Niechaj nastrój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zapanuje w naszych domach,
a spokój wigilijnej nocy zagoœci w naszych sercach.
Dzielmy siê z innymi swoj¹ radoœci¹,
a dostrzegaj¹c w nich dobro, podarujmy im ¿yczliwoœæ .
Bo¿e Narodzenie to szczególny czas dawania
po to , by wyraziæ swoj¹ mi³oœæ .
W noc wigilijn¹ ,w blasku œwiec
Melodia kolêd p³ynie w mrok
Niech Wam przyniesie radoœci moc
i wiele szczêœcia na Nowy 2008 rok.
Zdrowych ,pogodnych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœcia
w ka¿dym dniu 2008roku wszystkim mieszkañcom Gminy Tryñcza ¿ycz¹
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia nale¿¹ do
najwa¿niejszych i najstarszych œwi¹t obchodzonych
przez Polaków. Szczególnie Wigilia Bo¿ego
Narodzenia to dzieñ magiczny, nie tylko w wymiarze
religijnym, ale tak¿e spo³ecznym. Wype³niona od
wielu dziesi¹tków lat przeró¿nymi rytua³ami, sama
w sobie sta³a siê obrzêdem przejœcia. Jest to dzieñ
wstêpu do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, które w polskiej
i s³owiañskiej tradycji zosta³y nazwane Godami.
Na uwagê zas³uguje bogata obrzêdowoœæ
ludowa i koœcielna. S³owo wigilia pochodzi z jêzyka
³aciñskiego „vigiliare” i oznacza czuwanie.
Natomiast w jêzyku potocznym „wigilia” kojarzy siê
z dniem poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie, ze
zwyczajami i obrzêdami zwi¹zanymi z tym dniem,
a g³ównie z uroczyst¹ wieczerz¹ – uczt¹ obrzêdow¹.
Wed³ug ludowych zwyczajów okres poprzedzaj¹cy
Nowy Rok zaczyna³ siê 13 grudnia. Od tego dnia do
25 grudnia wró¿ono jaka bêdzie pogoda w przysz³ym
roku: jaka by³a w kolejny dzieñ, taka bêdzie
w kolejnym miesi¹cu. Jednak najwiêcej przes¹dów,
wierzeñ i zwyczajów zwi¹zanych jest z dniem
wigilijnym. Z ka¿dej niemal czynnoœci
wyprowadzano w tym dniu wró¿by. W wigiliê ludzie
wstawali wczeœnie rano i wykonywali ró¿ne
czynnoœci w domu i zagrodzie, by w przysz³ym roku
tak¿e by³o siê rzeœkim i chêtnym do pracy. Od rana
domownicy przystrajali wszystkie izby, panna na
wydaniu przynosi³a do domu drzewko, tj.
wierzcho³ek œwierka, który ubiera³a w s³omiane
³añcuchy, wycinane kolorowe op³atki, orzechy,
s³odycze, czerwone rajskie jab³uszka.
W tym szczególnym dniu babcie i dziadkowie
zabraniali domownikom po¿yczaæ zapa³ek, soli,
cukru, mleka czy czegokolwiek od s¹siadów,
znajomych lub przyjació³ z obawy przed
niedostatkiem w domu w przysz³ym roku. W wigiliê
wszystkich, z wyj¹tkiem dzieci obowi¹zywa³ œcis³y
post, mimo to dobrze by³o w ci¹gu dnia zjeœæ trochê
chleba maczanego w miodzie i napiæ siê odrobinê
wódki, aby w ci¹gu roku nikomu nie brakowa³o jad³a,
ani napitku. Tego dnia ju¿ od rana gospodynie
przygotowywa³y wieczerzê wigilijn¹, inaczej zwan¹
poœnikiem. Mê¿czyŸni robili ró¿ne prace
w zagrodzie. Gospodyni natomiast przynosi³a dzie¿kê
chlebow¹ i stawia³a j¹ na ³awie lub na stole
z bochenkiem chleba, by go nie brakowa³o
w nadchodz¹cym roku. Stó³ nakrywano bia³ym
obrusem, pod który œcielono siano. Na stole k³adziono
pêczek op³atków. W niektórych cha³upach istnia³
zwyczaj k³adzenia przez pastucha wi¹zki ³y¿ek na
stole, by krowy pas³y siê gromadnie, a kurczêta

trzyma³y siê kwoki. W innych domach po poœniku
wi¹zano ³y¿ki s³om¹ w tym samym celu. W dniu
wigilii nie nale¿a³o wszczynaæ k³ótni, wyrz¹dzaæ

Choinka dodaje uroku Œwiêtom!

sobie przykroœci, wrêcz przeciwnie – trzeba by³o
okazywaæ sobie wzajemn¹ ¿yczliwoœæ, darowaæ
wszystkie urazy, bo mia³o to zapewniæ zgodne, dobre
po¿ycie rodzinne i s¹siedzkie w ci¹gu ca³ego roku.
Wszystkie te zwyczaje, zakazy i nakazy wyra¿a³y
troskê o dobry pocz¹tek roku i jego pomyœlny
przebieg, zapewne dlatego, i¿ w przysz³oœci
przesilenie zimowe s³oñca uznawano za datê
prze³omow¹, otwieraj¹c¹ nowy rok s³oneczny
i wegetacyjny.
Dawniej wierzono, ¿e w noc wigilijn¹ ziemia
otwiera siê i ukazuje ukryte w niej skarby, ¿e
nieruchome i najciê¿sze nawet kamienie i g³azy dr¿¹
i poruszaj¹ siê, a tak¿e, ¿e w lesie zakwita paproæ,
a pod œniegiem trawa i kwiaty, zaœ w sadach drzewa
okrywaj¹ siê kwiatami i owocuj¹. Wierzono, ¿e
pszczo³y w ulach i zwierzêta leœne budz¹ siê ze snu
zimowego, wychodz¹ ze swych legowisk, aby uczciæ
Narodzenie Pañskie.

Wierzono równie¿, ¿e wszystkie zwierzêta mog¹ w tê
sk³ada³a siê z dwunastu dañ, bo tylu by³o aposto³ów
jedn¹ noc rozmawiaæ ludzkim jêzykiem, a byd³o,
i tyle miesiêcy w roku. Równie czêsto liczba dañ by³a
przed wiekami obecne przy narodzeniu Chrystusa,
nieparzysta, co mia³o byæ rzekomo szczêœliw¹ liczb¹
o pó³nocy na chwilê klêka przy swych ¿³obach. Ponoæ
potraw, i tak w zagrodach ch³opskich by³o to piêæ do
wtedy woda w strumykach zamienia siê w miód lub
siedmiu, dziewiêæ na dworach szlacheckich
wino, a w rzekach w p³ynne z³oto i srebro. Wed³ug
i jedenastu u magnatów. Potraw wigilijnych mog³o
podañ i legend wszystkie te cuda mog³y jednak byæ
byæ te¿ wiêcej, nie by³o tu specjalnych regu³. Im
widziane i doœwiadczane wy³¹cznie przez ludzi bez
wiêksza by³a ich iloœæ, tym wiêkszej obfitoœci
najmniejszej skazy grzechu, o prawym charakterze
spodziewano siê w nadchodz¹cym roku. We wsiach
i niez³omnej odwadze. Na odwa¿nych ,próbuj¹cych
podkarpackich pierwszym daniem wigilijnym by³
zdobyæ skarby ukryte w ziemi,
znaleŸæ kwiat paproci lub
skosztowaæ wody przemienionej
w miód czeka³y ciê¿kie,
przera¿aj¹ce niekiedy próby,
które niejednokrotnie grozi³y
utrat¹ ¿ycia. Ze zrozumia³ych
wiêc wzglêdów niewielu by³o
chêtnych do pods³uchiwania
zwierz¹t. Wierzono w niektórych
regionach Polski, ¿e w tê
niezwyk³¹ noc zwierzêta mog³y
przepowiedzieæ œmieræ
gospodarzy lub cz³onków rodzin,
lêkano siê takich proroctw.
Powszechnie wierzono, ¿e dusze
zmar³ych mog¹ w wigiliê
opuszczaæ zaœwiaty i w postaci
ludzkiej np. ¿ebraków
Szopki symbolizuj¹ narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem
pielgrzymów i innych nawiedzaæ
domy swych bliskich. Twierdzono równie¿, ¿e gdy
siemieniec (zupa lub rzadki brej z siemienia lnianego)
w wigiliê dom odwiedzi³ jako pierwszy mê¿czyzna, to
z pêczakiem domowym, a nastêpnie groch, gotowana
oznacza³o, ¿e nadchodz¹cy rok bêdzie obfitowa³
rzepa suszona, owoce oraz kapusta z grzybami, fasola
w dostatek i zdrowie, wró¿y³ te¿ mêskiego potomka,
maszczona z olejem i kluski z makiem. Oczywiœcie
jeœli w domu by³a ciê¿arna kobieta. Przygotowywano
jad³ospis podlega³ ci¹g³ym zmianom, niektóre
wówczas dla niego dziêkczynny poczêstunek –
potrawy charakterystyczne dla danych regionów
wódkê, któr¹ pili równie¿ domownicy. Natomiast,
pojawia³y siê na innych terenach, przenoszone przez
gdy pierwszym goœciem by³a kobieta, Ÿle to wró¿y³o
migruj¹cych ludzi. Przyk³adem mo¿e byæ kutia,
domownikom.
tradycyjna potrawa ¿a³obna, a tak¿e wigilijna na
Dzieñ wigilijny up³ywa³ g³ównie pod znakiem
kresach wschodnich. Pewne potrawy, zw³aszcza te
intensywnych przygotowañ do wspólnej wieczornej
mniej smaczne np. brej, kisiel owsiany z czasem
uczty obrzêdowej. W pierwszej po³owie dnia, jeszcze
zniknê³y z menu wigilijnego. Przed pó³noc¹ licznie
przed zapadniêciem zmroku musia³y byæ zakoñczone
udawano siê na pasterkê. Po powrocie rozœcielano
wszelkie prace gospodarskie i obrz¹dek inwentarza,
siano lub s³omê na pod³odze i wszyscy – jak kaza³a
który w tym dniu otrzymywa³ lepsz¹ paszê. Przy stole
tradycja, k³adli siê na niej spaæ.
wigilijnym zawsze gromadzi³a siê ca³a rodzina, wraz
Pomimo, ¿e zwyczaje zwi¹zane ze Œwiêtami
z pojawieniem siê pierwszej gwiazdy. Wieczerzê –
Bo¿ego Narodzenia maj¹ wielowiekow¹ tradycjê, do
poœnik, rozpoczynano wspóln¹ modlitw¹, dziêkuj¹c
dzisiaj budz¹ zachwyt i zainteresowanie, a co wydaje
Bogu za miniony, prze¿yty rok. Po czym gospodarz
siê najwa¿niejsze, w polskich domach dba siê
domu rozpocz¹³ dzielenie siê op³atkiem i sk³adanie
o zachowywanie wszystkich obrzêdów z nimi
¿yczeñ ka¿demu, zaczynaj¹c od najstarszego do
zwi¹zanych.
najm³odszego. PóŸniej ¿yczeniami wymieniali siê
miedzy sob¹ pozostali domownicy.
Henryk Chruœciel
W wielu regionach tradycyjna wieczerza

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to najbardziej
rodzinne ze wszystkich œwi¹t. Wówczas mamy czas
dla siebie i dla bliskich. Uczymy siê dawaæ wiêcej
z siebie, przygotowujemy prezenty. Zgodnie
z tradycj¹ wspólnie ubieramy choinkê, zasiadamy do
wigilijnego sto³u.
I zgodnie z tradycj¹ obowi¹zuj¹c¹ w rodzinie
nadajemy tym œwiêtom niepowtarzalny charakter,
czyni¹c je jedynymi w swoim rodzaju. Po prostu
naszymi. Ka¿da rodzina ma swoje zwyczaje – te na co
dzieñ i od œwiêta. To zwyczaje i tradycja wzmacniaj¹
poczucie przynale¿noœci do swojej rodziny. Dlatego
wyniesione z domu wartoœci warto pielêgnowaæ
i kontynuowaæ, a je¿eli nie wyklarowa³y siê do tej
pory – nale¿y je zainicjowaæ. Na wprowadzenie
zwyczaju nigdy nie jest za póŸno. Je¿eli bêdziemy go
systematycznie powtarzaæ, wszyscy uznaj¹, ¿e tak ma
byæ, bo by³o zawsze. I tak z pokolenia na pokolenie
rodzi siê i ¿yje tradycja.

Po prezentach przyszed³ czas na pami¹tkowe zdjêcie

Magia œwi¹t, to chocia¿by nasza wiara
w Œwiêtego Miko³aja, spokojna rozmowa z bliskimi
przy kominku, rozleniwiony telefon, zaspany budzik
i bia³y œnieg. Niew¹tpliwie, tzw. miko³ajki s¹
symptomem nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Dzieñ Œwiêtego Miko³aja jest czasem
pe³nym radoœci dla wszystkich dzieci, które
niecierpliwie czekaj¹ na niego z bij¹cym sercem
i wypiekami na policzkach. Na pewno u ka¿dego z nas
na d³ugo pozostaj¹ w pamiêci miko³ajkowe prezenty,
s³odycze, lalki, misie, które wystawa³y spod poduszki
w grudniowy poranek. My uczniowie, równie¿
mieliœmy okazjê spotkaæ Œw. Miko³aja, bo odwiedzi³

nasze szko³y i obdarowa³ nas upominkami.
W dawnych czasach tak¿e obchodzono Miko³ajki.
W XVIII i XIX wieku dzieci dostawa³y zwykle
bardzo skromne podarki, np. jab³ka, pierniki,
drewniane zabawki, krzy¿yki, œwiête obrazki,
tabliczki szkolne. Dla tych, którzy „nie grzeszyli”
dobroci¹ przeznaczone by³y brzozowe rózgi.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia kojarz¹ siê nam
z mi³¹ atmosfer¹ zwi¹zan¹ z przygotowaniami,
strojeniem choinki, przedœwi¹tecznymi zakupami,
porz¹dkami w domu, no i oczywiœcie z pasterk¹. To
czas wzmacniania rodzinnych wiêzi i okazywania
mi³oœci swoim bliskim. W polskiej tradycji ludowej
œwiêta Bo¿ego Narodzenia obfituj¹ w niezwyk³e
rytua³y, obrzêdy, obyczaje i wierzenia, które
nierzadko siêgaj¹ dawnych czasów pogañskich lub
wczesnoœredniowiecznych. Ich niedope³nienie
grozi³o nieraz powa¿nymi konsekwencjami a nawet
œmierci¹. Samo przygotowanie siê do œwi¹t mia³o
swój rytua³. W Wigiliê nale¿a³o rano
szybko siê obudziæ i wstaæ, ¿eby nie
przespaæ ca³ego roku. Trzeba by³o
pamiêtaæ równie¿ o tym, aby w tym
dniu na naszej twarzy dominowa³
uœmiech, bo wtedy ca³y nadchodz¹cy
rok by³ radosny. Nie wolno by³o
leniuchowaæ i nale¿a³o aktywnie
uczestniczyæ w przygotowaniach,
gdy¿ panuje przekonanie, ¿e jakim
jest siê w Wigiliê, takim bêdzie siê
w ci¹gu nastêpnego roku. Wszystkie
prace nale¿a³o zakoñczyæ, zanim
pojawia siê na niebie pierwsza
gwiazda.
Wiele obrzêdów i tradycji
z dawnych czasów przetrwa³o do
dzisiaj. Choæby to, ¿e w wigilijny
dzieñ pierwszym goœciem w naszym
domu powinien byæ mê¿czyzna, symbolizuje to
bogaty i urodzajny rok dla wszystkich gospodarzy.
Jednak niektóre zwyczaje zosta³y ju¿ zapomniane,
niektórych zaœ ju¿ siê nie przestrzega. Jedno jest
jednak pewne, ka¿dej Wigilii oczekujemy na
narodziny Jezusa Chrystusa, tak by³o dawniej, i tak
jest dzisiaj.
Kultywowanie tradycji przodków jest naszym
obowi¹zkiem. O tym powinni pamiêtaæ przede
wszystkim ludzie m³odzi. Przekazywanie tradycji
z pokolenia na pokolenie jest warunkiem zachowania
to¿samoœci narodowej i kulturowej.
Karolina Flak

Od roku 2005 Urz¹d Gminy w Tryñczy mo¿e
poszczyciæ siê
posiadaniem wdro¿onego
i stosowanego w praktyce systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ wed³ug normy EN –ISO 9001-2000.
Celem wdro¿enia tego systemu by³o zwiêkszenie
sprawnoœci urzêdu w kontaktach z podmiotami
zewnêtrznymi, a przez to podniesienie poziomu
konkurencyjnoœci.
Kolejnym celem by³o zwiêkszenie atrakcyjnoœci
gminy i dostêpnoœci urzêdu dla klientów.
To tylko podstawowe z licznych kryteriów , którymi
w³adze kierowa³y siê przy podejmowaniu decyzji
o wprowadzeniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹
w naszym urzêdzie.
Samo wdro¿enie systemu wymaga kolejnych
przygotowañ do wprowadzania zmian, dziêki czemu
mo¿na przeprowadziæ w systemie poprawki, które
jeszcze bardziej usprawni¹ dzia³anie. Wprowadzanie
profesjonalnych metod zarz¹dzania uruchamia z kolei
potencja³ ludzki, co pozwala na realizowanie zadañ na
najwy¿szym poziomie.
Ten sposób dzia³ania i realizacji zadañ
prze³o¿y³ siê z pewnoœci¹ na wielki sukces, którym
by³o otrzymanie w bie¿¹cym roku tytu³u Gminy Fair
Play. Po trzech latach od wprowadzenia systemu, tj.
w 2008r. czeka nas najtrudniejszy egzamin - audit
wznawiaj¹cy, który jest konieczny, aby zapewniæ

Bardzo wa¿nym dokumentem bêd¹cym
przewodnikiem przy realizacji zadañ inwestycyjnych
jest „Strategia Rozwoju Gminy Tryñcza na lata 20072015”. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju
i jest wymagany w procesie ubiegania siê o œrodki
unijne. Stanowi on obligatoryjny za³¹cznik do
wszelkich wniosków zwi¹zanych z pozyskiwaniem
œrodków finansowych.
Obecnie trwaj¹ prace nad kszta³tem tego
dokumentu. Kolejnym wa¿nym etapem bêdzie
przeprowadzenie konsultacji, które s¹ nieodzownym
elementem ca³ego procesu tworzenia strategii.
Przygotowanie optymalnego dokumentu
wychodz¹cego naprzeciw oczekiwaniom
spo³ecznym, to podstawowy cel. Opracowane
strategie to jakby katalizator naszego rozwoju.
Strategia umo¿liwi realizacjê wielu zadañ
dotycz¹cych sfer ¿ycia wszystkich mieszkañców.
Wyznaczone zostan¹ obszary wymagaj¹ce
szczególnych starañ i zabiegów odnosz¹cych siê
chocia¿by do planowanych inwestycji i nak³adów
finansowych. Termin zakoñczenia prac nad
dokumentem przewidywany jest na styczeñ 2008r.
Bêdzie zatem gotowy przed terminem pierwszych

Wójt Ryszard Jêdruch otrzymuje w Pa³acu Kultury i Nauki
w Warszawie certyfikat “Gmina Fair Play”

przed³u¿enie wa¿noœci certyfikatu na kolejne trzy
lata. Jednostka certyfikuj¹ca dokona szczegó³owej
kontroli poprawnoœci funkcjonowania systemu
w urzêdzie. Bêdzie to motorem do dalszej
i intensywniejszej pracy ku ci¹g³emu doskonaleniu;
doskonaleniu jakoœci pracy, otwartoœci na klientów
urzêdu, inwestorów a przede wszystkim
mieszkañców gminy.
Magdalena Rachfa³

Pracownicy UG debatuj¹ nad strategi¹

naborów wniosków na inwestycje drogowe
i kanalizacje, które planowane s¹ na luty 2008r.
S t r a t e g i ê G m i n y Tr y ñ c z a p r z y g o t o w u j e
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia "Pro Carpathia". Wynik wspólnej pracy
przedstawicieli Gminy Tryñcza oraz zewnêtrznych
ekspertów zostanie przedstawiony Radzie Gminy
Tryñcza, w celu zatwierdzenia tego dokumentu.
Krzysztof Bartuœ

Jednostki Samorz¹du Terytorialnego prowadz¹
samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu
o roczne plany dochodów i wydatków. Stanowi to
bud¿et jednostki terytorialnej. Zgodnie z procedur¹
tworzenia bud¿etu Wójt Gminy w terminie do
15 listopada poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
przed³o¿y³ projekt bud¿etu Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
Projekt zosta³ ju¿ poddany analizie przez
poszczególne sta³e komisje Rady Gminy, w tym
komisjê ds. bud¿etu i finansów. Warto na pocz¹tku
zauwa¿yæ, i¿ uchwa³a bud¿etowa powinna
odpowiadaæ okreœlonym standardom i spe³niaæ
po¿¹dane cechy okreœlone przez prawo bud¿etowe.
Standardy te nosz¹ nazwê zasad bud¿etowych. Istotn¹
zasad¹ jest równowaga bud¿etowa oznaczaj¹ca, ¿e
ogólna kwota wydatków bud¿etowych winna byæ
dostosowana do ogólnej kwoty dochodów
bud¿etowych.
Bud¿et Gminy Tryñcza na 2008 rok po raz
pierwszy, od kilkunastu lat, charakteryzuje siê

Komisja ds. bud¿etu po wyjaœnieniach
Skarbnika i Wójta Gminy przyjê³a plan dochodów
jako realistyczny. Jednak Ÿród³a dochodu obarczone
s¹ ryzykiem wykonania. G³ównie czynnikami
zwiêkszonego ryzyka mog¹ wyst¹piæ w poz. 3 –
podatki lokalne, g³ównego podatnika Fabryki
Wagonów. Uregulowanie zaleg³ych zobowi¹zañ
napawa optymizmem, lecz brak jest potwierdzenia
stabilizacji finansowej w okresie przysz³ym. Ponadto
brak szacunkowych danych wp³ywu ulgi

Nasi radni pracuj¹ nad bud¿etem

wydatkami, które nie s¹ pokrywane deficytem.
Oznacza to, ¿e nie planuje siê kredytów dla
finansowania zadañ gospodarczych gminy. Przed
prezentacj¹ planu strony wydatkowej bud¿etu, nale¿y
odpowiedzieæ sobie na pytanie, jakie s¹ Ÿród³a
dochodu bud¿etowego? Odpowiedzi nale¿y
poszukiwaæ wœród danych zawartych w tabeli nr1.

prorodzinnej na udzia³ w podatkach PIT. Analiza
pó³rocznego wykonania planowanych dochodów
pozwoli uwiarygodniæ ocenê.
Najwiêkszy entuzjazm wywo³uje strona
wydatków bud¿etowych. Wi¹¿emy z tym spo³eczne
i osobiste nadzieje w zaspakajaniu potrzeb. Dla
zobrazowania struktury wydatkowej bud¿etu,
zapraszam do analizy danych zamieszczonych
w tabeli nr 2.

Z analizy planu wydatków wynika:
1) zindeksowane o wzrost inflacji wydatki sztywne
zapewniaj¹ funkcjonowanie na porównywalnym
poziomie do roku 2007;
2) wydatki inwestycyjne na poziomie 3.775 tys. z³
wp³yn¹ na kontynuacjê rozwoju gospodarczego
gminy;
3) istniej¹ mo¿liwoœci dalszej absorpcji œrodków
z funduszy Unii Europejskiej. W przypadku
realizacji projektów 50/50 istnieje szansa
prowadzenia inwestycji na poziomie ponad 6 mln
z³otych;
4) warunkiem du¿ej reasumpcji œrodków
zewnêtrznych jest realizacja wy³¹cznie zadañ
wspieranych funduszami zewnêtrznymi, innymi
jak kredyt bankowy;
5) zauwa¿a siê ponadto mo¿liwoœæ korzystania z tzw.
projektów „miêkkich” wspó³finansowanych na
poziomie wydatków sztywnych;

6) znaczenia nabiera kierunek rozwoju
przedsiêbiorczoœci przyjêtej przez Radê Gminy.
Oprócz inwestycji w przysz³e dochody gminy
jest mo¿liwoœæ podniesienia walorów
ekonomicznych, urbanistycznych, ochrony
œrodowiska oraz rozwoju spo³ecznego.
Podsumowuj¹c, zwracam uwagê na potrzebê
du¿ego dynamizmu, asertywnoœci i menad¿erskiego
podejœcia zarz¹dczego Wójta Gminy Ryszarda
Jêdrucha. Znaj¹c dotychczasowe osi¹gniêcia Wójta,
jestem spokojny, ¿e strategiczne cele zostan¹
zrealizowane. Szanownym czytelnikom, ¿yczê
zadowolenia z rozwoju gminy w ujêciu materialnym
i niematerialnym.
Przewodnicz¹cy Komisji ds. Bud¿etu
Stanis³aw Wielgos

Od 1 stycznia 2008 roku zmieni siê zakres
opodatkowania samochodów ciê¿arowych. Obecnie
dopuszczalna masa ca³kowita samochodów
ciê¿arowych opodatkowanych wynosi od 3,5 tony.
Oznacza to, ¿e podatkiem objête s¹ równie¿ pojazdy
o masie wynosz¹cej 3,5 ton. Zmieni siê to od 2008

roku – opodatkowaniu bêd¹ podlegaæ samochody
ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 ton. W zwi¹zku z ustawowymi zmianami od 2008
roku w naszej gminie 11 podatników za 12 pojazdów
nie bêdzie op³acaæ podatku.
Maria Grzebyk

Na sesji Rady Gminy Tryñcza w dniu
15.11.2007 r. podjêto uchwa³ê w sprawie obni¿enia
œredniej ceny skupu ¿yta z kwoty 58.29 z³. ustalonej
przez GUS za 1q do kwoty 40.00 z³. za 1 q. Cena ¿yta
ma wp³yw na stawkê podatku rolnego, poniewa¿ jego
stawkê wylicza siê jako równowartoœæ pieniê¿n¹
2,5q ¿yta za 1 ha przeliczeniowy i równowartoœæ 5q
¿yta za 1 ha fizyczny. Zatem na terenie gminy Tryñcza

stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw
rolnych od 1 ha przeliczeniowego bêdzie wynosiæ
100z³, natomiast dla gruntów niewchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego od 1 ha fizycznego
gruntów bêdzie wynosiæ 200 z³. Stawki podatku
rolnego s¹ porównywalne do stawek uchwalonych
w s¹siednich gminach.
Maria Grunt

Rada Gminy Tryñcza w dniu 17 grudnia br. na
wyjazdowej sesji w Ubieszynie uchwali³a bud¿et
gminy na 2008 r.
Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ tworzenia
i uchwalania bud¿etu gminy poszczególne jednostki
podleg³e Radzie Gminy w listopadzie przedstawi³y
Wójtowi Gminy swoje propozycje do bud¿etu .

