z Gniewczyny Łańcuckiej

W ten sposób zachęcamy także do śpiewania i
słuchania utworów religijnych, bo przecież śpiew to
jedna z form modlitwy.

Biegacze na „medal”

Osiągnięcie to jest niewątpliwie sporym
sukcesem sportowym młodych adeptów sztuki
biegania, a także przykładem właściwie realizowanej
aktywizacji fizycznej i ruchowej w Zespole Szkół
w Gorzycach.
Gratulujemy!
Andrzej Swatek

Październik to miesiąc różańcowy, dlatego
koncerty były także podziękowaniem Matce Bożej
za otrzymane łaski. Daje to ponadto możliwość
prezentacji dorobku wielu amatorskich zespołów
śpiewaczych oraz solistów z naszej gminy.
W tegorocznym koncercie wystąpiło wiele zespołów,
były to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy,
schola „Jutrzenka”, młodzież z Zespołu Szkół
w Tryńczy, zespół „Jagiellanie”, „Mirabelki”,
z Jagiełły, chór mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej,
zespół „Śpiewające Zośki”, solistki Jolanta
Konieczna i Zofia Sokół z Gniewczyny Łańcuckiej.
Koncerty Maryjne cieszą się dużą popularnością
wśród parafian. Gromkie brawa są wspaniałą nagrodą
dla wszystkich wykonawców.
Henryk Chruściel

Jeżeli dym ze zdmuchniętej
wigilijnej świecy unosi się do
góry, wróży to zdrowie i długie
życie. Jeżeli zaś rozchodzi się
na boki chorobę i nieszczęście.
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Przy wieczerzy należy jak
ognia wystrzegać się kłótni.
Inaczej cały rok upłynie
nam na zwadach
i awanturach.
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HARCERSKI BIWAK
27 listopada 2009 roku w Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się finał konkursu
„Znam
historię
Powstania
Warszawskiego”
zorganizowanego przez
Południowo-Wschodni
Hufiec Harcerzy "Grody" im. gen. bryg. Antoniego
Chruściela pseud. "Monter".

widać emocje, które kiedyś przeżywali. Z przejęciem
opowiadali o tym, co się wydarzyło i mimo bólu,
jakiego doznali, nie żałują swoich decyzji.
Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród. Uczniowie Gimnazjum
w Gniewczynie zdominowali podium. Aleksandra
Motyka zdobyła I miejsce, Michał Piróg – II, Mateusz
Kida – III miejsce, Kinga Rachwał – IV miejsce,
Anna Jezierska – miejsce V.
Finał konkursu był początkiem trzydniowego
biwaku harcerzy w ZS w Gniewczynie, w czasie
którego przeprowadzono drugą część kursu „Baszta”
na zastępowych drużyn. Harcerze i harcerki od piątku
do niedzieli odbyli różnego rodzaju zajęcia
teoretyczne i praktyczne. Dowiedzieli się, jak
prowadzić swoją drużynę oraz udzielać pierwszej
pomocy. Wszyscy ci, którzy pomyślnie przeszli
szereg ćwiczeń, dostali patent zastępowego.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu

Uczestniczyło w nim 15 uczniów, w tym
5 z naszego gimnazjum. Pytania dotyczyły
Powstania Warszawskiego. Trzeba było wykazać się
obszerną wiedzą na temat walk, działań
i przywódców wydarzeń z 1944 roku. Wiele pytań
dotyczyło gen. Antoniego Chruściela.

Laureaci konkursu

Po konkursie odbył się kominek harcerski
połączony z wieczornicą. Uczniowie i harcerze
mogli oglądnąć fragment filmu „Kanały”
zrealizowany przez Muzeum Powstania
Warszawskiego. Dokument ukazywał relację
z wydarzeń Powstania Warszawskiego. Jego
uczestnicy mieli wtedy po 15 – 18 lat, ale do dziś

Justyna Flak

BIBLIOTECZNE KONKURSY
W związku z Międzynarodowym Miesiącem
Bibliotek Szkolnych w październiku 2009r. biblioteka
Zespołu Szkół w Tryńczy zorganizowała różne
konkursy.
Klasy I-III mogły wziąć udział w konkursie
plastycznym na „Laurkę z życzeniami dla biblioteki”.
Uczniowie kl. IV-VI mieli okazję spróbować swych
sił, wykonując plakat z hasłem reklamującym
bibliotekę. Oprócz tego dla wszystkich uczniów
Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
przewidziano dwa konkursy. Jeden z nich nosił tytuł
„Jesienne liście”. Na kolorowych liściach był
napisany wyraz książka - w 16 językach. Należało
odgadnąć, jakie to języki. Drugi konkurs –
fotograficzny pt. „Przyłapani na czytaniu” polegał na
przesyłaniu zdjęć na adres internetowy nauczyciela
techniki Grzegorza Bursztynki. W wyniku losowania
miały zostać wybrane najlepsze zdjęcia. I oto
nadszedł listopad, a więc czas na podsumowanie:
„LAURKA Z ŻYCZENIAMI DLA BIBLIOTEKI”
I miejsce - Klaudia Siry kl. III, II miejsce - Martyna
Niemirowska kl. I,
Wyróżnienia: Agnieszka Janusz - kl. III, Maksymilian
Myłek - kl. I.

Między Sanem a Wisłokiem
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„PLAKAT Z
BIBLIOTEKĘ”

HASŁEM

REKLAMUJACYM

I miejsce - Szymon Krupa kl. IV, II miejsce - Natalia
Rydzik kl. VI, III miejsce - Aleksandra Czekierda kl.
VI.

z własnej woli.
Bez wątpienia należy się im pamięć i troska o te
cmentarze. O tym zdają się pamiętać, i władze
gminy , które rokrocznie zakupują na te mogiły
kwiaty i znicze, i przede wszystkim szkoły.
Zespół Szkół w Gorzycach opiekuje się
cmentarzem z I wojny światowej i przynajmniej dwa
razy w roku porządkuje go w przeddzień Święta
Zmarłych. Dzieci składają na nim kwiaty i zapalają
znicze.
Tak samo robią uczniowie ze szkoły w Jagielle,
którzy opiekują się cmentarzem w Niechciałkach,
natomiast dzieci ze szkoły w Ubieszynie troszczą się
o cmentarz z I wojny światowej w swojej
miejscowości. Natomiast uczniowie ZS w Tryńczy
i Gniewczynie Łańcuckiej opiekują się grobami
żołnierzy na miejscowych cmentarzach.

Zwycięzcy konkursu na najciekawszy plakat

„JESIENNE LIŚCIE” I miejsce - Krystian Horojdko
kl. II a gimnazjum, II miejsce - Natalia Rydzik
i Aleksandra Mach kl. VI.
Konkursy plastyczne oceniała nauczycielka plastyki
Kinga Manowiec. Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali dyplomy i nagrody. Zwycięzcom
gratulujemy!
Lucyna Czeszyk

Uczniowie przy pomniku na cmentarzu wojennym w Gorzycach

TAM NA POLU BIAŁY KRZYŻ…
Na terenie gminy Tryńcza znajduje się wiele
cmentarzy wojennych, głównie zaś z I i II wojny
światowej. Często schowane w lasach (cmentarz
ofiar hitleryzmu w Jagielle - Niechciałkach,
cmentarz z I wojny światowej w Wólce Małkowej)
lub zlokalizowane na obrzeżach wsi (cmentarz z I
wojny światowej w Gorzycach i Ubieszynie) kryją w
sobie wiele jednostkowych ludzkich tragedii. Nawet
miejsce ich pochówku oddalone setki kilometrów od
ich rodzinnych stron dopełnia miary ich
nieszczęścia. Czasem nad tymi mogiłami pochyli się
jakiś dobry człowiek i postawi na nich bukiet
kwiatów czy zapali świeczkę.

Nieodmiennie wycieczki na cmentarze,
porządkowanie ich to ciekawa lekcja historii, a także
lekcje tolerancji, szacunku, pamięci i obowiązku
wobec tych, którzy odpoczywają w ziemi naszej.
Andrzej Swatek
W wigilijny poranek dobrze jest przeliczać
i pocierać o siebie pieniądze. Dzięki
temu w Nowym Roku cieszyć
się będziemy zasobną kiesą.

Nie jest ważne, że na tych cmentarzach leżą
Austriacy, Niemcy, Czesi czy Rosjanie, ale
najważniejsze dla nas żywych jest to, że leżą tam
ludzie, którzy znaleźli tutaj śmierć, niekoniecznie

32

Między Sanem a Wisłokiem

REALIZUJEMY NOWE PROJEKTY
Gmina
Tryńcza
ciągle poszukuje
Niedziela
wielkanocna
2009r. w nowych
sposób
możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
szczególny zapisała się w historii „Turków”
Jeszcze w tym roku szkoły zakupią i urządzą
zmiejsca
Gniewczyny.
Wówczas
to nastąpiło
zabaw w ramach
Rządowego
Programu
„Radosna Szkoła
”. Jest tosztandaru
program nadlalata straży
2009uroczyste
nadanie
2012. Wszystkie szkoły wnioskowały w tym roku,
grobowych z Gniewczyny Łańcuckiej i
ale dofinansowanie otrzymały Ubieszyn i Jagiełła po
Trynieckiej.
Uroczystość
się
6.000zł oraz Tryńcza
12.000,00zł.rozpoczęła
Mamy nadzieje,
że w przyszłymwokół
roku również
pozostałe
szkoły
przejściem
kościoła
barwnym
otrzymają dotacje i dzieci będą mogły korzystać
korowodem oddziałów „Turków” wraz z
z nowoczesnych zabawek i pomocy.

pocztem sztandarowym, w skład którego
wchodzili seniorzy: Kazimierz Foszczej,
Kazimierz Piróg oraz Stanisław Szajner.
Fundatorami sztandaru byli Elżbieta
i Stanisław Wojtasowie z Gniewczyny
Łańcuckiej. W kościele została odprawiona
msza święta w intencji

Zaprzyjaźniony zespół artystyczny ze Słowacji

na wymianę przykładów dobrej praktyki w różnych
obszarach
działalności
samorządowej.
W konsekwencji spowoduje to spójność obszarów
przygranicznych oraz pogłębi wzajemne zrozumienie
na pograniczu polsko – słowackim.
Teresa Wielgos

JESIENNY KONCERT
W
ramach
nawiązanej
współpracy
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy
z Państwową Szkołą Muzyczną w Przeworsku
zorganizowaliśmy w dniu 23 listopada br. koncert
młodych muzyków- uczniów przeworskiej szkoły.
Naszym celem było propagowanie muzyki wśród
młodzieży, a także promocja młodych talentów.
Na scenie naszego Centrum zaprezentowali się
akordeoniści z klasy akordeonu Sławomira Wilka,
saksofoniści- uczniowie Wiesława Wojtasa oraz
sekcja perkusyjna (wibrafon, ksylofon, marimba
i perkusja), którą prowadzi Grzegorz Haśko. Młodzi
muzycy wykonali utwory różnych gatunków, m.in.:
muzykę rozrywkową, poważną oraz taneczną.

