Pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przepełnionych wiarą i miłością.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Wesołego Alleluja!

Stanisław Konieczny

Ryszard Jędruch

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Tryńcza

Szanowni Państwo,
przed nami święta Wielkiej Nocy, czas
radości,
rodzinnych
spotkań
i odpoczynku. W wolnych chwilach
zachęcam Państwa do lektury kolejnego
numeru naszego gminnego biuletynu,
który zaczęliśmy wydawać 10 lat temu.
Naszym zamiarem było dokumentowanie
i
informowanie mieszkańców gminy
o podejmowanych w niej zadaniach
inwestycyjnych, ważnych wydarzeniach
kulturalnych, imprezach, działalności
Rady Gminy, pracy szkół. Staraliśmy się
z gminną wieścią docierać do
mieszkańców oraz instytucji. Na łamach
biuletynu zamieszczaliśmy informacje
o realizowanych projektach, stad często
w stopkach artykułów widniały loga
instytucji
pośredniczących
w
przekazywaniu
środków
unijnych.
Redakcja kwartalnika zwyciężyła w „IV Podkarpackim
Forum Prasy Samorządowej” w konkursie na pismo
najciekawiej opisujące problemy oświaty i wychowania.
W tym numerze kwartalnika również chcemy podzielić się
z Państwem informacjami o działaniach ostatnio
podejmowanych.
Podsumowując pierwszy kwartał warto podkreślić,
że dzięki łagodnej zimie mogliśmy kontynuować działania
rozpoczęte późną jesienią. Zostały ocieplone budynki
komunalne, wymieniono stolarkę okienną, a na
niektórych, jak w szkole w Gorzycach, wybudowano
dachy. Nasze wysiłki kierowane są w stronę zaspokajania
potrzeb mieszkańców poszczególnych miejscowości, stąd
budowa oczekiwanych odcinków oświetlenia, np.
w Gorzycach, czy w kierunku
Fabryki Wagonów
w Gniewczynie Łańcuckiej. Poprawiamy też standard
dróg gminnych, budowane są nowe odcinki chodników,
jak choćby na Zakręciu czy od ronda do Wólki
Ogryzkowej. Stale monitorujemy gospodarkę wodnościekową. Jest to potężna arteria, która oplata wszystkie
miejscowości w gminie i wymaga szczególnego nadzoru. .
Tempa
nabierają
prace
przy
rozbudowie
wielofunkcyjnego budynku szkoły w Tryńczy, gdzie oprócz
stołówki zaprojektowana została sala na przedszkole.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, min.
w Gniewczynie Łańcuckiej wybudowane zostaną piękne
i bezpieczne place zabaw. Podnosimy standard szkół
przeznaczając środki na remonty. Podczas ferii zimowych
odnowione zostały cztery sale w szkole w Ubieszynie.
Dodatkowo poszczególne szkoły otrzymają w ramach
realizowanego przez gminę projektu sprzęt multimedialny
jak tablice interaktywne, komputery i tablety. Zdajemy
sobie bowiem sprawę, że inwestycja w młode pokolenie
w przyszłości dobrze zaowocuje.

Chcemy zachęcić do powstawania niedużych firm, by
w ten sposób ożywić gospodarczo nasz teren. Sezon
zimowy
obfitował
w
wydarzenia
sportowe
i kulturalne. Zakończyliśmy kolejną już ligę piłki halowej,
której rozgrywki przyciągają miłośników piłki nożnej.
Znakomicie spisała się nasza najmłodsza drużyna
„Górala”, zdobywając tytuł Wicemistrzów Polski
w futsalu w kategorii 14-latków. Na uwagę zasługuje
pierwszy z cyklu jubileuszowych – Noworoczny Koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, który miał miejsce w hali
widowiskowo- sportowej w Tryńczy. Gościliśmy „wielką
rodzinę” byłych i obecnych członków orkiestry oraz jej
sympatyków .
Tradycyjnie w poszczególnych miejscowościach
spotkałem się z seniorami obchodzącymi swoje doroczne
święto. Przy tej okazji dziękuję sołtysom, kołom gospodyń
wiejskich, radnym i szkołom za organizację święta.
Spotkanie z najstarszym pokoleniem było dla mnie okazją
do wymiany poglądów. Zwiększa się również liczba par
małżeńskich, które odbierają medale za wieloletnie
pożycie małżeńskie. Wszystkim jubilatom jeszcze raz
życzę przede wszystkim wielu lat w zdrowiu.
Za nami też zebrania wiejskie, w trakcie których
informowaliśmy mieszkańców o zamierzeniach na kolejne
miesiące i lata. Nowa alokacja funduszy unijnych na lata
2014- 2020 stwarza szerokie perspektywy, dlatego
uważnie śledzimy kolejne ogłoszenia o konkursach, by
występować o fundusze na realizację kolejnych zadań
gminnych. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu utrzymamy
tempo dotychczasowego rozwoju, spełniając tym samym
oczekiwania mieszkańców.
Szanowni Państwo, na nadchodzące święta życzę
Państwu radości i spokoju, obfitości łask od
Zmartwychwstałego Pana.

Staramy się stworzyć przedsiębiorcom dobre warunki
rozwoju. Organizujemy spotkania, z myślą o nich
przystąpiliśmy do programu Samorządowa Polska.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Ryszard Jędruch
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Z PRAC RADY GMINY

Rada Gminy podczas obrad

R

ada Gminy w I kwartale 2014 r. odbyła 4 sesje
w tym jedną nadzwyczajną. Na sesjach tych
podjęte zostały uchwały dotyczące podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dzieci,
odpłatności za dożywianie oraz ustanowienia programu
na dożywianie na lata 2014-2020.
Udzielono
pomocy
finansowej
Powiatowi
Przeworskiemu na budowę chodników przy drodze
powiatowej w Gniewczynie Łańcuckiej na Zakręciu na
kwotę 500 tys. zł w roku 2013 i 364 tys. zł w roku 2014,
a także na opracowanie dokumentacji na poprawę stanu
dróg Gorliczyna- Wólka Pełkińska i Sieniawa-Gorzyce.
Podjęta została również uchwała w
sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku
jednostek oświatowych. Na sesji w dniu 25 lutego br.
uchwalone zostały plany pracy Rady Gminy
i resortowych stałych komisji do końca kadencji 2014 r.
Rada Gminy zaakceptowała również plany pracy
Trynieckiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej na 2014 r.
Na sesji nadzwyczajnej w dniu 7 marca br. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy
partnerstwa
dotyczącej
realizacji
wspólnego
przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowany rozwój
Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru
Wsparcia”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013.
Na kolejnej sesji w dniu 19 marca br. Rada Gminy
wysłuchała i zaopiniowała :
- wyniki nauczania w szkołach na terenie gminy za okres
pierwszego semestru roku szkolnego
2013/2014,
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- wykonanie prac społecznie użytecznych z udziałem
bezrobotnych w 2013 r. wraz z programem na 2014 r.
- postępy działań w zakresie usuwania azbestu oraz oceny
funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami
w gminie,
- stan funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tryńczy
oraz ujęcia wody w Jagielle wraz z ich przewidywaną
modernizacją,
- zakres świadczonej w 2013 r. przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej pomocy dla osób potrzebujących
w gminie.
Podjęto również uchwały w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną, wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2015 roku, nabycia działek pod
przepompownię ścieków w Gniewczynie Łańcuckiej
i Trynieckiej, przedłużenia umowy dzierżawy działek dla
Firmy SUPER-KRUSZ w Gniewczynie Łańcuckiej.
W sesji uczestniczyli komendant Powiatowy Policji
z Przeworska oraz Komisariatu z Sieniawy. Omówili oni
zmianę struktury organizacyjnej Posterunku Policji
w Tryńczy. W posterunku nie będzie kierownika tylko
zastępca. Zmiana ta nie powinna wpłynąć na pogorszenie
poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy. Przed każdą
sesją resortowe komisje opiniowały projekty uchwał
będące przedmiotem obrad Rady Gminy.
Również stałe
Komisje Rady Gminy odbyły
posiedzenia, na których opracował plany pracy na ten rok.
Przed każdą sesją resortowe komisje opiniowały projekty
uchwał będące przedmiotem obrad.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Edward Wiecheć