Opracowany projekt bud¿etu przez Wójta Gminy
i przed³o¿ony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie zosta³ przez nich
pozytywnie zaopiniowany.

Na terenie naszej gminy powstanie
Tryniecki
Park Przemys³owy i Inkubator
Przedsiêbiorczoœci. Wolê utworzenia Inkubatora
wyrazi³a Rada Gminy Tryñcza na listopadowej
sesji. Inkubator bêdzie uruchomiony na wolnych
terenach przeznaczonych pod zabudowê
p r z e m y s ³ o w ¹ w Tr y ñ c z y i t e r e n a c h
poprzemys³owych w otoczeniu Fabryki Wagonów
w Gniewczynie.
Termin realizacji sk³ada siê z dwóch
etapów:
I etap: budowa Inkubatora w Tryñczy w latach
2008- 2009;
II etap: uzbrojenie terenów Trynieckiego Parku
Przemys³owego w Gniewczynie w latach
2010- 2012.
Powstanie Inkubatora zapewni warunki
techniczne do prowadzenia i rozwoju
p r z e d s i ê b i o r s t w, u d o s t ê p n i o d p o w i e d n i o
przygotowane powierzchnie na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej. W szczególnoœci udzieli

Edward Wiecheæ

Tereny pod inwestycje ju¿ czekaj¹ (Gniewczyna)

pomocy nowo powsta³ym firmom w pocz¹tkowym,
najtrudniejszym okresie ich istnienia, celem
osi¹gniêcia przez nie zdolnoœci do samodzielnego
rozwoju i funkcjonowania na rynku.
Bogus³awa Kornak

W roku 2007 Gmina Tryñcza przeprowadzi³a osiem
postêpowañ zgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
w dwóch przedzia³ach kwotowych:
W pierwszym z nich obejmuj¹cych przedzia³ od 6 do
60 tys. euro przeprowadzono nastêpuj¹ce
postêpowania:
1. Budowa oœwietleñ ulicznych w Jagielle przy
drogach gminnych
i powiatowych.
2. Opracowanie projektów
chodników przy drodze
wojewódzkiej i krajowej.
3. Opracowanie projektów
remontów trzech dróg
powiatowych relacji Tryñcza
– Ubieszyn, Gniewczyna
£añcucka – Gorzyce,
Gniewczyna £añcucka –
Grodzisko.
4. Przebudowa czterech dróg
powiatowych, obejmuj¹ca
dwa etapy w Gorzycach,
Jagielle, Tryñczy i G³ogowcu.
5. Budowa oœwietleñ
ulicznych w Gniewczynie
£añcuckiej, Gniewczynie
Trynieckiej, Gorzycach,
Tryñczy – Zawis³oczu, Wólce Ma³kowej, Wólce
Ogryzkowej i G³ogowcu.
Drugi przedzia³ powy¿ej 60 tys. euro obj¹³
postêpowania:
1. Przebudowa kot³owni z wêglowych na gazowe,
wykonanie instalacji c.o. w budynkach
komunalnych
2. Dostawa i monta¿ dŸwigu osobowego - Zespó³
Szkó³ w Tryñczy
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci Gorzyce
Ponadto przeprowadzonych zosta³o
dwadzieœcia postêpowañ o wartoœæ szacunkowej do
6 tys. euro, do których nie ma obowi¹zku stosowania
w/w ustawy, jednak w celu równorzêdnego
traktowania Wykonawców, udzielone zosta³y one
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Urzêdzie Gminy Tryñcza
norm¹ ISO 9001:2000.
O trudnoœciach zwi¹zanych z udzielaniem
zamówieñ publicznych nale¿y wspomnieæ na
przyk³adzie postêpowania „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Gorzyce”.
Zosta³o ono wszczête w dniu 13 sierpnia 2007r.,
jednak w trakcie jego trwania wp³yn¹³ protest,
a póŸniej odwo³anie na rozstrzygniêcie wyników
przetargu.
Dnia 26 paŸdziernika 2007 r. odby³a siê rozprawa
w Urzêdzie Zamówieñ Publicznych w Warszawie,
gdzie Zespó³ Arbitrów wyda³ wyrok orzekaj¹cy

Remont drogi powiatowej

oddalenie odwo³ania Wykonawcy. Dopiero wtedy
Gmina Tryñcza w dniu 21 listopada 2007 r. mog³a
podpisaæ umowê z Wykonawc¹ tj. Firm¹ SANITEX
Sp. z o.o. z Tryñczy na realizacjê tej inwestycji na
kwotê brutto: 3 304 548,77 z³ z terminem wykonania
do 31 marca 2009 r.
Nadmieniæ trzeba, ¿e Gmina w roku 2007r.
na podstawie podpisanych dwóch porozumieñ ze
Starostwem Powiatowym w Przeworsku o wspólnej
realizacji remontów dróg powiatowych
w Gorzycach, Jagielle, Tryñczy i G³ogowcu
wykona³a nak³adki na tych drogach. Pierwszy etap
zrealizowany zosta³ na prze³omie czerwca i sierpnia
bie¿¹cego roku.
Etapu drugiego ze wzglêdu na z³e warunki
pogodowe pod koniec tego roku nie uda³o siê
wykonaæ. Jego kontynuacja nast¹pi w pierwszym
kwartale 2008 roku.
Artur Kornafel

Wy s i ³ e k i n w e s t y c y j n y w z a k r e s i e
infrastruktury technicznej i socjalnej w gminie
w 2007r. nakierowany by³ na dalsze porz¹dkowanie
gospodarki wodno - œciekowej.
By³a to kontynuacja przedsiêwziêcia
zwi¹zanego z budow¹ sieci kanalizacyjnej. W 2007
roku w tym obszarze zrealizowano kilka zadañ.
Najwa¿niejsze z nich t? przeprowadzona procedura
przetargowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej
w Gorzycach. Zapewne mieszkañcy Gorzyc nie zdaj¹
sobie sprawy z tego, ¿e to zadanie wymaga³o wiele
trudu zwi¹zanego chocia¿by z opracowaniem
niezbêdnych dokumentów oraz wy³onienia
wykonawcy. Dzia³ania w tym zakresie zosta³y
pomyœlnie zakoñczone.
W wyniku postêpowania przetargowego,
21 listopada 2007 r. podpisaliœmy umowê z firm¹
„SANITEX” spó³ka z o.o z siedzib¹ w Tryñczy na
wykonanie tej inwestycji. Nadzór inwestorski
sprawowaæ bêdzie firma Handlowo-Us³ugowa
Edwarda Sochy z Sieniawy. Termin wykonania
kanalizacji planowany jest na koniec marca 2009r.
Trochê wyd³u¿ony okres realizacji podyktowany jest
przede wszystkim harmonogramem naborów
wniosków o dofinansowanie ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Aby
pozyskaæ œrodki zewnêtrzne na ten cel, gmina musi
zabezpieczyæ w bud¿ecie 3 304 tys. z³otych. Zakres
ca³ej inwestycji to 25 km sieci, 8 przepompowni,
przejœcia pod drogami, skrzy¿owania z gazoci¹gami
œredniego i wysokiego ciœnienia, przekroczenia potoku
Przykopa. Zadanie to wymaga wielu uzgodnieñ,
poniewa¿ kolektor bêdzie przebiega³ przez oko³o 500
dzia³ek. Dlatego bardzo wa¿ne jest, aby Spo³eczny
Komitet Budowy Kanalizacji Gorzyc aktywnie
w³¹czy³ siê do sprawnego sfinalizowania tej inwestycji.
W ramach porz¹dkowania gospodarki wodnej
Komunalny Zak³ad Bud¿etowy wykona³ sieæ
wodoci¹gow¹ w przysió³ku „Porêby” w Gniewczynie
£añcuckiej oraz zakoñczy³ rozbudowê sieci
wodoci¹gowej w Ubieszynie.
Zosta³a równie¿ opracowana dokumentacja
geologiczna i odwiercona studnia S-II bis na ujêciu
wody w Jagielle. Niezbêdne by³o te¿ opracowanie
dokumentacji na likwidacjê istniej¹cego otworu
studziennego.
Obecnie og³oszony jest przetarg na wykonanie
koncepcji i projektów budowlanych dotycz¹cych sieci
kanalizacyjnej w Zawis³oczu Ma³ym i Du¿ym
w Gniewczynie £añcuckiej i Trynieckiej. Ze wzglêdu
na to, ¿e dla gospodarstw znajduj¹cych siê na tym
obszarze kupujemy wodê z Gminy Grodzisko Dolne,
nale¿a³o og³osiæ przetarg na opracowanie projektu
spiêcia istniej¹cego tam wodoci¹gu do sieci naszej
gminy. W zakres zamówienia wchodzi tak¿e

opracowanie rozbudowy sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej w Jagielle, Wólce Ogryzkowej, Wólce
Ma³kowej, Gorzycach i Tryñczy. Termin otwarcia ofert
planowany jest na grudzieñ 2007 r. Obecnie trwaj¹
prace przy projektowaniu rozbudowy sieci
wodoci¹gowej w G³ogowcu.
W dalszym ci¹gu realizowane jest zadanie
zwi¹zane z oœwietleniami ulicznymi, w celu poprawy
stanu bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg. Na
pocz¹tku 2007 r. wykonano oœwietlenie w Jagielle,
zainstalowano tam 9 lamp oœwietleniowych przy
drodze powiatowej w stronê Gorzyc, 4 lampy
i 1 oprawê przy koœciele oraz 3 oprawy w Ma³ej
Jagielle. Zakoñczono ju¿ budowê oœwietlenia
w Gorzycach, gdzie za³o¿ono 17 lamp, natomiast
w Gniewczynie Trynieckiej 5 lamp, w Tryñczy –
Zawis³oczu 12 lamp, w Wólce Ma³kowej podwieszono
4 oprawy na istniej¹cych s³upach, w G³ogowcu

Oœwietlony parking przy koœciele w Gniewczynie £añcuckiej

podwieszono 6 opraw, w Gniewczynie £añcuckiej
dobudowano 1 lampê i w Wólce Ogryzkowej
wykonano 1 lampê. Uzupe³niono oœwietlenie w
Ubieszynie, zainstalowano tam 2 oprawy. Oœwietlono
parkingi przy koœcio³ach w Tryñczy i Gniewczynie
£añcuckiej. Trwaj¹ prace zwi¹zane z oœwietleniem
stadionów sportowych w Jagielle, Gorzycach,
Gniewczynie i Tryñczy. Wykonawc¹ tych zadañ jest
Przedsiêbiorstwo Us³ugowe - Leszek Soko³owski
z Bi³goraja. Na wykonanie zadañ w zakresie
oœwietlenia, a tak¿e na opracowanie projektów
technicznych gmina przeznaczy³a w³asne œrodki
w wysokoœci 380 tys. z³otych.
Po kolejnych negocjacjach Wójta Gminy z dyrektorem
Rejonu Energetycznego pojawi³a siê mo¿liwoœæ
sfinansowania zakupu i podwieszenia lamp przez
Rejon w miejscowoœciach, w których nie jest
wymagane pozwolenie budowlane.
Diagnozowaniem takich lokalizacji zajêli siê m.in.
so³tysi poszczególnych wsi. Z diagnozy wynika, ¿e
w ca³ej gminie istnieje potrzeba dowieszenia 39 opraw.

Mamy ju¿ kompletne projekty do realizacji dalszych
oœwietleñ w Jagielle, G³ogowcu, Ubieszynie, Tryñczy
i na kontynuacjê oœwietlenia w Gniewczynie
Trynieckiej.
W celu poprawy stanu bezpieczeñstwa na
drogach Wójt Gminy zawar³ wiele umów
z Podkarpackim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
i Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad
z Rzeszowa, które dotycz¹ wspólnej realizacji
dalszej czêœci chodników w Wólce Ma³kowej,
Gniewczynie Trynieckiej i Tryñczy. O sposobie
finansowania pisaliœmy, w poprzednim
kwartalniku, zaœ dla przypomnienia informujemy,
¿e budowê chodników w ci¹gu drogi krajowej
finansowa³a gmina, natomiast kostkê, krawê¿niki,
obrze¿a dostarczy³a GDDKiA. Budowa chodnika
przy drodze wojewódzkiej sfinansowana zosta³a
w 50% przez gminê i PZDW w Rzeszowie. Zosta³y
zakoñczone prace zwi¹zane z budow¹ chodnika
w Wólce Ma³kowej i Gniewczynie Trynieckiej.
Znacznie poprawi³o siê u nas bezpieczeñstwo pieszych,
gdy¿ zosta³y utworzone dwa przejœcia w Tryñczy. Takie
przejœcia s¹ ju¿ w Gorzycach, Gniewczynie £añcuckiej
i Ubieszynie. Czynimy starania, by przejœcia dla
pieszych powsta³y w Gniewczynie Trynieckiej i Wólce
Ma³kowej.

Wybudowany odcinek chodnika w Gniewczynie Trynieckiej

Obecnie gmina posiada pozwolenia na budowê
chodnika w Ubieszynie i ku koñcowi zmierza
postêpowanie w sprawie uzyskania pozwolenia dot.
budowy chodnika w Gorzycach, w Wólce Ogryzkowej,
Gniewczynie £añcuckiej i Wólce Ma³kowej. Trwa
projektowanie odcinków chodnika od ronda w stronê
ka¿dej miejscowoœci.
Na obszarze gminy w ka¿dej miejscowoœci
wykonano nowe nawierzchnie na drogach, zarówno
gminnych, jak i powiatowych.
Do istotnych osi¹gniêæ w zakresie
infrastruktury drogowej jest wykonanie parkingów
w Gniewczynie, w Wólce Ma³kowej, w Tryñczy oraz
zatoki autobusowej w Gorzycach.
Zakupiliœmy i zamontowaliœmy wiaty autobusowe

w Gorzycach oraz przy rondzie.
Oprócz inwestycji z zakresu ochrony

Nowa wiata przystankowa obok ronda

œrodowiska, poprawy stanu bezpieczeñstwa na
drogach, wykonanie nowych nawierzchni w 2007r.,
gmina wyda³a sporo w³asnych œrodków na oœwiatê
i kulturê. Do nich mo¿emy zaliczyæ budowê hali
sportowej, remonty budynków szkolnych, WDK,
remiz stra¿ackich.
Powa¿nym osi¹gniêciem inwestycyjnym by³o
zakoñczenie budowy i oddanie do u¿ytku we wrzeœniu
br. hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Tryñczy.
Wielokrotnie pisaliœmy ju¿ o przebiegu budowy.
Dokumentacjê fotograficzn¹ z raportów miesiêcznych
ca³ej budowy, pocz¹wszy od przekazania placu, do jej
zakoñczenia mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej
naszego urzêdu. Wielkim sukcesem jest to, ¿e
w okresie dwóch lat powsta³a pe³nowymiarowa hala
widowiskowo – sportowa z zapleczem sanitarnym,
trybunami sta³ymi na 216 miejsc, ³¹cznikiem
komunikacyjnym i dydaktycznym oraz z boiskiem
tartanowym. Zgodnie z wymogami prawa obiekt
zosta³ przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
Wyposa¿ony jest w windê. Przypomnijmy, ¿e
generalnym wykonawc¹ by³a firma INTEGRAL
z Rzeszowa, z któr¹ gmina podpisa³a umowê
podstawow¹ na kwotê 4,5 mln z³otych.
Na realizacjê tej inwestycji gmina otrzyma³a
wsparcie finansowe w kwocie 1 020 tys. z³. ze œrodków
pochodz¹cych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
i 100 tys. z³. w ramach programu „Wyrównywania
Szans Edukacyjnych”.
W trakcie budowy staraliœmy siê o uzyskanie zmiany
warunków pozwolenia, poniewa¿ chcieliœmy
zastosowaæ takie rozwi¹zanie, które przyczyni³y siê do
poprawy funkcjonalnoœci i gwarantuj¹ efektywniejsze
wykorzystanie pomieszczeñ. Z tego te¿ powodu
wyst¹pi³y prace dodatkowe i uzupe³niaj¹ce.
Zakoñczona inwestycja s³u¿y ju¿ uczniom i ca³emu
spo³eczeñstwu naszej gminy.
cd. na str.14

Zgodnie z planem przebiega³y prace
remontowe w pozosta³ych obiektach oœwiatowych.
W szkole w Jagielle Komunalny Zak³ad Bud¿etowy
adaptowa³ pomieszczenia na kuchniê, do której
zakupiono potrzebne urz¹dzenia. Zaadaptowano
pomieszczenie na potrzeby przedszkola. Zosta³a
wykonana nowa kot³ownia opalana gazem.
W Gniewczynie wykonano elewacjê na starej czêœci
szko³y. W Gorzycach zrobiono iniekcjê budynku

i czêœæ chodnika. W szkole w G³ogowcu wykonano
gazowe centralne ogrzewanie. W tym roku
w budynkach komunalnych zosta³y zlikwidowane
kot³ownie i piece wêglowe. Wiele prac wykonano
w budynkach WDK. Sta³y siê one bardziej
funkcjonalne, estetyczne, zatem lepiej s³u¿¹ lokalnym
spo³ecznoœciom.

Bie¿¹cy rok by³ bogaty w inwestycje drogowe.
Dziêki dotacjom z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz ze œrodków
w³asnych wyremontowano 10,5 km dróg gminnych
i dojazdowych .
Do najwa¿niejszych z nich mo¿emy zaliczyæ

z t³ucznia.
Kolejn¹ form¹ dotacji, by³y pieni¹dze
przeznaczone na usuwanie skutków powodzi
w Tryñczy, G³ogowcu, Gniewczynie. W ramach dotacji
wyremontowano 930 mb dróg.
Ze œrodków w³asnych po³o¿ono ³¹cznie na
d³ugoœci 850 mb nawierzchniê mineralno – bitumiczn¹
w miejscowoœciach Gniewczyna Tryniecka, Tryñcza,
jak równie¿ wyremontowano drogi t³uczniem
kamiennym i kliñcem na ³¹czn¹ d³. 2,7 km w
miejscowoœciach Wólka Ogryzkowa, Tryñcza,
Gniewczyna Tryniecka „Zawis³ocze Ma³e”,
Gniewczyna £añcucka „Zawis³ocze Du¿e”. Przy
pomocy sprzêtu KZB w Tryñczy odremontowano drogi
w Gorzycach i Jagielle, a tak¿e zebrano pobocza na
drogach gminnych.
Nadmienia siê równie¿, ¿e zosta³y poczynione
starania o dotacje na rok 2008. Zosta³y z³o¿one wnioski
o dotacje w Urzêdzie Marsza³kowskim na remont dróg
poscaleniowych w miejscowoœciach Gorzyce, Jagie³³a
oraz Wólka Ma³kowa. Ponadto z³o¿ono 10 projektów
na remont dróg na terenie gminy do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a tak¿e zosta³y
wykonane pe³ne projekty i dokumentacje na drogi
gminne relacji Gniewczyna £añcucka i Gniewczyna
Tryniecka „Hyczówki” oraz Ubieszyn – G³ogowiec.

Droga gminna w Jagielle

drogi w miejscowoœciach Gniewczyna £añcucka
„Porêby”, Jagie³³a, Jagie³³a Ma³a, Ubieszyn, Tryñcza,
Wólka Ogryzkowa. W tych miejscowoœciach na
d³ugoœci ponad 2.5 km po³o¿ono dwukrotne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni za pomoc¹
emulsji i grysów. Koszt modernizacji wyniós³ prawie
300 tys. z³
Ze œrodków uzyskanych z Urzêdu
Marsza³kowskiego w wysokoœci 220 tys. z³otych
w ramach zagospodarowania poscaleniowego
zmodernizowano ponad 2,2 km dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowoœciach: Gorzyce
i Jagie³³a.
Ponadto przeprowadzono remonty dróg
w miejscowoœciach: Tryñcza, Ubieszyn i G³ogowiec,
które by³y dofinansowane w 50 % z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie tj.
w kwocie 30 tys z³, za co wyremontowano 1,3 km dróg

Zofia Nowak

Wyremontowana droga gminna
w Gniewczynie Trynieckiej “Dó³”

Penkal Tomasz

Koniec roku sk³ania nas do dokonania
pewnego rodzaju bilansu, co uda³o siê zrealizowaæ
i z jakim efektem , a nad czym jeszcze nale¿y
pracowaæ. Mijaj¹cy rok z pewnoœci¹ na trwa³e
wpisze siê w karty lokalnej historii.