Otrzymaliśmy
również
dofinansowanie
projektu „ Kultura łączy narody , Polsko-Słowackie
spotkania
w ramach Programu
Odkulturalno-sportowe”
kilku miesięcy obowiązuje
prawo,
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
które
ma doprowadzić
do większej
ściągalno–Republika
Słowacka 2007-2013.
Wartość
projektu
ści
alimentów. Swój
udział w postępowaniu
47 096,00EUR,
otrzymane
dofinansowanie
40
031,60 EUR. Projekt
od
mają
terazbędzie realizowany
gminy
kwietnia do października przyszłego roku. Jest on
iadresowany
ośrodki pomocy
społecznej,
ponieważ
z mozarówno
do dzieci,
młodzieży,
cy
prawa otrzymały
dodatkowe
przedstawicieli
samorządowych,
jak instrumenty
również do
organizacji
pozarządowych
.
wobec dłużników alimentacyjnych, czyli osób
Jego
głównym celem się
jest ze
wymiana
nie wywiązujących
swoichdoświadczeń
rodzicielw zakresie samorządności , kultury, tradycji oraz
skich
Efekty
przeprowadzonych
sportu. zobowiązań.
Mieszkańcy Gminy
Tryńcza
i Obec Jablonov
czynności
w
tym
zakresie
przez
GOPSoraz
w
(Słowacja) poznają kulturę, tradycje, zwyczaje
obrzędy
polskie i słowackie. Wymiana
Tryńczyregionalne
są następujące:
doświadczeń służyć będzie podtrzymywaniu
tożsamości
i tradycji 24
regionów
poprzez
wspólną
przeprowadzono
wywiady
alimentacyjdziałalność
artystyczną
i
folklorystyczną
,
sportową
ne,
a także w dziedzinie samorządowej .Obecnie, mimo
bliskiego
sąsiedztwa,
mało znana
jest kultura
odebrano
23 oświadczeń
majątkowych
od
słowacka w Polsce oraz kultura polska na Słowacji .
dłużników alimentacyjnych,
Projekt ten jest szansą

Koncert uczniów szkoły muzycznej

W podziękowaniu za koncert wręczyliśmy
opiekunom dyplomy oraz drobne upominki. Szkoda
tylko, że frekwencja na koncercie nie była zbyt duża,
ale mamy nadzieję, że na kolejne spotkania przyjdzie
zdecydowanie więcej miłośników muzyki z naszej
gminy.

ustalono aktualne miejsce zameldowania i
zamieszkania dla 14 dłużników,
Między Sanem a Wisłokiem

Bernadetta Pruchnicka
Natalia Młynarska
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W ŚWIECIE PASJI
z
Markiem Kozakiem, nauczycielem, artystąplastykiem z Gniewczyny rozmawia Justyna Flak

mogą zdecydować o tym, co będzie dalej. Mogę
powiedzieć, że ja też mam swoich mistrzów.

- Jak wyglądały początki Pana przygody
z malarstwem i dlaczego stało się ono Pana
największą pasją?

Natomiast, czy uczniowie idą moim śladem ? Nie
wiem, czy to jest dobra droga. Wiem tylko, że to jest
moja droga. Jeżeli czyjeś wybory życiowe były
związane z moją pracą, to mogę się z tego tylko
cieszyć. Jeżeli zaś chodzi o absolwentów,
to kilkunastu z nich działa w obszarze sztuki,
kontynuuje, bądź ukończyło szkoły artystyczne.
- Jaki był artystycznie miniony rok dla Pana?
Co według Pana było największym sukcesem?

Pod okiem mistrza

- Pamiętam, że prawie od zawsze rysowałem i była
to podświadoma, niedefiniowalna potrzeba, nad
którą się nigdy nie zastanawiałem. Liceum
Plastyczne
w Jarosławiu stało się dla mnie naturalnym
wyborem, i co się okazało później, miejscem, które
zostawia znamię, które otwiera człowieka na nowe
światy. Malarstwo było jedną z dziedzin, którą
poznałem w szkole. W pewnym momencie zaczęło
mnie zwyczajnie interesować. Studia artystyczne
w Lublinie to dalszy rozwój już konkretnej
fascynacji. Jej efektem, obok tego co się wykonało,
jest świadomość niedoskonałości. Pewnie dlatego,
jak twierdzą niektórzy, sam proces twórczy jest
ważniejszy od jego efektu.
- Jakie techniki stosuje Pan najczęściej w pracy
z uczniami?
Inaczej sformułowałbym to pytanie. Chodzi nam
raczej o środki wypowiedzi, narzędzia, sposoby
ekspresji. Korzystamy nie tylko z tradycyjnych ,
studyjnych, warsztatowych technik dostępnych
w szkole. Poszukujemy również alternatywnych
sposobów wypowiedzi, łączących teatr, malarstwo,
fotografię i otoczenie, miejsce działania.
- Czy uważa Pan, że lekcja to spotkanie mistrza
z uczniem? Czy uczniowie idą w Pana ślady?
- Z pewnością tak powinno być. Mówi się, że
ideałem jest, kiedy uczeń przerasta mistrza. Ważne,
kogo się w życiu spotyka. Czasem jedno słowo czy
gest
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- Prywatnie nie powiem. Zawodowo udany i bogaty
w
wydarzenia.
Realizowaliśmy
wspólny,
nauczycielski program o nazwie „Rok Montera”. Ja
odpowiadałem za działania promocyjne. Odbyły się
warsztaty graficzne. Zorganizowaliśmy koncert
poezji śpiewanej oraz piękną wystawę twórczości
naszych uczniów w Urzędzie Wojewódzkim w
Rzeszowie. Wystawiliśmy również monumentalną,
jak na warunki szkolne, sztukę teatralną o Powstaniu
Warszawskim. Ja jednak najbardziej cieszę się
z postawy uczniów, zaskakującej, czasami
pozytywnie niespodziewanej.

Żmudna praca nad dziełem plastycznym

- A jakie są Pana najbliższe plany zawodowe?
- Siłą rzeczy związane są głównie ze szkołą.
Z początkiem roku podpisaliśmy wstępne umowy
partnerskie z firmami i instytucjami, które
zobowiązują nas do obustronnej współpracy
promocyjnej. Moja uwaga skupi się głównie na
programach artystycznych, których tematem będą
problemy społeczne, ochrona dziedzictwa i edukacja
ekologiczna. Będzie to kontynuacja naszych
doświadczeń znanych pod nazwą „Inwazja
jaszczurów” i „Madonny polne”. Efektem mają być
między innymi reportaże i być może album
fotograficzny.
- Dziękuję za rozmowę.
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„POETYCKIE DAĆ RZECZY SŁOWO”
Od przeszło dziesięciu już lat, zawsze
w listopadzie, Trynieckie Centrum Kultury
organizuje konkursy poetycko-literackie, których
uczestnikami są dzieci i młodzież szkolna.
W ubiegłym roku konkurs poświęcony był
twórczości poetyckiej ks. Jana Twardowskiego,
natomiast tegoroczny poezji Czesława Miłosza.
Poprzez konkursy chcemy wzbudzić wśród
młodzieży szkolnej zainteresowanie klasyką
literatury polskiej, uwrażliwić na piękno, zachęcić
do czytania i recytacji wierszy. Przecież wychowanie
estetyczne jest ważną sferą w kształtowaniu postaw
młodego pokolenia. Tegoroczny konkurs miał także
na celu uczczenie piątej rocznicy śmierci Miłosza laureata Literackiej Nagrody Nobla.

uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie,
laureatom gratulujemy! Chcielibyśmy jednak, aby
w kolejnych konkursach tego rodzaju wzięło udział
jeszcze więcej dzieci i młodzieży. Gorąco
zachęcamy!
Henryk Chruściel

UCZYMY RATOWAĆ!
Każdy może nauczyć się podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy. Nawet skomplikowanie
brzmiąca resuscytacja, to w rzeczywistości kilka
prostych czynności. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto
je prawidłowo wykona, zależy czyjeś życie. Pamiętaj,
że może to dotyczyć również Ciebie i Twoich
bliskich. Ważne jest, byś działał sprawnie,
zachowując spokój i opanowanie. Aby pomóc, każdy
z nas powinien wiedzieć jak to zrobić.

Występ Marcina Wojtyny z Tryńczy

Na scenie TCK zaprezentowało się 17
młodych artystów. Jury konkursowe, złożone
z nauczycieli-polonistów, czołowe miejsca przyznało
następującym uczniom: w kategorii klas IV-V
- pierwsze miejsce otrzymali Gabriela Ciupa
z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej oraz
Karol Tołpa ze Szkoły Podstawowej w Ubieszynie.
W kategorii klas VI- pierwsze miejsce otrzymały
Anna Ryfa i Aleksandra Rzeczyca, obie
z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.
W najstarszej kategorii- gimnazjum pierwsze
miejsce zostało przyznane Marcinowi Wojtynie
z Zespołu Szkół w Tryńczy - Poezja Miłosza jest
trudna i żeby ją ekspresywnie wyrazić, trzeba było
poświęcić dużo czasu, dobrze się przygotować.
Jednak popieram tę inicjatywę. Dobrze,
że organizuje się w naszej gminie konkursy
poetyckie- powiedział na zakończenie konkursu
Marcin. Zdobywcy czołowych nagród otrzymywali
nagrody książkowe (tomiki poezji Czesława
Miłosza) oraz dyplomy. Dziękujemy wszystkim

Pokaz prawidłowego sposobu ułożenia rannego

Na zajęciach pozalekcyjnych w Zespole Szkół
im. św. Jana Kantego w Tryńczy dnia 27 i 30
listopada 2009 roku zostały przeprowadzone zajęcia
szkoleniowe klas 0 – III, mające na celu naukę
podstawowych czynności udzielania pierwszej
pomocy i właściwego reagowania w sytuacjach
zagrożenia. Dzięki realizacji przez szkołę programu
„Ratujmy i uczmy ratować”, najmłodsi nauczyli się
jak prawidłowo wezwać pomoc, gdy czyjeś życie jest
w niebezpieczeństwie, sprawdzić czy osoba
poszkodowana jest przytomna, udrożnić drogi
oddechowe, wykonać sztuczne oddychanie i masaż
serca oraz ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej.

Między Sanem a Wisłokiem
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Zajęcia te były prowadzone w formie teoretycznej
i praktyczno – zabawowej, w czasie których
uczniowie wykazali się zdobytą wiedzą oraz
zaangażowaniem.

BALONY DO NIEBA
24 listopada był dniem niezwykle uroczystym
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie,
a wszystko za sprawą XX rocznicy uchwalenia
„Konwencji praw dziecka”.
W ramach współpracy z UNICEF placówka
w Ubieszynie realizuje program „Szkoła z prawami
dziecka” .W związku z tym uczniowie wzięli udział
w uroczystym apelu, a wcześniej pojawiły się
specjalne dekoracje. Uroczystość przygotowała
nauczycielka Elżbieta Rydzik-Korzeniowska.