BUDŻET WCZORAJ I DZIŚ

ZEBRANIA WIEJSKIE

Budżety
uchwalane na poszczególne lata
realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. Zadania
zaplanowane do realizacji przyczynią się do poprawy
poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszej
gminy.
Analizując wykonanie budżetu w ostatnich kilku
latach, zauważyć można tendencję rosnącą, zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków. Z pewnością duży
wpływ na rozwój infrastruktury w naszej gminie mają
pozyskiwane środki zewnętrzne.
Aby móc realizować niektóre zadania z zakresu opieki
społecznej,
niezbędne jest zabezpieczenie wkładu
własnego.
W strukturze wydatków znaczącą pozycją, bo aż ok.
18%, stanowią wydatki majątkowe, które znacznie
przekraczają dochody majątkowe. Świadczy to
o prawidłowym wykorzystaniu środków budżetowych.
Poniższe wykresy ilustrują
wykonanie
budżetu
z ostatnich czterech lat.
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Na przełomie lutego i marca 2014 odbyły się zebrania
wiejskie we wszystkich wsiach na terenie gminy: w lutym
w Gorzycach, w Głogowcu, Tryńczy, Ubieszynie, Wólce
Ogryzkowej i Małkowej, a w marcu w Jagielle,
Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie Trynieckiej.
Tematyka zebrań przedstawiała się następująco:
- informacja o dopłatach rolniczych w 2014 r.;
- informacja o ubezpieczeniach społecznych;
- sprawozdanie sołtysa z realizacji zadań w sołectwie za
2013 r. obejmujące informacje o zrealizowanych
zadaniach we wsi: remontowo-inwestycyjnych,
porządkowych, kulturalnych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz przyjętych do realizacji w 2014 r.;
- informacje kierowników jednostek i referatów UG
o realizacji przez nich zadań w ubiegłym roku i planach
na 2014 r. we współpracy z samorządem wiejskim;
- podjęcie uchwał;
- sprawy różne.
W zebraniach, oprócz władz gminy, uczestniczyli
kierownik
Powiatowej
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, który zapoznał
mieszkańców z płatnościami z tytułu dopłat do upraw
w tym roku oraz przedstawicielka Biura Ubezpieczeń
z Sieniawy, która zaprezentowała oferty ubezpieczeń.
Natomiast w zebraniach w Gniewczynie Łańcuckiej
i
Trynieckiej
uczestniczył
starosta
Powiatu
Przeworskiego, który przedstawił ofertę i zasady
przeprowadzenia scalania gruntów w tych wsiach. Na
zebraniach omawiane
były osiągnięcia, jakie
zrealizowano w gminie i we wsi w ubiegłym roku oraz
zamierzenia na ten rok. Podejmowane były także uchwały
w sprawie przekazania mienia wiejskiego w Jagielle pod
potrzeby miejscowej parafii, sprzedaży mienia
w Gniewczynie Trynieckiej. Natomiast wieś Głogowiec
podjęła uchwałę o przekazaniu na rzecz Towarzystwa
Brata Alberta budynku po b. szkole. Zebrania cieszyły się
dość dużym zainteresowaniem mieszkańców. Należy
nadmienić,
że
dalszy
rozwój
gminy
i poszczególnych wsi nastąpi przy obopólnym, zgodnym
zaangażowaniu władz gminy i społeczeństwa wsi.
Edward Wiecheć

Teresa Wielgos

Echa znad Sanu i Wisłoka
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REMONTY DRÓG W 2014 ROKU

KOLEJNE TRASY DLA PIESZYCH
Już niebawem ruszą kolejne inwestycje związane
z budową tras dla pieszych. W ramach poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców, gmina podobnie jak
w ubiegłym roku, przekaże środki z budżetu na
kontynuację budowy chodników w ciągu dróg
powiatowych w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej ,
Tryńczy i Ubieszynie. W bieżącym roku kontynuowany
będzie także
ostatni etap
budowy chodnika
w Gniewczynie Łańcuckiej – Zakręcie. Zakres zadania
przewiduje realizację odcinka o długości 1,7 km, w tym
1,2 km już wykonano. Koszty całkowite prac w całości
pokryte będą z budżetu gminy Tryńcza.
Również w tym roku rozpoczniemy prace projektowe,
dotyczące budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w Gniewczynie Łańcuckiej – Nowa Wieś oraz
w Ubieszynie, od grzybka wzdłuż drogi powiatowej.
Ponadto w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 835, która przebiega przez Ubieszyn, Tryńczę
(Podwólcze), Wólkę Małkową, Gniewczynę Tryniecką
i Gniewczynę Łańcucką przewidywana jest budowa
chodników dla pieszych, budowa zatok autobusowych
oraz zjazdów publicznych. Projekt funkcjonalno –
użytkowy zakłada na naszym terenie budowę ścieżki
rowerowej po lewej stronie oraz budowę chodnika dla
pieszych po prawej stronie wzdłuż całego odcinka drogi
wojewódzkiej.
- Budowa chodników to ważny element działań
związanych
z
poprawą
stanu
bezpieczeństwa
mieszkańców gminy, dlatego też corocznie przeznaczamy
znaczne środki na ten cel, aby wzdłuż najbardziej
ruchliwych tras, piesi mogli poruszać się bezpiecznie –
mówi Stanisław Konieczny, przewodniczący Rady Gminy
Tryńcza.
- Wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa
pieszym, zwłaszcza przy tak ruchliwych drogach, dlatego
podejmujemy wszelkie działania, aby chodnik w tym
miejscu powstał jak najszybciej – mówi Stanisław Kogut,
radny z Gniewczyny Łańcuckiej.

Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie,
stanowi
ważny element
wszystkich inwestycji
realizowanych w roku budżetowym. Również w tym roku
remontować będziemy kolejne odcinki dróg we
wszystkich miejscowościach. W pierwszej kolejności
Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych z Grodziska
Dolnego dokończy remont dróg gminnych w Tryńczy
i Gniewczynie Trynieckiej. Podobnie, jak w poprzednich
latach, realizować będziemy przebudowę drogi gminnej
w ramach usuwania skutków powodzi.
W tym roku zadaniem objęta będzie droga
w Gorzycach – Borki na długości 460 mb., na remont
której otrzymamy dotację w wysokości 90 tys. zł.
Kolejnym zadaniem będzie remont dróg gminnych
w ramach Funduszu Sołeckiego, które obejmie drogi
wskazane wcześniej przez uczestników zebrań wiejskich
we wszystkich miejscowościach gminy.
Ponadto wnioskowaliśmy o dofinasowanie remontów
dróg, aby zakres prac mógł być jak najszerszy.
We wrześniu 2013 r. złożyliśmy wniosek do Wojewody
o dotację na remont drogi gminnej łączącej Tryńczę
i Ubieszyn. Obecnie znajdujemy się na liście rezerwowej
z powodu ograniczonych środków. Aplikowaliśmy także
do Urzędu Marszałkowskiego o środki na modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W przypadku
otrzymania dotacji, modernizacja obejmie drogi
w Tryńczy – Podwólcze, Ubieszynie, Gorzycach
i Jagielle.
Gmina Tryńcza przekaże także środki ze swojego
budżetu do Starostwa Powiatowego w Przeworsku, które
realizować będzie zadanie pn. „Poprawa dostępności dróg
powiatowych do drogi krajowej Nr 77 poprzez
przebudowę ciągu dróg powiatowych relacji Gorliczyna –
Wólka Pełkińska, Jagiełła – przez wieś oraz Sieniawa –
Gorzyce wraz z poprawą bezpieczeństwa ich
użytkowników”. W ramach tej inwestycji drogi zostaną
poszerzone, a w miejscach najbardziej natężonego ruchu
realizowana będzie budowa chodnika. Ponadto
Wykonawca uzupełni pobocza, oczyści rowy oraz
przebuduje zatoki autobusowe.
O dodatkowych zadaniach mających na celu poprawę
infrastruktury drogowej będziemy Państwa informować
w kolejnych numerach biuletynu oraz na stronie
internetowej urzędu.