Mo¿na wiêc powiedzieæ ,¿e w ka¿dym roku poprawia
siê stan bazy lokalowej szkó³ . W tym roku zosta³
docieplony budynek szko³y w Gniewczynie
£añcuckiej oraz wymieniono drzwi do
klasopracowni. W Gorzycach wykonano iniekcjê
nowej czêœci szko³y, w G³ogowcu centralne
ogrzewanie na gaz, natomiast w Ubieszynie
wjazd do szko³y oraz parking. Jagie³³a
wzbogaci³a siê o now¹ kuchniê. Reasumuj¹c,
wykonano ju¿ bardzo du¿o prac we
wszystkich szko³ach. Mamy nadziejê, ¿e
w nastêpnych latach bêd¹ kontynuowane
kolejne zadania, oczywiœcie w miarê
mo¿liwoœci finansowych.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e czynione
s¹ starania ,aby wszystkie szko³y obra³y
sobie patrona oraz posiada³y sztandar.
Wspomnê, ¿e Szko³a w Gniewczynie
£añcuckiej posiada imiê gen. Antoniego
Chruœciela oraz sztandar. Szko³a w Tryñczy
obra³a sobie za patrona œw. Jana Kantego
i równie¿ posiada sztandar. Imiê Tadeusza
K¹cik patrona - œw. Jana Kantego w Zespole Szkó³ w Tryñczy
Koœciuszki nosi ju¿ od dawna szko³a
Otó¿ we wrzeœniu oddana zosta³a do u¿ytku hala
w Ubieszynie. Pozosta³e szko³y obecnie rozpoczê³y
widowiskowo- sportowa w Tryñczy , która s³u¿y nie
ju¿ szerokie dzia³ania, które maj¹ na celu obranie
tylko dzieciom i m³odzie¿y szkolnej , lecz tak¿e ca³ej
patronów oraz wykonanie sztandarów. O wyborze
spo³ecznoœci . Mieliœmy ju¿ mo¿liwoœæ
uczestniczyæ m.in. w prelekcji
wyg³oszonej przez Roksanê Szczêch pracownika Instytutu Pamiêci Narodowej
O/
Kraków z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci. Ponadto mo¿na by³o
obejrzeæ miêdzynarodowe rozgrywki
w halowej pi³ce no¿ne, kiedy to
rywalizowali ze sob¹ policjanci
z Podkarpacia oraz dru¿yny policjantów
z Ukrainy, S³owacji i Wêgier .
Jest to ju¿ druga hala sportowa - po
Gniewczynie - w naszej gminie.
W najbli¿szym czasie wykonany bêdzie
projekt budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkó³ w Gorzycach .Istotne
zmiany
zasz³y równie¿ w Szkole
w Jagielle. Uda³o siê przebudowaæ
Nowoczesna kot³ownia gazowa w Szkole w Jagielle
kot³owniê wêglow¹ na gazow¹. W
postaci, która bêdzie patronem szko³y decyduj¹
pomieszczeniach po kot³owni powstanie sala
wszystkie organy tj. rodzice , uczniowie i nauczyciele.
gimnastyczna. Tak wiêc w najbli¿szym czasie we
Tutaj musz¹ byæ przecie¿ zachowane wszelkie
wszystkich szko³ach poprawi¹ siê warunki do
procedury. Planuje siê, ¿e w 2008r. sztandar otrzyma
rozwijania sportu . Z myœl¹
szko³a w Ubieszynie, w 2009r. nast¹pi uroczyste
o m³odym pokoleniu,w bie¿¹cym roku szkolnym we
nadanie imienia i poœwiêcenie sztandaru w szkole w
wszystkich gimnazjach wprowadzono dodatkowe
Gorzycach, zaœ w Jagielle taka uroczystoœæ odbêdzie
zajêcia sportowe po 2 godz. tygodniowo. Maj¹ one na
siê w 2010r.
celu integrowaæ m³odzie¿ gimnazjaln¹ z ca³ej gminy.
Teresa Wielgos

Dzieñ Nauczyciela jest czasem
nagradzania i wyró¿niania nauczycieli za ich trud
i poœwiêcenie. W tym roku Minister Edukacji
Narodowej przyzna³ Medale Komisji Edukacji
Narodowej – najwy¿sze wyró¿nienie resortowe
czterem nauczycielom z naszej gminy.
Otrzymali je z r¹k Podkarpackiego
Kuratora Oœwiaty i Wicewojewody: Gra¿yna
Szybiak i Andrzej Swatek z Zespo³u Szkó³
w Gorzycach, Krystyna Krupa z Zespo³u Szkó³
i Przedszkola Samorz¹dowego w Jagielle
i Józef Nowosielski z Zespo³u Szkó³ w Tryñczy.
Gratulujemy!
REDAKCJA
Pami¹tkowe zdjêcie wyró¿nionych nauczycieli

W wyniku budowy hali sportowej oraz
rozbudowy szko³y Zespó³ Szkó³ w Tryñczy
otrzyma³ dodatkowe pomieszczenia dla celów
dydaktycznych.
Zakoñczenie inwestycji i oddanie jej do
u¿ytku nast¹pi³o 27 wrzeœnia br. Zadanie to
wymaga³o bardzo du¿ych nak³adów
finansowych, dlatego te¿ nasze w³adze
ustawiczne czyni¹ starania, które maj¹ na celu
pozyskanie dodatkowych œrodków pieniê¿nych
z ró¿nych Ÿróde³, równie¿ na zadania oœwiatowe.
W paŸdzierniku br. wys³aliœmy wniosek
wraz z uzasadnieniem do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o dofinansowanie wyposa¿enia
w niezbêdny sprzêt i pomoce dydaktyczne nowo
oddanych do u¿ytku pomieszczeñ do nauki
w Zespole Szkó³ w Tryñczy.
Sporz¹dzony kosztorys wyposa¿enia wynosi³
ponad 200 tys. z³otych. Z niecierpliwoœci¹
czekaliœmy na decyzjê Ministerstwa, bo przecie¿
takich wniosków sp³ywa ogromna iloœæ.
No i uda³o siê ! Pod koniec listopada br.
otrzymaliœmy informacjê, i¿ przyznano nam 95 tys.
z³otych z rezerwy oœwiatowej.
Wi e l k a r a d o œ æ z a p a n o w a ³ a
szczególnie w szkole, bo to przecie¿ niebagatelna
suma, chocia¿ prawie o po³owê mniejsza od kwoty
wnioskowanej. Za takie pieni¹dze mo¿na ju¿ kupiæ
nowoczesne wyposa¿enie. Nale¿y wspomnieæ, ¿e s¹
to kolejne œrodki uzyskane na wyposa¿enie naszych
szkó³ (w 2005 r. otrzymaliœmy 63 tys. z³otych).

Lekcja geografii w nowoczesnej pracowni

Pieni¹dze wykorzystamy na zakup œrodków i pomocy
dydaktycznych, sprzêtu RTV, sprzêtu sportowego
i pomocy do wychowania fizycznego, wyposa¿ymy
salê do prowadzenia gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej oraz si³owniê dla dzieci i m³odzie¿y.
Ostatnio stale poprawia siê baza lokalowa
i wyposa¿enie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Tryñczy, co zdecydowanie wp³ywa na kszta³cenie
i wychowanie m³odego pokolenia. To kolejny dowód
na to , ¿e szanse edukacyjne m³odzie¿y wiejskiej s¹
wyrównywane.
Takiej szko³y, jak nasza mo¿e pozazdroœciæ
niejedno miasto.
Zygmunt Kulpa

Dziêki inicjatywie wójta gminy Tryñcza,
w³adz Zespo³u Szkó³ w Tryñczy oraz przy wspó³pracy
Gminnego Oœrodka Kultury i Chóru „Cantilena”,
15 listopada br. zosta³a zorganizowana akademia dla

Wystêp uczniów Zespo³u Szkó³ w Tryñczy

uczczenia œwiêta niepodleg³oœci Polski.
Uroczystoœæ mia³a miejsce w hali widowiskowosportowej w Tryñczy. Zosta³a podzielona na dwie
czêœci. Pierwsza dotyczy³a samej rocznicy
niepodleg³oœci. Wziêli w niej udzia³ dzieci
i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³, którzy wyst¹pili
z patriotycznym apelem oraz Chór „Cantilena”,
który zaprezentowa³ narodowe pieœni.
W drugiej czêœci wszyscy zebrani mieli
mo¿liwoœæ wys³uchania prelekcji goœcia naszej
uroczystoœci - Roksany Szczêch, historyka
krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci
Narodowej, która wyg³osi³a dwuczêœciow¹
prelekcjê, po³¹czon¹ z pokazem multimedialnym.
W pierwszej, pt. „Aparat bezpieczeñstwa PRL –

pos³ugiwali siê funkcjonariusze Urzêdu
Bezpieczeñstwa, rozpracowuj¹c podziemie
niepodleg³oœciowe w latach 1947 – 1949. Za przyk³ad
poda³a oddzia³ Jana Totha ps. „Mewa”, który dzia³a³
na terenie Gminy Tryñcza. Zebrani mieli okazjê
zobaczyæ zdjêcia funkcjonariuszy prowadz¹cych
œledztwo oraz przeœladowanych. Nie lada gratkê
stanowi³y unikalne zdjêcia z rewizji, dokonanej
25 maja 1949 roku, w koœciele trynieckim pod
wezwaniem œw. Kazimierza. Przedstawia³y one
znalezion¹ broñ, nale¿¹c¹ do oddzia³u „Mewy”,
ukryt¹ przez miejscowego proboszcza ks. Wojciecha
Lorenca (równie¿ widocznego na fotografii
z koœcielnym - Franciszkiem Jakubcem). Druga
czêœæ prelekcji dotyczy³a „Zagadnieñ z zakresu
problematyki akt aparatu bezpieczeñstwa”. Roksana
Szczêch omówi³a g³ówne typy archiwaliów, co by³o
zwi¹zane z zasadnicz¹ kwesti¹ istnienia lub nie,
mo¿liwoœci odnalezienia cennych informacji ze
zniszczonych akt.

Licznie zgromadzona na uroczystoœci publicznoœæ

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uroczystoœæ z okazji
odzyskania niepodleg³oœci by³a po raz pierwszy
zorganizowana w takim wydaniu i z takim
rozmachem. Ponadto godna uwagi by³a nie tylko
liczba i ranga przyby³ych goœci, ale równie¿ to, ¿e
liczny udzia³ wziêli w niej mieszkañcy gminy oraz -co
bardzo cieszy -dzieci i m³odzie¿, dla których przecie¿
korzyœci p³yn¹ce z tej lekcji historii s¹ nie do
przecenienia. Nic bardziej nie kszta³tuje poczucia
patriotyzmu, jak udzia³ w takiej uroczystoœci.
Miejmy nadziejê, ¿e lokalne w³adze bêd¹
podejmowa³y podobne inicjatywy w kolejnych
latach, przy du¿ej spo³ecznej aprobacie.
Prelekcja Roksany Szczêch

funkcjonowanie i metody dzia³ania” prelegentka
omówi³a sposoby pracy, metody dzia³ania, jakimi

Marcin Borcz

Przys³owia zakorzeni³y siê w naszym ojczystym
jêzyku, wzbogacaj¹ go, dodaj¹ uroku, m¹droœci
i humoru.
Stosuj¹c w swoich wypowiedziach przys³owia,
pouczamy, piêtnujemy, radzimy albo wyjaœniamy.
Przys³owia zawieraj¹ alegorycznoœæ, obrazowoœæ,
maj¹ charakter dydaktyczny i powszechnie
wystêpuj¹. Ka¿de przys³owie posiada jakiœ sens
moralny, pouczaj¹cy, mówi o nakazach b¹dŸ
zakazach, podaje pewne przestrogi, radzi jak
powinniœmy postêpowaæ.Dlatego te¿ zosta³y uznane
za wyraz „m¹droœci narodów”.
W przys³owiach utrwali³y siê uniwersalne
normy, idea³y i wartoœci.
Wypowiedzenia te pochodz¹ z treœci Biblii,
z m¹droœci staro¿ytnych filozofów, z literatury, no
i z ¿ycia codziennego. S¹ one kulturowym
poradnikiem, zawieraj¹cym zdroworozs¹dkow¹
m¹droœæ, wartoœciowe rady, wskazówki, pouczenia.
Przys³owia mog¹ spe³niaæ ró¿norodne funkcje
w dzia³alnoœci wychowawczej szko³y, w domu
rodzinnym, a tak¿e w samowychowaniu m³odego
pokolenia.
Znajomoœæ wartoœciowych przys³ów
zdecydowanie pog³êbia wiedzê o cz³owieku
i kontaktach miêdzy ludŸmi, wzbogaca w³asn¹
osobowoœæ, zwiêksza wra¿liwoœæ. Poszerzaj¹ one
wyobraŸniê i przyczyniaj¹ siê do œwiadomego
wyboru wartoœci oraz rozwijaj¹ uczucia spo³eczno –
moralne. S³u¿¹ do ilustrowania ró¿nych sytuacji
wychowawczych, przekazuj¹ wzory i idea³y
wspó³¿ycia spo³ecznego, wytykaj¹ wady i u³omnoœci
charakteru cz³owieka. Dziêki nim zg³êbia siê etos
pracy, uczciwoœæ, godnoœæ, wytrwa³oœæ, dobro,
mi³oœæ bliŸniego, przyjaŸñ, szacunek dla osób
starszych. S¹ doskona³ym czynnikiem wychowania
spo³eczno – moralnego, poniewa¿ demaskuj¹ fa³sz
i ob³udê, oœmieszaj¹ pijañstwo, sk¹pstwo,
plotkarstwo, zawiœæ, pod³oœæ.
Przys³owia na wsi s¹ bardziej znane i cenione,
poniewa¿ wyros³y one z ludowej tradycji i tkwi¹
w przekazie miêdzypokoleniowym. Przekaz ten
utrwala podstawowe normy ¿ycia spo³ecznego,
a tradycja religijno – moralna i opinia spo³eczna
bardziej determinuj¹ postêpowanie m³odych ludzi.
Rodzina jest szczególnym noœnikiem tradycji
przekazu „m¹droœci ludowej”, dlatego te¿ powinna
czerpaæ wiedzê z przys³ów i stosowaæ j¹
w wychowywaniu dzieci i m³odzie¿y.
W przys³owiach ludowych mo¿emy tak¿e
znaleŸæ wiele prognoz pogody, wskazówek i rad
dotycz¹cych prac rolniczych i gospodarskich. Rady te

zwi¹zane s¹ z imionami znanych œwiêtych.
Przys³owia ludowe œwiadcz¹ o bardzo dobrym
zmyœle obserwacyjnym wielu pokoleñ naszych
przodków i warto o nich pamiêtaæ.
Poni¿ej zosta³ zamieszczony wybór przys³ów
ludowych znanych i mniej znanych.
„Jedna bieda nie dokuczy
jedno szczêœcie nie utuczy”
„Jeœli mróz w œwiêto Macieja,
czterdzieœci dni tego nadzieja”
„Jak przy zachodzie s³oñca niebo czyste,
nazajutrz s³oñce bêdzie bystre”
M¹dry wróg czêsto mniej zaszkodzi,
niŸli przyjaciel serdeczny, a g³upi”
„Kto chce nieba, cierpieæ trzeba,
a kto chce chleba, pracowaæ trzeba”
„Ka¿dy grosz w³asn¹ prac¹ zarobiony
wart wiêcej ni¿ darmowe miliony”
„K³os, co ziarna nie zawiera,
dumnie w górê nos zadziera”
„Usta zamkniête, a oczy otwarte
wiele dobrego s¹ warte”
„Kto siê nisko k³ania,
temu patrzaj w oczy”
„Z ubioru ciê s¹dz¹,
z rozumu powa¿aj¹”
„Kto siê z groszem nie liczy,
tego bieda wyæwiczy”
„Pogoda grudniowa
- wody po³owa, lodu po³owa”
„MroŸny grudzieñ, wiele œniegu
¿yzny roczek bêdzie w biegu”
„Staropolska jest to cnota,
nikomu nie zamykaæ wrota”
„Adam i Ewa pokazuj¹,
jaki styczeñ i luty po nich nastêpuj¹”
„Kiedy styczeñ najostrzejszy,
tedy roczek najp³odniejszy”
„Jak styczeñ zachlapany, to lipiec zap³akany,
a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to”
„Kiedy luty pofolguje
- marzec zimê zreperuje”
„Gdy trawa w styczniu nie zmarznie,
to siê w sierpniu spali”
Zygmunt Kulpa

Z G³ogowca, niewielkiej miejscowoœci,
wywodzi siê wielu wybitnych ludzi. Maj¹
mieszkañcy G³ogowca wielu rodaków, którzy
zas³ynêli na polu nauki, kultury, wojskowoœci, a
nawet polityki. Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ
chocia¿by Jana Zamorskiego, Anielê Radek z domu
Kosturek, Irenê Tkaczyk czy Bronis³awa
M³ynarskiego.
Bez w¹tpienia wielkim
g³ogowczaninem jest profesor
Franciszek M³ynarski –
dyrektor Instytutu Aparatury
Przemys³owej i Energetyki
Politechniki Krakowskiej.
Urodzi³ siê 5 czerwca 1923
roku w G³ogowcu. Szko³ê
Powszechn¹ ukoñczy³ w 1937 r.
w Sieniawie, a dwa lata póŸniej
Szko³ê Przysposobienia
prof. F. M³ynarski
Kupieckiego w Le¿ajsku.
W tajnym nauczaniu, w okresie okupacji niemieckiej,
ukoñczy³ najpierw Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce,
a nastêpnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Le¿ajsku.
Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Komunikacji
AGH w Krakowie w 1951 r., uzyskuj¹c stopieñ
magistra nauk technicznych i in¿yniera mechanika.
Od tego czasu Franciszek M³ynarski rozpocznie

karierê naukow¹, uzyskuj¹c w nastêpnych latach
kolejne stopnie naukowe. Ju¿ w 1963 roku jest
doktorem nauk technicznych, a piêæ lat póŸniej
habilituje siê. W 1969r. zosta³ powo³any na
stanowisko docenta i kierownika Katedry Techniki
Cieplnej. Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyskuje
w 1976 r., a w 1989 r. tytu³ profesora zwyczajnego.
Prof. M³ynarski zaliczany jest obecnie do
grona najwybitniejszych specjalistów z dziedziny
termodynamiki, w szczególnoœci z zakresu budowy
i eksploatacji urz¹dzeñ kot³owych. Prawie 50 – letnia
dzia³alnoœæ naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
Profesora zaowocowa³a ogromnym dorobkiem
naukowym. Jest autorem prawie 80 publikacji
naukowych, promotorem wielu prac doktorskich oraz
praktycznych rozwi¹zañ technologicznych w wielu
najwiêkszych zak³adach produkcyjnych w Polsce.
Za osi¹gniêcia naukowe prof. M³ynarski zosta³
odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
W imieniu rodaków z G³ogowca nale¿y
pogratulowaæ prof. F. M³ynarskiemu tak znacz¹cych
sukcesów w pracy naukowej i ¿yczyæ du¿o zdrowia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
Jesteœmy dumni z Pana, Panie Profesorze!.
Andrzej Swatek

W ostatnim czasie mo¿na zauwa¿yæ wzrost
zainteresowania rodziców wczesnym
wspomaganiem edukacyjnym dzieci. W oddzia³ach
„0” przy szko³ach podstawowych, oprócz
szeœciolatków ucz¹ siê równie¿ piêciolatki .
W Jagielle funkcjonuje ju¿ od bardzo dawna
przedszkole samorz¹dowe, natomiast w Gorzycach
Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez
siostry Karmelitanki od Dzieci¹tka Jezus. Warto
podkreœliæ, ¿e do zadañ przedszkola nale¿y m.in.:
wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci
zgodnie z ich wrodzonym potencja³em
i mo¿liwoœciami, kszta³towanie czynnej postawy
dzieci wobec w³asnego zdrowia i bezpieczeñstwa
oraz rozwijanie
ich sprawnoœci ruchowej,
nabywanie przez dziecko kompetencji jêzykowej,
w tym umiejêtnoœci czytania i kreœlenia symboli
graficznych, wspó³praca z poradni¹ psychologicznopedagogiczn¹, w celu udzielania dziecku pomocy
specjalistycznej .
Pod troskliw¹ opiek¹ wychowawców dzieci

prawid³owo rozwijaj¹ siê i uzyskuj¹ pe³n¹ dojrza³oœæ
szkoln¹ . Maj¹ te¿ w tych placówkach chwile wielkiej
radoœci .
Wszystkie dzieci odwiedzi³ œw. Miko³aj i wrêczy³ im
prezenty.
Teresa Wielgos

Przedszkolaki z Jagie³³y

Po dziewiêciu latach od œmierci
ks. Kowala uka¿e siê ju¿ niebawem
druga ksi¹¿ka o tym Wielkim
Kap³anie. Pisz¹ w nim inni „ku
pamiêci”, ale – jak dot¹d – nikt nie
zainteresowa³ siê jego wielkimi
dokonaniami w miejscu jego
urodzenia. A powinno byæ inaczej!
Powodów jest kilka: po pierwsze
urodzi³ siê on w Gorzycach
Przeworskich, po drugie chodzi³ tu
do szko³y, po trzecie poleci³
w swoim testamencie: „Samochód
Audi 106 sprzedaæ i gotówkê
przekazaæ na budowê koœcio³a
w Gorzycach Przeworskich”. On
sam chêtnie przyje¿d¿a³ w swoje
rodzinne strony i utrzymywa³ sta³y
kontakt z wieloma mieszkañcami Gorzyc. Za
ka¿dym razem wspiera³ ich, pomaga³, s³u¿y³ rad¹.
Jego ¿ycie by³o piêkne i niepospolite.
Ksi¹dz W³adys³aw Kowal urodzi³ siê 28 wrzeœnia
1933r. w Gorzycach jako syn Józefa i Marii.
Z rodzeñstwa mia³ tylko jedn¹ siostrê. Szko³ê
podstawow¹ ukoñczy³ w rodzinnej miejscowoœci,
a œredni¹ – Liceum Rachunkowoœci Rolnej –
w Mi³ocinie ko³o Rzeszowa, któr¹ ukoñczy³ w 1952r.
Po roku pracy w Lubaczowie, w 1953r. wst¹pi³ do
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Przemyœlu.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 7 czerwca 1959r. z r¹k
bp. Franciszka Bardy. Po œwiêceniach zosta³
skierowany do parafii Rudna Wielka, potem do
parafii Bielny, a w 1962r. do parafii B³a¿owa, gdzie
pozosta³ ju¿ do œmierci. W 1970r. zosta³
proboszczem, a niebawem dziekanem. Przyjmuje te¿
nominacjê na pra³ata.
Jako proboszcz b³a¿owskiej parafii ks. Kowal
da³ siê poznaæ jako niestrudzony budowniczy
i organizator ¿ycia religijno-patriotycznego. Wœród
jego dokonañ by³o odnowienie b³a¿owskiej œwi¹tyni,
wybudowanie koœcio³a filialnego w Bia³ce, Domu
Katechetycznego w B³a¿owej i w B³a¿owej Dolnej
oraz dwupoziomowej kaplicy na cmentarzu
parafialnym.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e za Jego pozwoleniem na
gruncie parafialnym zbudowano Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Dom Handlowy, Bank

Rodzinna fotografia ks. Kowala

Spó³dzielczy, Przychodniê Zdrowia i przystanek
autobusowy. Wiedzia³, ¿e to wszystko jest potrzebne
i ma s³u¿yæ ludziom. Ponadto ca³ym sercem w³¹czy³
siê do pracy spo³ecznej. Troszczy³ siê te¿ o rozwój
¿ycia duchownego swoich parafian. W przeci¹gu
jego pobytu w B³a¿owej œwiêcenia kap³añskie
otrzymywa³o 15 seminarzystów, a 5 dziewcz¹t
wst¹pi³o do zakonu.
Ks. Kowal zmar³ w dniu 28 czerwca 1998r w szpitalu
nr 2 w Rzeszowie. Jego pogrzeb sta³ siê ogromn¹
manifestacj¹. Uczestniczy³o w nim ok. 6500 osób,
a kondukt pogrzebowy prowadzi³o 78 delegacji
z wieñcami, 18 pocztów sztandarowych, Wojskowa
Orkiestra Garnizonowa, 197 ksiê¿y wraz z J.E. ks. Bp
Stefanem Moskw¹. Zw³oki Jego spoczê³y w krypcie
kaplicy na cmentarzu parafialnym w B³a¿owej.
Wielkie dokonania ks. Kowala tak zobrazuje
podczas pogrzebu ks. Jan Twardy – prof. Seminarium
Duchownego w Przemyœlu: „(…) Wiele zdzia³a³
w tej parafii i poza ni¹. Zamilk³y jego usta, spoczê³y
po wieloletnim trudzie spracowane rêce. (…) Ksi¹dz
Pra³at bardzo kocha³ Koœció³ i Ojczyznê. Troska
o Koœció³ wyra¿a³a siê miêdzy innymi przez
wznoszenie nowych piêknych budowli, koœcio³ów
i kaplic (…)”. Dodajmy od siebie: ksi¹dz Kowal mia³
te¿ swój udzia³ w budowie koœcio³a parafialnego
w Gorzycach.
Andrzej Swatek

Kolejny rok dzia³alnoœci kulturalnej nie by³
ubo¿szy od poprzednich lat. Gminny Oœrodek Kultury,
wspó³pracuj¹c ze szko³ami, bibliotekami, Ko³ami
Gospodyñ Wiejskich, so³ectwami, jednostkami
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i organizacjami
sportowymi, zorganizowa³ w ci¹gu roku 28 ró¿nego
rodzaju imprez kulturalnych i kulturalnorekreacyjnych. By³y to m.in. koncerty kolêd, spotkania
z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki
i Dziecka, konkurs wokalny (Ukryte Talenty),
poetycko-literacki (Poeci i pisarze dzieciom), spotkania
twórców ludowych, biegi wiosny i jesieni, przegl¹d
piosenki religijnej oraz ró¿nego rodzaju akademie
z okazji rocznic i œwi¹t pañstwowych. Do imprez
o szerszym zasiêgu mo¿naby zaliczyæ: Powiatowe
Op³atkowe Spotkanie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
(Gniewczyna £añcucka), nadanie sztandaru jednostce
OSP w G³ogowcu, Powitanie Lata (Ubieszyn), Dni
Gminy Tryncza, 60-lecie LKS Huragan (Gniewczyna
Tryniecka), Pierwszy Przegl¹d Piosenki Biesiadnej
(Tryñcza), rozgrywki pi³karskie o Puchar Wójta Gminy
(Tryñcza), pokaz gin¹cych zwodów (Gorzyce),
Do¿ynki Gminne (Ubieszyn), Powiatowe Spotkanie
Andrzejkowe Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz szereg
innych imprez organizowanych przy udziale KGW.
Staraliœmy siê promowaæ dorobek artystyczny
amatorskich zespo³ów muzycznych, œpiewaczych,
instrumentalno- wokalnych i tanecznych.
Niejednokrotnie prezentowalismy osi¹gniêcia
kulturalne naszej gminy na szczeblach rejonowych
i ogólnopolskich. By³y to eliminacje, przegl¹dy,
festiwale, koncerty itp. Do sukcesów mo¿na zaliczyæ
chocia¿by zdobycie wyró¿nienia przez zespó³
instrumentalno- wokalny ,,Carmen” z Gniewczyny
£añcuckiej podczas eliminacji w Przemyœlu. Pierwsz¹
nagrodê uzyska³a Kapela Ludowa z Gniewczyny oraz
I-sze miejsce zdoby³a solistka Zofia Sokó³, a drugie
miejsce przypad³o dla Zespo³u Œpiewaczego Dolanie
z Gniewczyny Trynieckiej podczas eliminacji
w Dubiecku. Sukcesem by³ tak¿e udzia³ Kapeli
Ludowej i solistki w 41-szym Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym nad Wis³¹. Nale¿y dodaæ, i¿ by³ to ju¿ ósmy
wystêp kapeli w Kazimierzu, w okresie jej
piêtnastoletniej dzia³alnoœci. Nasza orkiestra dêta
zdoby³a czo³ow¹ nagrodê w Ogólnopolskim Festiwalu
Orkiestr Dêtych OSP w Krynicy Górskiej. Zespó³
Piosenki Biesiadnej ,,Jagiellanie”, podczas przegl¹du w
Tryñczy uzyska³ pierwsze miejsce. ,,Jagiellanie”
i Kapela Ludowa wystêpowali w Strzelczykach na
Ukrainie. Cymbaliœci z Gniewczyny zajêli trzecie
miejsce na przegl¹dzie w Rzeszowie. Du¿ym sukcesem
by³o powstanie w 2007 roku nowych zespo³ów. Od
marca br. dzia³a przy WDK w Gniewczynie £añcuckiej
Zespó³ Piosenki Biesiadnej ,,Œpiewaj¹ce Zoœki”, a od
maja br. grupa ma¿oretek, które dodaj¹ uroku