Indywidualne zajęcia praktyczne

Wykorzystywaliśmy różne pomoce: fantomy,
papierowe telefony, filmy oraz przewodniki
edukacyjne dostarczone szkole przez Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Praca
w grupach na fantomach, mająca na celu masaż serca
była szczególnie chętnie wykonywana.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali
podręczniki do nauki pierwszej pomocy.

Część artystyczna obejmowała wiersze
i piosenki o tematyce dziecięcej, jak również scenkęzaimprowizowaną lekcję poświęconą organizacji
UNICEF. Poznane w tak atrakcyjny sposób
wiadomości stały się przedmiotem quizu. Chętnych
do udziału w nim nie brakowało, tym bardziej,
że poprawne odpowiedzi nagradzano słodyczami.

Podarować serce każdemu dziecku

Każdy musiał nauczyć się reanimacji

- Dzięki tym zajęciom nauczyłam się jak można
pomóc koledze czy koleżance gdy zdarzy się
nieszczęśliwy wypadek. Poznałam także numery
alarmowych i teraz już wiem, jak wezwać już pomoc
– mówi Kamila Czeszyk, uczennica kl. III.

Uroczystość zakończyła się happeningiem
„Balony do nieba”. Dziatwa szkolna zgromadzona
na boisku wypuściła jednocześnie kolorowe balony.
Widok był urzekający .Nawet stado gołębi zmieniło
pod jego wpływem kierunek lotu. A może się
przestraszyły tego kolorowego deszczu? Baloniki
na niebieskawym tle obłoków szybowały coraz
wyżej. Może zaniosą uśmiechy i życzenia dzieciom
z krajów , w których nie myśli się o prawach
najmłodszych? A przecież „wszystkie dzieci
są nasze”- jak pięknie o tym śpiewa Majka Jeżowska.

Beata Konnak
Małgorzata Matuszek
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MALI CZYTELNICY I AKTORZY
Od 01 września 2009 roku klasa II Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy
uczestniczy w realizacji I etapu projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest
to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Poprzez „zabawę” w teatr zaspokajają swoje
potrzeby, takie jak: chęć działania, akceptację
w grupie, poczucie sukcesu. Działalność teatralna
umożliwia wszechstronne doskonalenie się. Dzieci
z dużym zaangażowaniem uczestniczą we wszelkiego
rodzaju inscenizacjach, przedstawieniach, grach
dramowych czy przedstawieniach kukiełkowych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie
modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb
i możliwości uczniów, z wykorzystaniem
nowatorskich metod i treści kształcenia. Wspierania
rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i
motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie
kompetencji kluczowych w oparciu o teorię
inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia
uczniom doświadczenie edukacyjne i społeczne na
miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości
i potrzeb.

W trakcie zajęć wykorzystują środki dydaktyczne,
które zgromadzone są w trzech Dziecięcych
Ośrodkach Zainteresowań. Chętnie korzystają
z zestawów Logico, gier planszowych, historyjek
obrazkowych, pacynek i akcesoriów sportowych.
- Lubimy te zajęcia, dlatego że bawimy się
kolorowymi i bardzo fajnymi grami planszowymi,
układankami czy pacynkami. Dużo przy tym możemy
się nauczyć – mówi Aleksandra Chomicz.
- My chłopcy lubimy najbardziej sport i te zabawy są
najlepsze – twierdzi Wojtek Flak.
Najważniejszym efektem projektu jest
wyposażenie sali w pomoce, które pozwalają na
osiąganie lepszych wyników nauczania podczas
zabaw i zajęć.
Zorganizowane z kolei Dziecięce Ośrodki
Zainteresowań sprzyjają rozwojowi wszystkich
inteligencji i zainteresowań dzieci, pozwalają im na
przeżywanie radości ze zdobywanej wiedzy.

Zabawa w „Dziecięcym Ośrodku Zainteresowań”

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas
zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych
opiera się o własny autorski pomysł nauczyciela pt.
„Mali czytelnicy i aktorzy.” Zadaniem tych zajęć jest
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej
dzieci oraz przygotowanie ich do uczestnictwa
w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich
i form teatralnych, a także rozwijania
ind ywidualn ych z dolności twórczyc h
i zainteresowań dzieci. Sala lekcyjna została
wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne.
W ramach realizowanego projektu dzieci
poznają baśnie, bajki, legendy, samodzielnie
układają i tworzą różne opowiadania oraz historie.
Uczą się śpiewać, tańczyć i grać na różnorodnych
instrumentach perkusyjnych.

Mali aktorzy prezentowali się wspaniale

Zakończenie I etapu projektu miało miejsce
17 grudnia 2009r., zwieńczone pokazem efektów
i osiągnięć dzieci, z udziałem nauczycieli, uczniów
i rodziców.

Między Sanem a Wisłokiem

Alicja Garbaty
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WIECZÓR ZABAW I WRÓŻB
Dawno, dawno temu końcem listopada,
w przeddzień Andrzeja wszystkie dziewczęta
i chłopcy chcieli się dowiedzieć o swoim losie.
Są różne sposoby, żeby zdobyć informacje, co nas
czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która
ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać
Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też
wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie
niezwykłym.

Tańce, wróżby, wspaniała atmosfera – wszystko to
niezmiernie przypadło uczniom do gustu. Zabawa
była tak udana, że planowany czas zakończenia
przesunięto o pół godziny. Niestety, później trzeba
było rozejść się do domów.
- Tegoroczna impreza andrzejkowa była chyba
najlepszą, na jakiej do tej pory byłam. Muzyka
przypadła mi do gustu, ale najbardziej podobały mi
się wróżby – twierdzi Agata Ogryzek, uczennica
kl. II a gimnazjum .
Impreza andrzejkowa jest zawsze wyjątkową
zabawą. Atmosfera tego wieczoru nie pozwala zostać
obojętnym wobec tak magicznego czasu. Spotkanie to
na
pewno
pozostanie
na
długo
w pamięci uczestników. Miejmy nadzieję, że zabawa
karnawałowa będzie równie udana!
Marta Posala
Ewelina Płoskoń

CZYM SKORUPKA ZA
MŁODU NASIĄKNIE…

Taniec z balonikiem

W czwartek 26 listopada 2009r. uczniowie
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy
bawili się na wieczorze andrzejkowym. Celem
imprezy było zapoznanie młodszych dzieci
z tradycjami związanymi z andrzejkami oraz
propagowanie tych zwyczajów wśród starszych
dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

Uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy
w bieżącym roku szkolnym systematycznie
wzbogacają swoją wiedzę, biorąc udział w różnych
konkursach. Do najważniejszych trzeba zaliczyć:
międzynarodowy „ Test Oxford Plus” , „ Test
Matematyka Plus”,
ogólnopolski „Olimpus”, „Krąg”,
międzypowiatowy Festiwal Piosenki „MIKOŁAJ”
2009,
regionalny „Olimpiada wiedzy o bł. Edmundzie
Bojanowskim”,
archidiecezjalny „Konkurs Biblijny”,
gminny „Turniej Sztuki Recytatorskiej” oraz
konkurs wiedzy ekonomicznej.
Uczniowie prezentowali też swoje uzdolnienia
w konkursie plastycznym „Nastroje Jesieni” oraz w
IX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej. Nie
wszystkie konkursy zostały jeszcze rozstrzygnięte,
więc z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Andrzejkowe szaleństwo

Głównym punktem imprezy były oczywiście
wróżby. Przerwy między wróżbami wypełniała
wesoła muzyka w wykonaniu zespołu „Metro”.
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Warto jednak już wymienić laureatów niektórych
konkursów. W I Trynieckim Spotkaniu
z Poezją Śpiewaną, Turnieju Sztuki Recytatorskiej
(poezji Czesława Miłosza) w kategorii
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kl. IV –V szkół podstawowych – Martyna Duży z kl.
V zajęła II miejsce. W kategorii kl. I – III
gimnazjum Marcin Wojtyna z kl. I zdobył I miejsce,
a Dominice Trojak z tej samej klasy przypadło
II miejsce.

Przed wejściem do muzeum w Leżajsku

Drugi
konkurs
gminny
dotyczył
wiedzy
ekonomicznej „ Młody Ekonomista 2009”.
Na poziomie klasy IV Mateusz Bąk zajął III miejsce,
zaś na poziomie klasy V Adrian Żuk uzyskał II
miejsce, a Faustyna Kiełbowicz III miejsce.
Laureatom gratulujemy!

lekcji muzealnych: „Kwiaty z bibuły – ty też
to potrafisz”, „Katyń – Ocalić od zapomnienia”,
„Zabawy na ludową nutę”. Dzieci i młodzież
pozytywnie wypowiadali się o wyżej wymienionych
lekcjach. Szymon Krupa z kl. IV stwierdził, iż:
„Lekcja była udana, spodobały mi się rzeźby
z drewna, wykonałem też z krepiny kwiat – gwiazdę
betlejemską”. Natomiast Dawid Bielecki z kl. II
podczas lekcji „Zabawy na ludową nutę” zachwycił
się drewnianymi kogutami, które poruszały się
i dziobały. Według niego zajęcia były bardzo ciekawe
i chciałby jeszcze pojechać do Leżajska na wiosnę.
Wówczas będzie możliwość obejrzenia koni i jazdy
bryczką.
Rytmicznie
realizujemy
kalendarz
imprez
i uroczystości szkolnych. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli
przygotowali
wiele uroczystości.
Na niektórych gościliśmy władze gminy oraz
mieszkańców Tryńczy. Najważniejsze to: „Dzień
Edukacji Narodowej”, „Pasowanie uczniów klas
pierwszych”, „Wieczornica z okazji 91 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości”. Duże
zaangażowanie wykazali rodzice przy organizacji
zabawy andrzejkowej. W Zespole Szkół odbył się
również koncert w wykonaniu zespołu „Dixieland
TRIO” – historia jazzu tradycyjnego na wesoło.

My też to potrafimy !
Jesteśmy już uczniami!