Dominika Kozak
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Dominika Kozak

ŁADNIEJSZE, OSZCZĘDNIEJSZE I CIEPLEJSZE
Po krótkiej przerwie zimowej, kontynuowane są prace
związane z realizacją zadania „Poprawa infrastruktury
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Tryńcza”, które rozpoczęły się końcem
ubiegłego roku. Wykonawca, tj. konsorcjum firm: APIS
S.A oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz
z siedzibą w Jarosławiu dotychczas wymienił stolarkę
okienną i drzwiową w wszystkich budynkach objętych
projektem tj. WDK w Gniewczynie Trynieckiej, WDK
w Wólce Małkowej, WDK w Głogowcu, ZS
w Gorzycach, UG Tryńcza, SP w Ubieszynie, ocieplił
ściany zewnętrzne oraz stropy w budynkach WDK
w Gniewczynie Trynieckiej, Gorzycach, Ubieszynie,
Wólce Małkowej, w budynku szkoły w Gorzycach,
GOPS-u i urzędu gminy. Do wykonania pozostało jeszcze
nałożenie koloru w obiektach, gdzie ocieplane były ściany
zewnętrzne, montaż gazowej pompy ciepła w UG oraz
prace
wykończeniowe.
Termin
zakończenia
przedsięwzięcia wyznaczono na koniec czerwca 2014 r.
Warto przypomnieć, że koszty całej inwestycji
wyniosą ponad 1,5 mln zł, przy czym 80 % kosztów
pokryje dotacja ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, o którą aplikowaliśmy jeszcze
w 2012 r.

nowoczesny wygląd budynku zwróci uwagę nie tylko
mieszkańców, ale także ludzi z zewnątrz, którzy
przejeżdżają przez naszą wieś.

Maria Kluczkowska przed WDK w Ubieszynie

Dominika Kozak

CZAS NA PRZEBUDOWĘ
DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie opracowany został Program
Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa –
Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica
Starzeńska.”

Docieplony WDK w Wólce Małkowej

- Patrząc na ten budynek, jak z tygodnia na tydzień
wygląda coraz lepiej, myślę że to trafiona inwestycja.
Budynek stoi w centrum wsi i teraz zasługuje na miano jej
wizytówki - mówi z zadowoleniem Helena Duży, radna
z Wólki Małkowej
Wypowiedź tą uzupełnia Maria Kluczkowska, sołtys
Ubieszyna:
- Oprócz tego, że dom kultury od lat służy mieszkańcom
Ubieszyna i dzięki modernizacji jeszcze przez wiele lat
tak będzie, to dodatkowo stoi przy głównej trasie
międzywojewódzkiej, w związku z tym, myślę, że

Oprócz całkowitej modernizacji pasa jezdni, budowy
ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości odcinka
zlokalizowanego na naszym terenie, przebudowany
zostanie także most na rzece San w Ubieszynie. Obecnie
trwają prace nad zatwierdzeniem projektu robót
geologicznych dla projektowanej koncepcji budowy
mostu.
Przed przystąpieniem do budowy, projekt przewiduje
wykonanie
dwóch
otworów
badawczych
o głębokości do 20 m p.p.t., przeprowadzenie sondowań
oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranego
materiału. W ramach zadania zaprojektowano także
wzdłuż całego odcinka na naszym terenie 12 zatok
autobusowych oraz 1 zatokę postojową.
Modernizacja tej trasy jest wręcz koniecznością,
z uwagi na stale pogarszający się stan jezdni.
Po zakończeniu realizacji tej inwestycji, bezpieczeństwo,
jakość i funkcjonalność drogi wojewódzkiej będzie stać
na nieporównywalnie wyższym poziomie.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Dominika Kozak
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BĘDZIE JAŚNIEJ
Ubieszynek” oraz „do mostu”, w Tryńczy – Zawisłocze
oraz łącznik drogi powiatowej z ul. Szkolną.
Warto dodać, że w ciągu ostatnich czterech lat
wybudowano ponad 150 nowych punktów świetlnych.
- Mieszkam przy tej drodze i wiem, jak łatwo o wypadek
po zmroku, kiedy widoczność jest bardzo słaba. Budowa
oświetlenia tutaj była koniecznością, dlatego cieszę się, że
teraz piesi i rowerzyści mogą poruszać się tutaj
bezpiecznie – mówi Janusz Niżnik, radny z Gorzyc.

Teraz będzie bezpieczniej

Dominika Kozak

Dobiega końca budowa oświetlenia ulicznego
w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej oraz boiska
w Jagielle. Firma EL – JOZ z Giedlarowej, wybrana
w ramach ogłoszonego przetargu, zamontowała 29 lamp
wzdłuż drogi powiatowej w Gorzycach (od stacji paliw
w kierunku Jagiełły), 3 lampy przy boisku
wielofunkcyjnym w Jagielle oraz 29 lamp wzdłuż drogi
powiatowej do Fabryki Wagonów w Gniewczynie
Łańcuckiej. Oświetlenie tych tras umożliwi bezpieczne
poruszanie się rowerzystom i pieszym, natomiast
oświetlenie boiska pozwoli na korzystanie z obiektu
również w godzinach wieczornych.

DACHY PO PRZEBUDOWIE
Rozpoczęte w październiku 2013 r. prace budowlane,
polegające na przebudowie dachu na budynku WDK
w Wólce Małkowej oraz części dachu na budynku
Zespołu Szkół w Gorzycach, dobiegły końca.
Wykonawca, którym w drodze przetargowej zostało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAWPOL z siedzibą
w Piganach, w ramach zadania na w/w budynkach
zdemontowało pokrycie z papy, zamontowało nową
konstrukcję drewnianą, pokrycie z blachy trapezowej
wraz z kompletnym orynnowaniem oraz montażem
instalacji odgromowej. Na budynku szkoły w Gorzycach
prace wymagały dodatkowo wydłużenia istniejących
kominów.
Przebudowa dachów była koniecznością z uwagi na
fakt, iż wcześniejsze stropodachy nie spełniały już swojej
funkcji.

Nowe oświetlenie przy drodze do Fabryki Wagonów w Gniewczynie

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest ważnym
elementem działalności mającej na celu zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. W ostatnich
czterech latach powstało ponad 150 punktów
oświetleniowych na terenie gminy, które niewątpliwie
zwiększają komfort i bezpieczeństwo poruszania się po
drogach w godzinach wieczornych. Obecnie posiadamy
także gotowe projekty na budowę oświetlenia alei do
cmentarza oraz parkingu w Gniewczynie Łańcuckiej,
drogi gminnej obok szkoły w Gniewczynie, drogi
powiatowej i drogi gminnej (ul. Gajowa) w Głogowcu,
drogi powiatowej Tryńcza – Podwólcze, Wólka Małkowa
– nowe osiedle oraz Jagiełła – do lasu.
Ponadto przygotowujemy projekty oświetlenia do
wykonania w 2014 r. w Ubieszynie „do ronda”, „Mały
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Dobudowany dach na budynku stołówki w szkole w Gorzycach

- Nowy dach nie tylko wpłynął na lepszy wygląd całego
budynku, ale sprawił, że nie będzie już problemu
przeciekającego stropu. Biorąc pod uwagę także względy
techniczne, które przemawiały za potrzebą przebudowy
dachu, cieszę się, że prace dobiegły już końca – mówi
Andrzej Swatek, dyrektor ZS w Gorzycach.
Dominika Kozak

Echa znad Sanu i Wisłoka

DLA POPRAWY ESTETYKI
Mimo dbałości o szeroko pojętą estetykę otoczenia, są
jeszcze miejsca na terenie gminy, które są dalekie od
należytego wyglądu, a wręcz szpecą krajobraz. Mowa
tutaj o budynku dawnej mleczarni w Gniewczynie
Łańcuckiej i magazynie byłego kółka rolniczego, a także
budynku „Wisłoczanki” w Tryńczy oraz budynku kółka
rolniczego w Głogowcu. W celu uporządkowania
i ewentualnego zagospodarowania tych obiektów,
podjęliśmy szereg działań, które w pierwszej kolejności
wiążą się z uzyskaniem prawa do dysponowania
obiektami. Kilkakrotnie występowaliśmy z pismem do
Starosty oraz Wojewody Podkarpackiego z prośbą
o wyrażenie zgody na przejęcie budynku starej mleczarni
w Gniewczynie Łańcuckiej, która obecnie jest własnością
Skarbu Państwa. Fatalny stan techniczny i estetyczny
budynku, wymusza konieczność rozbiórki, jednak bez
uzyskania zgody na przejęcie nieruchomości przez gminę,
której dotychczas nie otrzymaliśmy, wszelkie działania
zmierzające do zagospodarowania obiektu nie są
możliwe. W przypadku podjęcia pozytywnej dla nas
decyzji przez Wojewodę, po dokonaniu rozbiórki, teren
przeznaczony byłby na poszerzenie drogi gminnej oraz
wjazdu i zjazdu z drogi powiatowej w celu poprawy
bezpieczeństwa jej użytkowników.