Ma¿oretki z orkiestr¹

M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej.
W chwili obecnej w Gminie Tryñcza dzia³a 15
amatorskich zespo³ów artystycznych: dwa chóry Gniewczyna £añcucka i Tryñcza, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta i Zespó³ Ma¿oretek - Tryñcza, dwa
Zespo³y Piosenki Biesiadnej - Gniewczyna £añcucka
i Jagie³³a, dwa Zespo³y Œpiewacze - Gniewczyna
Tryniecka i Tryñcza, dwa Zespo³y InstrumentalnoWokalne - Gniewczyna £añcucka i Tryñcza, dwa
Zespo³y Wokalne - Gorzyce i Jagie³³a oraz Zespó³
Taneczny - Tryñcza. Prê¿nie dzia³aj¹ schole przy
parafiach w: Tryñczy, Wólce Ma³kowej, Gniewczynie
£añcuckiej, Gorzycach i Jagielle. W 2007 roku
powsta³y tak¿e dwa Ko³a Gospodyñ Wiejskich
(Gorzyce i G³ogowciec). W chwili obecnej dzia³a osiem
takich kó³, które znacznie wspomagaj¹ organizacjê
imprez kulturalnych. Wspólnie z komórk¹ do spraw
promocji dzia³aj¹cej przy naszym Oœrodku Kultury
dokumentujemy ka¿d¹ imprezê kulturaln¹.
Wspó³pracujemy z mediami i ka¿dorazowo przesy³amy
im informacje o ró¿nych wydarzeniach kulturalnych,
które mia³y miejsce w naszej gminie. Przygotowujemy
projekty i piszemy wnioski o pozyskanie œrodków
unijnych na organizacjê imprez plenerowych
i promocjê zespo³ów. Organizuj¹c wiêksze imprezy,
staraliœmy siê pozyskiwaæ œrodki od sponsorów,
w wiêkszoœci od przedsiêbiorców i osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie naszej gminy,
a tak¿e poza jej terenem. Chcemy z³o¿yæ serdeczne
podziêkowanie Radzie Gminy, Wójtowi Gminy
Tryñcza oraz jednostkom organizacyjnym za
wspó³pracê. Podziêkowanie sk³adamy tak¿e wszystkim
amatorskim zespo³om artystycznym, uczestnikom kó³
zainteresowañ, stowarzyszeniom, so³ectwom,
jednostkom OSP i organizacjom sportowym za
dotychczasow¹ wspó³pracê, udzielon¹ pomoc
i dzia³alnoœæ kulturotwórcz¹. ¯yczymy wszystkim
zdrowia, sukcesów i niegasn¹cego zapa³u do pracy
w 2008 roku.
Henryk Chruœciel

Pod koniec minionego roku szkolnego
wprowadzono wiele zmian w prawie oœwiatowym.
G³ówne, dotycz¹ uczniów i zwi¹zane s¹ z: w³aœciwym
zachowaniem uczniów wobec nauczycieli i innych
pracowników szko³y, korzystaniem z telefonów
komórkowych i innych urz¹dzeñ elektronicznych na
lekcjach lub w szkole, wprowadzeniem w szkole
jednolitych strojów uczniowskich, udzia³em
w zajêciach edukacyjnych, przygotowaniem siê do
nich oraz w³aœciwym zachowaniu siê w ich trakcie,
usprawiedliwianiem w okreœlonym terminie i formie
nieobecnoœci na zajêciach, procedurami ubiegania siê o
wy¿sz¹ ni¿ przewidywana ocena z zajêæ edukacyjnych
i zachowania, a tak¿e zwiêkszeniem zapewnienia
bezpieczeñstwa uczniom podczas zajêæ
organizowanych przez szko³ê. Nowe rozporz¹dzenia
maj¹ œcis³y zwi¹zek z dzia³aniami na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa w szko³ach. Realizowany obecnie
program „Zero tolerancji" zak³ada natychmiastow¹
reakcjê na ka¿dy przejaw ³amania prawa przez
uczniów. Jeœli uczniowie czuj¹ siê bezkarni, pozwalaj¹
sobie na coraz drastyczniejsze czyny, nauczyciele
i dyrektorzy szkó³, maj¹ ustawowy obowi¹zek
zawiadomiæ policjê lub prokuraturê o przestêpstwie
pope³nionym na terenie szko³y. Jeœli tego nie uczyni¹,
sami bêd¹ poci¹gani do odpowiedzialnoœci za tzw.
przestêpstwo urzêdnicze. Zgodnie z za³o¿eniami
Programu podjête specjalne dzia³ania maj¹ zapewniæ
bezpieczne warunki nauczania, wychowania i opieki.
Wprowadzono tak¿e zmiany dotycz¹ce
znaczenia oceny nagannej zachowania, które maj¹ na
celu ograniczenie nagminnego naruszania przez czêœæ
uczniów przyjêtych norm i zasad zachowania
ustalonych w statutach szkó³. Media pe³ne s¹
informacji o Ÿle zachowuj¹cych siê uczniach. Rodzice
maj¹ k³opoty, ju¿ nie tylko z tym, ¿eby dobrze
wychowywaæ swoje dzieci, ale ¿eby w ogóle
z nimi w celowy i w miarê spokojny sposób rozmawiaæ.
Nauczyciele musz¹ znosiæ coraz bardziej wymyœlne
prowokacje i czuj¹, ¿e powoli trac¹ resztki autorytetu.
Ustalenie uczniowi pierwszej nagannej rocznej oceny
zachowania winno byæ dla niego sygna³em ,podobnie
zreszt¹ jak i dla jego rodziców i opiekunów oraz dla
nauczycieli, ¿e nadszed³ czas oraz koniecznoœæ
podjêcia wspólnych z³o¿onych dzia³añ maj¹cych na
celu uœwiadomienie uczniowi, jego b³êdów
w zachowaniu i spowodowanie radykalnej poprawy
w tym zakresie. Je¿eli te wspólne zabiegi nie przynios¹
oczekiwanych efektów, a skutki bêd¹ minimalne lub
nie bêdzie ¿adnej widocznej poprawy w zachowaniu
ucznia, a nauczyciel wychowawca bêdzie musia³
ponownie ustaliæ ocenê nagann¹ zachowania, wówczas
rada pedagogiczna, po dokonaniu pog³êbionej analizy
wszystkich okolicznoœci zwi¹zanych z zachowaniem

Mundurki szkolne dodaj¹ elegancji

ucznia, zgodnie z nowym zapisem, bêdzie mog³a
podj¹æ uchwa³ê o niepromowaniu lub nieukoñczeniu
szko³y przez tego wychowanka. Je¿eli w kolejnym
roku szkolnym, mimo nadal podejmowanych
ró¿norodnych dzia³añ wychowawczych, zachowanie
ucznia w danej szkole nie ulegnie ¿adnej poprawie, jest
drastyczne i nieakceptowane przez spo³ecznoœæ
szkoln¹, wówczas ustalona trzecia z kolei roczna
naganna ocena zachowania bêdzie oznaczaæ
automatyczny brak promocji do klasy programowo
wy¿szej lub zdecyduje o nieukoñczeniu szko³y przez
danego ucznia. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e podjête
rozwi¹zania mo¿e po czêœci wp³yn¹ na wzrost
dyscypliny w szko³ach.
Wiele mówi siê ostatnio o uczniach nie
tylko z trosk¹, ale i z lêkiem, a to z powodu
drastycznych przejawów agresji m³odych. Musz¹ oni
otrzymaæ jasn¹ ocenê swego czynu i spotkaæ siê
z odpowiedni¹ sankcj¹, po to, aby zrozumieli sens tego,
co uczynili, i aby zmienili swe postêpowanie. Agresja
m³odzie¿y ma swe Ÿród³a, których oddzia³ywanie po
czêœci przynajmniej mo¿na ograniczyæ. Niektóre
przejawy
nagannych zachowañ uczniów maj¹
u pod³o¿a bezradnoœæ wychowawcz¹ rodziców, a tak¿e
nauczycieli. Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e
rozmaitego rodzaju przemocy doœwiadczaj¹ te¿
uczniowie z mediów. Ju¿ ma³e dziecko kilkoma
klikniêciami mo¿e dziœ wejœæ na niew³aœciwe strony
internetowe i zapoznawaæ siê z bardzo ostr¹
pornografi¹.
Dlatego nale¿y z rozwag¹ podchodziæ do tych
problemów, powinno siê wiedzieæ, do których dzieci
maj¹ dostêp. Wychowanie nie polega na karaniu, nawet
za udowodnione winy, ale na wspólnym poszukiwaniu
przyczyn rozmaitych negatywnych zachowañ oraz na
proponowaniu w³aœciwych rozwi¹zañ, aby te
przyczyny i w konsekwencji zwi¹zane z nimi
negatywne skutki mog³yby w jakiœ sposób ograniczaæ
czy eliminowaæ.

Ustawowej rangi dost¹pi³y równie¿ szkolne
mundurki. Na wprowadzenie w szko³ach jednolitych
strojów nale¿y popatrzeæ z ¿yczliwoœci¹. Noszenie
mundurka zwiêksza bezpieczeñstwo w szkole, bowiem
od razu mo¿na rozpoznaæ osobê spoza grona
uczniowskiego. £atwiej jest kontrolowaæ osoby
przebywaj¹ce na terenie szko³y. Dzisiaj m³odzie¿ ma
wiele form okazania w³asnej ekspresji i wychowywana
jest do wolnoœci poprzez wzrastanie w wolnym kraju.
Mundurek tej prawdziwej wolnoœci nie umniejszy,
a sprawi, ¿e lepiej bêd¹ czu³y siê w szkole równie¿
dzieci z rodzin ubo¿szych.
Dziewczêta i ch³opcy zape³niaj¹cy szkolne
³awki s¹ przede wszystkim dzieæmi swych rodziców,
a dopiero w dalszej kolejnoœci uczniami swych
szkolnych nauczycieli. Dlatego bardzo wa¿ny jest
prymat rodziców w ich wychowaniu. Zmiany
dotycz¹ce kompetencji rad rodziców i zasad ich
dzia³ania w szko³ach wychodz¹ naprzeciw potrzebie
zwiêkszenia roli rodziców w ¿yciu spo³ecznoœci
szkolnej oraz wykorzystania ich aktywnoœci. Status
reprezentacji rodziców - Rady Rodziców jako organu
szko³y zosta³ wzmocniony poprzez wprowadzenie
obligatoryjnego ich dzia³ania oraz wyposa¿enie
w kompetencje stanowi¹ce w zakresie m.in.

uchwalania, w porozumieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹,
programu wychowawczego szko³y i programu
profilaktycznego. Rodzice maj¹ aktywnie uczestniczyæ
w ¿yciu szko³y i s¹ na równi z innymi podmiotami
odpowiedzialnymi za proces wychowania
i wykszta³cenia swoich dzieci.
Kolejna zmiana w prawie oœwiatowym dotyczy
bezpoœrednio nauczycieli. Nowelizacja Karty
Nauczyciela okreœla, i¿ nauczyciele i dyrektorzy staj¹
siê funkcjonariuszami publicznymi, co gwarantuje im
specjaln¹ ochronê prawn¹, podczas lub w zwi¹zku
z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, przys³uguj¹c¹
funkcjonariuszom publicznym na zasadach
okreœlonych w kodeksie karnym. Organ prowadz¹cy
i dyrektor szko³y s¹ obowi¹zani z urzêdu wystêpowaæ
w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela
uprawnienia zostan¹ naruszone, co oznacza, ¿e
okreœlone czyny zabronione, pope³nione na szkodê
nauczyciela, bêd¹ œcigane z urzêdu (obecnie
z oskar¿enia prywatnego) i surowiej karane. Pedagog
nie musi od razu wzbudzaæ autorytetu - na to trzeba
zapracowaæ - jednak powinien byæ przez uczniów
szanowany. Przyznanie mu ochrony z urzêdu, to dobry
pomys³.
Jolanta Nowosielska

Pracownicy Urzêdu Gminy w Tryñczy,
przedstawiciele zespo³ów ludowych, wspólnie
z Centrum Kulturalnym w Przemyœlu
uczestniczyli w wycieczce do Lwowa.
G³ównym punktem programu
wycieczki by³ koncert polskiego kompozytora
i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego
w Teatrze Wielkim Opery i Baletu we Lwowie
im. Salomei Kruszelnickiej. W operze
us³yszeliœmy utwór TE DEUM pod dyrekcj¹
Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Chóru
i Orkiestry Opery Narodowej w Warszawie
oraz solistów. Inspiracj¹ do napisania tego
dzie³a sta³o siê wielkie historyczne wydarzenie
dla Polaków, powo³anie Karola Wojty³y na
Stolice Apostolsk¹. Widzowie opery us³yszeli
Krzysztof Penderecki z Chórem i Orkiestr¹ na lwowskiej scenie
te¿ utwór Karola Szymanowskiego STABAT
Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Artura Grottgera,
MATER pod dyrekcj¹ Tomasza Bugaja. Dla ca³ej grupy
Juliana Markowskiego, Benedykta Dybowskiego,
by³y to niezapomniane wra¿enia. Warto by³o zobaczyæ
Juliana Konstanty Ordona i wielu innych zas³u¿onych
i prze¿yæ koncert na najwy¿szym poziomie i do tego
Polaków.
w piêknej oprawie wnêtrz Opery Lwowskiej. To
Harmonijna jednoœæ krajobrazu i architektury
doœwiadczenie stanie siê zapewne inspiracj¹ do
L
w
o
w
a odzwierciedla m¹droœæ dawnych
podnoszenia walorów kultury naszej gminy. Oprócz
budowniczych.
Urok Lwowa i Ziemi Lwowskiej
wystêpów i zwiedzania budynku Opery Lwowskiej,
z
pewnoœci¹
pozostawi
niezapomniane wra¿enie,
odwiedziliœmy Cmentarz £yczakowski, najstarsz¹
„…Bo co chcesz, to mów
zabytkow¹ nekropoliê Lwowa, miejsce wiecznego
Nie ma jak Lwów!…”
spoczynku wielu wybitnych, zas³u¿onych dla Polski
Przemys³aw Górski
ludzi kultury, nauki, polityki m.in. groby Marii

Dzia³alnoœæ bibliotek publicznych Gminy
Tryñcza w trzech kwarta³ach 2007 roku przedstawia
siê nastêpuj¹co:
- do koñca III kwarta³u biblioteki zarejestrowa³y 1132
czytelników, tj. 13,5% na 100 mieszkañców,
wypo¿yczono 15263 woluminów, tj. 36% ksi¹¿ek
znajduj¹cych siê w bibliotekach, odwiedzi³o nas 6028
osób. Najwiêcej czytelników, bo 767 osób, to
m³odzie¿ do lat 19.
Biblioteki zakupi³y 1072 woluminy za kwotê
12 500 z³., w tym 7 500 z³ pochodzi³o z dotacji
ministerialnej. Nabyte nowoœci to: lektury dla dzieci i
m³odzie¿y, poradniki, encyklopedie, s³owniki, a tak¿e
literatura piêkna dla doros³ych ( polska, obca,
historyczna, sensacyjna ).
Laureatami konkursu na „Najlepszego
czytelnika dzieciêcego” zostali:
Gorzyce: Wielgos Dominik, Czwakiel Katarzyna,
Mróz Magdalena
Tryñcza: Baranowska Dominika, Demczyna Elwira,
Sternik El¿bieta, KosiorAngelika,
Nabrzeska Paulina, BorczAgnieszka
Gniewczyna: Krupa Dominika, Rachwa³ Gabriela,
Konieczna Paulina, Pieni¹¿ek Justyna,
Jagie³³a Iwona, Gurak Daniel
Jagie³³a: Hanejko Weronika, Nosek Paulina,
Kulpa Iwona
Ubieszyn: Kornafel Pawe³, Kulpa Gabriela,
KubajewskaAngelika
Wólka Ma³kowa: Posala Anna, Trojak Dominika,
Da³omis Kinga
Wólka Ogryzkowa: Karolina Filip, Wojtek My³ek
G³ogowiec: Aleksandra Mach, Natalia Rydzik
Gminna Biblioteka Publiczna niejednokrotnie
anga¿uje siê w ¿ycie kulturalne. Przyk³adami mog¹
byæ:
- opracowanie albumu cz. I „ Skarby przesz³oœci –
zachowanie dziedzictwa lokalnej kultury
materialnej”;

Jednym z najwa¿niejszych celów Bibliotek
Publicznych w Gminie Tryñcza wytyczonych na
pocz¹tku 2007 r., by³o uczestnictwo w realizacji
programu „Kultura Bliska”, z projektu „Skarby
Przesz³oœci – dziedzictwo lokalnej kultury
materialnej”. By³ on finansowany przez Fundacjê
Wspomagania Wsi, która udzieli³a dotacji w kwocie
9810 z³ na edukacjê, oraz ochronê dziedzictwa
kultury regionalnej. Opracowany przez nas wniosek
mia³ na celu odnowê i przeprowadzenie
inwentaryzacji kapliczek i krzy¿y znajduj¹cych siê w
naszej gminie. Ponadto zobowi¹zaliœmy siê

M³odzie¿ w bibliotece

- wystêpy m³odzie¿owej grupy „Magazyn”
z Gniewczyny £añcuckiej dzia³aj¹cy pod
kierunkiem M. Burda- Król, która ostatnio
przedstawi³a program okolicznoœciowy z okazji 89
rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci;
- organizowanie pielgrzymek do Czêstochowy
i Kalwarii Pac³awskiej;
- praca z m³odzie¿¹ przy przygotowaniu wieñca
do¿ynkowego;
- rozwijanie czytelnictwa wœród dzieci.
W 2008r. GBP w Tryñczy przyst¹pi do
skomputeryzowania obs³ugi czytelników.
Informujemy, ¿e tradycyjnie trwa konkurs
czytelniczy dla dzieci i m³odzie¿y pt. „Najlepszy
Czytelnik Gminy Tryñcza” . Wszystkie informacje
o konkursie udzielane s¹ w bibliotekach na terenie
ca³ej gminy Tryñcza.
Ponadto zgodnie ze zobowi¹zaniem siê do
przestrzegania Regulaminu o zwrocie ksi¹¿ek,
Gminna Biblioteka Publiczna przypomina
czytelnikom zalegaj¹cym ze zwrotem ksi¹¿ek
powy¿ej dwóch miesiêcy o obowi¹zku ich zwrotu do
biblioteki.
Janina Da³omis

opracowaæ album, który przedstawi³by materia³
fotograficzny i opisowy.
Program zosta³ zakoñczony 30 listopada 2007 roku.
Wykonaliœmy równie¿ album, który mo¿na obejrzeæ
w bibliotekach publicznych. Materia³y do tego
wydania zosta³y zebrane przez sta¿ystów. Album
opatrzy³ wstêpem Teofil Jakubiec z wiele znacz¹c¹
³aciñsk¹ sentencj¹ „Ad futuram rei memoriam”, czyli
„na przysz³¹ rzeczy pami¹tkê”.
Janina Da³omis

Gminny Oœrodek Kultury
w Tryñczy ju¿ po raz VIII by³
organizatorem Koncertu Piosenki
i Pieœni Religijnej w „Ho³dzie Maryi”.
Ze wzglêdu na bardzo du¿¹ liczbê
zg³oszonych zespo³ów tegoroczny
koncert podzielony by³ na trzy etapy.
Pierwszy koncert odby³ siê
7 paŸdziernika 2007r. w Koœciele
Parafialnym p.w. œw. Jadwigi
w Jagielle, gdzie wyst¹pi³y: Zespó³
„Jagiellanie” z Jagie³³y.
Schola
z Parafii Gorzyce oraz duet wokalny
„Zofia Sokó³ i Maria Szumiñska”.
Drugi koncert mia³ miejsce
14 paŸdziernika 2007r. w Koœciele
p.w. Œw. Kazimierza w Tryñczy. Tu

Zespó³ “Jagiellanie”

„Jednoœæ” z Wólki Ma³kowej i Schola
„Promyczki Maryi” z Gniewczyny.
Poprzez organizacjê koncertów
pragniemy ukazaæ piêkno pieœni i piosenki
Maryjnej, zainteresowaæ publicznoœæ
wykonawstwem tych utworów oraz
zaprezentowaæ dorobek artystyczny
zespo³ów i solistów. Ponadto koncerty mia³y
na celu wyrobienie nawyku œpiewania
i s³uchania utworów religijnych jako formy
modlitwy, a tak¿e pobudzenie inwencji
twórczej zarówno muzycznej jak i literackiej.
Organizowane koncerty ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród wielu parafian.
Chór “Cantilena”

wyst¹pili: Chór „Cantilena” z Tryñczy,
S c h o l a „ J u t r z e n k a ” z Tr y ñ c z y,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Tryñczy,
Zespó³ „Jagiellanie” z Jagie³³y oraz
Schola z Parafii Gorzyce. Trzeci,
podsumowuj¹cy
koncert odby³ siê
28 paŸdziernika br w Koœciele p.w. Œw.
Mateusza w Gniewczynie £añcuckiej.
Koncert rozpocz¹³ miejscowy Chór
Mieszany, a nastêpnie wyst¹pi³y:
Ludowy Zespó³ Œpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej, Zespó³
Œpiewaczy „Œpiewaj¹ce Zoœki”
z Gniewczyny £añcuckiej, duet wokalny
„Zofia Sokó³ i Maria Szumiñska”, soliœci
Edyta Krutysz, Robert Grzywacz,
Katarzyna Foltyniak, Joanna Sobala,
Zespól Œpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny oraz Schola

Chór z Gniewczyny £añcuckiej

Henryk Chruœciel

Ju¿ po raz pi¹ty odby³o siê Spotkanie Twórców
Ludowych, którego mottem by³o „Ocaliæ od
zapomnienia”. W tym roku patronat nad imprez¹ obj¹³
Gminny Oœrodek Kultury w Tryñczy oraz Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Gniewczynie £añcuckiej.
Wytwory rêkodzielnicze zosta³y zebrane od osób
z terenu naszej gminy. Na przygotowanej przez
organizatorów wystawie znalaz³y siê m.in. malarstwo,
rzeŸba, koronkarstwo oraz wyroby ze sznurka. Bardzo
okazale i atrakcyjnie prezentowa³y siê bukiety kwiatów
z bibu³y oraz precyzyjnie zdobione gorsety. Podziwiaæ
mo¿na by³o piêkne pejza¿e i martw¹ naturê wykonane
haftem krzy¿ykowym. Prawdziwymi dzie³ami sztuki
by³y rêcznie haftowane serwetki, bie¿niki i obrusy oraz
szyde³kowe ró¿nego rodzaju ,,cacka”.
W celu urozmaicenia spotkania przygotowano
czêœæ artystyczn¹, podczas której dzia³aj¹cy od marca
br. Zespó³ Piosenki Biesiadnej ,,Œpiewaj¹ce Zoœki”
zaprezentowa³ piosenki biesiadne, a duet kabaretowy ,,
AN-ZO” humorem i ¿artem bawi³ zgromadzonych
artystów i zaproszonych goœci. Ponadto osoby
zajmuj¹ce siê poezj¹ ludow¹ prezentowa³y swoje
wiersze. Wszyscy twórcy ludowi otrzymali upominki

W niedzielne popo³udnie 18 listopada br. w sali
remizy OSP w Tryñczy odby³o siê Powiatowe
Spotkanie Andrzejkowe Kó³ Gospodyñ Wiejskich
dzia³aj¹cych na terenie powiatu przeworskiego.
Autork¹ spotkania by³a Przewodnicz¹ca KGW
w Tryñczy Zuzanna Zamorska we wspó³pracy
z Oddzia³em Doradztwa Rolniczego w Przeworsku
i Gminnym Oœrodkiem Kultury w Tryñczy. Spotkania
kó³, to wêdruj¹ca po ró¿nych miejscowoœciach naszego
powiatu impreza. Ostatnia odby³a siê w Gniewczynie
£añcuckiej.
Spotkania Kó³ Gospodyñ Wiejskich maj¹ na
celu integracjê miêdzy ko³ami, wymianê doœwiadczeñ i
daj¹ mo¿liwoœæ porozmawiania w tzw. „babskim
krêgu”. Imprezê andrzejkow¹ uœwietni³y wystêpy
zespo³ów artystycznych: ,,Œpiewaj¹ce Zoœki''
z Gniewczyny £añcuckiej, Kapeli Ludowej
z Gniewczyny, Zespo³u ,,Piganeczki” z Pigan oraz grup
kabaretowych z Czerc, Bia³obok i Pigan.
Przygotowane skecze, przyœpiewki, pieœni przez
zespo³y wywo³a³y wœród zaproszonych goœci weso³¹
atmosferê i by³y gromko oklaskiwane. Gdy na scenê
wkroczy³a Kapela Ludowa z Gniewczyny wraz
z solistk¹ Zofi¹ Sokó³, wtedy zaczê³y siê tañce przy
muzyce ludowej. Pieœni ludowe w wykonaniu kapeli
zawsze porywaj¹ do tañca publicznoœæ i na tym
spotkaniu nie by³o inaczej. Wszyscy bawili siê do
póŸnej nocy.