Niezwykle kształcące, a przy tym
dostarczające rozrywki i wielu wrażeń są wycieczki.
Od początku roku szkolnego uczniowie mogli wziąć
udział w sześciu wycieczkach. Dzieci młodsze
wybrały się do Jarosławia na „Śnieżkę”, starsi
uczniowie mieli okazję obejrzeć w Rzeszowie film
oraz odwiedzić Uniwersytet Rzeszowski, gdzie
mogli rozbudzić zainteresowania naukami ścisłymi.
Ciekawą ofertę edukacyjną zaproponowało Muzeum
Ziemi Leżajskiej. Uczniowie skorzystali z trzech

W ciągu ostatnich miesięcy, które upłynęły od
rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie
z dużym
zaangażowaniem uczestniczą w różnego rodzaju
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Miejmy
nadzieję, że tego zapału wystarczy im do końca roku
szkolnego.
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Alicja Kulpa
Lucyna Czeszyk
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W TRYŃCZY „ORLIK” ROZWINĄŁ SKRZYDŁA
Kompleks boisk pod potoczną nazwą „Orlik
2012” na stałe zapisał się już w krajobraz i tradycję
Tryńczy. Rozmawiając z mieszkańcami Tryńczy,
trudno znaleźć osobę, która nie byłaby zadowolona
z faktu wybudowania tak bardzo potrzebnego dla
prawidłowego rozwoju psycho – fizycznego dzieci
i młodzieży kompleksu boisk. Program „Animator –
Moje Boisko ORLIK 2012” w doskonały sposób
wpłynął na efektywne wykorzystanie całego
zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Tryńczy.
Rozpoczęcie programu 1czerwca 2009r. nie
zwiastowało, że będzie to tak potrzebna
i oczekiwana przez dzieci i młodzież forma pomocy
w rozwoju psycho – motorycznym młodych ludzi.
Przez okres sześciu miesięcy każdy chętny,
w wyznaczonych - najbardziej sprzyjających porach
dnia, mógł wypożyczyć sobie sprzęt i pod opieką
animatora poćwiczyć interesujące go dyscypliny
sportowe. W okresie wakacji, przy sprzyjającej
pogodzie jednocześnie grano w piłkę nożną, piłkę
siatkową tradycyjną, piłkę koszykową, piłkę
siatkową plażową i tenisa ziemnego.

i właśnie w tej dyscyplinie chłopcy osiągnęli sukcesy,
wygrywając „Turniej Lata” – uczniowie szkoły
podstawowej, a „Turniej Andrzejkowy” - uczniowie
gimnazjum. Dziewczęta, po ćwiczeniach w ramach
programu,
nie
miały
sobie
równych
w „Mistrzostwach Powiatu Przeworskiego w Piłce
Koszykowej” – zdobywając 90
i tracąc 10 koszy.
Nasi mieszkańcy twierdzą, że z chwilą powstania
kompleksu „ORLIK 2012” zmniejszało się
przebywanie dzieci i młodzieży na przystankach
autobusowych, pod sklepami czy też chodzenie bez
celu po ulicach. Atrakcją i w dobrym guście było
pójście na „Orlika”, który tętnił życiem do późnych
godzin wieczorowych.

Zajęcia na „Orliku” na pewno przyniosą efekty

- Boisko „Orlik” to strzał w dziesiątkę. Nigdy jeszcze
nie spędziłem czasu w tak ciekawy i przyjemny
sposób, jak przez ostatnie pół roku – komentuje
Kamil Sosnowy, uczeń gimnazjum.

Trening czyni mistrza

Program zajęć animatora miał na celu:
- zaszczepienie nawyku i potrzeby zorganizowanego
ruchu w czasie wolnym,
- włączenie jak największej ilości dziewcząt
i chłopców do czynnej rekreacji,
- rozwijanie sprawności fizycznej ćwiczących i ich
aktywności ruchowej,
- wzbogacanie form pracy wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą poprzez udział w zajęciach i imprezach
sportowych.
W ramach programu młodzi ludzie brali udział
w około 400 zajęciach i 15 imprezach sportowych.
Największą popularnością cieszyła się piłka nożna
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Przez okres trwania programu, w zajęciach na
obiektach sportowych Zespołu Szkól w Tryńczy, we
wszystkich kategoriach wiekowych ćwiczyło 6153
osób, w tym 2175 dziewczyn, kobiet i 3978
chłopców, mężczyzn. Najczęściej na „Orliku”
przebywała młodzież gimnazjalna, bo aż 2757osób
i dzieci ze szkoły podstawowej - 2412 osób.
W następnej kolejności z możliwości ćwiczenia na
obiektach
sportowych skorzystała młodzież
ponadgimnazjalna - 849 osób i dorośli - 135 osób.
Efekty programu „Animator Moje Boisko ORLIK
2012” są widoczne obecnie i będą zauważalne
jeszcze długo po jego zakończeniu. Najlepszym
sposobem na utrwalenie zdobytych umiejętności
byłby udział w następnym programie „Animator
Moje Boisko ORLIK 2012”, który rusza już od marca
2010r.
Józef Ciurko
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LUDZIE WIERSZE PISZĄ…
Corocznie Centrum Kulturalne w Przemyślu
organizuje Spotkanie Poetów Ludowych, aby
promować niezwykłe pasje ludzi. Szczególną pasją
jest niewątpliwie pisanie utworów poetyckich, czyli
wierszy. Obserwacja rzeczywistości, refleksje,
przeżycia wewnętrzne, rozważania skłaniają
twórców do przelania swoich subiektywnych odczuć
na papier. Ale to przecież nie jest takie łatwe, bo te
myśli trzeba zebrać, ułożyć, no i oczywiście napisać
„mową wiązaną”. Są to wspomnienia, liryki,
nostalgie, opisy przyrody, a nawet rozważania
filozoficzne. W październiku br. do klubu „Piwnica”
w Przemyślu przybyło prawie 60 poetów ludowych
z byłego województwa przemyskiego.

A może w naszej gminie są jeszcze jakieś osoby,
które także piszą wiersze? Jeżeli tak, to zachęcamy do
zaprezentowania swojego dorobku w naszym
Centrum Kultury.
Henryk Chruściel

CO WARTO PRZECZYTAĆ
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
każdego roku zakupuje nowe książki, poszerzając
w ten sposób swój księgozbiór. Tematyka jest
różnorodna, są to książki z literatury pięknej,
zarówno polskiej jak i obcej, lektury szkolne,
poradniki, encyklopedie i słowniki. Ostatnio
zakupiliśmy m.in. książki Stephani Mayer (trylogia
„Zaćmienie”, „Księżyc w nowiu”, „Zmierzch”),
Małgorzaty Kalicińskiej („Dom nad rozlewiskiem”,
„Miłość nad rozlewiskiem”), Jacka Komudy
(„Bohun”, „Wilcze gniazdo”, „Samozwaniec”,
„Opowieści z dzikich pól”), Johna Grishama, Nory
Roberts i wielu innych autorów. W tym roku

W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji

Naszą gminę reprezentowała Stefania Groch
z Gorzyc. Nie wszyscy chyba wiedzą, że pani
Stefania pisze wiersze od ponad 20 lat. Poezja to jej
pasja. Tematyka utworów lirycznych pani Stefanii
jest różnorodna. Dotychczas pisała do tzw.
„szuflady”, bo nikt się tym nie interesował. Pięć lat
temu udało mi się ją namówić, aby zaprezentowała
swój dorobek na szerszym forum i dlatego też razem
pojechaliśmy na Spotkanie Twórców Ludowych do
Przemyśla. To zaowocowało tym, że teraz
systematycznie uczestniczy w tych spotkaniach.
Znalazła tam wielu przyjaciół, poznała ludzi, piszą
wiersze . Poezja to nie jedyna pasja pani Stefanii, bo
zajmuje się także rękodziełem artystycznym.
Interesuje się haftem i koronkarstwem, wykonuje
z benedyktyńską cierpliwością piękne serwety,
bieżniki i różne ozdoby z koronki. W Przemyślu
podczas corocznych spotkań poetów, ludowi twórcy
recytują swoje wiersze, opowiadają o własnej
twórczości, wymieniają się doświadczeniami.
Wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymują tomiki
poezji. Życzymy pani Stefanii natchnienia do pisania
kolejnych wierszy oraz zdrowia na dalsze lata.

Polecane nowości wydawnicze

wszystkie biblioteki prowadziły akcję, dzięki której
czytelnicy mogli mieć większy wpływ na zakup
książek. Do specjalnie przygotowanych i
ozdobionych pudełeczek wrzucano kartki, na których
zapisane były tytuły wraz z autorami książek. Na
podstawie pozyskanych w ten sposób informacji
pracownicy biblioteki wybierali i zamawiali książki.
Warto również zaznaczyć, że pozyskaliśmy kwotę
około 2,5 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Priorytet I - zakup
i poszerzenie księgozbioru bibliotecznego”. Nowości
biblioteczne są już dostępne i czekają na czytelników.
Warto przyjść i wypożyczyć.
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Marcin Borcz
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ANDRZEJKOWE OBRZĘDY
Każdego roku w wigilię dnia św. Andrzeja
odbywają się andrzejki. Przybierają one różną
postać, od gier i zabaw, po szczególnie popularne
wtedy wróżby.
W filii bibliotecznej w Gorzycach
z inicjatywy pracowników również odbył się
wieczór andrzejkowy. Młodzież poznała genezę tego
święta, jak również wiele „andrzejkowych” zabaw
i obrzędów. Ponadto zaproponowano zebranej
młodzieży wróżby z karteczkami i horoskopem.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się „sprawdzanie
z kim los cię połączy” oraz wróżby ze znaczeniem
kwiatów, kolorów i szczęśliwych numerków. Kilka
odważnych dziewczyn wzięło udział w wróżbie
z butami, która polegała na ustawieniu rzędem
butów, a następnie należało przestawiać je
naprzemian w kierunku drzwi. Której but pierwszy
znalazł się za progiem, ta dziewczyna najwcześniej
wyjdzie za mąż.

imprezy dzieci otrzymały poczęstunek, m.in.
energetyczne napoje, pyszne ciastka i inne słodkości.
Później rozpoczęły się wspólne tańce przy muzyce
disco. Wieczór był pełen niezapomnianych wrażeń,
które z pewnością wszyscy będą mile wspominać.
Dzięki tym spotkaniom możemy kultywować
tradycje
ludowe,
bowiem
to,
co
stare
w tradycji łączy się harmonijnie z tym, co w naszej
kulturze nowe. A następne wróżenie andrzejkowe już
za rok.
Maria Strama
Marta Kornafel

SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM
Dlaczego warto pojechać w Bieszczady ?
Jakie szlaki wybrać ? Na co zwrócić uwagę ? Na takie
m.in. pytania odpowiadał znany bieszczadzki
przewodnik - Stanisław Orłowski, który przyjechał 17
listopada br. Przyjechał do nas, na zaproszenie
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy Marcina Borcza, aby spotkać się z czytelnikami
biblioteki. Stanisław Orłowski pokazał dwie ciekawe
prezentacje
multimedialne
różnych
tras
turystycznych.

Śpiewać każdy może...