INWESTUJEMY
W BAZĘ OŚWIATOWĄ

Po ogłoszonym przetargu na realizację zadania pn.
„Podniesienie
jakości
i
warunków
kształcenia
w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza”, wybrana
została najkorzystniejsza oferta, którą złożyło konsorcjum
firm: APIS S.A. oraz GRP Firma Budowlana Piotr
Gimlewicz z/s w Jarosławiu. Wykonawca rozpoczął już
prace
ziemne,
związane
z
budową
obiektu
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Tryńczy.
Budynek spełniał będzie funkcję dydaktyczną, sportową
i kulturalną. Ponadto projekt zakłada przebudowę
i zmianę sposobu użytkowania strychu w istniejącym
budynku zaplecza hali sportowej z przeznaczeniem na
pracownię plastyczną i astronomiczną oraz remont
pomieszczeń, celem przystosowania sal dla przedszkola.
W ramach inwestycji wykonany zostanie także
podwieszany sufit dźwiękochłonny w hali sportowo –
widowiskowej w Tryńczy.
W zakres rzeczowy projektu, wchodzi także zakup
tabletów i tablic interaktywnych dla Zespołów Szkół
w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy, jednak
przetarg na zakup tego sprzętu ogłoszony zostanie
w późniejszym terminie. Inwestycja współfinansowana
jest ze środków unijnych.
Dominika Kozak

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH
Stara mleczarnia w Gniewczynie Łańcuckiej

Podjęta została także decyzja o rozbiórce magazynu na
terenie dawnego kółka rolniczego w Gniewczynie
Łańcuckiej, na którym jeszcze w tym roku powstanie
nowy plac zabaw, natomiast drugi budynek – socjalny,
zaadaptujemy na potrzeby różnych form działalności
młodzieży, np. harcerstwa.
Ponadto, podjęliśmy działania mające na celu przejęcie
przez gminę budynku „Wisłoczanki” w Tryńczy, którego
stan techniczny i estetyczny jest fatalny. Planujemy
zagospodarować także teren dawnego kółka rolniczego
w Głogowcu poprzez rozbiórkę bezużytecznego obecnie
budynku i przeznaczenie działki na inny cel.
W przypadku uzyskania odpowiednich dokumentów,
możliwa jest szybka zmiana zagospodarowania tych
obiektów, aby wykorzystać je na potrzeby mieszkańców
gminy.

Dominika Kozak

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placów zabaw
w Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy i Wólce
Ogryzkowej”, końcem lutego w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie, wójt Ryszard Jędruch
przy kontrasygnacie skarbnika Teresy Wielgos podpisali
umowę o przyznanie pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja zakłada budowę placu
zabaw w trzech miejscowościach wraz z niezbędną
infrastrukturą. Oprócz wysokiej jakości wyposażenia
placów zabaw, przyległy teren zostanie zagospodarowany
zielenią oraz utwardzony kostką brukową. Ponadto będzie
ogrodzony i oświetlony.
Po ogłoszeniu przetargu
i wyborze wykonawcy, realizacja tego zadania zakończy
się jeszcze w tym roku.
- To będzie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia,
atrakcyjny, nowoczesny i przede wszystkim bezpieczny.
Mam nadzieję, że spodoba się najmłodszym mieszkańcom
Gniewczyny – mówi Roman Kozyra, sołtys wsi
Gniewczyna Łańcucka.

Dominika Kozak

Echa znad Sanu i Wisłoka
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W TROSCE O KULTURĘ

STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Jeszcze w tym roku ruszą prace budowlano –
modernizacyjne Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle.
Konspekt rozbudowy zakłada modernizację całego
obiektu, która podniesie jego funkcjonalność i estetykę.
Ponadto
przystosowany
będzie
dla
osób
niepełnosprawnych.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku pn.”Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”,
przygotowujemy
się
po
podpisania
umowy
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o przyznanie
środków na realizację tego zadania. Zakres projektu
obejmuje zakup i montaż 331 zestawów komputerowych
wraz z dostępem do Internetu, prace instalacyjne, opiekę
serwisową, oprogramowanie, adaptację pomieszczeń dla
celów instalacji sprzętu oraz szkolenia. Grupę docelową
stanowić będzie 200 gospodarstw, spełniających
odpowiednie kryteria. Obecnie trwa przygotowywanie
regulaminu rekrutacji uczestników projektu, który
uwzględniał będzie m.in. kryteria dochodowe, wysokie
wyniki w nauce, osoby niepełnosprawne, osoby po
50 roku życia. Oprócz 200 kompletów dla osób
indywidualnych, 131 zestawów trafi do jednostek
podległych gminie, w tym do:
- Zespołu Szkół w Tryńczy
- 20 komputerów
- Zespołu Szkół w Gorzycach - 20 komputerów
- Zespołu Szkół w Gniewczynie - 20 komputerów
- SP w Ubieszynie
- 10 komputerów
- SP w Jagielle
- 10 komputerów
- Trynieckie Centrum Kultury - 3 komputery
- Gminna Biblioteka Publiczna - 3 komputery
- Wiejskie Domy Kultury - po 5 komputerów do każdej
miejscowości .
Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia
cyfrowego we wszystkich grupach społecznych
i wiekowych poprzez dostęp do Internetu, zarówno wśród
osób
objętych
bezpośrednim
wsparciem,
jak
i pozostałych, dzięki pracowniom komputerowym
powstałym w budynkach publicznych. Wartość projektu
to 2 586 040 zł. Kwotę w całości pokryje dotacja
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Dominika Kozak

Cieszymy się z tej przebudowy - mówi Iwona Lis

Zakres rzeczowy prac obejmować będzie przebudowę
wejścia, wymianę bramy wjazdowej dla OSP, wykonanie
dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Natomiast wewnątrz budynku na parterze powstaną
3 sanitariaty, w tym 1 przystosowany dla osób
niepełnosprawnych oraz dwie sale. Przebudowie poddana
będzie także kuchnia, przy której usytuowane będą 3 małe
pomieszczenia magazynowe służące do przechowywania
sprzętu kuchennego. Dodatkowo wykonawca zabuduje
balkon, tworząc w ten sposób pomieszczenie chłodne.
Na piętrze powstanie taras oraz nowe sanitariaty. W celu
przystosowania obiektu do obecnie panujących
standardów w dwóch salach zamontowana zostanie
klimatyzacja.
Wykonawca zmodernizuje także ogrzewanie budynku,
aby zwiększyć jego ekonomikę, a jednocześnie
wydajność. Projekt przebudowy WDK, zakłada również
zagospodarowanie terenu wokół budynku, w ramach
którego powstaną place zieleni.
Natomiast pozostały
teren wyłożony zostanie kostką brukową. Ponadto na
parterze chcemy wyposażyć dwie sale w różnego rodzaju
gry, które dostępne będą dla dzieci i młodzieży z Jagiełły.
Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 900 tys. zł,
dlatego zwróciliśmy się do różnych podmiotów
o wsparcie finansowe tej inwestycji, aby jej zakres był jak
najszerszy.
- Oczywiście cieszymy się z tej przebudowy, bo budynek
tego wymaga. Jako członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
korzystamy
z
niego
przy
wielu
okazjach,
a po modernizacji będziemy mieć jeszcze większe
możliwości działania – mówi Iwona Lis, przewodnicząca
KGW w Jagielle.
Dominika Kozak
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SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO
Od maja br., w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej
oraz
Tryńczy
będzie
można
korzystać
z siłowni na wolnym powietrzu, wyposażone
w urządzenia do wyciągu górnego oraz wyciskania
siedząc. Zakup oraz montaż sprzętu realizowany jest
w ramach zadania „Budowa siłowni na wolnym powietrzu
– outdoor fitness w Tryńczy, Gorzycach, Gniewczynie
Łańcuckiej”. Całkowity koszt operacji to ponad 29 tys. zł,
z czego 80% pokryje dotacja w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Beneficjentem
programu jest Ludowy Klub Sportowy „Wisłoczanka”
w Tryńczy. Siłownie zlokalizowane będą przy
kompleksach sportowych „Orlik 2012”.
Budowa siłowni to kolejny projekt, którego celem jest
stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej oraz
pobudzenie mieszkańców do aktywnego spędzania
wolnego czasu.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Dominika Kozak