Wystawa rêkodzie³a artystycznego

ufundowane przez GOK. Wrêczali je: Lucjan KuŸniar,
Zbigniew Kiszka - Starosta Powiatu oraz Wójt Gminy
Tryñcza - Ryszard Jêdruch. No i oczywiœcie nie
zapomniano o poczêstunku. Smaczne wyroby
kulinarne przygotowa³y cz³onkinie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Gniewczyny £añcuckiej.
Henryk Chruœciel

Wró¿ka prawdê Ci powie!

W spotkaniu uczestniczyli: Pose³ Mieczys³aw
Golba, Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew
Kiszka, Wójt Ryszard Jêdruch oraz radni powiatu
i gminy. Dodatkow¹ atrakcj¹ spotkania by³y wró¿by
andrzejkowe przy udziale ,,wró¿ki –czarodziejki”,
która wró¿y³a uczestnikom m.in. z kryszta³owej kuli,
losowa³a kartki z wró¿bami i przepowiedniami, a tak¿e
odczytywa³a wró¿by z lanego wosku. Wielu
uczestników spotkania mog³o siê dowiedzieæ, co ich
czeka w najbli¿szej przysz³oœci.
Przemys³aw Górski

W 2007r. Komunalny Zak³ad Bud¿etowy
Gminy Tryñcza dziêki œrodkom przyznanym przez
Radê Gminy wzbogaci³ siê o nastêpuj¹ce œrodki trwa³e:
-samochód Renault Cangoo
- samochód Volkswagen Transporter
- ci¹gnik Ursus C-360
- p³ug do odœnie¿ania
Samochód Renault Cangoo s³u¿y ekipie
obs³ugi oczyszczalni œcieków, która nadzoruje
dzia³anie urz¹dzeñ pracuj¹cych na sieci kanalizacyjnej
oraz prawid³owoœæ funkcjonowania ca³ej kanalizacji
na terenie naszej gminy.
Samochód Volkswagen Transporter u¿ywany
jest przez brygadê konserwatorów sieci wodoci¹gowej,
która usuwa powstaj¹ce awarie oraz dokonuje
bie¿¹cych napraw.
Ci¹gnik Ursus C-360 po przeprowadzeniu
remontu kapitalnego przez pracowników zak³adu
wykorzystywany bêdzie do transportu nieczystoœci
p³ynnych przyczep¹ asenizacyjn¹, a w okresie letnim
do koszenia traw i dowo¿enia materia³ów na miejsce
wykonywania prac.
P³ug montowany jest jako osprzêt wymienny
do koparko-³adowarki JCB, która w okresie zimowym
bêdzie odœnie¿aæ drogi gminne.

W 2007r. prowadzone by³y kolejne remonty
budynków komunalnych na terenie Gminy Tryñcza.
W budynku Urzêdu Gminy zosta³ zmieniony
stropodach na dach wielospadowy, co poprawi³o jego
wizerunek. Obecnie jest remontowany „stary” oœrodek
zdrowia w Tryñczy. Bêdzie on przeznaczony w czêœci
dla potrzeb GOPS-u, a w czêœci na rehabilitacjê.
Kapitalny remont zosta³ przeprowadzony w budynku
WDK Ubieszyn. Nabra³ on piêknego kolorytu
z zewn¹trz, a wewn¹trz prezentuje siê okazale,
zachwyca wyposa¿eniem i estetyk¹. W Ubieszynie do
grzybka zosta³ wykonany nowy przy³¹cz elektryczny,
chodnik, a budynek gospodarczy gruntownie
wyremontowano.
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e prace te zosta³y
wykonane dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu so³tysa
Czes³awa Krzy¿aka i innych mieszkañców Ubieszyna.
Jest to doskona³y przyk³ad, i¿ mamy wielu
spo³eczników, ludzi, dla których dobro spo³eczne
stanowi szczególn¹ wartoœæ. Zatem nie szczêdz¹ oni
wysi³ku, by to dobro pomna¿aæ. Remonty by³y
prowadzone równie¿ w WDK Wólka Ogryzkowa
i WDK Gniewczyna Tryniecka, odnowiono w nich
sale. Przy OSP w Gniewczynie £añcuckiej zosta³
wykonany podjazd z masy asfaltowej, a w budynku
OSP Gniewczyna Tryniecka rozpoczêto remont
pomieszczeñ z przeznaczeniem na punkt biblioteczny.

Budowa wiaty przystankowej w Gorzycach

W zwi¹zku z wykonywaniem coraz wiêkszej
liczby zadañ przez KZB, zatrudniani s¹ nowi
pracownicy z terenu Gminy Tryñcza. W okresie letnim
Zak³ad zatrudnia³ 35 pracowników, którzy
wykonywali prace remontowo-budowlane oraz
porz¹dkowe na terenie naszej gminy. Wraz z nastaniem
zimy zatrudnienie nieznacznie siê zmniejszy³o, ale
w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ roboty remontowobudowlane,
które maj¹ na celu poprawê
funkcjonowania obiektów komunalnych.

W³adys³aw Tytu³a

Budynek Urzêdu Gminy z nowym dachem

Do obu budynków zosta³y wykonane przy³¹cza
gazowe. Natomiast w WDK Gniewczyna £añcucka na
pocz¹tku bie¿¹cego roku zosta³y wykonane roboty
malarskie na piêtrze. W dziewiêciu budynkach
komunalnych zosta³a wykonana instalacja centralnego
ogrzewania wraz z nowymi oszczêdnoœciowymi
kot³ami gazowymi, tj. w: KZB Tryñcza, WDK Tryñcza,
budynek komunalny Tryñcza (stary oœrodek zdrowia),
WDK Ubieszyn, WDK Wólka Ogryzkowa, WDK
Gorzyce, WDK G³ogowiec, WDK Gniewczyna
Tryniecka, WDK Wólka Ma³kowa.
Wartoœæ wykonania instalacji centralnego ogrzewania
w powy¿szych obiektach wynios³a 560 tys. z³.

Edward Wasyl

W latach 2003 - 2007 zwiêkszy³a siê liczba
punktów oœwietlenia ulicznego do 295. Poni¿sza tabela
ilustruje dynamikê przyrostu liczby lamp ulicznych
w tym okresie.

W ostatnich latach dokonano te¿ modernizacji
istniej¹cych lamp oœwietlenia ulicznego, wymieniaj¹c
stare ¿arówki pobieraj¹ce du¿¹ iloœæ energii, na
nowoczesne systemy oœwietleniowe oparte o
energooszczêdne lampy sodowe z bardzo d³ugim
okresem ¿ywotnoœci.
Mimo wzrostu liczby punktów oœwietlenia
ulicznego, op³aty za energiê tylko nieznacznie wzros³y.

W roku 2007 zarejestrowano 59 wniosków
o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Dotyczy³y one
g³ównie budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego i zagrodowego oraz us³ug. Znaczn¹
ich grupê stanowi¹ wnioski, której inwestorem jest
gmina. Analizuj¹c koñcz¹cy siê rok 2007, daje siê
zauwa¿yæ stabilizacjê w inwestycyjnym ruchu
budowlanym w stosunku do roku ubieg³ego.
W tym roku wydano 18 zaœwiadczeñ
o wskazaniu pod zalesienie.
Realizacja kierunków zagospodarowania
przestrzennego terenu gminy jest prowadzona równie¿
poprzez uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy
w Tryñczy Uchwa³¹ nr X/70/07 z dnia 15 listopada
2007r. zatwierdzi³a zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „US£UGI –
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE” w Tryñczy.
W dniu 29 sierpnia 2007 r., Rada Gminy
w Tryñczy podjê³a uchwa³y dotycz¹ce:
- lokalizacji drogi do z³o¿a kopalin pospolitych
Tryñcza 1- B,
- w sprawie przeznaczenia terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w Wólce Ogryzkowej.
W dniu 16 paŸdziernika 2007r podjêto równie¿
uchwa³ê dotycz¹c¹ przeznaczenia terenów pod
lokalizacjê us³ug zwi¹zanych z rekreacj¹ i turystyk¹
oraz realizacj¹ us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
turystycznego w miejscowoœci Jagie³³a „ Pod lasem”.
Dla usprawnienia pracy w celu kontaktu

A dziêki modernizacji uzyskano poprawê jakoœci
oœwietlenia i poprawê bezpieczeñstwa.
Pod bezp³atnym numerem 911 mo¿na zg³aszaæ
wszelkie awarie i uwagi dotycz¹ce funkcjonowania
oœwietlenia.

Oœwietlenie uliczne w Gorzycach

Penkal Tomasz

Pracownicy referatu inwestycji UG Tryñcza

z inwestorami
Wójt Gminy Tryñcza zakupi³
licencjonowane urz¹dzenie (przegl¹darka ewidowa),
dane opisowe operatu ewidencji gruntów i budynków
gminy, firmy KPG Kraków. W oparciu o umowê
o wspó³pracy ze Starost¹ Powiatowym gmina posiada
bazê danych w³aœcicieli i w³adaj¹cych gruntami, osoby
prawne i osoby fizyczne z terenu Gminy Tryñcza. Bazê
danych aktualizujemy raz na kwarta³. Zauwa¿a siê, ¿e z
ewidencji tej korzysta wiele osób, którzy tu na miejscu
dowiedz¹ siê o powierzchni gruntów, ich w³aœcicielu
i po³o¿eniu. W chwili obecnej jest to bardzo wa¿ne,
choæby ze wzglêdu na wnioski, które sk³adamy
o dofinansowanie w agencji tzw. „obszarówki”.
Przegl¹darka bazy danych znajduje siê w pokoju Nr 8 .

Dadak Stanis³awa

Niedawno pisa³em, ¿e w Gorzycach powstaje
Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów. W tej chwili
inwestycja ta zosta³a ju¿ oddana do u¿ytku.
Ogólny koszt budowy i wyposa¿enia wyniós³ 1 mln
350 tys. z³. Ogromny nak³ad finansowy jej w³aœciciela
Zdzis³awa Ni¿nika u³atwi ¿ycie mieszkañców gminy,
którzy nie bêd¹ ju¿ musieli jeŸdziæ na przegl¹dy do
odleg³ych miast oraz da minimum 7 miejsc pracy.
Ponadto bêd¹ tu odbywaæ siê praktyki zawodowe
uczniowie szkó³ samochodowych.
Okrêgowa stacja Kontroli Pojazdów
w Gorzycach oferuje badania techniczne wszystkich
typów pojazdów, ustawienie geometryczne kó³
przyrz¹dami laserowymi i analizê komputerow¹
pracy silnika.
Ponadto stacja posiada równie¿ sklep z czêœciami
zamiennymi do TIR – ów (najbli¿szy taki sklep
znajduje siê w Rzeszowie i w Przemyœlu), warsztat
naprawy samochodów, a od wiosny bêdzie
funkcjonowaæ tak¿e myjnia samochodów osobowych
i ciê¿arowych. Prowadzi tak¿e ubezpieczenia
komunikacyjne AC, OC, NW w firmach PZU,
WA R T A , H E S T I A , T O WA R Z Y S T W O
UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH –
WIELKOPOLSKA, COMPENSA, POLSKIE

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej,
mo¿liwoœæ uzyskania dop³at bezpoœrednich oraz
odpowiednia argumentacja w³adz gminnych
doprowadzi³a do zmiany stanowiska rolników
dotycz¹cych zagospodarowania mienia komunalnego
poprzez miêdzy innymi dzier¿awê lub sprzeda¿
nieruchomoœci .
Dla porównania na koniec 2002r. przekazanych
w dzier¿awê rolnikom gruntów mienia komunalnego
by³o zaledwie 29,40ha. W latach nastêpnych i w roku
bie¿¹cym wydzier¿awiono rolnikom 254 ha u¿ytków
rolnych . Przedstawia siê to tak w poszczególnych
miejscowoœciach: Jagie³³a 105,90ha, Gorzyce 51ha,
G³ogowiec 44,95 ha, Gniewczyna £añcucka 43,84ha,
Gniewczyna Tryniecka 0,91ha, Ubieszyn 7,08ha .
Przekazanie
rolnikom gruntów mienia
komunalnego w dzier¿awê spowodowa³o lepsze ich
zagospodarowanie, likwidacjê zachwaszczeñ,
a ponadto przynios³o efekt w postaci korzyœci
finansowych dla obu stron tj. dla gminy czynsz
dzier¿awny ( 30 tyœ za 2007 r ) i podatek rolny,
natomiast dla rolnika dop³atê bezpoœredni¹ .
W roku bie¿¹cym sprzedano m. in. 7 nieruchomoœci ,

Nowa stacja diagnostyczna w Gorzycach

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ.
Stacja w Gorzycach oferuje wiêc kompleksow¹
obs³ugê klienta. Czynna jest ona codziennie
00
00
od godz. 7 do 20 .
Potrzebne adresy: email:
agrobudgorzyce@gmail.com tel. (0–16) 628 70 35,
tel. dy¿urny po zamkniêciu: 500–086-849
Andrzej Swatek

które po³o¿one s¹ pomiedzy wsi¹ Jagie³³a a Gorzyce.
Natomiast dwie nieruchomoœci o pow. 2,63 ha, to
pastwiska o niskich klasach bonitacyjnych
bezpoœrednio przylegaj¹ do istniej¹cego lasu,
w zwi¹zku z powy¿szym istnieje mo¿liwoœæ ich
zalesienia .
Zosta³y te¿ sprzedane dwie nieruchomoœci
o ogólnej pow. 2,00ha, które po³o¿one s¹ we
wschodniej czêœci Gniewczyny £añcuckiej w terenie,
gdzie zlokalizowane s¹ zak³ady przemys³owe:
Fabryka Wagonów i Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg.
W tym roku
zosta³y te¿ sprzedane dwie
nieruchomoœci o ogólnej pow. 0,22ha po³o¿one
w centralnej czêœci wsi bezpoœrednio na zapleczu
Punktu Weterynaryjnego w Gorzycach.
W tym roku sprzedano ogó³em 13 dzia³ek o ogólnej
powierzchni 7,3238 ha za cenê 240 tys z³.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na to, ¿e zakupem
dzia³ek zainteresowane s¹ osoby z zewn¹trz, które
zaliczaj¹ nas do gmin atrakcyjnych i coraz chêtniej
kupuj¹ dzia³ki po³o¿one na terenie naszej gminy .
Dorota Szelepa

Z Pañstwem Joann¹ i Grzegorzem
D r z y s t k a m i , m ³ o d y m i ro l n i k a m i
z Jagie³³y rozmawia Dorota Szelepa
- Od kiedy prowadzicie Pañstwo
gospodarstwo rolne?
-Gospodarstwo rolne prowadzimy od 10 lat ,
choæ od samego pocz¹tku nie mo¿na tego,
co robiliœmy nazwaæ gospodarzeniem,
a raczej zajêciem na ca³y dzieñ.
Gospodarstwo nasze mia³o wtedy zaledwie
4 ha i chowaliœmy, tak jak wiêkszoœæ
rolników „wszystkiego po trochê” tj. konia,
krowê, parê œwiñ, drób. Pracy by³o du¿o, ale
niestety nie dochodów.
- Rozumiem , ¿e sk³oni³o to Pañstwa do
dzia³añ, aby gospodarstwo sta³o siê
dochodowe .
-Tak, postanowiliœmy dokupiæ parê hektarów ziemi,
trochê wziêliœmy w dzier¿awê od innych rolników,
a kilka od gminy i w chwili obecnej gospodarzymy na
powierzchni oko³o 30 ha . G³ównie nastawiliœmy siê
na hodowlê krów. W tym te¿ celu trzeba by³o
wybudowaæ oborê. Œrodki na ten cel pozyskaliœmy
z funduszy europejskich. W tym roku te¿ z³o¿yliœmy
wniosek na wyposa¿enie obory w potrzebny sprzêt
do prowadzenia gospodarstwa na odpowiednim
poziomie. Przyznajemy , ¿e gdyby nie fundusze, jakie
mog¹ uzyskaæ m³odzi rolnicy z Unii Europejskiej, nie
wybudowalibyœmy tego wszystkiego ze œrodków
w³asnych .
- Czy s¹ jakieœ trudnoœci z odbiorem mleka?
- Mleko odbiera od nas Spó³dzielnia Mleczarska
z Trzebowniska i stanowi to nasz g³ówny dochód.
- A gdyby tak przed œwiêtami spotka³ Pan dobr¹

Wójt Gminy Tryñcza w porozumieniu
z Podkarpackim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale Zespó³ Doradztwa w Przeworsku
postanowi³, ¿e w naszym urzêdzie powstanie Gminne
Centrum Doradztwa Rolniczego, które bêdzie
œwiadczyæ us³ugi doradcze rolnikom z gminy.
Do wspó³pracy planujemy zaprosiæ instytucje
rolnicze dzia³aj¹ce na terenie województwa
podkarpackiego, tj. Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Podkarpack¹
Izbê Rolnicz¹ w Boguchwale oraz Agencjê Rynku
Rolnego. Przedstawiciele tych instytucji, posiadaj¹cy
doskona³¹ wiedzê merytoryczn¹, bêd¹ mogli udzielaæ

Grzegorz Drzystek w swoim gospodarstwie

wró¿kê , która mog³aby spe³niæ jakieœ ¿yczenie,
o co by Pan poprosi³?
- ¯yczeñ do spe³nienia wymieniæ by mo¿na wiele , ale
przede wszystkim chcia³bym, aby nasze
gospodarstwo, które jest porozrzucane w wielu
kawa³kach po³¹czyæ w wiêksze i wtedy mo¿na by je
by³o lepiej zagospodarowaæ, a tak¿e grunty, które
dzier¿awimy od gminy i rolników mo¿na by³o
wydzier¿awiæ na d³u¿szy okres, to dawa³oby nam
wiêksze mo¿liwoœci korzystania z ró¿nych
programów pomocowych dla m³odych rolników.
- Myœlê , ¿e te ¿yczenia nie s¹ a¿ tak wygórowane
i nie do spe³nienia . ¯yczê Pañstwu spotkania z tak¹
wró¿k¹ i spe³nienia marzeñ .
Dziêkuje Pañstwu za rozmowê i ¿yczê samych
sukcesów w Nowym Roku .

rolnikom wyczerpuj¹cych informacji dotycz¹cych
m.in. produkcji rolnej, a przede wszystkim
mo¿liwoœci i zasad starania siê o œrodki z Unii
Europejskiej.
Informujemy , ¿e otwarcie Centrum
planowane jest na styczeñ 2008 r. Dy¿ur w nim bêdzie
pe³ni³ Zbigniew Gliniak - pracownik ODR
w Przeworsku. Rolnicy bêd¹ mogli skorzystaæ
z bezp³atnej fachowej pomocy przy wype³nianiu
wniosków na dop³aty bezpoœrednie.
Dorota Szelepa

Od czerwca 2003 roku w Tryñczy, obok
Urzêdu Gminy, dzia³a Filia Jaros³awskiego
Banku Spó³dzielczego. Placówka w du¿ym
stopniu u³atwia mieszkañcom realizowanie
wszelkich operacji pieniê¿nych na miejscu, bez
koniecznoœci wyjazdów do pobliskich miast.
Jak przyzna³a kierownik filii w Tryñczy Maria
Joniec, wa¿nymi klientami trynieckiej
placówki s¹ rolnicy. To m.in. do nich bank
kieruje ró¿ne promocyjne oferty. S¹ to
chocia¿by konta rolnicze, gdzie op³ata wynosi
1 z³ za miesi¹c, bez jakichkolwiek ukrytych
kosztów oraz mo¿liwoœæ korzystania z us³ugi
sms i internetu, przy zarz¹dzaniu kontem.
Pozwala to na szybkie i wygodne zarz¹dzanie
œrodkami finansowymi. Konkurencyjne koszty
us³ug, korzystne oprocentowanie lokat terminowych
zapewniaj¹ to, co w finansach jest najwa¿niejsze –
op³acalnoœæ. Rolnik mo¿e posiadaæ tak¿e rachunek
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy (ROR) przy
dodatkowych przychodach. Gdy klient posiada
rachunek, istnieje mo¿liwoœæ debetu do 95%
wielkoœci wp³ywu miesiêcznego (emerytura, renta,
wynagrodzenie). Bank Spó³dzielczy jest
u¿ytkownikiem Systemu Elektronicznej Izby
Rozrachunkowej - Eliksir, dziêki temu rozliczenia
z innymi bankami, korzystaj¹cymi z tego systemu,
nastêpuj¹ w tym samym dniu roboczym.
Gromadzenie œrodków i przeprowadzanie
rozliczeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
mo¿e odbywaæ siê przy wykorzystaniu ró¿nych form
rozliczeñ pieniê¿nych, m.in. wp³aty lub wyp³aty
gotówkowej, polecenia przelewu, polecenia zap³aty,
czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz karty

Komunalny Zak³ad Bud¿etowy Gminy
Tryñcza informuje mieszkañców, ¿e na wniosek
Kierownika Zak³adu, Rada Gminy Tryñcza w dniu
15 listopada 2007r. uchwa³¹ nr X/74/07 zatwierdzi³a:
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie
Gminy Tryñcza na okres od dnia 01.01.2008r. do dnia
31.12.2008r.
Zgodnie z powy¿sz¹ uchwa³¹ ceny
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- cena 1 m3 wody dla ludnoœci wynosiæ bêdzie
2.10z³ brutto;
- op³ata sta³a (bez zmian) 1.07 z³ brutto/mc;
- cena 1 m3 œcieków dla ludnoœci wynosiæ bêdzie

Odnowiony bank w Tryñczy

p³atniczej. Samo za³o¿enie konta trwa kilka minut,
potrzeba jedynie dowodu osobistego oraz
przedstawienia odcinka renty, emerytury lub
zaœwiadczenia o miesiêcznych dochodach z pracy.
Ponadto istnieje mo¿liwoœæ korzystania
z kredytów gotówkowych tzw. obrotowych „rolniczosezonowych”, m.in. kredytu do 1000 z³ na 1 ha
fizyczny u¿ytków rolnych, z terminem sp³aty jednego
roku, z oprocentowaniem 7.9%, z prowizj¹ 1%.
Rolnicy mog¹ liczyæ równie¿ na kredyty
mieszkaniowe na bardzo preferencyjnych zasadach.
Rozpatrywanie wniosków kredytowych trwa
maksymalnie do dwóch dni. Przy wype³nianiu
dokumentacji kredytowej oraz udzieleniu wszelkich
potrzebnych informacji pomoc¹ s³u¿¹ pracownicy
banku. Placówka jest otwarta od poniedzia³ku do
pi¹tku, w godzinach 7.30 - 14.30.
Marcin Borcz

2.50 z³ brutto;
- dotacja przez gminê do 1 m3 œcieków wyniesie
4.61 z³ brutto;
- cena 1 m3 œcieków dowo¿onych na oczyszczalniê
4.50 z³ brutto.
Wzrost cen w 2008 roku:
- 1m3 wody o 10 groszy tj. 5%
- 1m3 œcieków o 9 groszy tj. 4%,
spowodowany jest prognozowanym wzrostem cen
towarów i us³ug (w szczególnoœci energii
elektrycznej) oraz planowanym wzrostem nak³adów
na roboty remontowe istniej¹cych sieci.
W³adys³aw Tytu³a

W Gminie Tryñcza od kilku lat sukcesywnie
wdra¿any jest selektywny system zbiórki odpadów.
Mo¿na przyj¹æ , ¿e obecnie ca³a gmina objêta jest tym
systemem. Niestety nie ka¿dy mieszkaniec korzysta
ze zorganizowanego systemu zbiórki odpadów.
Aktualnie ok. 75 % mieszkañców naszej gminy
zawar³o umowê z firmami dzia³aj¹cymi na naszym
terenie na odbiór odpadów. A co robi z odpadami
pozosta³e 25 % w³aœcicieli posesji ?
Mo¿na siê tylko domyœlaæ!. Niestety nadal pozostaje
problem œmieci w lasach, potokach i przydro¿nych
rowach. W tym miejscu nale¿y przypomnieæ zapis
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach,
który mówi ,¿e ka¿dy w³aœciciel posesji ma
obowi¹zek usuwania odpadów, natomiast korzystanie
z tej us³ugi winno byæ powierzone podmiotowi
posiadaj¹cemu stosowne zezwolenie a w³aœciciel
powinien byæ w stanie udokumentowaæ korzystanie
z tego typu us³ug. Innymi s³owy ka¿dy mieszkaniec
powinien pozbywaæ siê odpadów w sposób zgodny
z przepisami. Powinien zawrzeæ umowê z Miejskim
Zak³adem Komunalnym w Le¿ajsku lub

Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej
w Przeworsku - firmami , które posiadaj¹ zezwolenie
w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych / szamb /
i transport nieczystoœci ciek³ych oraz Komunalny
Zak³ad Bud¿etowy Gminy Tryñcza, który posiada
zezwolenie jedynie na opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych. Organ administracji publicznej,
jakim jest Gmina ma prawn¹ mo¿liwoœæ
przeprowadzania kontroli dotycz¹cych postêpowania
w³aœcicieli posesji z odpadami i w przypadku braku
stosownej dokumentacji /umowa, rachunki za
wywóz/ ma prawo wydania z urzêdu decyzji
ustalaj¹cej obowi¹zek uiszczania op³at za odbieranie
odpadów sta³ych i ciek³ych po górnych stawkach, a
tak¿e ma prawo na³o¿enia mandatu karnego w
wysokoœci do 500 z³.
Dotychczas nie by³y stosowane tak drastyczne
metody egzekwowania wykonania obowi¹zku
posiadania przez mieszkañców umów na odbiór
odpadów, wydaje siê jednak , ¿e nadszed³ czas, aby to
zmieniæ.