- Tegoroczne andrzejki były wesołym spotkaniem
towarzyskim, wspaniałą zabawą, dostarczyły mi
wielu przeżyć i emocji – powiedziała Paulina Uryga,
uczestniczka zabaw i wróżb andrzejkowych. Z kolei
w punkcie bibliotecznym w Głogowcu dla
najmłodszych czytelników zostało zorganizowane
andrzejkowe - karaoke. Na ekranie wyświetlano
teksty znanych i lubianych piosenek. Zabawa była
przednia.
Każdy chętnie brał w niej udział
i prezentował swoje umiejętności wokalne. Prym
wiodły dziewczynki, choć i chłopcy nie chcieli być
gorsi, też śpiewali. -Było naprawdę fajnie. Nie
spodziewałem się, że śpiewanie piosenek z kolegami
może być takie zabawne… – stwierdził Kamil
Wlazło, jeden z uczestników zabawy. W trakcie
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Na pamiątkę spotkania

Zawierały one piękne zdjęcia unikatowej
bieszczadzkiej
przyrody.
Wiele
mówił
o kulturze i zwyczajach ludzi zamieszkujących
Bieszczady. Spotkanie to było dla zgromadzonych nie
tylko lekcją geografii i historii, ale również lekcją
kultury i tradycji związanych z tym malowniczym,
niedawno odkrytym regionem.
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Z ŻYCIA GALERII
Galeria sztuki „Pod aniołem” im. Stanisława
Perykaszy w Tryńczy tętni życiem. Od momentu jej
tj. otwarcia 15 maja br. w okresie letnim miały
miejsce trzy wystawy. Kolejną zorganizowano
21 października br. Nosiła tytuł "Trwajcie w
jedności". Była to wystawa fotografii o Ojcu
Świętym Janie Pawle II autorstwa Waldemara
Sosnowskiego. Została wypożyczona z Muzeum
Ziemi Leżajskiej.
Udział w uroczystym otwarciu
wystawy wzięli licznie zaproszeni goście m.in.
dyrektor muzeum leżajskiego Andrzej Chmura,
proboszcz trynieckiej parafii Roman Trzeciak, wójt
Ryszard Jędruch, przewodniczący Komisji Oświaty
Teofil Jakubiec, Henryk Cebula z Liceum
Plast ycznego w Jarosławiu dyrektorz y
i wicedyrektorzy naszych szkół znajdujących się na
terenie gminy Tryńcza.

książek. Ostatnia wystawa w galerii miała miejsce
16 grudnia br. tym razem swoje prace zaprezentowały
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Antoniego
Chruściela . „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej.

Scenka bożonarodzeniowa

Prace powstały pod kierunkiem Marka
Kozaka -nauczyciela plastyki. Otwarcie wystawy
poprzedzone zostało barwnym i interesującym
przedstawieniem „Pastorałki - Misterium
Bożonarodzeniowego” Leona Schilera. Wszyscy
goście byli pod wrażeniem zarówno programu
artystycznego, jak i uczniowskich prac plastycznych.
Damiana Stęchły
Goście wpatrzeni w wykonawców programu artystycznego

W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI

Spotkanie uświetniła swoim występem schola
z Tryńczy pod kierownictwem s. Bogusławy Dzika.
Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem wystawy.
Zwiedzając wystawę Małgorzata stwierdziła:(…)
„…interesujące zdjęcia, przedstawiające ważne
wydarzenia sprawiły, że odżyły we mnie echa
pielgrzymek, w których osobiście czestniczyłam…”.
Wystawa była czynna do końca listopada. Zwiedziło
ją wiele osób, w szczególności dzieci i młodzież
z naszych szkół.
Szczególnie jedna wizyta zasługiwała
na więcej uwagi, a były to przedszkolaki z Zespołu
Szkół w Tryńczy. Ich wizyta w galerii odbyła się 29
października. Połączono ją z lekcją o książce w
bibliotece. Później przyszedł czas na wspólne
malowanie i głośne czytanie bajek. Z pewnością był
to dobry sposób, by zachęcić dzieci do czytania

W bibliotece w Tryńczy oraz w punktach
filialnych

w

Wólce

Małkowej

i Ogryzkowej rozpoczęły się cykliczne spotkania
z dziećmi i młodzieżą. Maria Janas – pracownik
biblioteki

prowadzi

z najmłodszymi.

spotkania

literackie

Realizuje się wspólne czytanie

bajek, wykonywanie prac artystycznych oraz zajęcia
plastyczne. Spotkania odbywają się o godzinie 16.00
w

każdy poniedziałek w punkcie bibliotecznym

w Wólce Ogryzkowej,
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w każdy wtorek w bibliotece w Tryńczy oraz
w każdą środę w punkcie bibliotecznym w Wólce
Małkowej. Wspólnie spędzony czas z pewnością nie
jest okresem straconym. - Lubię przychodzić do
biblioteki, gdzie z kolegami i koleżankami wspólnie
czytamy ulubione bajki. Mnie najbardziej podobają
się przygody Kubusia Puchatka... – powiedział
Wojtek Myłek.

I miejsce – Kacper Wasilewski (Gniewczyna) i Piotr
Wojtuń (Gniewczyna),
II miejsce – Jakub Gwóźdź (Ubieszyn),
III miejsce – Matusz Bąk (Tryńcza).

Nad zadaniami trzeba pomyśleć

Klasa V
Tu miło spędzamy czas

I miejsce – Kamil Konieczny (Gniewczyna),

Jak widać dzieci są zadowolone, być może
dlatego spotkania cieszą się popularnością, nie
brakuje
chętnych
maluchów,
które
z wielką przyjemnością spędzają czas na odkrywaniu
bajkowych krain i poznawaniu ciekawych historii.

II miejsce – Izabela Pająk (Ubieszyn) i Żuk Adrian
(Tryńcza),
III miejsce – Faustyna Kiełbowicz (Tryńcza).

Artur Stopyra

KONKURS Z EKONOMII
2 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół
w Gniewczynie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy
Ekonomicznej „Młody Ekonomista 2009”. Wzięli w
nim udział uczniowie czwartych, piątych i szóstych
klas szkół podstawowych z terenu gminy Tryńcza.
Organizatorkami były nauczycielki : Ewa Kraszy
i Jolanta Rzeczyca. Cel konkursu
to upowszechnianie wiedzy matematycznej
i ekonomicznej oraz przygotowanie do dobrego
zarządzania własnymi zasobami finansowymi.
Zadania konkursowe obejmowały, oprócz zadań
matematycznych, wiedzę z zakresu podstawowych
pojęć z ekonomii, terminów związanych z obrotem
pieniędzmi, inwestowaniem, lokowaniem
oszczędności i obliczaniem odsetek bankowych.
Wszyscy uczestnicy wykazali się obszerną wiedzą.

Po zmaganiach czas na nagrody

Klasa VI
I miejsce – Aleksandra Rzeczyca (Gniewczyna),
II miejsce – Gabriela Kojder (Gniewczyna),
III miejsce – Wojciech Turek (Gorzyce),
IV miejsce – Paulina Kędziora (Jagiełła).
Zwycięzcom gratulujemy!

A oto wyniki :
Justyna Flak

Klasa IV
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KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Trynieckie Centrum Kultury prowadzi
różnorodne formy i metody upowszechniania
kultury, sztuki oraz edukacji artystycznej.
Organizuje przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy
czy też imprezy plenerowe. Nasze Centrum ceni
sobie współprace z biblioteką, szkołami, kołami
gospodyń wiejskich, sołectwami, jednostkami OSP,
klubami sportowymi oraz ze stowarzyszeniami
i parafiami. W bieżącym roku razem mogliśmy
zorganizować ponad 30 różnego rodzaju imprez
o charakterze kulturalno- rekreacyjnym. W okresie
bożonarodzeniowym zawsze odbywają się koncerty
kolęd w naszych parafiach. Wtedy to kościoły
rozbrzmiewają
kolędami
śpiewanymi
przez
amatorskie zespoły artystyczne. Staramy się tak
dobierać repertuar, aby w sposób szczególny
zaspokoić potrzeby w tym zakresie najszerszej
rzeszy mieszkańców. Imprezami, które cieszą się
dużym uznaniem w środowiskach są Dzień Seniora
czy też Dzień Kobiet. Spotkania tego rodzaju są
okazją do wspólnych rozmów, wysłuchania
i obejrzenia programów przygotowanych przez
zespoły artystyczne. No i oczywiście, wówczas
można potańczyć przy muzyce ludowej i biesiadnej.
W tym roku takie imprezy odbyły się
w Gniewczynach Łańcuckiej i Trynieckiej, Wólce
Małkowej, Jagielle, Ubieszynie, Głogowcu oraz
Gorzycach. Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć
uroczystości związane z nadaniem i poświęceniem
sztandaru. W kwietniu br. Straż Grobowa
z Gniewczyny otrzymała sztandar ufundowany przez
firmę „Sanitex”. Uroczystość odbyła się w Święta
Wielkanocne. Z kolei w maju br. jednostka OSP
w Gniewczynie Łańcuckiej otrzymała sztandar,
który ufundował Przewodniczący Rady GminyStanisław Konieczny. Zaś w październiku br. Zespół
Szkół w Gorzycach otrzymał sztandar oraz imię Ojca
Świętego Jana Pawła II. Nową imprezą, która
zapewne na stałe wpisze się w nasz kalendarz był I
Przegląd
Piosenki
Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej „Estradka Małolatka”. W ten
sposób chcemy wyzwalać i promować umiejętności
wokalne najmłodszych mieszkańców gminy. Od lat,
zawsze w maju prowadzimy konkursy pn. „Ukryte
Talenty”, podczas których swe umiejętności wokalne
prezentuje młodzież szkolna. Okres letni to czas
organizacji
imprez
plenerowych.
Jedną
z największych, która gromadzi ogromne rzesze
ludzi są „Dni Gminy Tryńcza”. Podczas tej imprezy
chcemy zaprezentować najlepsze zespoły amatorskie
oraz zespoły profesjonalne. W tym roku gościliśmy
zespół
„SKY”,
Kapelę
Pieczarków,
a gwiazdą wieczoru był zespół „BOYS”. Kolejnymi
imprezami, które cieszą się dużą popularnością są:
Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy oraz Turniej
Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Tryńcza. W tym
roku obchodziliśmy jubileusz 25- lecia istnienia
i działalności Orkiestry Dętej z Tryńczy. Corocznie

ważną uroczystością są gminne dożynki. Z sondaży
przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy
wynika, że imprezy plenerowe cieszą się
szczególnym uznaniem. Od dwóch lat, wspólnie
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizujemy
Wigilię dla osób samotnych. Jako placówka
kulturalna staramy się promować dorobek artystyczny

Dzieci lubią śpiewać...