STWARZAMY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
13 marca br. wójt Ryszard Jędruch podpisał umowę
partnerską
dotyczącą
realizacji
projektu
pn.
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko – Dynowskiego
Obszaru Wsparcia”, do którego przystąpiło 8 gmin,
4 miasta oraz Powiat Przeworski. Celem projektu jest
opracowanie dokumentów projektowych i planistycznych,
m.in. Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko –
Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW), studium
komunikacyjnego obszaru oraz analizy potencjału
gospodarczego, turystycznego i społecznego rejonu
objętego projektem. Opracowanie tych dokumentów
wpłynie na efektywne wykorzystanie PDOW jako obszaru
współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego
w celu zwiększenia jego konkurencyjności i spójności
w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także na
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru jako
miejsca do życia, wypoczynku i pracy. Ponadto,
posiadanie takich dokumentów znacznie ułatwi

KAJAKIEM PO WISŁOKU
Mając na celu promocję prozdrowotnego i aktywnego
stylu życia mieszkańców gminy, w lutym br. złożyliśmy
wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”
z siedzibą w Tryńczy o dofinansowanie budowy spływu
kajakowego na rzece Wisłok. Zakres projektu obejmuje
budowę czterech przystanków. Pierwszy - startowy
w Gniewczynie Łańcuckiej przy moście na Wisłoku,
dwóch pośrednich w Gniewczynie Trynieckiej i Wólce
Małkowej oraz przystanku końcowego w Tryńczy.
Ponadto projekt zakłada zagospodarowanie przystanków
pośrednich z przeznaczeniem na miejsce do grillowania
lub palenia ogniska, z których będzie można korzystać
podczas spływu jako miejsca do odpoczynku. Przystanek
końcowy w Tryńczy, zlokalizowany na wysokości mostu,
również zostanie odpowiednio zagospodarowany poprzez
budowę grzybka rekreacyjnego, w którym znajdować się
będzie punkt informacji turystycznej oraz miejsce
przystosowane do grillowania. Projekt uwzględnia także
budowę wiaty magazynowej w Gniewczynie Łańcuckiej,
służącej do przechowywania kajaków, które w ramach
projektu udostępniane będą osobom korzystającym ze
spływu.
Do
dyspozycji
będzie
20
kajaków
dwuosobowych, 10 jednoosobowych, wiosła oraz
kamizelki asekuracyjne.
Projekt wykorzystuje naturalne zasoby przyrodnicze na
terenie gminy. To pierwszy tego typu projekt w okolicy,
który daje atrakcyjną możliwość spędzania wolnego
czasu, bez konieczności dalekich wyjazdów oraz
ponoszenia kosztów z tym związanych. Mamy nadzieję,
że spływ przyciągnie miłośników aktywnego wypoczynku
na łonie natury.
Dominika Kozak

aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej alokacji 20142020. Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007 – 2013. Harmonogram realizacji projektu zakłada
jego zakończenie w II kwartale 2015 r.
Udział w tym
projekcie daje znacznie większe możliwości pozyskania
środków unijnych, które chcemy wykorzystać m.in. na
zagospodarowanie zbiornika wodnego po wyrobisku
w Gniewczynie Łańcuckiej z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne. Wstępne plany obejmują odpowiednie
przystosowanie akwenu na bezpieczne kąpielisko,
zagospodarowanie terenu wokół zbiornika oraz budowę
trasy dojazdowej wraz ze ścieżkami rowerowymi.
Ponadto będziemy wnioskować o środki na
przygotowanie terenu pod inwestycje.
Dominika Kozak

PSZOK JUŻ FUNKCJONUJE
Budowany w Tryńczy (obok stadionu) Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to
przyjmuje już od mieszkańców odpady. W każdą sobotę
od godz. 1200 do 1600, mieszkańcy gminy mogą we
własnym zakresie przywozić posegregowane odpady,
które nie mogły zostać odebrane przez firmę Stare Miasto
– Park, takie jak, np. popiół. Koszty związane
z przekazaniem odpadów do PSZOK pokrywa opłata,
którą objęty jest każdy mieszkaniec w ramach
comiesięcznego odbioru odpadów komunalnych.

W chwili obecnej przygotowujemy wniosek do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o udzielenie pożyczki
długoterminowej, która przeznaczona zostanie na dalszą
rozbudowę PSZOK, tj. zadaszenie istniejących
kontenerów, budowę pomieszczenia socjalnego, zakup
pojemników oraz utwardzenie terenu, aby umożliwić
sprawny dojazd z odpadami. W większości gmin koszty
budowy PSZOK pokrywane są w ramach opłat za odbiór
odpadów wpłacanych przez mieszkańców, stąd opłata jest
wyższa. Dzięki udzielonej pożyczce, kosztem budowy nie
będą obciążani mieszkańcy naszej gminy.
Dominika Kozak
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GMINA BEZ AZBESTU
Aplikując o dotację na usuwanie wyrobów
zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
od 2012 r. realizujemy program usuwania azbestu, dzięki
któremu zainteresowani mieszkańcy gminy mogą usunąć
ze
swojego
gospodarstwa
szkodliwy
materiał
w bezpieczny sposób oraz po znacznie mniejszych
kosztach. Tabele przedstawiają ilości usuniętego azbestu,
koszty oraz liczbę gospodarstw, które skorzystały z tej
możliwości w latach 2012 - 2013 oraz plan realizacji
zadania na 2014 r.

ROK 2012
Miejscowość

Liczba
gospodarstw
5

Ilość usuniętego
azbestu [t]
7,76

11

16,55

4

6,36

3

3,84

Jagiełła

1

3,19

Tryńcza

4

6,29

Ubieszyn

10

35,49

3

4,4

41

83,88

Głogowiec
Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

Wólka
Ogryzkowa
Łącznie
Łączny koszt prac:
Dofinasowanie z WFOŚiGW:

Łączny koszt prac:
Dofinasowanie z WFOŚiGW:

93 647,00 zł
79 600,00 zł

ROK 2014
Miejscowość

Liczba
gospodarstw
4

Ilość usuniętego
azbestu [t]
6,30

Gniewczyna Łań.

8

19,50

Gniewczyna Tryn.

5

7,80

Jagiełła

2

4,11

Tryńcza

8

24,54

Ubieszyn

4

10,05

W. Małkowa

1

2,25

32

74,55

Głogowiec

Łącznie

Łączny koszt prac:
54 600,00 zł
Dofinasowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW: 46 410,00 zł

26 841,93 zł
22 815,64 zł

ROK 2013
Miejscowość

Liczba
gospodarstw

Ilość usuniętego
azbestu [t]

Głogowiec

2

5,98

Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

11

29,12

4

9,33

6

12,61

Jagiełła

8

16,43

Tryńcza

12

69,14

Ubieszyn

25

53,35

3

4,59

6

17,33

77

217,89

Wólka
Ogryzkowa
Wólka Małkowa
Łącznie

W latach 2012-2014 pozyskaliśmy 148 825,64 zł.
W 2010 roku w poszczególnych sołectwach gminy
Tryńcza
przeprowadzona
została
inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest. Oszacowano, że na
terenie całej gminy znajduje się 1 330,98 ton azbestu.
Termin zakończenia prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest przypada na 2032 rok.
Do 2014 usunięto 302 tony, co stanowi 28,8 %
wszystkich wyrobów. Do usunięcia pozostało jeszcze ok.
950 ton.
Dzięki dotacjom z Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, koszty ponoszone przez właściciela
nieruchomości związane z demontażem, transportem
i utylizacją azbestu są zdecydowanie mniejsze.
Dominika Kozak
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BEZDOMNE PSY
Problem bezdomnych psów jest powszechny i znany
w każdej gminie. Psy to zwierzęta najbardziej związane
z człowiekiem, potrafią okazywać swoje oddanie,
wdzięczność i przywiązanie, jednak posiadanie
czworonoga to także duża odpowiedzialność. Zdarza się,
że zwierzę przy pierwszych związanych z nim
problemach, wyrzucane jest z domu jak przedmiot. Bez
najmniejszych skrupułów, niepotrzebne, chore lub
przeszkadzające w wakacyjnych planach zwierzaki
porzucane są w brutalny sposób. Wywożone do lasu,
przywiązywane do drzew, wyrzucane z samochodów.
Porzucone zwierzęta łączą się w watahy dzikich psów,
wałęsających się po lasach, polach, zagrodach
i śmietnikach – zagrażając ludziom i zwierzynie łownej.
W stadzie stają się groźnymi drapieżnikami, a także
potencjalnymi nosicielami groźnych chorób, m.in.
wścieklizny.

ZADBAJMY O ZDROWIE
NASZE I BLISKICH


W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości
i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do
lasu, na brzegi rzek, przydrożnych rowów.
Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są
powodem zatruwania wody gruntowej i gleby.