System zbiórki odpadów oparty jest
o segregacjê u Ÿród³a. Jak podaj¹ badania jest to
najbardziej efektywny system segregacji odpadów
przez mieszkañców.
Ka¿dy w³aœciciel , który zawar³ umowê z firm¹ na
odbiór nieczystoœci sta³ych, otrzyma³ komplet
worków foliowych: niebieski /na makulaturê/,
zielony /na szk³o kolorowe/, bia³y /na szk³o bia³e/,
¿ó³ty /na plastik/, czerwony /na puszki i drobny
z³om/.
Worki s¹ estetyczne i dok³adnie oznakowane tak, ¿e
nie sposób siê pomyliæ.
Dodatkowo, aby zminimalizowaæ uci¹¿liwoœæ
zapachow¹ odpadów ogólnych / zmieszanych / oraz

zmniejszyæ niebezpieczeñstwo „ zainteresowania siê”
zawartoœci¹ worka przez zwierzynê, zakupione
zosta³y pojemniki plastikowe szczelnie zamykane o
pojemnoœci 110 l .
Pojemniki te zgodnie z decyzj¹ Wójta Gminy
sprzedawane s¹ mieszkañcom, którzy podpisali
umowê na odbiór odpadów za 1/3 ich wartoœci tj. 35
z³.
Pozosta³e 2/3 wartoœci pojemnika dotuje gmina m.in.
dlatego , aby wesprzeæ i zachêciæ mieszkañców do
wype³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
prawa , ale przede wszystkim, aby utrzymaæ czystoœæ i
porz¹dek na terenie gminy.

Od pocz¹tku funkcjonowania selektywnej zbiórki
odpadów zakupionych i rozprowadzonych po
obni¿onych cenach zosta³o ok. 1300 pojemników 110 l,
z czego 400 w okresie ostatniego roku.
Przysz³oœæ gospodarki odpadami
Na najbli¿sz¹ przysz³oœæ w zakresie gospodarki
odpadami celem jest przede wszystkim to, aby ka¿dy
mieszkaniec œwiadomie korzysta³ ze zorganizowanego
systemu zbiórki odpadów, a urzêdnicy nie musieli
stosowaæ prawem przewidzianych sankcji. Ponadto
dalsze zwiêkszenie mobilizacji do w³aœciwego
postêpowania z odpadami, w tym do wiêkszej
skutecznoœci segregowania odpadów. Dlatego te¿
bêdziemy siê Pañstwu starali przybli¿yæ tê
problematykê na ³amach nastêpnego numeru Biuletynu
Informacyjnego „Miêdzy Sanem a Wis³okiem “.
W najbli¿szym numerze przedstawione zostan¹ sprawy
dotycz¹ce odpadów biodegradowalnych,
niebezpiecznych a tak¿e elektrycznych

„Czy wie pan, ¿e macie w gminie nowy gatunek
ptaka”? – tak zapyta³ mnie w paŸdzierniku Tomasz
Mikulski – komendant Stra¿y Leœnej w Sieniawie.
I zacz¹³ mi wówczas pokazywaæ zrobione przez siebie
zdjêcia … pelikana. Komendant Tomasz Mikulski
wzi¹³ udzia³ w audycji radiowej „Ekowêdrówki”,
podczas której podzieli³ siê ze s³uchaczami intryguj¹c¹
wiadomoœci¹ o przybyciu egzotycznego ptaka na
ziemiê trynieck¹.
- „Sk¹d siê wzi¹³ na ostojnikach?”, „Sk¹d przylecia³?”
– pada³y pytania dziennikarki.
Wed³ug Tomasza Mikulskiego pelikan móg³
trafiæ do Wólki Ma³kowej po „ucieczce” z ogrodu
zoologicznego b¹dŸ przylecia³ tutaj przypadkowo,
przyci¹gniêty „¿yznoœci¹” ostojników. Rzeczywiœcie
ostojniki s¹ bogate w plankton i ma³e rybki. Zapewne
p³ytka woda, bogata w ¿ywnoœæ sta³a siê magnesem,
który przyci¹gn¹³ tutaj pelikana.
Pelikan p³ywa³ sobie po ostojnikach przez
prawie dwa tygodnie. Kaczki ³yski i siwe czaple
zdawa³y siê nie zwracaæ uwagi na egzotycznego goœcia.
W tym czasie ornitolodzy zastanawiali siê, czy nie
schwytaæ ptaka i nie odstawiæ go do „kliniki” doktora
Fedaczyñskiego w Przemyœlu. Jednak ptak odlecia³.
Podobno w tym roku widziano pelikana siedz¹cego na
antenie radiowej w Bieszczadach. Ktoœ inny
powiedzia³ mi, ¿e pelikany pojawia³y siê na ostojnikach
w Wólce Ma³kowej ju¿ od kilku lat. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e i w nastêpnym roku pelikan znów odwiedzi
znany ju¿ sobie teren. Bez w¹tpienia by³aby to niema³a
atrakcja turystyczna.
Od siebie dodam, ¿e Pelikan, który goœci³ na
ostojnikach, to pelikan ró¿owy. Zamieszkuje on

KZB dba o czystoœæ miejsc publicznych

i elektronicznych.
Wyjaœnimy Pañstwu, jak w³aœciwie nale¿y
postêpowaæ z tymi odpadami, by nie zaszkodziæ sobie
ani œrodowisku.
Stanis³aw Nowak

Pelikan w Wólce Ma³kowej

po³udniowo – wschodni¹ Europê, Azjê i Afrykê.
D³ugoœæ ptaka wynosi od 1,4 do 1,75 metra. Jest to
wielki ptak z charakterystyczna torb¹ pod dziobem.
Znakomicie przystosowany do ¿ycia w wodzie.
Ponadto jest on wytrwa³ym lotnikiem. Œrodowiskiem
jego bytowania s¹ jeziora i bagna. Jest to ptak stadny.
Samica sk³ada od 2 do 4 jaj w gnieŸdzie zbudowanym
z patyków umieszczonych na drzewie lub w trawie.
Pisklêtami opiekuj¹ siê oboje rodzice.
Mo¿e w³aœnie „nasz” pelikan znalaz³ sobie
w Wólce Ma³kowej dogodne miejsce do bytowania,
mo¿e z czasem przylec¹ tu ca³e ich stada. Jest to wielce
prawdopodobne w warunkach ocieplania siê klimatu,
a co za tym idzie i zwiêkszenia zasiêgu wystêpowania
tego gatunku.
Andrzej Swatek

Czy wiesz, ¿e w 2000 roku wyprodukowaliœmy
w gospodarstwach domowych 13,5 mln ton odpadów?
Masa ta pozwala na pokrycie dziesiêciometrow¹
warstw¹ œmieci ponad 600 boisk pi³karskich! 97% z nich
wywieziono na sk³adowiska odpadów, gdzie ulegaj¹c
ró¿nym przemianom, zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu
i œrodowisku. Pozosta³a czêœæ trafi³a do œrodowiska,
zaœmiecaj¹c nasze lasy, wody i góry. Z ka¿dym rokiem
iloœæ odpadów wzrasta. Najwy¿szy czas coœ z tym
zrobiæ, przecie¿ trudno ¿yæ wœród tylu œmieci
i zanieczyszczeñ!
Jak mo¿emy zahamowaæ degradacjê
œrodowiska?
Mo¿emy unikaæ powstawania odpadów:
· wybieraj¹c produkty, które nie posiadaj¹ zbêdnych
opakowañ,
· u¿ywaj¹c produktów w opakowaniach wielokrotnego
u¿ytku oraz w opakowaniach przydatnych do
recyklingu,
· kupuj¹c towar w opakowaniach z recyklingu oraz
pakuj¹c towar we w³asn¹, zabran¹ z domu torbê,
rezygnuj¹c z kolejnej reklamówki.
Nie mo¿emy ca³kowicie zapobiec powstawaniu
odpadów, dlatego trzeba je segregowaæ. Dziêki temu
spora czêœæ odpadów mo¿e byæ wykorzystana
powtórnie. Oszczêdzamy wiêc surowce naturalne
i energiê.
Aktualnie stosuje siê 4 rodzaje ró¿nokolorowych
pojemników do segregacji odpadów:
Makulatura - niebieskie pojemniki na odpady.
Do niebieskiego pojemnika na makulaturê mo¿emy
wrzucaæ: gazety, list, papier do pisania, zeszyty, torebki
papierowe, kartony, pude³ka, tekturê falist¹. Nie nale¿y
wrzucaæ: opakowañ zespolonych z foli¹, torebek
plastikowych, pergaminu, fotografii, kartek papieru
t³ustego lub zabrudzonego.
Szk³o - zielone pojemniki na odpady.
Do zielonego pojemnika na szk³o mo¿emy wrzucaæ:
szklane butelki po napojach, s³oiki bez nakrêtek. Nie
nale¿y wrzucaæ: butelek z tworzyw sztucznych, szk³a
okiennego, luster, szk³a zbrojonego.
Metal - czerwone pojemniki na odpady.
Do czerwonego pojemnika na metal mo¿emy wrzucaæ:
kapsle, metalowe nakrêtki, puszki po konserwach,
piwie, napojach, sokach, folie metalowe, tubki
metalowe, stare naczynia kuchenne, rury, armatury,
taœmy stalowe.
Plastik - ¿ó³te pojemniki na odpady.
Do ¿ó³tego pojemnika mo¿emy wrzucaæ: puste butelki
typu PET, torebki plastikowe, folie z tworzywa,
budowlane i opakowaniowe, pojemniki z tworzyw
sztucznych. Nie nale¿y wrzucaæ: butelek zabrudzonych,
t³ustych rzeczy z plastiku, butelek z nakrêtkami.
Pamiêtaj, ¿e recykling oszczêdza energiê
i zapobiega zanieczyszczeniom powsta³ym przy

przetwarzaniu surowców naturalnych, zmniejsza emisje
szkodliwych gazów cieplarnianych, chroni zasoby
naturalne, zmniejsza iloœæ odpadów wywo¿onych na
sk³adowiska. Wystarczy tak niewiele, aby nasze ¿ycie
zupe³nie siê zmieni³o. Selektywna zbiórka odpadów to
aktywna forma ochrony œrodowiska naturalnego.

Selektywna zbiórka odpadów przez m³odzie¿ szkoln¹
Czy wiesz, ¿e:
· Przeciêtna iloœæ odpadów domowych na jedn¹ osobê
w Polsce w ci¹gu roku wynosi 208 kg.
· Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga œciêcia
17 drzew.
· Jedno wydanie popularnej wielkonak³adowej gazety
poch³ania oko³o 4 000 drzew.
· Ze 100 ton makulatury mo¿na wytworzyæ 90 ton
papieru z odzysku.
· Je¿eli ka¿dy Polak wyrzuci 1 s³oik po d¿emie w ci¹gu
roku, to na œmietnisko trafi 10 000 000 kg szk³a.
· Produkty ze szk³a nadaj¹ siê do ponownego przerobu
(recyklizacji) w 100%.
· Rozk³ad plastikowej butelki wyrzuconej na œmietnik
mo¿e trwaæ do 500 lat.
· Z powodu po³kniêcia plastikowych odpadów
trafiaj¹cych do mórz i oceanów, rocznie na œwiecie
ginie 2 mln ptaków i ssaków wodnych.
· 1 litr zu¿ytego oleju silnikowego wylany do kana³u lub
rzeki mo¿e zanieczyœciæ 1 mln litrów wody.
· Zawarty w bateriach alkalicznych 1 gram srebra mo¿e
3
skaziæ 1 m ziemi.
· Jedno œciête drzewo pokrywa zapotrzebowanie
przemys³u papierniczego na wyprodukowanie
35 paczek jednorazowych pieluszek.
· Piramida o podstawie kwadratu o boku 1 km,
a wysokoœci 45 piêtrowego budynku, to
zgromadzenie w jednym miejscu œmieci
wyprodukowanych w gospodarstwach domowych
naszego kraju w ci¹gu 1 roku.
Powy¿sze dane pochodz¹ z pakietu edukacyjnego
„Œmieci mniej – Ziemi L¿ej”.
Ewa Szpytma

Ze sprawozdañ sporz¹dzonych przez
jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu
gminy dotycz¹cych zestawienia stanu posiadania za
rok 2007, opracowanych dla potrzeb Komendy
Powiatowej PSP w Przeworsku, zw³aszcza jeœli
chodzi o iloœæ cz³onków w poszczególnych kryteriach
wiekowych oraz wykszta³cenie – wynika, ¿e naszym
OSP nie gro¿¹ braki kadrowe. Ze sprawozdania
zbiorczego z zebrañ w poszczególnych jednostkach
za rok 2006 opracowanego przez Zarz¹d Gminny
ZOSP RP oraz raportu dla Zarz¹du G³ównego ZOSP
RP wynika, ¿e w szeregach OSP zrzeszonych jest
³¹cznie 236 cz³onków czynnych (mog¹cych
uczestniczyæ w akcjach ratowniczo-gaœniczych). Czy

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e po latach
zastoju w niektórych jednostkach
z powodzeniem reaktywowano dru¿yny
¿eñskie. Dziewczêce dru¿yny istniej¹
w Tryñczy, Gorzycach, Ubieszynie
i Jagielle. W konkurencjach sportowo –
po¿arniczych nie ustêpuj¹ osi¹gniêciami
dru¿ynom mêskim, co widaæ na
zawodach gminnych, powiatowych czy
wojewódzkich. Wa¿ny jest fakt udzia³u
w tego typu imprezach - zawodniczki
nabywaj¹ doœwiadczenia, obserwuj¹c
jak elementy sztafety czy æwiczeñ
bojowych wykonuj¹ najlepsi
w województwie. Zawodniczki
z Gorzyc w tym roku startowa³y
w wojewódzkich zawodach w ¯urawicy,
zajmuj¹c 12 miejsce na 22 startuj¹ce
dru¿yny ¿eñskie i s¹dzê ¿e nie zniechêci to
pozosta³ych ochotniczek do æwiczeñ i treningów.
Zaczynamy w tej dyscyplinie liczyæ siê w powiecie,
zauwa¿ono nas na imprezie wojewódzkiej, s¹dzê

to jest du¿o, czy te¿ ma³o w odniesieniu do
dzia³aj¹cych na terenie gminy 7 jednostek OSP, – to
wewnêtrzna sprawa tych stowarzyszeñ.
Przynale¿noœæ do stowarzyszenia jakim jest OSP, jest
dobrowolna, nale¿y zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
skutkuje to licznymi obowi¹zkami
i podporz¹dkowaniu siê rygorom organizacyjnym
okreœlonym w statucie. Nie mniej jednak chêtnych do
kontynuowania spo³ecznej dzia³alnoœci nie brakuje,
optymistycznie przedstawia siê przedzia³ wiekowy,
tj. 18 – 45 lat, czyli najbardziej wartoœciowy ludzki
potencja³ do dzia³añ ratowniczych.
W naszych jednostkach przedstawia siê to
nastêpuj¹co:

Dziewczêta w akcji

wiêc, ¿e przysz³oœæ kadrowa w OSP zapowiada siê
optymistycznie.
Aleksander Kornafel
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Dnia 14 grudnia br. jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tryñczy
otrzyma³a nieodp³atnie od przedstawicieli
oddzia³u terenowego KRUS w
Przeworsku zestaw ratownictwa
przedlekarskiego „Box MET medical”.
Przekazanie sprzêtu mo¿liwe by³o dziêki
porozumieniu w sprawie wdra¿ania
systemu ratownictwa przedlekarskiego w
rejonach wiejskich, pomiêdzy Prezesem
KRUS, a Prezesem Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e trynieccy
stra¿acy otrzymali go, poniewa¿
posiadaj¹ w swych szeregach
przeszkolonych i wykwalifikowanych
ratowników, co równie¿ by³o jednym
z wymogów, który zosta³ spe³niony.
Miejmy nadziejê, ¿e otrzymany sprzêt
zminimalizuje skutki wypadków wœród
ludnoœci, w rejonie naszej gminy.

Dnia 14 grudnia br. w remizie
stra¿ackiej w Tryñczy odby³ siê zjazd
jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych powiatu przeworskiego.
Przyby³o wielu znamienitych goœci.
Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania
wszelkich dzia³añ podjêtych w 2007r.
oraz wyznaczenia nowych celów na
przysz³oœæ. Szczególnie OSP Tryñcza
mia³a wielkie powody do zadowolenia,
poniewa¿ w koñcz¹cym siê roku
zainstalowano w remizie terminal GSM
do telefonicznego alarmowania
cz³onków sekcji gaœniczej, ponadto
pozyskano zestaw do ratownictwa
przedmedycznego. A wszystko to, by
jeszcze bardziej usprawniæ dzia³anie
stra¿aków w czasie akcji. Ponadto inne
nasze jednostki OSP równie¿ mog¹ byæ zadowolone
z mijaj¹cego roku, gdy¿ w zakresie infrastruktury
zmieni³ siê wygl¹d remiz oraz ich otoczenie. Jest to
œwiadectwo nie tylko du¿ej pracy stra¿aków, ale tak¿e
docenienia spo³ecznej dzia³alnoœci i zaanga¿owania
ochotników na rzecz ca³ej spo³ecznoœci gminy.
Spotkanie obfitowa³o w pami¹tkowe zdjêcia, uœciski
d³oni, a tak¿e podziêkowania za trud ciê¿kiej pracy
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Radoœæ z otrzymanego sprzêtu

Marcin Borcz

Na spotkanie przyby³o wielu stra¿aków i goœci

stra¿aka. Na koniec odby³o siê symboliczne
podzielenie op³atkiem. Wszyscy ¿yczyli sobie przede
wszystkim tego, by w nadchodz¹cym roku by³o jak
najmniej wyjazdów do po¿arów oraz, aby za rok
spotkaæ siê, jeœli nie w tym, to w jeszcze wiêkszym
gronie.
Marcin Borcz

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przyst¹piono do
opracowania „Strategii Integracji Polityki
Spo³ecznej”. Jest to zadanie w³asne samorz¹du
o charakterze obowi¹zkowym. Dzia³ania okreœlone
w tej strategii s¹ zadaniami ogólnospo³ecznymi.
Stanowi¹ wa¿ny element ¿ycia spo³ecznego, jego
integralnoœci, poczucia bezpieczeñstwa socjalnego,
maj¹ przeciwdzia³aæ wykluczeniu spo³ecznemu oraz
wspomagaæ jednostkê w trudnych sytuacjach.
Szczególnie istotna rola w tym zakresie przypada
samorz¹dowi terytorialnemu. Niezbêdnymi
warunkami efektywnej realizacji pomocy i wsparcia
s¹: rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb
spo³ecznoœci lokalnej oraz d³ugofalowy plan dzia³añ
w tym kierunku.
Czas przemian polityczno – ekonomicznych po
1989 roku, obok istotnych osi¹gniêæ
w demokratyzacji ¿ycia, zaowocowa³ bardzo
niekorzystnymi zmianami, które s¹ nastêpstwem
„szokowej terapii” wprowadzenia gospodarki
rynkowej. Stopniowe odchodzenie od modelu
pañstwa opiekuñczego wywo³a³o takie zjawiska jak:
- rozwarstwienie spo³eczne,
- marginalizacj¹ (wykluczenie) wielu jednostek
i du¿ych grup spo³ecznych,
- rosn¹c¹ pauperyzacjê – znaczne d³ugotrwa³e
obni¿enie standardu ¿ycia,
- nierównoœci spo³eczne w dostêpie do pracy,
edukacji, kultury, lecznictwa, uczestnictwa
w podziale dochodu narodowego.
Strategia opisuje mechanizmy i przyczyny
powstawania zagro¿eñ, s¹ to:
- dezorganizacja spo³eczeñstwa,
- gwa³towne zmiany spo³eczno-gospodarcze
wyprzedzaj¹ce przemiany w sposobie
myœlenia i dzia³ania – transformacja spo³eczna,
- z³e funkcjonowanie instytucji administracyjnych
i politycznych,
- niekompetencja urzêdników czy polityków,
- dysfunkcjonalnoœæ instytucji spo³ecznych,
- dominacja grup spo³ecznych, eksploatacja,
wyzysk,
- z³e funkcjonowanie instytucji edukacyjnych,
- nieprzystosowanie do pe³nienia okreœlonych ról
spo³ecznych,.
Celem ogólnym strategii jest budowa
nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego,
w którym udzia³ wezm¹ wszyscy mieszkañcy gminy

Tryñcza.
Celami szczególnymi bêdzie natomiast
integracja spo³eczna i zawodowa grup poddanych
wykluczeniu spo³ecznemu; stworzenie warunków
i mo¿liwoœci rozwoju dzia³añ samopomocowych dla
wszystkich grup spo³ecznoœci lokalnej
zaanga¿owanej w budowê nowoczesnego
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Celem szczególnym
jest równie¿ stworzenie podstaw do przygotowania
projektów rozszerzaj¹cych dzia³ania opisane
w strategii maj¹ce wprowadziæ innowacyjne formy
realizacji tych zadañ.
Celem strategicznym jest rodzina. Zarówno
szereg dokumentów polskich jak i Unii Europejskiej
podkreœla, ¿e celem strategicznym polityki
spo³ecznej jest rodzina, której podporz¹dkowane s¹
cele operacyjne w szczególnoœci:
- stworzenie sprawnego i efektywnego systemu
instytucji rodziny,
- wspieranie rodziny w wype³nianiu jej funkcji,
szczególnie opiekuñczo – wychowawczych oraz
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci
i m³odzie¿y,
- przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym
wewn¹trz rodziny,
- polepszenie warunków materialno – bytowych
rodzin.
Ogólne za³o¿enia strategii zosta³y ju¿
przedstawione Wójtowi Gminy. Nastêpnym etapem
jej tworzenia, bêdzie wspólna praca organizacji
i jednostek samorz¹dowych, które zdiagnozuj¹
problemy, opisz¹ je i przedstawi¹ we wspólnym
projekcie. Zasad¹ jest, ¿e opracowanie tego zadania
ma s³u¿yæ spo³ecznoœci lokalnej na szereg
najbli¿szych lat.
Strategia Integracji Polityki Spo³ecznej bêdzie
skuteczna o ile przedstawiciele samorz¹du lokalnego
znajd¹ zasoby umo¿liwiaj¹ce budowê i realizacjê
programów celowych zgodnych z przyjêtymi
kierunkami dzia³añ. To stwierdzenie niech bêdzie
motywacj¹ do pokonywania problemów z jakimi
przysz³o borykaæ siê samorz¹dowi i jednoczeœnie
niech bêdzie ¿yczeniem jak najszybszego wdro¿enia
Strategii w ¿ycie w Nowym Roku.
Tadeusz ¯ytecki
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Najnowsza ustawa o œwiadczeniach rodzinnych
wprowadzi³a zmiany dotycz¹ce definiowania pojêcia
rodziny, co w efekcie rzutuje na zakres ich
przyznawania.
Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Tryñczy w roku 2007 przyzna³
20757 œwiadczeñ na ³¹czn¹ kwotê 1 269 064 z³.
Do zasi³ku rodzinnego by³y wyp³acane dodatki :
- dodatek z tytu³u urodzenia dziecka – w liczbie 77 na
kwotê 77 000 z³,
- dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego –
wyp³ata
449 dodatków na kwotê 173 174 z³,
- dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka wyp³ata 650 œwiadczeñ na kwotê 115 060 z³,
- dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka
niepe³nosprawnego – wyp³ata 1 514 œwiadczeñ na
kwotê 115 900 z³,
- dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego - wyp³ata
132 000 z³ dla 1 320 dzieci,
- dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania z tytu³u
dojazdu do szko³y - wyp³ata 3 242 dodatków na
kwotê 162 100 z³,
- dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania w zwi¹zku
z zamieszkaniem w miejscowoœci, w której
znajduje siê siedziba szko³y – 206 œwiadczeñ na
kwotê 18 540 z³,
- dodatek z tytu³u wychowywania dziecka

w rodzinie wielodzietnej - wyp³ata 4 617
dodatków na kwotê 369 360 z³.
Wyp³ata jednorazowych zapomóg z tytu³u urodzenia
dziecka wynios³a 86 000 z³.
Poza zasi³kami rodzinnymi wyp³acane by³y zasi³ki
i œwiadczenia pielêgnacyjne:
- zasi³ek pielêgnacyjny – 2674 zasi³ków na kwotê 409
059 z³,
- œwiadczenie pielêgnacyjne – 490 œwiadczeñ na kwotê
204 568 z³.
Ogó³em w 2007 r. wyp³ata œwiadczeñ
rodzinnych przewidywana jest na kwotê 3 131 825 z³,
a liczba œwiadczeñ wyniesie 36 082.
Osoby pobieraj¹ce œwiadczenia pielêgnacyjne
podlegaj¹ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz
ubezpieczeniu zdrowotnemu, je¿eli nie podlegaj¹
ubezpieczeniu z innego tytu³u. W bie¿¹cym roku op³ata
na ubezpieczenia spo³eczne wyniesie 48 672 z³ dla 370
œwiadczeñ , natomiast na ubezpieczenie zdrowotne
wyniesie 2 413 z³ w liczbie 64 œwiadczeñ.
Obok œwiadczeñ rodzinnych wyp³acana jest
zaliczkê alimentacyjna, której przewidywana
wysokoœæ wyniesie 117 633 z³ i obejmie 621
œwiadczeñ.
Zwrot w 2007 r. nienale¿nie pobranych
œwiadczeñ rodzinnych wyniós³ 16 345 z³ oraz 500 z³
zaliczki alimentacyjnej. W listopadzie liczba
œwiadczeniobiorców wynios³a 870 osób.