naszych amatorskich zespołów artystycznych.
Uczestniczymy w różnego rodzaju przeglądach,
konkursach, festiwalach. Do najważniejszych
sukcesów można zaliczyć zdobycie wielu nagród
przez zespół „Dolanie” oraz solistkę Zofię Sokół
podczas tegorocznych eliminacji w Dubiecku,
zdobycie I miejsca przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą
na Festiwalu Orkiestr Dętych w Chmielowie, nagrodę
publiczności, którą zdobyła Kapela Ludowa
na Festiwalu Folkloru w Radomiu. Kolejne sukcesy
to zdobycie I- ych miejsc na III Przeglądzie Piosenki
Biesiadnej w Tryńczy przez zespół „Śpiewające
Zośki” z Gniewczyny oraz „Chłopaki ze Starej Paki”
z Tryńczy. W chwili obecnej w Gminie Tryńcza
działa 15 amatorskich zespołów artystycznych. Przy
Trynieckim Centrum Kultury działa komórka d/s
promocji gminy. Zadaniem jej jest współpraca
z mediami, przesyłanie informacji z odbytych imprez,
dokumentowanie
i
archiwizowanie
ważnych
wydarzeń. Ponadto pisanie projektów i wniosków
o dofinansowanie imprez czy też doposażenie
naszego Centrum. Poprzez swoją pracę chcemy
promować gminę. Nasza działalność nie byłaby tak
owocna, gdyby nie pomoc Wójta oraz Rady Gminy,
za co im serdecznie dziękujemy. Szczególne
podziękowania chcemy także skierować na ręce
sponsorów, którzy w różny sposób pomagali nam
w przygotowaniu imprez. Wszystkim życzymy
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
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MAMY REPREZENTANTA POLSKI W LEKKOATLETYCE
O tym, że Gmina Tryńcza sportem stoi,
wiemy nie od dziś. Sukcesy drużyn juniorskich
i seniorskich cieszą. Nie wszyscy jednak wiedzą, że
mamy również osiągnięcia w lekkoatletyce. Artur
Stopyra (ur. 1990), który urodził się i mieszka
w Tryńczy - jest reprezentantem Polski w tej
dyscyplinie, w sztafecie na dystansie 4 x 400
metrów. Z Arturem rozmawia Monika Orłowska
- Kiedy zaczęła się Twoja kariera sportowa?
- Nie wiem, czy zaraz na początku można mówić
o karierze sportowej. Moja przygoda ze sportem
zaczęła się w szkole podstawowej, kiedy to wraz z
nauczycielem wychowania fizycznego – Józefem
Ciurko zacząłem jeździć na zawody sportowe.
Pamiętam pierwszy sukces - było to zwycięstwo na
dystansie 500 m w Zarzeczu. Po kolejnych
sukcesach
stwierdziłem,
że
może
warto
zainteresować się tą dyscypliną sportu. Obecnie
biegam na dystansie 400 m.

praca”.
- Jaki jest klucz twojego sukcesu czy są to tylko
treningi w klubie?
- Każdy sukces jest procesem złożonym. Składają się
na niego predyspozycje, treningi, trochę szczęścia
i przede wszystkim prowadzenie zdrowego trybu
życia. Wszelkie używki np. papierosy i alkohol dla
mnie nie istnieją. Oprócz treningów w klubie, staram
się biegać i ćwiczyć również w domu. Poświęcam na
to dużo swojego czasu, ale wcale nie żałuję.

- Gdzie obecnie trenujesz i kto jest twoim
opiekunem sportowym?
Od samego początku, tj. od 2004 r. trenuję
w Katolickim Klubie Sportowym „Victoria”
w Stalowej Woli, pod okiem trenera - Stanisława
Anioła.
- Jakie są Twoje największe sukcesy?
Nazbierało się ich trochę, m.in. I miejsce
w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego (od
2004 aż do 2009), III miejsce w Ogólnopolskim
Memoriale im. Janusza Kusocińskiego (2005 r.), II
miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych (2007 r.), II w Halowych Mistrzostwach
Polski Juniorów (2008 r.) i wiele innych. Jednak
największym sukcesem było powołanie mnie do
reprezentacji Polski w 2008 r., do sztafety 4 x 400 m,
w której jestem do dzisiaj.
- Myślisz o czymś szczególnym, gdy biegniesz?
- Przez pierwsze 300 m myślę o tym, żeby jak
najszybciej dobiec do mety, później staram się
wykrzesać z siebie ostatki sił tak, aby „wykręcić” jak
najlepszy czas.
- Masz jakiegoś swojego idola ze świata biegaczy,
który zawsze był dla Ciebie wzorem w dążeniu do
sukcesów?
- Sportowego idola nie mam, choć uważnie
obserwuję świat lekkoatletyki. Dla mnie kimś
szczególnym jest mój trener. Zgadzam się z jego
mottem, które zawsze mi przyświeca – „praca, praca
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Zdobyte puchary i medale Artura

- Czy masz inne pasje poza lekkoatletyką?
- Oczywiście! Gram w siatkówkę, koszykówkę i piłkę
nożną. Od kilku lat jestem zawodnikiem
„Wisłoczanki” Tryńcza, gdzie gram w drużynie
seniorskiej. Poza tym jestem pasjonatem polskiego
kina. Lubię także podróżować po Polsce – rowerem
i samochodem.
- Jakie masz plany na przyszłość, tę najbliższą i tę
bardziej odległą?
- Plany na przyszłość… hmm… bardzo chciałbym
skończyć studia oraz zarazić swoją pasją sportową
innych. Dlatego właśnie tworzę pod egidą biblioteki
gminny klub biegacza „Maratończyk Team”,
do którego już teraz zapraszam wszystkich chętnych.
- To miło z Twojej strony, że chcesz podzielić się
swoją pasją oraz przekazać zdobytą wiedzę
i umiejętności. Czego możemy życzyć Ci na
przyszłość?
- Przede wszystkim życzyłbym sobie uniknięcia
jakiejkolwiek kontuzji, a chciałbym osiągnąć dalsze
sukcesy w reprezentacji Polski.
- Więc Tego Ci życzę w imieniu swoim i naszej
społeczności. Dziękuję za rozmowę.
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OWOCNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy wraz z filiami prowadzili aktywną
działalność kulturalną w 2009 roku. Kontynuowali
szereg przedsięwzięć, organizowali konkursy, quizy
a także realizowali spotkania cykliczne, które mają
stałe miejsce w naszym kalendarzu imprez
kulturalnych. Wprowadziliśmy w życie wiele
nowych pomysłów. Biblioteka zmienia się i
dostosowuje do coraz to nowych potrzeb
czytelników. Dzisiaj praca bibliotekarzy to nie tylko
wypożyczanie książek. Biblioteka staje się
miejscem, gdzie ludzie, bez względu na wiek i płeć,
mogą dobrze i ciekawie spędzać czas, bawić się,
spotykać ciekawych ludzi, odkrywać nowe pasje,
organizować
i
brać
udział
w konkursach oraz wycieczkach. Nie należy jednak
zapominać o głównej i ciągle aktualnej misji, jaką
jest zachęcanie do wypożyczenia i czytania książek.
Taka właśnie stara się być nasza gminna biblioteka.

przewodnika po Bieszczadach z niezwykłą
starannością opowiadał o tych ciągle mało znanych
i niedocenianych górach znajdujących się tak
niedaleko nas.
Ponadto pracownicy biblioteki kolejny już raz
uczestniczyli w akcji pt. „Cała Polska czyta
dzieciom”. Efektem tego były stałe spotkania
z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach, gdzie pod
opieką i czujnym okiem pracowników wspólnie
czytano teksty literackie.
W celu rozwijania zainteresowań plastycznych, we
współpracy z Trynieckim Centrum Kultury
zainicjowaliśmy spotkania pt. „Krepina i papier –
zrób to sam”. Udział w nich wzięły osoby w różnym
wieku, gdzie pod okiem instruktorki Zofii Sokół,
wyrabiano piękne kwiaty, pisanki i inne papierowe
cuda.
Na stałe już w naszym kalendarzu imprez
kulturalnych wpisał się „Konkurs na najlepszego
czytelnika
Gminy
Tryńcza”
rozszerzony
o wyróżnienia dla najaktywniejszych czytelników
biblioteki. Jego finał nastąpił w czasie Dni Gminy
Tryńcza. Na uwagę zasługiwały konkursy: „Konkurs
wiedzy o Janie Pawle II”, „Konkurs na logo
biblioteki” i „Zaczarowany świat bajek”.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników „I Halowego Turnieju Siatkówki”

Z najważniejszych przedsięwzięć w 2009
roku należy wymienić otwarcie i rozwinięcie
działalności galerii sztuki „Pod aniołem” im.
Stanisława Perykaszy w Tryńczy. Unikalna galeria
rozpoczęła swoją działalność 15 maja br. Od
otwarcia galerii wraz z wystawą, na której
prezentowano prace wielu artystów związanych
z ziemią tryniecką, do tej pory zorganizowano już
cztery kolejne, a ostatnią w tym roku zorganizowano
16 grudnia. Sukcesem gminnej biblioteki były tzw.
„Spotkania z ciekawymi ludźmi”. W maju
gościliśmy w Tryńczy Jerzego Fąfarę, który
prezentował swoją interesującą książkę pt. „18
znaczy życie”. W książce tej autor opowiada o życiu
Józefa Szajny – postaci związanej z naszą
podkarpacką ziemią. Z kolei w listopadzie przybył
do nas przewodnik bieszczadzki
-Stanisław
Orłowski. Autor

Wycieczka rowerowa naszych czytelników

Ponadto pracownicy biblioteki w 2009 roku aktywnie
włączyli się do propagowania zdrowego stylu życia,
poprzez organizację różnych turniejów sportowych,
m.in. „VI edycji turnieju ping - ponga o rakietkę
Wójta Gminy Tryńcza”, „I Halowego Turnieju Piłki
Siatkowej” i „I Wakacyjną Ligę Siatkówki”. Ponadto
pracownicy wszystkich bibliotek organizowali
w okresie wiosenno – letnim wycieczki rowerowe po
najbliższej okolicy, które cieszyły się dużą
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popularnością i były okazją do aktywnego i
zdrowego spędzenia czasu. W okresie ferii
zimowych i wakacji pracownicy bibliotek również
nie próżnowali. Przygotowane wcześniej
harmonogramy były skrzętnie realizowane. Od zajęć
plastycznych, seansów filmowych i spotkań
panelowych, po dyskoteki, ogniska, wyjścia
survivalowe i wspólne pieczenie ziemniaka – tak
zachęcaliśmy do przybycia do biblioteki i wspólnego
spędzania czasu.

Pracownicy brali udział w szkoleniach – Priorytet
I (na poszerzenie księgozbioru), szkoleniach
internetowych Bib Web, oraz w projekcie
Biblioteka+ . Urozmaicone formy pracy, innowacyjne
pomysły, to wszystko miało na celu zachęcenie
społeczeństwa do czytania książek. Nasze działania
podkreślały rolę i funkcję biblioteki we
współczesnym świecie. Dokładaliśmy wszelkich
starań, aby biblioteka była instytucją kultury
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Borcz Marcin

Z POTRZEBY SERCA

Zajęcia z dziećmi w bibliotece

Pamiętaliśmy także o rocznicach, ważnych
wydarzeniach historycznych, czy też świętach.
Organizowaliśmy spotkania, wystawy, by w ten
sposób zachęcić czytelników, w szczególności
najmłodszych do większej aktywności. Istniejąca w
filii w Gniewczynie Łańcuckiej grupa recytatorsko –
poetycka „Magazyn” przygotowała i wystawiła dla
społeczności gminnej kilka programów
artystycznych (m.in. „Program Bożonarodzeniowy”,
„Zapusty”, „Program z okazji Święta Kobiet”,
„Dziecięce Marzenia”). Nie zapomniano również
o świętach religijnych: Bożym Narodzeniu czy
Wielkanocy, bo w tych okresach odbywały się
konkursy na najpiękniejszą pisankę i ozdoby
choinkowe oraz kartki świąteczne.
„Podróżuj z biblioteką” – to hasło, które w bieżącym
roku nam przyświecało. W okresie wakacyjnym
zorganizowaliśmy kilka wycieczek autokarowych,
w czasie których ich uczestnicy mogli zwiedzić m.in.
Częstochowę, Gniezno, Lednicę, Licheń,
Niepokalanów, Kałków, sanktuarium na Świętym
Krzyżu, Kalwarię Pacławską i wiele innych miejsc.
Z pewnością cieszy, że udział w nich wzięło ponad
150 osób. A w nadchodzącym roku będzie ich
jeszcze więcej. Pozyskaliśmy również środki na
działalność naszej jednostki.
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Słowa Jana Pawła II, Patrona Zespołu Szkół
w Gorzycach: Człowiek jest wielki nie przez to co
ma, nie przez to kim jest , lecz przez to, czym dzieli
się z innymi zdaje się ,że padły na dobrą glebę .
Oto nasi uczniowie i nauczyciele zorganizowali
spontaniczną zbiórkę pieniędzy na potrzeby
podopiecznych z Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu.
Za zebrane pieniądze zakupili wiele prezentów:20kg
jabłek, 15 kg mandarynek , 18 kg słodyczy i 105 par
skarpetek. Okazuje się ,że nawet niewielkie dziecięce
datki w sumie dają wcale pokaźną „górę złota” , które
zamienione w prezenty mikołajkowe mogą sprawić
wiele radości tym najbardziej pokrzywdzonym przez
los.