Nie palmy odpadów, ponieważ wyzwalające się
podczas spalania toksyny, w tym szkodliwe dla
zdrowia człowieka metale ciężkie, rakotwórcze
dioksyny i furany przedostają się do powietrza, a wraz
z opadem do gleb.



Nieobojętne dla środowiska i zdrowia mieszkańców
jest także wypalanie traw, podczas którego do
powietrza dostają się zanieczyszczenia kancerogenne
dla ludzi, zaś dla przyrody śmiercionośne, gdyż łąki są
miejscami życia dużej liczby gatunków owadów,
ptaków i zwierząt, które giną wraz z płonącą
roślinnością. Pole czy łąka strawione ogniem
potrzebuje kilku lat na regenerację, by dawać takie
plony, jak przed pożarem.



Ogień palących się traw przedostaje się niekiedy do
budynków mieszkalnych, powodując powstanie
pożaru, zaś dymy pochodzące z wypalania traw
ograniczają widoczność na pobliskich drogach.
Dominika Kozak

Apelujemy po raz kolejny do mieszkańców
o odpowiedzialne i humanitarne traktowanie posiadanych
zwierząt, przede wszystkim utrzymywanie ich
w zamkniętych zagrodach w celu ograniczenia
nadmiernego i niekontrolowanego rozmnażania się.
Dopóki będzie rodzić się nieporównywalnie więcej
szczeniąt, niż osób chętnych na ich odpowiedzialne
posiadanie, problem bezdomności zwierząt się nie
zmniejszy.
Bezdomne i wałęsające się psy to zadanie gminy
i zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, gmina powinna
egzekwować od mieszkańców opłatę od posiadania psów,
a zebrane środki przeznaczyć na przekazywanie
bezpańskich zwierząt do schroniska. Jednak, pieniądze
i ustawa nie rozwiążą problemu, którego powodem jest
przede wszystkim bezmyślność, a czasami wręcz
okrucieństwo ze strony człowieka.
Dominika Kozak

Echa znad Sanu i Wisłoka
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2013 ROK W OSP

Zebranie strażackie w Tryńczy

16 stycznia br. w Tryńczy rozpoczął się cykl
zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie Tryńcza, podczas których
podsumowano działalność poszczególnych jednostek
w 2013 r. Zebrania odbyły się w 7 jednostkach.

w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczo –
gaśniczych. W zebraniach, oprócz członków OSP,
udział wzięli także przedstawiciele Prezydium
Zarządu Gminnego, wójt gminy Tryńcza, radni oraz
sołtysi poszczególnych miejscowości.
W trakcie zebrań wójt Ryszard Jędruch podziękował
strażakom za poświęcenie i społeczny trud na rzecz
ochrony przeciwpożarowej, a także określił główne
zamierzenia gminy dla poprawy funkcjonowania
jednostek, m.in. poprzez wyposażenie jednostek
w nowe umundurowanie oraz sprzęt, organizację

Druhowie z OSP z Gniewczyny Trynieckiej

Strażacy dokonali oceny wyników swojej pracy
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.
Określili kierunki działania swoich jednostek na
przyszłość oraz udzielili absolutorium zarządom
OSP. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania
finansowe za 2013 r. Podczas zebrań omówiono
także
udział
poszczególnych
jednostek
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Sprawozdanie z działalności OSP w Jagielle
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szkoleń, a także remonty budynków OSP. Wymienione
propozycje strażacy uwzględnili w planie pracy na 2014 r.
Zebrania OSP to nie tylko podsumowanie w zakresie
pracy organizacyjnej, ale także działań operacyjnych.
Sprawozdania wykazały, że strażacy z naszej gminy
w 2013 r. wyjeżdżali 76 razy do różnych zdarzeń.

Strażacy z Gorzyc

Na uwagę zasługuje także fakt, że w spotkaniach licznie
wzięła udział młodzież. Aktywny udział w działaniach
OSP, to przede wszystkim mnóstwo satysfakcji
z niesienia pomocy innym, a także okazja do
doskonalenia sprawności fizycznej podczas różnych
ćwiczeń i szkoleń, dlatego zachęcamy i zapraszamy
młodzież z terenu gminy do wstępowania w szeregi
jednostek OSP.
Łukasz Rzeczyca

STRAŻACY ZWIĘKSZAJĄ
ZDOLNOŚĆ BOJOWĄ
Już po raz kolejny wystąpiliśmy z wnioskiem do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP o dofinansowanie
zakupu sprzętu dla jednostek OSP w gminie Tryńcza.
Zaistniała bowiem potrzeba zakupu nowego samochodu
ratowniczo - gaśniczego typu średniego z napędem 4x4
w wersji uterenowionej dla OSP w Tryńczy, która działa
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Dodatkowo zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie
finansowe do innych podmiotów, w tym do PZU S.A.,
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Jarosławiu,
Związku Wzajemności Członkowskiej Samorządów
Terytorialnych w Rzeszowie czy Nadleśnictwa
w Sieniawie. Samochód wyposażony będzie, m.in.
w wyciągarkę linową o napędzie elektrycznym, działko
wodno – pianowe, agregat prądotwórczy, obrotowy maszt
oświetleniowy oraz autopompę.
Łukasz Rzeczyca

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do
ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich,
płatności
ONW,
płatności
rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na
zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r.
Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów
płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy
złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż
do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im
płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez
żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r.
Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie
później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami
finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych
dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich będzie już 11 z kolei, pierwszy został
przeprowadzony w 2004 r.
Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności
obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na
1 hektar.
Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na
jednym wspólnym formularzu wniosku można
ubiegać się o:
 płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania
na obszarach górskich i
innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność
ONW);
 płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 20072013.
Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym
roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek
o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi
oraz instrukcją ich wypełniania.
W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można
ubiegać się o przyznanie:
 jednolitej płatności obszarowej;
 specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw
roślin
strączkowych
i
motylkowatych
drobnonasiennych;
 oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów);
 oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
 płatności cukrowej;
 płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
 płatności do krów i owiec;
 płatności uzupełniających w ramach przejściowego
wsparcia krajowego, tj.:
 płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy
chmielu niezwiązanej z produkcją;
 płatności uzupełniającej dla producentów surowca
tytoniowego;
 płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Wzorem lat ubiegłych , w na punkcie informacyjnym
urzędu gminy oraz w poszczególnych domach kultury
będzie udzielana bezpłatna pomoc dla rolników
w wypełnianiu wniosków.
Informacja pozyskana ze strony ARiMR.

PŁACISZ W TERMINIE,
UNIKNIESZ KOSZTÓW
Zdarzają się przypadki nieterminowego regulowania
należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Organ
podatkowy zmuszony jest wówczas do naliczania odsetek
za zwłokę
oraz wysłania upomnienia. Naraża
to podatnika na dodatkowe koszty. Dotychczas koszt
upomnienia wynosił 8,80 zł, a po zmianie opłat
pocztowych, począwszy od dnia 01 lutego 2014 r. koszty
upomnienia wynoszą 11,60 zł.
Apelujemy o terminowe wpłaty podatków, aby uniknąć
dodatkowych wydatków i opłat.

Lucyna Kulpa

BANK DZIERŻAWCÓW JUŻ DZIAŁA
Wielokrotnie pisaliśmy o podejmowanych przez urząd
działaniach mających na celu poprawę estetyki w naszej
gminie. Z tą myślą stworzony został również tzw. „bank
dzierżawców ” , czyli osoby , które nie uprawiają swoich
działek deklarują chęć wydzierżawienia tych gruntów
rolnikom, którzy będą je wykorzystywać i dbać o nie. Do
takiego” banku” zgłosiło się już 12 osób , a za jego
pośrednictwem umowy dzierżawy podpisało 2 osoby.