Wójt Gminy Tryñcza przyst¹pi³ do realizacji
pilota¿owego programu „Uczeñ na wsi - pomoc
w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz
gminy miejsko-wiejskie”
Zaniedbania we wczesnym okresie edukacji czêsto
przekreœlaj¹ osobom niepe³nosprawnym mo¿liwoœci
zajêcia wysokiej lub przynajmniej œredniej pozycji
w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym. Wsparcie edukacji
we wczesnym jej okresie mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na
dalsze, zawodowe i spo³eczne losy osoby
niepe³nosprawnej.
Zdaniem Funduszu, pomoc ze œrodków PFRON dla
osób niepe³nosprawnych – mieszkañców gmin,
dotycz¹ca wsparcia procesu ich edukacji jest jednym
z najwa¿niejszych elementów aktywizacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
Celem strategicznym programu jest
wyrównanie szans w zdobyciu wykszta³cenia przez
uczniów bêd¹cych osobami niepe³nosprawnymi.

Cele operacyjne programu to:
- poprawa warunków kszta³cenia uczniów
niepe³nosprawnych zamieszkuj¹cych gminê,
- umo¿liwienie uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoœci fizycznej i psychicznej,
- likwidacja barier transportowych utrudniaj¹cych lub
uniemo¿liwiaj¹cych pobieranie przez uczniów nauki.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej przyj¹³
79 wniosków rodziców, którzy chc¹, aby ich dzieci
korzysta³y z powy¿szego programu.
Jesteœmy zadowoleni, ¿e program ten bêdzie
ju¿ realizowany. A to dziêki wyj¹tkowej wra¿liwoœci
i odpowiedzialnoœci za wszystkich ludzi gminy
naszych w³adz samorz¹dowych. Realizacja mo¿liwa
jest, poniewa¿ Wójt Gminy Ryszard Jêdruch, w dniu 04
grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku,
podpisa³ z dyrektorem PFRON Maciejem Szymañskim
umowê na realizacjê tego przedsiêwziêcia, którego
wartoœæ wynosi 129 420 z³otych.

Danuta Kata

Danuta Kata
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Rozwijaj¹ca siê wspó³praca
U r z ê d u G m i n y w Tr y ñ c z y
z Powiatowym Urzêdedem Pracy
zaowocowa³a pozyskaniem
œrodków pieniê¿nych na ró¿ne
formy zatrudnienia: przygotowanie
zawodowe, prace interwencyjne,
sta¿ i prace spo³ecznie – u¿yteczne.
M³odzie¿ z terenu naszej
gminy odbywa sta¿, gdzie zdobywa
wiedzê i doœwiadczenie zawodowe
na stanowisku pracownika
administracyjnego, przygotowuj¹c
siê w przysz³oœci do pracy
w administracji, w urzêdzie
i podleg³ych jednostkach gminy.
Ponadto m³odzie¿ uczestniczy³a
w ró¿nych akcjach i uroczystoœciach
organizowanych przez gminê –
nauczy³a siê wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac
interwencyjnych czy spo³ecznie u¿ytecznych
pracowali przy pracach remontowych,
porz¹dkowych wokó³ obiektów gminnych, domów
wiejskich, zespo³ów szkó³, na boiskach sportowych,
itp. Czêsto za skromne pieni¹dze wykonano du¿e
prace, które w znacznym stopniu przyczyni³y siê do
upiêkszenia naszej gminy. Wójt Gminy, zabiegaj¹c
skutecznie o ka¿d¹ z³otówkê z wdziêcznoœci¹ chyli
czo³o i dziêkuje tym wszystkim, którzy zaanga¿owali
siê w to wspólne dzie³o.
Ogó³em w 2007r. sta¿ odby³o 14 osób, które
zdoby³y umiejêtnoœci zawodowe w zawodzie:
pracownika administracyjnego, sekretarki,
bibliotekarki, instruktora i pracownika socjalnego.
Z przygotowania zawodowego skorzysta³o 7 osób,

W celu zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do
edukacji, oraz umo¿liwienia pokonania ró¿nych
barier wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej
niektórych rodzin udzielana by³a uczniom pomoc
materialna. Œwiadczeniami pomocy materialnej by³y:
stypendia szkolne i zasi³ek szkolny. W roku szkolnym
2007/2008 wp³ynê³o 652 wniosków o stypendia
szkolne i 12 wniosków o zasi³ek szkolny. Pozytywnie
rozpatrzono 597 wniosków na ³¹czn¹ kwotê pomocy

Prace przy parkingu

zdobywaj¹c nowe zawody, równie¿ 26 osób odby³o
praktyki zawodowe w Urzêdzie, a 59 osób pracowa³o
w ramach prac spo³ecznie – u¿ytecznych we
wszystkich so³ectwach naszej gminy przy du¿ym
zaanga¿owaniu so³tysów i radnych.
Celem prac spo³ecznie u¿ytecznych by³a
aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób
bezrobotnych, które nie uzyskuj¹ zasi³ku dla
bezrobotnych i korzystaj¹ ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej oraz zapewni³a im mo¿liwoœæ uzyskania
minimalnych œrodków do ¿ycia. Ponadto realizacja
tych zadañ przyczyni³a siê do wsparcia dzia³añ
spo³ecznoœci lokalnych, zdyscyplinowanie
bezrobotnych
i ograniczenie mo¿liwoœci
wykonywania przez nich pracy „ na czarno”.
Krystyna Penkal

72 325z³, oraz 12 zasi³ków szkolnych na kwotê
3 360 z³. Druga transza wyp³at stypendiów bêdzie
zrealizowana do 10 czerwca 2008r. Ponadto
informuje siê, ¿e wnioski o pomoc materialn¹ dla
uczniów sk³ada siê tylko raz, w terminie do 15
wrzeœnia danego roku szkolnego, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów do 15 paŸdziernika danego roku.
Krystyna Penkal
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Rok 2007 zaowocowa³ realizacj¹ przez nauczycieli
naszych szkó³ szeregu zadañ z zakresu profilaktyki
uzale¿nieñ. By³a to ogólnopolska kampania pn.
„Zachowaj trzeŸwy umys³”, w której znów popisa³y siê
dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Tryñczy. Efektem
udzia³u by³y nagrody i wyró¿nienia dla uczestników
konkursów. Nale¿y podkreœliæ zaanga¿owanie
pedagogów w promowanie w³aœciwych postaw,
w³aœnie choæby przez liczne uczestnictwo
w programach profilaktycznych.
Kolejnym zadaniem realizowanym w szko³ach, by³o
uczestniczenie dzieci w zajêciach pozalekcyjnych
z zakresu sportu. Ma to na celu organizacjê czasu
wolnego z jednoczesnym promowaniem szeroko
pojêtej profilaktyki oraz rozwój fizyczny naszej
m³odzie¿y. W tym zakresie du¿¹ rolê odegrali
nauczyciele wychowania fizycznego.
W roku bie¿¹cym, jak nigdy dot¹d, wyjecha³o
czterdzieœcioro dzieci na kolonie terapeutyczne.
Gminna Komisja zauwa¿a rosn¹ce oczekiwania
rodziców i samych dzieci co do liczby miejsc i chêtnych
do spêdzenia wakacji w tej formie. Mamy nadziejê, ¿e
w roku przysz³ym ta liczba nie ulegnie zmianie.
Oczywiœcie podejmiemy dzia³ania zmierzaj¹ce do
pozyskania wiêkszej iloœci œrodków na ten cel.
Nasza gmina wzbogaci³a siê o kolejn¹ halê
sportow¹. Jest naprawdê czym siê poszczyciæ.
W zwi¹zku z tym coraz wiêksza liczba dzieci mo¿e
uczestniczyæ w zajêciach w-f w naprawdê dobrych
warunkach. Liczymy na wysokie osi¹gniêcia sportowe.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów

Gmina Tryñcza pozyska³a dodatkowe
pieni¹dze w ramach programu wieloletniego „Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania”. Celem tego
programu jest m.in. zapewnienie dzieciom
pochodz¹cym z rodzin o niskich dochodach
do¿ywiania w formie ciep³ego posi³ku. Aby móc
realizowaæ ten program, niezbêdne by³o
przystosowanie i wyposa¿enie szkolnych kuchni
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami .Pozyskane
œrodki w wysokoœci 126.000z³ przeznaczono na
wyposa¿enie kuchni szkolnych w Gniewczynie
,Gorzycach, Tryñczy, Ubieszynie, m.in. w zmywarki,
rega³y , szafy , sto³y naczynia itp.
W szkole w Jagielle
kuchnia zosta³a
zmodernizowana i wyposa¿ona tak, ¿e spe³nia
wszelkie wymogi, w zwi¹zku z czym posi³ki s¹
przygotowywane i wydawane na miejscu. Dla
pozosta³ych szkó³ ciep³e posi³ki s¹ przygotowywane
i dostarczane przez firmy gastronomiczne .
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Uczestnicy konkursu wraz z opiekunk¹

Alkoholowych wspomaga rozwój sportu poprzez
dofinansowanie dowozu dzieci ze szkó³ pozbawionych
hali sportowej na zajêcia w-f do Gniewczyny i Tryñczy.
Œrodki na ten cel s¹ te¿ zabezpieczone na przysz³y rok.
Komisja ma œwiadomoœæ, ¿e nie wszystkie dowozy
mog¹ byæ wykonane ze wzglêdu na szczup³oœæ tych
œrodków. Niestety s¹ inne zadania, które na³o¿y³
ustawodawca, a które samorz¹d musi realizowaæ.
Profilaktyka szkolna jest jednym z priorytetów,
które podejmuje Komisja przy œcis³ej wspó³pracy
nauczycieli. Nale¿y wyraziæ uznanie dla
zaanga¿owania gminnej oœwiaty w realizacjê tego
zagadnienia i ¿yczyæ nam wszystkim, aby Nowy Rok
by³ jeszcze bardziej owocny, przyniós³ rezultaty tym,
którzy promuj¹ profilaktykê i tym, którzy z niej
korzystaj¹.
Tadeusz ¯ytecki

Przygotowuj¹ smaczne posi³ki w Jagielle
- oczywiœcie dla dzieci

Ta forma do¿ywiania cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ –mówi Andrzej Rucha³a –dyrektor
szko³y w Jagielle. Tak¹ opiniê podzielaj¹ równie¿
w wiêkszoœci uczniowie i ich rodzice . Ich zdaniem
jest to warunek w³aœciwego rozwoju fizycznego
m³odego pokolenia.
Teresa Wielgos

Najnowsze badania potwierdzaj¹, ¿e co trzecie
dziecko w wieku szkolnym w Polsce jest g³odne.
Wynika z nich tak¿e, ¿e 36% dzieci przychodzi do
szko³y bez kanapek, a 18% nie ma co jeœæ.
Przyczyny niedo¿ywienia dzieci s¹ bardzo
ró¿ne. Obecna sytuacja rodziców nie jest ³atwa. Czêœæ
z nich, mimo usilnych starañ, nie jest w stanie
zaspokoiæ podstawowych potrzeb swoich pociech. Ale
bywa i tak, ¿e rodzice wol¹ wydawaæ pieni¹dze na inne
cele, niekoniecznie s³uszne, ni¿ na w³aœciwe ¿ywienie
dzieci.
Niejednokrotnie s³yszy siê, ¿e nawet dzieci pochodz¹ce
z rodzin dobrze sytuowanych te¿ mog¹ byæ
niedo¿ywione.
Brakuje wiêc rodzicielskiej troski o odpowiednie,
pe³nowartoœciowe ¿ywienie dzieci. Czêsto zdarza
siê tak, ¿e uczniowie maj¹ pieni¹dze na ¿ywnoœæ,
ale zamiast ciep³ego posi³ku wol¹ kupiæ sobie
czipsy, chrupki, cukierki, zimne napoje
w puszkach lub wydawaæ na inne zbyteczne rzeczy.
Aby organizm móg³ siê prawid³owo rozwijaæ,
dojrzewaæ, wykonywaæ pracê i aby przebiega³y w
nim procesy fizjologiczne – musi byæ w³aœciwie i
racjonalnie od¿ywiany. Nieodpowiednie pokarmy
mog¹ powodowaæ rozmaite zaburzenia w stanie
zdrowia, a nawet zniszczyæ organizm.
Dba³oœæ o prawid³owy sk³ad posi³ków jest
szczególnie wa¿na w przypadku dzieci
i m³odzie¿y w okresie dojrzewania, czyli w czasie
intensywnego rozwoju i wzrostu organizmu. Zapewne
nie wzbudza w¹tpliwoœci fakt, ¿e do utrzymania
dobrego zdrowia niezbêdne jest spo¿ywanie ciep³ych
pe³nowartoœciowych, treœciwych posi³ków. Decyduj¹
one o naszej energii ¿yciowej i dobrym samopoczuciu.
Jedn¹ ze spraw, któr¹ zajê³y siê ostatnio w³adze
naszej gminy jest akcja do¿ywiania dzieci, czyli
wydawanie w szko³ach ciep³ych posi³ków. Gmina
pozyska³a œrodki finansowe z Urzêdu Wojewódzkiego
oraz przeznaczy³a w³asne fundusze na organizacjê
ca³ego zaplecza gastronomicznego w szko³ach, ¿eby
posi³ki mog³y byæ przygotowywane i wydawane
uczniom w jak najlepszych warunkach, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi normami sanitarnymi. Poczyniono
wiele starañ, aby w naszych szko³ach wszyscy
uczniowie mogli spo¿ywaæ ciep³y posi³ek o wysokiej
wartoœci od¿ywczej. Dla m³odych, dorastaj¹cych ludzi
ma to kolosalne znaczenie z dwóch zasadniczych
powodów. Po pierwsze chodzi o ich prawid³owy
rozwój, zarówno umys³owy jak i fizyczny. Zjedzenie
w ci¹gu dnia pe³nowartoœciowego ciep³ego posi³ku
odgrywa w nim niebagateln¹ rolê. Drugim niezwykle
wa¿nym czynnikiem jest efektywnoœæ pracy ucznia.
Wysi³ek podczas zajêæ lekcyjnych wymaga od
organizmu odpowiedniej poda¿y energii. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e zabraknie jej bez bogatego w wartoœci

od¿ywcze posi³ku.
Praca szkolna ucznia wymaga koncentracji
uwagi. Dziecko, które przysz³o do szko³y nie
spo¿ywszy œniadania w domu i nie chce korzystaæ
z ¿ywienia w szkole, gorzej ni¿ jego rówieœnicy bêdzie
przyswaja³o wiedzê, bêdzie mia³o problemy
z koncentracj¹, a tak¿e pozostanie w opóŸnionym
rozwoju umys³owym w stosunku do do¿ywionych
kolegów. Na tym jednak siê nie koñczy. Niedo¿ywienie
wywo³uje zmiany w funkcjonowaniu organizmu,
zarówno na p³aszczyŸnie psychologicznej, jak
i fizycznej.

Spo¿ywanie ciep³ych posi³ków w Zespole Szkó³ w Tryñczy

Pozytywnym zjawiskiem jest to, ¿e od listopada
br. w naszych szko³ach jest prowadzone do¿ywianie
w postaci jednego dania (zupa z wk³adk¹). Dobrze, ¿e
dzieciakom z ubo¿szych rodzin mo¿emy w szkole
zapewniæ ¿ywienie dofinansowane przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ale niepokoj¹cym jest
niewielki procent uczniów spo¿ywaj¹cych odp³atnie
zupy. Dlaczego nie potrafimy doceniæ ciep³ego
posi³ku? Dlaczego nie chcemy z niego korzystaæ?
Dlaczego tak trudno przekonaæ rodziców, ¿e posi³ek to
zdrowie?
Z racji sporej iloœci lekcji oraz zajêæ
ponadprogramowych uczniowie spêdzaj¹ w murach
szkolnych wiêksz¹ czêœæ dnia, znaczna grupa doje¿d¿a
do szko³y, a zatem koniecznoœæ oczekiwania na
autobus, a tym samym zapewnienie uczniom ciep³ego
posi³ku jest tak samo wa¿ne, jak niezbêdn¹ jest
fachowa kadra nauczycielska i pomoce dydaktyczne.
Dbajmy o nasze dzieci, by siê dobrze rozwija³y
i osi¹ga³y jak najlepsze wyniki w nauce. Pamiêtajmy
przy tym, ¿e ich rozwój intelektualny œciœle powi¹zany
jest z potrzebami m³odego organizmu.
Apelujmy do rodziców, aby zamiast pieniêdzy
na niezdrowe czipsy, dali te same pieni¹dze swoim
dzieciom na gor¹c¹, po¿ywn¹ zupê.

Zygmunt Kulpa
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W 2007 roku pomoc¹ spo³eczn¹ w formie
zasi³ków objêto 481 rodzin, tj.1070 osób w rodzinach.
Pomoc finansowana by³a ze œrodków w³asnych
gminy oraz ze œrodków bud¿etowych przekazanych na
realizacjê zadañ zleconych. Zgodnie z ustaw¹
o pomocy spo³ecznej z bud¿etu pañstwa finansowane
s¹ zasi³ki sta³e i okresowe, natomiast w ramach zadañ
w³asnych udzielana jest pomoc w formie zasi³ków
celowych z przeznaczeniem na opa³, odzie¿, ¿ywnoœæ
czy zdarzenie losowe.
Struktura wydatków na œwiadczenia pomocy
spo³ecznej w 2007r.

Jedn¹ z g³ównych form pomocy udzielanej
przez Oœrodek jest do¿ywianie uczniów w szko³ach. Od
listopada br. w piêciu szko³ach na terenie Gminy
wprowadzono do¿ywianie w formie gor¹cych
posi³ków, z których korzysta 303 dzieci.
W ramach programu „Dostarczanie ¿ywnoœci
dla najubo¿szej ludnoœci Unii Europejskiej” zosta³a
sprowadzona ¿ywnoœæ, tj. mleko, m¹ka, cukier,
makaron, kasza, sery - w iloœci 1750 kg. Z tej formy
pomocy skorzysta³o 135 rodzin i jest ona nadal
kontynuowana.
W porozumieniu z Powiatowym Urzêdem
Pracy w Przeworsku sporz¹dzane by³y listy osób
d³ugotrwale bezrobotnych z rodzin korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej, w celu zatrudnienia ich w ramach
prac spo³ecznie u¿ytecznych. Z tej formy pomocy
skorzysta³o 61 osób.
Ró¿norodnoœæ ludzkich potrzeb, sytuacje
kryzysowe i niezaradnoœæ powoduj¹ koniecznoœæ
œcis³ej wspó³pracy z klientami oœrodka. Zadania te
realizowane s¹ w formie pracy socjalnej.
W roku 2007 oœrodek podejmowa³ szereg dzia³añ
ukierunkowanych na pomoc mieszkañcom Gminy
w pokonaniu trudnych sytuacji ¿yciowych, w jakich siê
znajduj¹.
Danuta Kata

W³aœnie skoñczy³eœ szko³ê i zastanawiasz siê,
co bêdziesz dalej robi³. Mo¿esz zarobiæ pieni¹dze na
dwa sposoby:
- pracuj¹c dla kogoœ innego jako pracownik najemny
b¹dŸ
- bêd¹c przedsiêbiorc¹, tzn. kieruj¹c w³asnym
przedsiêbiorstwem.
Wybieraj¹c pracê u kogoœ, masz z pewnoœci¹:
- mniejsze poczucie odpowiedzialnoœci i ryzyka,
- odpowiadasz tylko za fragment przedsiêwziêcia lub
dzia³alnoœci,
- sta³e dochody,
- sta³e godziny pracy, a za dodatkowy czas pracy
otrzymujesz dodatkowe wynagrodzenie.
Jeœli jednak zostaniesz przedsiêbiorc¹, to:
- bêdziesz móg³ realizowaæ w³asne pomys³y (np. takie,
które nie znalaz³yby uznania u twojego ewentualnego
szefa),
- twoje dochody bêd¹ w du¿ym stopniu zale¿a³y od
ciebie,
- jesteœ sobie „sterem, ¿eglarzem i okrêtem”, sam
decydujesz, co i kiedy robiæ, choæ nale¿y sobie
uzmys³owiæ, ¿e dzieñ pracy przedsiêbiorcy bêdzie
d³u¿szy ni¿ „normalnego” pracownika,
- bêdziesz równorzêdnym partnerem dla ka¿dego

zleceniodawcy,
- bêdziesz szefem, nikt nie bêdzie tob¹ kierowa³ i mniej
zap³acisz za ubezpieczenie spo³eczne. Obecnie
minimalna sk³adka ZUS dla prowadz¹cego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ wynosi ok. 700z³. I to bez wzglêdu na
dochody! Dla porównania: pracownik zarabiaj¹cy
1200 z³ brutto, „na rêkê” otrzyma ok. 850z³ (sk³adki
wynosz¹ ok. 350z³).Zarabiaj¹cy 2000z³ brutto otrzyma
kwotê pomniejszon¹ o niemal¿e 700 z³, zarabiaj¹cy
3000z³ brutto poniesie obci¹¿enie
ok. 1000z³.
Pracownik o zarobkach 5 000z³ brutto uiœci sk³adki
w wysokoœci ok. 1700 z³. W miarê wzrostu p³acy
pracownik ponosi coraz wiêksze koszty sk³adki ZUS.
U ciebie mog¹ one pozostaæ na tym samym
poziomie (ok. 700 z³), chyba ¿e sam bêdziesz chcia³
p³aciæ wy¿sze. Jeœli zaœ masz prawo do renty (poza
rent¹ socjaln¹) lub jesteœ zatrudniony, twoje sk³adki
wynios¹ tylko ok. 150 z³ miesiêcznie!
- podatki dla ciebie te¿ bêd¹ ni¿sze (szczególnie
obecnie, gdy¿ uchwalono podatek CIT 19%, i dla
jednoosobowych podmiotów gospodarczych te¿ 19%
- nikt ciê nie zwolni z pracy!
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Tomasz Penkal

Od stycznia 2008 r. bêdzie obowi¹zywaæ
nowa klasyfikacja PKD 2007. Wed³ug niej symbole
i opisy rozdzia³u dzia³alnoœci ulegaj¹ zmianie, co
wymaga aktualizacji w ewidencji i rejestrach, do
których wpis jest konieczny dla rozpoczêcia
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Informuje siê, ¿e od stycznia 2008 r. bêd¹
dokonywane nowe wpisy do ewidencji dzia³alnoœci

gospodarczej na nowych zasadach PKD 2007r.
Ponadto przedsiêbiorcy ju¿ zarejestrowani
w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej bêd¹ musieli
przeklasyfikowaæ swoje wpisy w terminie od dnia
1 lipca 2008 r. do koñca 2009r.
Penkal Tomasz

Zimowa aura zawita³a ju¿ do nas, zatem pora
by przedstawiæ czytelnikom zasady zimowego
utrzymania dróg na terenie naszej gminy.
Odœnie¿aniem w sezonie zimowym 2007 / 2008
zostanie objêtych ok. 60 odcinków dróg o ³¹cznej
d³ugoœci 60 km, z czego 28,4 km to drogi gminne,
a pozosta³e to drogi dojazdowe.
Odœnie¿anie dróg gminnych odbywaæ siê
bêdzie systemem interwencyjnym w zale¿noœci od
potrzeb.
W razie potrzeby odœnie¿anie nale¿y zg³aszaæ do :
1. Urz¹d Gminy w Tryñczy ( tel. 642–12–21 w. 40)
30
30
w godz. od 7 do 15 ( Penkal Tomasz )
2. Komunalny Zak³ad Bud¿etowy Gminy Tryñcza
tel. 642–12–88
kom. 0 693–342–912 ( Tytu³a W³adys³aw)
3. So³tysów wsi.
W pierwszej kolejnoœci bêd¹ odœnie¿ane drogi przez
nastêpuj¹ce podmioty:
1. Komunalny Zak³ad Bud¿etowy Gminy Tryñcza –
tel. 642–12–88
2. Stanis³aw Strama – tel. 511–047–151
3. Ryszard Ficek – tel. 642– 3–45
4. Majcher Henryk - tel. 642–10–67

Drogi gminne te¿ bêd¹ przejezdne

Gdy sprzêt ci¹gnikowy nie bêdzie w stanie
doprowadziæ g³ównych dróg gminnych do
przejezdnoœci, skierowany zostanie sprzêt ciê¿ki
w postaci: fadromy Drzystka Józefa i koparko –
³adowarkê JCB P. W³adys³awa Koniecznego.
Ze swej strony deklarujemy zapewnienie
odpowiedniego nadzoru nad realizacj¹ zimowego
utrzymania dróg, natomiast mieszkañców
prosimy o zadbanie o odpowiedni stan chodników
przy swoich posesjach.
Tomasz Penkal
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Od 2001r. w naszej
gminie z³o¿ono 5380 wniosków
o wydanie nowego dowodu
osobistego, co stanowi 86,2 %
wszystkich osób, które powinny
zrobiæ to do koñca 2007r.
Przedmiotowa ustawa nie przed³u¿a wprost terminu
wymiany ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych.
Zatem wnioski o ich wymianê mamy obowi¹zek
sk³adaæ do dnia 31 grudnia, 2007r. Osoby, które nie
dotrzymaj¹ terminu, mog¹ oczywiœcie -po tej daciesk³adaæ wnioski. Nie bêd¹ mia³y jednak ¿adnych
gwarancji, ¿e do 31 marca 2008r. otrzymaj¹ nowe
dowody osobiste. (w pierwszej kolejnoœci drukowane
bêd¹ dokumenty dla tych, którzy z³o¿yli wnioski w
ustawowym terminie). Poni¿sze wykresy ilustruj¹, jak
przedstawia siê ten problem w naszej gminie.