Radość z przeprowadzonej akcji

Podczas wizyty delegacji szkolnej w Domu
Dziecka młodzi Mikołaje przekonali się ,że
przyjemniej dawać, niż brać. A potem był jeszcze
czas na zwiedzanie jarosławskiej Huty Szkła…
i satysfakcja ,że zostało się świętym Mikołajem.
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Andrzej Swatek

Z HISTORII KOŚCIOŁA W GŁOGOWCU
Pod koniec lat 80 – tych z inicjatywy mieszkańców
Głogowca i proboszcza parafii św. Kazimierza
w Tryńczy Edwarda Stawarza Kuria Biskupia w
Przemyślu zezwoliła na budowę kościoła filialnego
w Głogowcu. Projekt świątyni wykonał architekt
Kazimierz Łuczka. Pod przewodnictwem proboszcza
parafii w Tryńczy powstał komitet budowy Kościoła
stworzony przez mieszkańców wioski. Plac pod
budowę kupił Wojciech Wiecheć od Ireny Wlazło.

Malec. Natomiast złoty ornat i kapę podarował
długoletni prowincjał Zgromadzenia Księży Saletów
śp. ksiądz Bronisław Młynarski pochodzący
z Głogowca.
Odpust w świątyni w Głogowcu przypada
w drugi dzień Zielonych Świąt, w święto patronalne
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
Marta Kornafel

ROZPOZNAJ DŹWIĘK SYRENY
Dźwięk syreny alarmowej kojarzy się nam
najczęściej z pożarem. ”Wyje syrena w straży,
pewnie gdzieś się pali” – niejednokrotnie takie głosy
można usłyszeć wśród naszych mieszkańców.
Poniekąd można się z tym zgodzić, bo najczęściej
głos syreny
oznacza alarm dla strażakówochotników.
Na ten sygnał muszą oni jak
najszybciej dotrzeć do remizy, włożyć ubrania
ochronne i wsiąść do samochodu, a następnie udać się
na miejsce zdarzenia, głównie do pożaru.
Widok kościoła w Głogowcu

Budowę świątyni rozpoczęto w kwietniu 1988 r.
Włączyli się w nią nie tylko mieszkańcy Głogowca,
ale całej parafii. Budowa była finansowana w całości
ze składek parafian, dotacji Kurii Biskupiej w
Przemyślu i pomocy Polonii Amerykańskiej. Składki
ofiarodawców z USA przywoziła kilkakrotnie
proboszczowi Tryńczy Aniela Malec, mieszkanka
Poznania urodzona w Głogowcu.
Uroczystość poświęcenia kościoła poprzedzona była
przygotowaniami duchowymi – odbyły się
rekolekcje parafialne. Dnia 23 września 1990 roku w
przedsionku świątyni w Głogowcu ks. bp przemyski
Edward Białogłowski wmurował Akt Erekcyjny
oraz
„Kamień
Węgielny”
przywieziony
z Jerozolimy, z Bazyliki Grobu Jezusa Chrystusa.
Samą uroczystość uświetniła młodzieżowa orkiestra
strażacka oraz parada „Turków” z Tryńczy.
Wyposażenie świątyni pozyskiwano w różny sposób.
Z ofiar pieniężnych podarowanych w czasie
poświęcenia zakupiono kielich z pateną, cztery
ornaty, alby, komże, komeżki, kadzielnicę,
tabernakulum, krzyże metalowe i i inne. Niektóre
sprzęty liturgiczne podarowała kościołowi Aniela

Za chwilę rozpocznie się akcja

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze dźwięk
syreny oznacza pożar.
Syrena może również
ostrzegać mieszkańców danego obszaru przed
spodziewanym niebezpieczeństwem lub zagrożeniem.
Dźwięk syreny może także informować ludność,
że właśnie w tym dniu odbywa się jakaś ważna
państwowa uroczystość. Tak jest na przykład
w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00, kiedy to w Polsce
obchodzona jest rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Ale bywa i tak, że głos syreny
żegna zmarłego strażaka w dniu jego pogrzebu.
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Na wsiach syreny alarmowe z reguły zainstalowane
są na remizach OSP i obsługują je strażacyochotnicy. W miastach natomiast syreny znajdują
się na każdym osiedlu, w zakładach pracy, urzędach
i instytucjach.
Syreny te obsługiwane są
w większości przypadków z jednego stanowiska
i sterowane drogą radiową.
Dyspozytor ma
możliwość włączenia wszystkich syren w całym
mieście lub na wybranym obszarze, w zależności od
zaistniałego zagrożenia.
W celu technicznego
sprawdzenia syren w gminach i miastach,
w październiku każdego roku przeprowadzany jest
wojewódzki trening systemu alarmowania.
O treningu społeczeństwo informowane jest poprzez
specjalne komunikaty w regionalnej prasie, telewizji
i radiu. Ponadto na terenie gminy plakatowane są
ogłoszenia zawierające datę, godziny i rodzaje
ogłaszanych alarmów.

Już się zaczęło...

Każdy z nas powinien umieć rozpoznać rodzaj
alarmu ogłaszanego przez syrenę. W celu
przypomnienia podajemy ich rodzaje.
1. Alarm powietrzny – dźwięk syreny modulowany
trwający 3 minuty.
2. Alarm o skażeniach – dźwięk trwający 10 sek.,
powtarzany przez 3 min. z przerwami
trwającymi 15-25 sek.
3. Odwołanie alarmów - dźwięk ciągły trwający
3 min.
Alarmy te mogą być również ogłaszane za
pomocą środków masowego przekazu (radio,
telewizja) w formie słownej. Komunikaty słowne
podawane przez środki masowego przekazu lub
urządzenia nagłaśniające pojazdów pożarniczych
albo policyjnych, mogą uprzedzać społeczeństwo
o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami, o klęskach
żywiołowych i zagrożeniu środowiska naturalnego.
Aleksander Kornafel
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OBOWIĄZKOWA KWALIFIKACJA
WOJSKOWA
W roku 2008 zniesiona została zasadnicza
służba wojskowa.
Należy jednak pamiętać,
że mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym
ukończyli lub ukończą 19-ty rok życia, mają
obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej.
Polega on na stawieniu się przed wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, gdzie zostanie ustalona
kategoria
zdrowia oraz założona ewidencja wojskowa.
Przypominamy ponadto, że w lutym 2010r.
obowiązkowi temu podlegać będą mężczyźni
urodzeni w 1991 roku oraz starsi, którzy nie mają
uregulowanego stosunku do służby wojskowej (nie
założona ewidencja wojskowa i brak książeczki
wojskowej).
O dokładnym terminie i miejscu
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej poinformują
zainteresowanych urzędowe obwieszczenia, które
będą rozplakatowane na tablicach ogłoszeń. Ponadto
wszyscy mężczyźni rocznika 1991 i roczników
starszych otrzymają wezwania imienne na
co najmniej siedem dni przed wymaganym terminem
stawiennictwa.
Osoba podlegająca kwalifikacji
wojskowej musi bezwzględnie mieć przy sobie
dokument potwierdzający tożsamość np. dowód
osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymację
szkolną.
Do celów ewidencji wojskowej
( książeczka wojskowa) wymagane jest również
aktualne zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego.
Ważną informacją jest również to,
że mężczyznom, którzy zgłoszą się do kwalifikacji
wojskowej przysługuje (na ich pisemny wniosek)
zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do
siedziby komisji kwalifikacyjnej.
Dotyczy
to przejazdu środkami komunikacji PKS, prywatnymi
liniami autobusowymi lub PKP, co należy
udokumentować biletami. Nie zwraca się kosztów
przejazdu samochodami osobowymi!
Ponadto
zwracane będą koszty utraconego w zakładzie pracy
zarobku w tym dniu, ale tylko na pisemny wniosek
zainteresowanej osoby, do którego należy dołączyć
zaświadczenie.
Aleksander Kornafel
W wigilijny poranek dobrze jest przeliczać
i pocierać o siebie pieniądze. Dzięki
temu w Nowym Roku cieszyć
się będziemy zasobną kiesą.
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POLICYJNE ZMAGANIA
Kolejny raz mogliśmy oglądać w hali
sportowej w Tryńczy wspaniałe zawody sportowe
stojące na wysokim poziomie, ponieważ w dniu
24
października
2009r.
odbywały
się
„Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Halowej
Piłce Nożnej”. Wzięły w nich udział policyjne
drużyny nie tylko z województwa podkarpackiego,
ale również z zagranicy.

z drużyny słowackiej. Najlepszym bramkarzem Jan
Kreitm również z drużyny słowackiej, a najlepszym
zawodnikiem mistrzostw Jerzy Szpunar - policjant
z Komendy Powiatowej w Łańcucie. Puchary
i medale zwycięzcom wręczali: inspektor Józef
Gdański - Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej
Policji, Mieczysław Golba - poseł na Sejm RP oraz
inspektor Wacław Mazur - komendant Powiatowej
Policji w Przeworsku. W turnieju przeprowadzona
została licytacja maskotki – „Policyjnego Słonia”.
Pieniądze z licytacji zostaną przekazane dla rocznej
Patrycji, która walczy o życie z chorobą
nowotworową. Przerwy w meczach uświetniała
koncertująca Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy.
Przemysław Górski

DOWÓD BEZ OPŁAT

Już za chwile sportowa rywalizacja

Niesamowite emocje przeżywali kibice,
kiedy to rozgrywki, wkraczały w decydującą fazę.
Wówczas, w
półfinale drużyna z Komendy
Powiatowej Policji w Łańcucie pokonała drużynę
Policji z Rumunii. Mecz był fascynujący,
o zwycięstwie polskiej drużyny zadecydowały rzuty
karne. W meczu finałowym, ku zaskoczeniu
kibiców, miał jednostronny przebieg. Drużyna
słowacka nie dała żadnych szans drużynie
przemyskiej. Mecz zakończył się wynikiem 4-0.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym,
że od 2010r. zaczną obowiązywać nowe przepisy
o dowodach osobistych. Jeżeli składamy go pierwszy
raz, wymieniamy z powodu zmiany stanu cywilnego,
przemeldowania lub utraty, wówczas nowy dokument
tożsamości otrzymamy bezpłatnie.