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO
Podobnie, jak w ubiegłych latach, tak i w 2014 roku
każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT i złożyć
wraz z wnioskiem do wójta właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu,
współposiadaniu lub dzierżawionych (na podstawie
umowy dzierżawy).
Wnioski składa się w dwóch terminach:
- od 1 lutego do 29 lutego 2014 r. wraz z fakturami
VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do
31 stycznia 2014 r.
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca
2014 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach : w kwietniu
w przypadku złożenia wniosku w lutym i w październiku
w przypadku złożenia wniosku w sierpniu przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku przez rolnika.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na
1 ha użytków rolnych w 2014 roku wynosi 81,70 zł ( 86
litrów na 1 ha użytków rolnych x 0.95 zł / litr ). Celem
dopłat do paliwa rolniczego jest zmniejszenie kosztów
zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie poprawa
opłacalności produkcji.
- Uważam, że każda forma odzyskania pieniędzy jest
korzystna dla domowych finansów, tym bardziej, że
w gminie pomagają wypełnić wniosek. Wystarczy tylko
przyjść z ważnymi fakturami, dowodem osobistym
i numerem rachunku – zachęca Maria Kluczkowska,
sołtys wsi Ubieszyn.
Co roku w naszej gminie wzrasta liczba składanych
wniosków i rolnicy odzyskują coraz większe kwoty
podatku zawartego w cenie paliwa, ale wykorzystanie
środków jest wciąż zbyt niskie, co obrazuje tabela:
Rok

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.
I półrocze

Liczba
wniosków

Taki teren zgłoś do banków dzierżawców

Wraz z nadchodzącą wiosną rośnie zainteresowanie ze
strony rolników wydzierżawieniem gruntów. Bliższe
informacje można uzyskać na punkcie obsługi klienta
w urzędzie gminy .
Teresa Wielgos
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złożonych

387

410

440

247

Stawka zwrotu podatku
na
1
litr
oleju
napędowego w zł.

0,85

0,95

0,95

0,95

Kwota rocznego limitu
zwrotu
przysługująca
gminie w zł.
Kwota
dokonanego
zwrotu
podatku
akcyzowego rolnikom w
zł.
Środki nie wykorzystane
w ramach rocznego
limitu w zł.

398 000

444 000

444 000

444 000

99 000

105 000

124 000

85 000

299 000

339 000

320 000

359 000
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Maria Grunt

APEL DO SPADKOBIERCÓW

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA FIRM

Apeluje się do rodzin, które posiadają jeszcze nie
uregulowane własności o założenie spraw spadkowych
w sądzie i doprowadzenie do prawnego uregulowania
majątków po zmarłych krewnych.
Wiadomo, że im dłużej zwlekamy z uregulowaniem
spadków, tym stają się one bardziej skomplikowane oraz
kosztowniejsze. Następstwem odwlekania założenia
sprawy spadkowej po swoich bliskich jest zwiększająca
się z roku na rok liczba spadkobierców oraz wzrasta
wysokość zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych.
Gmina swoją drogą pozyskuje adresy potencjalnych
spadkobierców i pisemnie motywuje ich do uregulowania
własności. W przypadkach oporu rodziny, gmina jest
zmuszona do założenia sprawy spadkowej z urzędu.
W ubiegłym roku zostały zakończone cztery takie sprawy.
Maria Grunt

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rada Gminy w Tryńczy na sesji 19 marca br. podjęła
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości
stanowiących
regionalną
pomoc
inwestycyjną. Na mocy tej uchwały zwalnia się od
podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części
oraz budowle związane z realizacją nowej inwestycji, lub
z utworzeniem nowych miejsc pracy.
Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej na
budowę lub rozbudowę obiektów handlowych oraz stacji
paliw. Warunkiem udzielenia pomocy jest dokonanie
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia
Wójtowi Gminy Tryńcza, zamiaru korzystania z pomocy.
Przedsiębiorca ma również obowiązek złożyć:
1)zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków
własnych lub z zewnętrznych źródeł finasowania,
2) zobowiązanie do utrzymania inwestycji na terenie
gminy Tryńcza przez okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia
zakończenia jej realizacji
3) zobowiązanie do utworzenia nowych miejsc pracy
w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji
i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż
średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie
miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc
pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc,
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co
najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia
Pomoc na wyżej przedstawionych warunkach może być
udzielana do 30 czerwca 2014 r.
Teresa Wielgos

Gmina Tryńcza
przystąpiła
do projektu
„Samorządowa Polska” - pilotaż innowacyjnego
instrumentu inżynierii finansowej dla mikro-małych
i średnich przedsiębiorców. 25 lutego br. został złożony
wniosek o umieszczenie projektu na liście projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka , 2007-2013 , Oś Priorytetowa III: Kapitał dla
Innowacji. Gmina Tryńcza jest jedną z dwudziestu gmin
w Polsce, które przystąpiły do takiego projektu.
Bezpośrednim celem projektu jest umożliwienie
zrealizowania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców,
poprzez umożliwienie im nabycia dóbr inwestycyjnych na
korzystnych warunkach cenowych oraz udostepnienie
finansowania dłuższego na pokrycie tych wydatków
inwestycyjnych.
Nadrzędnym
celem
projektu jest wdrożenie
innowacyjnego instrumentu finansowego dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument ten polega
na połączeniu pożyczki z zakupami grupowymi.
W ramach projektu nastąpi identyfikacja potrzeb
inwestycyjnych w zakresie ruchomych środków trwałych,
niezbędnych
dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność na terenie gmin objętych projektem.
Zidentyfikowany w ten sposób popyt zostanie
zagregowany, co pozwoli na osiągnięcie znacznie
korzystniejszych warunków nabycia tych dóbr
inwestycyjnych, niżby to było w przypadku
indywidualnego
dokonywania
zakupów
przez
poszczególnych przedsiębiorców. Zakupy zostaną
sfinansowane w zasadniczej części pożyczkami
udzielanymi
inwestującym
przedsiębiorcom.
Zamierzeniem docelowym projektu jest utworzenie
platformy zakupów grupowych, która będzie w stanie
zaspokoić potrzeby inwestycyjne tych przedsiębiorców.
Strategicznym
celem
projektu jest pozyskanie
przez gminy instrumentów
efektywnego
wspierania
przedsiębiorców na swoim
terenie. Mamy nadzieje, że
już w pierwszym półroczu
tego roku będą dostępne
środki. Bliższe informacje na
ten temat będziemy zamieszczać na stronie internetowej
gminy.
Teresa Wielgos

Echa znad Sanu i Wisłoka
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REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
Od początku 2014 roku prowadzone były przez
Komunalny Zakład Budżetowy prace remontowe
budynków komunalnych.

Następnym remontowanym budynkiem był Wiejski
Dom Kultury w Tryńczy, w którym, dzięki sprzyjającym
warunkom atmosferycznym dokończono ocieplanie ścian
zewnętrznych, a wewnątrz zaadaptowano pomieszczenia
na wypożyczalnię dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Jedna z odnowionych sal w szkole w Ubieszynie

W styczniu rozpoczął się remont w Szkole
Podstawowej w Ubieszynie, w której wymienione zostały
w dwóch klasach posadzki z parkietu na wykładziny
z elastycznego PCV, a w dwóch pozostałych
wycyklinowano i pomalowano lakierem parkiet.
Kolejny remontowany przez nas obiekt, to budynek
GOPS-u , w którym po ubiegłorocznej wymianie dachu,
ociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropu,
przystąpiono do odnowienia wszystkich pomieszczeń
biurowych, aby siedziba GOPS-u wróciła na swoje
miejsce.

Malowanie gabinetu rehabilitacji

Pozostałe prace remontowe
w okresie wiosny i lata.

będą

wykonywane

Władysław Tytuła

DOPŁATY DO ŚCIEKÓW
Całkowita cena ścieków w naszej gminie na rok 2014
wynosi 7,04 zł za 1 m3 Mieszkańcy zapłacą tylko 3,76 zł
za 1 m3, dzięki temu, że samorząd gminny ma
możliwość stosowania dopłat do cen ścieków. Rada
Gminy na wniosek wójta , ustaliła dotację do 1 m3
ścieków w wysokości 3,28 zł na pokrycie różnicy ceny
dla gospodarstw domowych.
Łączna wysokość dotacji, jaką gmina przeznaczyła na
dopłatę do ścieków dla naszych mieszkańców wyniesie
prawie 460 000 zł.

Remont pomieszczeń GOPS-u
- Wykonane prace pozwoliły nam wrócić do starej, ale
zupełnie odnowionej siedziby. Jednym słowem warto
było ponieść trudy przeprowadzek, by móc pracować
teraz w takich warunkach –stwierdza zadowolona J. Flak,
kierownik GOPS w Tryńczy

Należy podkreślić, że nie jest to jedyna forma
dotowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej. Gmina ze
swojego budżetu pokrywa koszty rozbudowy sieci na
nowych
terenach
budowlanych
oraz
remonty
i modernizację infrastruktury związanej z gospodarką
wodną i kanalizacyjną (m.in. ujęcie wody, oczyszczalnia
ścieków).
Wydatki te nie są doliczane do cen wody i ścieków,
stad też mieszkańcy płacą tylko za bieżące koszty
eksploatacji.
Władysław Tytuła
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ZIMOWE ODŚNIEŻANIE

KROK PO KROKU

Jak co roku w okresie zimowym Zakład Komunalny
dbał o nasze drogi, place i chodniki, które na bieżąco
odśnieżane były we wszystkich miejscowościach.