Kolejny wykres nr 4 przedstawia liczbê
ma³¿eñstw zawieranych na terenie naszej gminy
w latach 1999-2007, a wykres nr 5 liczbê ma³¿eñstw
zawartych w 2007r. z podzia³em na poszczególne
parafie. Transkrypcja - œlub zagraniczny
umiejscowiony w polskiej ksiêdze.

Ostatni wykres nr 6 przedstawia liczbê urodzin
i zgonów w poszczególnych miejscowoœciach w roku
2007.

Ogólna liczba mieszkañców na 06.12.2007r.
w Gminie Tryñcza wynosi³a 8349 osób. Wykres
nr 3 obrazuje t¹ liczbê z podzia³em na kobiety
i mê¿czyzn w poszczególnych so³ectwach.

Ryszard Matyja
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21 paŸdziernika br. odby³y siê wybory do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oddano
2765 g³osów wa¿nych, co stanowi 45,9% wszystkich
uprawnionych. Poni¿ej na wykresach przedstawiamy
wyniki frekwencji w poszczególnych
miejscowoœciach i procentow¹ liczbê g³osów oddan¹
na ka¿d¹ listê. Najwiêcej g³osów do Sejmu w naszej
gminie uzyskali: Mieczys³aw Golba 505, Marek

Kuchciñski 327 z PiS, Krzysztof K³ak 284, El¿bieta
£ukacijewska 59 z PO, Lucjan KuŸniar 235
i Mieczys³aw Kasprzak 79 z PSL. Natomiast
w wyborach do Senatu najwieksz¹ liczbê g³osów
otrzymali: Andrzej Mazurkiewicz 1497 z PiS,
Stanis³aw Piotrowicz 1007 z PiS i Ryszard Pac³awski
580 z PSL.

Ryszard Matyja

Wyje¿d¿amy. Posiadamy niezbêdniki
kibiców. W autobusie odczuwa siê podniecenie
i nastrój gor¹czkowego oczekiwania. Wygramy czy
nie? Zdaje siê, ¿e nikt nie dopuszcza myœli
o przegranej. Jedziemy w bojowych nastrojach.
M³odzi kibice, uczniowie z Tryñczy, G³ogowca,
Ubieszyna, Gorzyc i Gniewczyny zd¹¿yli ju¿ zawrzeæ
pierwsze przyjaŸnie. Najm³odsi kibice maj¹ okazjê
uczestniczyæ w konkursach sportowych
prowadzonych przez redaktora Henryka Majchra.
Trzech szczêœliwców wygrywa pi³ki i szaliki do
kibicowania. Wszyscy ¿ywo dyskutuj¹.
Temat mo¿e byæ tylko jeden: mecz Polska – Belgia.
Wreszcie docieramy na chorzowski stadion.
Wszêdzie widaæ t³umy rozentuzjazmowanych
kibiców. Atmosfera wielkiego œwiêta. Stadion „¿yje”.
Mecz trwa, emocje rosn¹. Wreszcie padaj¹ dwa
kolejne gole. Kibice wpadaj¹ w euforiê. Radoœæ trwa
jeszcze d³ugo po zakoñczonym meczu. Wreszcie
jesteœmy w fina³ach Euro 2008. S³ychaæ œpiewy
kibiców.
My równie¿ byliœmy œwiadkami tego
historycznego wydarzenia. Nie by³oby to mo¿liwe
bez pomocy i zaanga¿owania pos³a Mieczys³awa
Golby, Wójta Gminy Ryszarda Jêdrucha, Henryka
Majchra, Stanis³awa Wojtasa i Mariana Kamiñskiego.

Stadion w Chorzowie zwany “kot³em czarownic”

Nie mo¿emy zapomnieæ o naszych opiekunach
Andrzeju Swatku i Zygmuncie Kulpie.
W imieniu wszystkich uczestników wyjazdu
do Chorzowa dziêkujemy im i prosimy
o zorganizowanie nastêpnego wyjazdu na „wielki
mecz”. Ponoæ m³odzi kibice z naszej gminy przynosz¹
szczêœcie pi³karzom. Tak by³o i na meczu Polska –
Portugalia.
Karolina Flak
Aldona Wojtyna
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Po ponad trzech miesi¹cach
u¿ytkowania okazuje siê ,¿e hala sportowa
przy Zespole Szkó³ w Tryñczy spe³nia wszelkie
oczekiwania. Ten nowoczesny obiekt jest
funkcjonalny, posiada wszystkie standardy
bezpieczeñstwa i jest doskona³ym miejscem do
prowadzenia ró¿norodnych gier zespo³owych,
æwiczeñ gimnastycznych itp. S³u¿y nie tylko
do prowadzenia lekcji wychowania
fizycznego, ale tak¿e daje mo¿liwoœæ
prowadzenia szerokiej dzia³alnoœci sportowo rekreacyjnej dla dzieci, m³odzie¿y oraz
doros³ych .
Hala têtni ¿yciem od rana do póŸnych godzin
wieczornych. Korzystaj¹ z niej uczniowie po
godzinach lekcyjnych, gdy¿ uczestnicz¹
w nadobowi¹zkowych zajêciach sportowych,
sekcjach, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej.

Zawodnicy przed meczem i zgromadzeni kibice

w hali musz¹ œciœle stosowaæ siê do jego postanowieñ.
Niecodziennym wydarzeniem by³o przeprowadzenie
u nas w dniach 30.11.-01.12.2007r. Mistrzostw
Podkarpacia Policji w Halowej Pi³ce No¿nej.
Impreza ta potwierdzi³a, ¿e obiekt doskonale
spe³nia wszelkie warunki i oczekiwania
sportowców. Ale sport to nie jedyna funkcja
tego budynku. Wszak jest to hala
widowiskowo - sportowa, zatem odbywaj¹ siê
tutaj ró¿ne szkolne uroczystoœci,
a w przysz³oœci zapewne bêd¹ mia³y tu miejsce
imprezy œrodowiskowe .
Hala bêdzie wykorzystywana równie¿
w niedziele, poniewa¿ odbywaj¹ siê ju¿
rozgrywki ligowe w halowej w pi³ce no¿nej .
Okazuje siê ,¿e obiekt ten
jest bardzo
potrzebny. To by³a wspania³a inwestycja !

Lekcja wychowania fizycznego

Obiekt udostêpniany jest tak¿e sportowcom
z Ludowych Klubów Sportowych, którzy
prowadz¹ tutaj treningi. Okaza³o siê, ¿e wiele
osób doros³ych jest zainteresowanych
sportem. Kilkakrotnie w ci¹gu tygodnia maj¹
oni okazjê spotkaæ siê, rozegraæ mecze
w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹, co
wp³ywa na poprawê ich kondycji.
Jednoczeœnie maj¹ oni okazjê do relaksu
fizycznego i psychicznego. Hala udostêpniana
jest nieodp³atnie mieszkañcom gminy zgodnie
z ustalonym grafikiem, ale naszym celem jest
równie¿ to, by mogli z niej korzystaæ inni na
zasadzie wynajmu za odp³atnoœci¹. Chcemy,
aby przynajmniej w jakimœ stopniu „zarabia³a
na siebie”.
Opracowaliœmy ju¿ regulamin korzystania
z tego obiektu .Wszystkie osoby przebywaj¹ce
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Trening pi³karzy

Adam Kulpa

Polska gada, Polska siê martwi, Polska ciê¿ko
pracuje, Polska gapi siê w telewizor, Polska raz unosi
siê dum¹, a raz wstydzi, Polska wyje¿d¿a, Polska tyje,
Polska pije i pali. Fatalny zestaw. Mamy inn¹
propozycjê: „Polska Biega”

M³odzie¿ na trasie biegowej

Odpowiadaj¹c na to has³o, w ostatni¹ sobotê
wrzeœnia, w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”, na stadionie sportowym LKS „San”
w Gorzycach zorganizowaliœmy dla naszej
spo³ecznoœci „Bieg Jesieni”. Akcja ta mia³a na celu
upowszechnianie idei sportu i propagowanie
zdrowego trybu ¿ycia. By³a to ju¿ druga w br. tego
typu impreza, podobn¹ zorganizowano wiosn¹ na
stadionie „Huraganu” w Gniewczynie pod has³em
„Bieg Wiosny”.
Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o siê ponad
dziewiêædziesiêciu zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy wytyczyli trasy biegowe, pêtle d³u¿sze
i krótsze.
Bieg prowadzi³ Prezes Klubu Sportowego
w Gorzycach Daniel Misi³o, podkreœlaj¹c
dobroczynne znaczenie wszelkiej aktywnoœci
fizycznej nie tylko dla naszych miêsni, ale równie¿ dla
umys³u. Punktualnie o godz. 14.00 na ulicach Gorzyc
zaroi³o siê od bia³ych koszulek uczestników biegu.
Tym razem na 3 godziny kierowcy samochodów
przeje¿d¿aj¹cych przez Gorzyce musieli ust¹piæ
pierwszeñstwa biegaczom i wraz z licznymi
mieszkañcami Gorzyc stali siê mimowolnymi
obserwatorami i kibicami biegu. Mimo, i¿ startuj¹cy
prezentowali ró¿n¹ formê, wszyscy jednak
przekraczaj¹cy linie mety mogli czuæ siê
zwyciêzcami i nie ukrywali satysfakcji z pokonania
trasy.
Po zakoñczeniu czêœci sportowej przyszed³
czas na wspólne grillowanie. Organizatorem „Biegu
Jesieni” a zarazem fundatorem nagród by³ Wójt
Gminy oraz Gminny Oœródek Kultury w Tryñczy.
Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów sportowych.

Oto zwyciêzcy w poszczególnych
kategoriach:
W kategorii ch³opcy do 11 lat (trasa 400 m):
1. Sebastian Rupar (Jagie³³a)
2. Wiktor Kojder (Ubieszyn)
3. Hubert Kornafel (Jagie³³a)
W kategorii dziewczêta do 11 lat (trasa 400 m):
1. Paulina Pieczek (Jagie³³a)
2. Karolina Michalik (Gniewczyna)
3. Katarzyna Czwakiel (Gorzyce)
W kategorii ch³opcy 12 – 14 lat (trasa 1 200 m):
1. Karol Siemieniak (Gorzyce)
2. Damian Gliniany (Gorzyce)
3. Mateusz Kida ( Gniewczyna)
W kategorii dziewczêta 12 – 14 lat (trasa 800 m):
1. Patrycja Herkt (Gniewczyna)
2.Barbara Bielecka (Wólka Ogryzkowa)
3. Amanda Dryœ (Gniewczyna)
W kategorii ch³opcy 14 – 16 lat (trasa 1 600 m):
1. Sylwester Pucia (Tryñcza)
2. Karol Bielecki (Wólka Ogryzkowa)
3.Marek Sowa (Gorzyce)
W kategorii dziewczêta 14 -16 lat (trasa 1 200 m):
1. Magdalena Deput (Gniewczyna)
2. Iwona Jagie³a (Gniewczyna)
W kategorii mê¿czyŸni 17 lat i powy¿ej (trasa 3,0
km):
1.Artur Stopyra (Tryñcza)
2.Marusz Strama (Tryñcza)

Wrêczenie nagród

Mamy nadziejê, ze akcja „Polska Biega”
prowadzona bêdzie w naszej gminie przez kolejne
lata. Zachêcamy wszystkich ju¿ teraz do wziêcia
udzia³u w kolejnej akcji, tj. na wiosnê. Biegajmy
codziennie, bo ka¿dy przecie¿ wie, ¿e sport to
zdrowie.
Grzegorz Kulpa
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W dniach 30.11. – 1.12.2007 odby³y siê
Miêdzynarodowe Mistrzostwa Policji Województwa
Podkarpackiego w Halowej Pi³ce No¿nej. W tym roku
po raz pierwszy turniej zawita³ do Tryñczy, gdzie na
nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej mo¿na
by³o podziwiaæ policyjne dru¿yny nie tylko
z województwa podkarpackiego, ale równie¿
z zagranicy. W rozgrywkach uczestniczy³o 15 dru¿yn
z Polski i 3 dru¿yny z zagranicy, tj. S³owacji, Wêgier
i Ukrainy.

Jan Domarski i szczêœliwy zawodnik

gratulacje. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dwa æwieræfina³y,
dwa pó³fina³y i fina³ zosta³y rozegrane w hali
sportowej Tryñczy. Organizatorzy prowadzili
statystyki na najlepszego strzelca, bramkarza,
zawodnika. Królem strzelców zosta³: Vladimir
Chovanik (Koszyce), najlepszym bramkarzem: Petro
Danyliv (Drohobycz), najlepszym zawodnikiem
exequo Vladimir Chowanik i Grzegorz Chwasta
(KWP Rzeszów).
Pami¹tkowe zdjêcie finalistów

Niesamowite emocje prze¿ywali zarówno
kibice, jak i pi³karze w drugim dniu turnieju, kiedy to
rozgrywki wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê. Najbardziej
fascynuj¹cy by³ mecz pó³fina³owy pomiêdzy
dru¿ynami Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie a Drohobyczem, gdy po d³ugim
prowadzeniu Rzeszowian 1:0, Ukraiñcy
przeprowadzili akcje rozpaczy i doprowadzili do
remisu w ostatnich dwóch sekundach meczu.
W rzutach karnych dru¿yna z Rzeszowa uleg³a 2:4,
tym samym pi³karze z Drohobycza awansowali do
fina³u. W drugim meczu pó³fina³owym spotka³y siê
dru¿yny z Koszyc i Debreczyna, w którym policjanci
ze S³owacji pokonali Wêgrów 4:2. W finale zwyciê¿y³
zespó³ z Koszyc wynikiem 3:2 i to im zosta³ odegrany
utwór "We Are the Champions" zespo³u Queen przez
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ w Tryñczy pod batut¹
Edwarda My³ka. Rozgrywki pi³karskie o Mistrzostwo
Policji Województwa Podkarpackiego uœwietni³
swoj¹ obecnoœci¹ pi³karz „Or³ów Górskiego”,
zdobywca z³otej bramki na Wembley Jan Domarski,
który wrêczy³ zwyciêskiej dru¿ynie puchar i z³o¿y³

Cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu
naszej gminy bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê
z p r a c a m i p a r l a m e n t u . Wy j a z d z o s t a n i e
zorganizowany w styczniu 2008r. Zwiedzanie
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Pose³ Mieczys³aw Golba oraz Wójt Ryszard Jêdruch
wrêczaj¹ puchary

Fina³ w Tryñczy mia³ wyj¹tkow¹ oprawê.
Niezwykle ciekawe by³y wystêpy M³odzie¿owej
Orkiestry z Tryñczy, która wykona³a hymny
narodowe (w aran¿acji dyrygenta) czterech pañstwuczestników mistrzostw, orkiestra koncertowa³a
tak¿e w przerwach miêdzy meczami. Na trybunach
panowa³ ¿ywio³owy doping licznie zgromadzonych
kibiców, podgrzewany wystêpami cheerleaderek
„Just 17” z Tryñczy.
Przemys³aw Górski
gmachu Sejmu bêdzie mo¿liwe dziêki inicjatywie
Pos³a Mieczys³awa Golby. Uczestniczki wycieczki
bêd¹ mia³y tak¿e mo¿liwoœæ zwiedzenia stolicy.
Redakcja

Wysokie miejsce w klasie „A” zajê³a dru¿yna
LKS „Huragan” Gniewczyna, która ca³¹ rundê gra³a
równo i ostatecznie zajê³a 2 miejsce ze strat¹ 1 punktu
do lidera z Nowosielec, w³¹czaj¹c siê o walkê o awans
do V ligi.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê sytuacja
dwóch pozosta³ych naszych dru¿yn. Po bardzo s³abej
rundzie LKS „San” Gorzyce zaj¹³ 13 miejsce z 12
punktami, a LKS „Wis³oczanka” Tryñcza zajê³a 14
miejsce z 11 punktami. Widaæ wyraŸnie po liczbie
strzelonych bramek, ¿e w obydwóch zespo³ach
brakuje snajperów. Pomimo tego, ¿e to przedostatnia
i ostania pozycja w tabeli obydwa zespo³y nie s¹ na
straconej pozycji i ca³y czas maj¹ szansê utrzymaæ siê.
Mamy nadzieje, ¿e dru¿yny z Gorzyc i Tryñczy
przypomn¹ sobie, jak gra siê w pi³kê zw³aszcza, ¿e te
dwie ekipy w poprzednim sezonie zalicza³y siê do
czo³owych dru¿yn tej ligi.

W klasie „B” drugie miejsce premiowane
awansem do „A” klasy zajê³a „Zorza” Jagie³³a. Po
niezbyt udanym pocz¹tku dwie przegrane, do koñca
sezonu dru¿yna ta nie przegra³a ju¿ ¿adnego meczu.
Mamy ogromn¹ nadziejê, i¿ w sezonie
2008/2009 bêdziemy siê emocjonowaæ meczami z ligi
„okrêgowej”, a w klasie „A” nadal bêdziemy mieæ
trzy dru¿yny, czego serdecznie wszystkim ¿yczymy.
Prezes LKS „Huragan” Gniewczyna Adam KuŸniar
mówi:
Po zmianie zarz¹du powróci³o kilku ch³opaków
graj¹cych w obcych dru¿ynach. Gramy tylko swoim
zawodnikami z naszej miejscowoœci. Po rocznym
pobycie w „B” klasie w rozgrywkach idzie nam
dobrze. O awansie na razie nie myœlimy z powodów
finansowych, dlatego te¿ zainteresowani jesteœmy
ewentualnym sponsorem, a obecnym dziêkujemy za
wsparcie
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Wyj¹tkowym wydarzeniem w naszej gminie
bêdzie spotkanie z pi³karzami reprezentacji Polskiej
w futsalu oraz prezesem Ogólnopolskiego Zwi¹zku
Futsalu, a jednoczeœnie Prezesem Podkarpackiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej - Kazimierzem Greniem.
Ponadto zacnym goœciem bêdzie Jan Domarski,
zdobywca „z³otej bramki” na Wembley w meczu
z Angli¹. Zawodnicy naszej kadry to m.in. Daniel
Krawczyk, Szymon Pawlak, Micha³ S³upek, Robert
Nazarewicz. Spotkanie zorganizowali Prezes PZPN
Rzeszów Kazimierz Greñ, Prezes OZPN w Jaros³awiu
- Pose³ Mieczys³aw Golba, redaktor „Super Nowoœci”
Henryk Majcher oraz Wójt Ryszard Jêdruch.
Informujemy, ¿e spotkanie odbêdzie siê w hali
widowiskowo - sportowej w Tryñczy w dniu
10.01.2008r., w godz. od 123 0 do 133 0. Zachêcamy
wszystkich do wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu .
Spotkanie bêdzie mia³o na celu popularyzacjê
tej dyscypliny sportu oraz bêdzie okazj¹ do dyskusji,
zarówno z dzia³aczami futsalu, jak i pi³karzami. Dla
niewtajemniczonych wyjaœniamy, ¿e futsal oznacza
zespo³ow¹ grê sportow¹ w pi³ce no¿nej halowej.
Pierwsze rozgrywki w tej dyscyplinie sportu odby³y siê
w 1930r. w Ameryce Po³udniowej. Pierwotnie ta
odmiana pi³ki no¿nej przeznaczona by³a dla dzieci
i m³odzie¿y. Dlatego, i¿ rozmiary boiska musia³y byæ

dostosowane do ich potrzeb i mo¿liwoœci. Istnia³a
zatem mo¿liwoœæ prowadzenia rozgrywek na
zewn¹trz, jak i w hali sportowej. W 1988r. ta
dyscyplina zosta³a uznana przez FIFA za now¹,
dlatego te¿ zaistnia³a koniecznoœæ okreœlenia
szczegó³owych zasad tej gry. Od tej chwili dziedzina ta
zdoby³a szerok¹ popularnoœæ w ca³ym œwiecie.
Przypomnijmy, ¿e w tych rozgrywkach bierze
udzia³ dwie dru¿yny sk³adaj¹ce siê z nie wiêcej ni¿
piêciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem .
Mecz sk³ada siê z dwóch czêœci, 2x po 20 min. Ka¿da
zaœ przerwa nie mo¿e przekroczyæ 15 min.
Mamy nadziejê, ¿e obowi¹zuj¹ce zasady futsalu s¹
znane wielu osobom, poniewa¿ ta dyscyplina jest
popularna równie¿ w naszej gminie.
Wspomnijmy ,¿e nasz¹ kadrê narodow¹ w tej
dyscyplinie utworzono w 1992r.i swój pierwszy
oficjalny mecz miêdzypañstwowy rozegra³a w 1992r.
w Walencji. Reprezentacja Polski jest najwa¿niejszym
zespo³em futsalowym w kraju . Mog¹ w nim
wystêpowaæ wszyscy zawodnicy posiadaj¹cy
obywatelstwo polskie , niezale¿nie od wieku. Za
funkcjonowanie dru¿yny odpowiedzialny jest Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.
Redakcja

W Gminie Tryñcza corocznie organizowany
jest przez Gminny Oœrodek Kultury w Tryñczy pod
honorowym patronatem Wójta Gminy konkurs na
naj³adniejsz¹ zagrodê. W tegorocznej edycji konkursu
wziê³o udzia³ 7 zagród z terenu gminy. Za naj³adniejsz¹
uznano posesjê Marka Ogryzka z Gorzyc.
Ogród przydomowy, sk³adaj¹cy siê z czêœci
frontowej i tej za domem, powinien byæ przestrzegany
jako harmonijne dope³nienie budynku mieszkalnego.
Ró¿norodnoœæ stylów oraz bogactwo motywów
kompozycyjnych wydaj¹ siê wprost nieograniczone.
Ogromne znaczenie w kompozycji, zarówno przed, jak
i za domem maj¹ roœliny. Wœród wielu sadzonych
gatunków oraz odmian s¹ drzewa i krzewy iglaste,
potocznie zwane iglakami i zaczynaj¹ odgrywaæ
pierwszoplanow¹ rolê w ogrodach. Ich niepowtarzalne
walory to przede wszystkim: du¿e zró¿nicowanie
form, ³adne barwy, ciekawa faktura. G³ówn¹ atrakcj¹
ogrodu jest oczko wodne (czêsto zarybione) oraz
miejsce, gdzie mo¿na z rodzin¹ odpocz¹æ. Te
wszystkie elementy mo¿na by³o zauwa¿yæ u naszych
tegorocznych laureatów konkursu.
„Piêkny ogród dla ka¿dego z wyró¿nionych
osób to nie tylko satysfakcja ze zwyciêstwa, ale
najwa¿niejsza jest przyjemnoœæ z jego prowadzenia.

Pielêgnowanie krzewów, kwiatów w skalnikach, trawy
daje nam pozytywn¹ energiê i zachêca nas do dalszej
pracy oraz upiêkszania ogrodu” - twierdzili w³aœciciele
posesji.
Ide¹ tego konkursu jest poprawa estetyki oraz
stanu œrodowiska wsi. Komisja konkursowa ocenia³a
ogólny wygl¹d posesji oraz zagospodarowanie
ogródka, czyli k¹cika wypoczynkowego, ukwiecenie
tarasów, werand, balkonów, trawników, drzew oraz
krzewów, a tak¿e ma³¹ architekturê.
Po d³ugich obradach komisja w sk³adzie:
Krzysztof Bartuœ, Dorota Szelepa, Teresa Wielgos,
Zofia Nowa, Przemys³aw Górski, Grzegorz Kulpa,
wyró¿ni³a nastêpuj¹ce zagrody:
1 miejsce posesja Marka Ogryzka z Gorzyc,
2 miejsce posesja
Doroty Kubrak z Wólki
Ogryzkowej,
3 miejsce posesja Józefy Fr¹czek z Gorzyc.
Ponadto komisja przyzna³a wyró¿nienia dla posesji
Heleny Piróg z Gniewczyny Trynieckiej oraz dla
Jacka Kulpy z Jagie³³y.
Gratulujemy zwyciêzcom, wszystkim
uczestnikom dziêkujemy za przyst¹pienie do konkursu
oraz ¿yczymy dalszych sukcesów w propagowaniu
piêkna w naszej gminie.
Przemys³aw Górski
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