Wypełnić i złożyć wniosek, to niewielki problem!

No i piłka w grze

Organizatorzy prowadzili statystyki na
najlepszego strzelca, bramkarza, zawodnika. Królem
strzelców turnieju został Vladimir Chovaniak

Zachęcam zatem wszystkie osoby, które
jeszcze nie wymieniły starego książeczkowego
dowodu osobistego do złożenia wniosku o wydanie
nowego dokumentu. Spóźnialskich w naszej gminie
mamy jeszcze około 100. Jednocześnie informujemy,
że tracą ważność z urzędu wszystkie dowody
osobiste, jeżeli zawarliśmy małżeństwo lub
zmieniliśmy miejsce zamieszkania, ale dopiero po
upływie 3 miesięcy.
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Matyja Ryszard
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SPORTOWE WIADOMOŚCI
Runda
jesienna
piłkarskiego
sezonu
2009/2010 klasy „A” przeworskiej dobiegła końca
8 listopada br. W tej grupie naszą gminę
reprezentowały 4 drużyny, tj. „San” Gorzyce,
„Wisłoczanka” Tryńcza, „Huragan” Gniewczyna
i „Zorza” Jagiełła. Choć to nie koniec piłkarskich
emocji w tym roku, ale już można powiedzieć, że
jesień dla zawodników z Gniewczyny, Tryńczy oraz
Gorzyc była udana. Natomiast w Jagielle pozostaje
niedosyt.
Nazwa
1. „Huragan” Gniewczyna
2. „Wisłoczanka” Tryńcza
3. „San” Gorzyce
4. „Cresovia” Krzeczowice
5. „Zorza” Zarzecze
6. „Piast” Nowosielce
7. „Wisełka” Siennów
8. „Sokół” Studzian
9. „Promyk” Urzejowice
10. „WKS” Majdan Sieniawski
11. „Gacovia” Gać
12. „Start” Mirocin
13. „Zorza” Jagiełła
14. „Gorliczanka” Gorliczyna

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 32 10 2 1 39-12 7 0 0 24-7 3 2 1 15-5
13 22 6 4 3 18-15 4 2 1 11-7 2 2 2 7-8
13 21 6 3 4 19-18 2 3 1 9-8 4 0 3 10-10 2 4 1 1 0
5-4
13 21 6 3 4 21-17 2 0 4 8-10 4 3 0 13-7 2
3 1 0 1
3-3
13 21 5 6 2 23-14 3 4 0 13-8 2 2 2 10-6 2
1 0 1 1
2-3
13 19 5 4 4 28-22 2 2 2 12-9 3 2 2 16-13 2
4 1 1 0
5-2
13 19 6 1 6 20-23 4 1 1 12-6 2 0 5 8-17 2
3 1 0 1
4-4
13 19 5 4 4 26-30 4 1 1 17-9 1 3 3 9-21 2
1 0 1 1
1-4
13 17 5 2 6 26-24 3 1 3 18-12 2 1 3 8-12
13 16 5 1 7 17-32 2 1 4 4-11 3 0 3 13-21
13 15 5 0 8 26-24 4 0 2 16-5 1 0 6 10-19 1
3 1 0 0
4-1
13 15 5 0 8 32-41 4 0 3 21-16 1 0 5 11-25 1
0 0 0 1
1-4
13 11 3 2 8 19-27 2 2 3 15-15 1 0 5 4-12
13 7 1 4 8 10-25 1 1 4 7-14 0 3 4 3-11

Prezes
„Huraganu”
Gniewczyna,
podsumowując rundę jesienną powiedział: „Cała
Gniewczyna potrzebuje piątej ligi, długo graliśmy
w okręgówce i musimy powrócić do starych tradycji.

Gra jest zacięta

w innych klubach”.
Ekipa „Wisłoczanki” Tryńcza prowadzona
przez trenera Waldemara Majbę zaprezentowała się
z bardzo dobrej strony i na półmetku rozgrywek
zajmuje wysokie, bo 2 miejsce w tabeli.

Kiedy strzelą gola ?

Cieszy fakt, że gramy zawodnikami ze swojej
miejscowości i tego będziemy się trzymać, nawet
jeżeli wywalczymy awans do wyższej ligi
rozgrywkowej. Gdy zajdzie potrzeba wzmocnienia,
to będziemy posiłkować się wyłącznie piłkarzami,
którzy mieszkają w Gniewczynie, a na co dzień grają
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Tytuł mistrza jesieni wywalczyła drużyna
„Huraganu” z Gniewczyny. W ostatnim meczu
podopieczni Wojciecha Gujdy nie pozostawili
złudzeń o jaką stawkę grają, dlatego też rozgromili
drużynę „Cresovii” Krzeczowice 4:1. Zawodnicy
w 13 spotkaniach zdobyli 32 punkty, wygrywając
dziesięć spotkań, remisując jeden mecz oraz doznając
jednej porażki.

- Cieszymy się z zajętego miejsca, które
potwierdza równą formę w okresie całego roku.
Świadczy to, że jesteśmy jedną z najrówniej
grających drużyn w tej lidze – powiedział Marcin
Borcz, prezes „Wisłoczanki”.

Między Sanem a Wisłokiem

W klasyfikacji generalnej drużyna „Sanu”
z Gorzyc znajduje się w „czubie” tabeli, zajmując
3 miejsce z niewielką stratą punktową do drugiego
miejsca. Gorzyczanie wywalczyli 21 punktów
(6 zwycięstw – 3 remisy – 4 porażki).

Oceniając rundę, Daniel Misiło - prezes
„Sanu” powiedział: „Runda jesienna wypadła dobrze,
jednakże miejmy nadzieję, że utrzymamy skład i na
wiosnę zaprezentujemy się również z dobrej strony.
Do gry wraca po kontuzji Arkadiusz Gargas,
który będzie dużym wzmocnieniem”.
„Zorza” Jagiełła zakończyła rundę jesienną
nad strefą spadkową. Beniaminek po dobrym
początku całkowicie spuścił z tonu i ostatecznie
uplasował się nad przedostatniej pozycji w tabeli.
Podsumowując rundę, prezes klubu - Grzegorz
Drzystek powiedział: „Dobrze dla „Zorzy”, że runda
jesienna już się skończyła, chcę jak najszybciej
zapomnieć o niej. Musimy dobrze przygotować się do
rundy rewanżowej i pokazać, na co jeszcze nas stać”.
Teraz wszystkie ekipy czeka odpoczynek,
bo jak najbardziej wszyscy na niego zasłużyli.

Przed meczem trzeba trenować !

Na pewno na wiosnę, po dobrze
przeprowadzonym okresie przygotowawczym zespół
będzie walczył o jak najwyższą lokatę.

Poniższa tabela przedstawia wyniki rozgrywek
rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2009/2010:
Grzegorz Kulpa

GRAJĄ O PUCHARY
W grudniu br. wystartowała Liga Halowa
Piłki Nożnej, którą co roku w okresie zimowym
organizuje Trynieckie Centrum Kultury oraz Zespół
Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy. Drużyny,
które rywalizują o tytuły najlepszych, zostały
losowo podzielone na dwie grupy, w których grają
systemem pucharowym.

zaciętych spotkań w pierwszej kolejce, nie zabrakło
niespodziewanych rezultatów - przegrywali faworyci,
a górą były ekipy skazywane przed meczami na
„pożarcie”.

Kibicujemy naszym piłkarzom
Liga rozpoczęta

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się
16 ekip. Mecze rozgrywane są co niedzielę od 14.00
do 19.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Tryńczy. Mistrz turnieju zostanie wyłoniony
31 stycznia 2010r. Oprócz wielu emocji podczas

Wszystkich sympatyków halowej piłki nożnej
zapraszamy do kibicowania. Aktualna tabela
i terminarz rozgrywek są umieszczone na stronie
internetowej gminy (www.tryncza.itl.pl).
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Grzegorz Kulpa
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MEMORIAŁ IMIENIA JÓZEFA RYFY
W
hali
sportowej
Zespołu
Szkół
w Gniewczynie rozegrany został turniej piłkarski im.
Józefa Ryfy. To już piąta edycja tego turnieju, a jego
organizatorami byli: Wójt Gminy Tryńcza, Zespół
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Trynieckie
Centrum Kultury. Na starcie rozgrywek stanęło
6 zespołów: "San" Gorzyce, "Wisłoczanka" Tryńcza,
""Huragan"
Gniewczyna,
"Zorza"
Jagiełła,
"Oldboje" Gorzyce oraz "Oldboje" Gniewczyna. Na
początku 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. Mistrzem turnieju
została ekipa "Oldbojów" z Gorzyc, która w finale
pokonała "Huragan" Gniewczyna 6:4. W meczu
o trzecie miejsce "Oldboje" z Gniewczyny
rozgromiły "San" Gorzyce 9:3. Natomiast w meczu
o piąte miejsce "Wisłoczanka" Tryńcza ograła
"Zorzę" Jagiełła 4:2.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

1. Autor cichej nocy, najpopularniejszej kolędy.
2. Zakaz spożywania potraw mięsnych.
3. Tak nazywano kolędników na Pomorzu.
4. Widowisko sceniczne lub kukiełkowe, mające za treść
narodziny Chrystusa.
5. Drzewko bożonarodzeniowe.
6. Łamany w czasie wieczerzy wigilijnej.
7. Z kapustą i grzybami.
8. Święty, patron piekarzy, marynarzy i dzieci.
9. Okres przygotowań do Bożego Narodzenia.
10. Odgrywana przez kolędników lub ustawiana w domach
i kościołach.
11. Skrzaty, które pomagają w rozdawaniu prezentów.
12. Pod świątecznym obrusem.
13. Poprzedza Boże Narodzenie.
14. Świąteczna msza odprawiana o północy.

Królowi strzelców gratulujemy!

Podczas ceremonii zakończenia turnieju dyrektor
Zespołu Szkół i Przedszkola Gminy Tryńcza Teresa
Wielgos
oraz
dyrektor
Zespołu
Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej Barbara Tytuła wręczyły
drużynom pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
Przyznano także indywidualne wyróżnienia.
Najlepszym bramkarzem został Dariusz Ficek, zaś
korona króla strzelców przypadła Stanisławowi
Moszkowiczowi - zdobywcy 7 bramek (obaj
z "Oldbojów" Gorzyce). A oto skład drużyny
zwycięskiej: Dariusz Ficek, Robert Duży, Marian
Gliniany,
Stanisław
Gliniany,
Stanisław
Moszkowicz, Adam Włoch, Krzysztof Pieluch oraz
Piotr Szczepański.
Grzegorz Kulpa
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