Przypominamy o procedurze przyłączenia do istniejącej
sieci kanalizacyjnej:
1. Wystąpienie z wnioskiem do Komunalnego Zakładu
Budżetowego Gminy Tryńcza o wydanie warunków
technicznych.
Do wniosku należy załączyć:
- aktualną mapę do celów projektowych/pod inwestycje
liniowe/
- akt własności działki lub aktualny wypis z rejestru
gruntów
2. Wydanie warunków technicznych przez Komunalny
Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza określających dostęp
do usług kanalizacyjnych. /warunki są wydawane
bezpłatnie/
3. Zgłoszenie budowy przyłącza :

Posypywanie chodników piaskiem

W tym sezonie, oprócz trzech ciągników i koparki, do
pracy wyruszył nowy ciągnik marki NEW HOLLAND,
którego zakup był możliwy dzięki środkom przyznanym
przez Radę Gminy. Nowy sprzęt przydatny był zwłaszcza
w tych miejscach, w których pozostałe ciągniki nie
mogły sobie poradzić z zaspami nawiewanymi z pól
przez silny, porywisty wiatr. Dzięki nowemu ciągnikowi
poprawiły się
także warunki pracy, co przyznaje
kierowca nowego ciągnika.

- na mapie do celów projektowych opracowanie przez
projektanta projektu zagospodarowania terenu w zakresie
lokalizacji przyłącza i uzgodnienie w ZUDP
w Przeworsku
- zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza
Powiatowym w Przeworsku:

w Starostwie

- na mapie do celów projektowych wykonanie planu
sytuacyjnego przyłącza i złożenie go do Komunalnego
Zakładu Budżetowego
4. Realizacja przyłącza:
- w przypadku zgłoszenia prace można rozpocząć po
upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia,
- zgłoszenie terminu wykonania robót
Zakładzie,

w

tutejszym

- wybór wykonawcy posiadającego kwalifikacje do tego
typu robót,
- wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru
technicznego w Zakładzie / koszt odbioru przyłącza
kanalizacyjnego to 75,00 netto + VAT 23%/,
- wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodetę,
5. Podpisanie umowy z Komunalnym
Zakładem
Budżetowym na przyłączenie do sieci i odbiór ścieków.
Odśnieżanie gminnych dróg

Koszt całości robót pokrywa osoba

- Teraz jest tak, jakbym się przesiadł z malucha do
mercedesa – mówi traktorzysta S. Superson.

ubiegająca się
o przyłączenie do sieci

Władysław Tytuła
Władysław Tytuła
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CZAS NA MODERNIZACJĘ
Komunalny Zakład Budżetowy obsługuje na bieżąco
posiadające w swoim zarządzie Stację Uzdatniania Wody
w Jagielle oraz oczyszczalnię ścieków w Tryńczy .

Zakupić należy również beczkowóz na wodę pitną
w celu zapewnienia wody zdatnej do picia w czasie
przerw spowodowanych wystąpieniem awarii na sieci.
Mając na uwadze ciągły wzrost odbiorców, konieczne
jest wykonanie zapasowej studni oraz zwiększenie
pojemności zbiornika reakcji , który podczas większych
rozbiorów w okresie lata jest elementem niewydolnym
w produkcji wody. W dalszej kolejności należy
zmodernizować układ
filtracji, aby zapewnić jak
najlepszą jakość wody. Szacunkowy koszt powyższych
działań wyniesie ok. 650 tys. zł.
Natomiast oczyszczalnia ścieków w Tryńczy
funkcjonuje od 2002 r. i również wymaga przebudowy,
gdyż
osiągnęła
ona
już
swoją
maksymalną
przepustowość, tj. 480 m3 /d .

Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy

Ujęcie wody znajdujące się w miejscowości Jagiełła
wybudowano w roku 1993, a 2003 r. rozbudowano do
stanu obecnego. Zdolność produkcyjna to: śr /d 1 000 m3
- max./rok 365 000 m3 wody. W roku 2013 produkcja
wody stanowiła 65% zdolności wydobywczych ujęcia.
Tak więc na chwilę obecną zapewniona jest niezbędna
ilość, jak i jakość wody dla naszych mieszkańców.
Jednak upływ czasu sprawia, że pojawiają
się
problemy i nowe wyzwania związane z właściwym
funkcjonowaniem systemu wodociągowego. Najpilniejszą
sprawą jest wymiana sterowania ujęcia wody, które
pracuje od samego początku. W okresie ostatnich siedmiu
miesięcy wystąpiły dwie awarie szafy sterowniczej.
Według spostrzeżeń serwisu trzeba będzie zastąpić starą
szafę sterowniczą na nowoczesną konstrukcję, którą
można będzie eksploatować i konserwować przez
następne lata.

Stacja Uzdatniania Wody w Jagielle

Kolejną pilną potrzebą jest
zakup agregatu
prądotwórczego, który ma na celu zapewnienie
zastępczego źródła zasilania w energię elektryczną
w czasie przerw w zasilaniu z sieci. Brak prądu na ujęciu
powoduje przerwy w dostawie wody, które są uciążliwe
dla każdego zwłaszcza, gdy wypadają w soboty.
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Szafa sterownicza na SUW w Jagielle

W
ubiegłym roku przystąpiono do opracowania
projektu
rozbudowy i
modernizacji
istniejącej
oczyszczalni ścieków z uwagi na: zwiększenie dopływu
ścieków ponad normatywną wydajność, brak możliwości
wykonania konserwacji i bieżących remontów
istniejących dwóch reaktorów biologicznych ze względu
na ich pełne wykorzystywanie, konieczność wymiany
urządzeń, niewydolnych oraz tych wszystkich, których
żywotność dobiega końca, a częste remonty znacznie
podnoszą koszt eksploatacji oczyszczalni, wprowadzenie
nowoczesnego nieuciążliwego dla środowiska i ludzi
systemu gospodarowania osadem na oczyszczalni
(wymiana workownicy DRAIMAD na prasę taśmową),
automatyzację procesów technologicznych i sterowania
urządzeniami w celu minimalizacji kosztów eksploatacji,
zwiększenie efektu ekologicznego, czyli parametrów
ścieków oczyszczonych określonych
w aktualnych
rozporządzeniach i obowiązującym w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Szacunkowy kosz modernizacji rozbudowy wyniesie
około 5 mln zł

Echa znad Sanu i Wisłoka
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WODOCIĄGI I KANALIZACJA W STATYSTYCE
Ilość
przyłączy
w szt.
96

Dł. sieci
kana.
w km

Dł.
przył.
w km

Ilość
przył.
szt.

Głogowiec

10,6

1,0

71

4+1

Gniewczyna Łańcucka

46,7

4,4

421

13+1

Gniewczyna Tryniecka

18,7

2,7

183

5

Gorzyce

25,7

4,0

275

8

Jagiełła

25,2

5,7

267

6

195

Tryńcza

26,5

4,4

314

7+4

3,1

87

Ubieszyn

17,5

3,0

179

7

1,7

71

Wólka Małkowa

9,3

1,4

74

2

Wólka Ogryzkowa

6,4

0,5

61

1

186,6

27,1

1845

Dł. sieci wod.
w km

Dł. przył.
w km

Głogowiec

7,9

3,5

Gniewczyna Łańcucka

23,0

16,1

Gniewczyna Tryniecka

11,6

7,5

Gorzyce

14,0

10,9

Jagiełła

13,7

9,4

Tryńcza

15,6

13,7

392

Ubieszyn

9,1

7,1

Wólka Małkowa

3,5

Wólka Ogryzkowa

2,3

Miejscowość

Razem
Magistrala
Ogółem

100,7

73,0

563
217
305
298

Ilość
przep.
szt.

2224

8,4
2224

109,1

Miejscowość

Razem

53+6

Władysław Tytuła

.

UWAGA ROLNICY

CIĄGŁE AWARIE
Od dłuższego czasu trwa niepokojące zjawisko
polegające na wykorzystywaniu sieci kanalizacyjnej jako
śmietnika, ponieważ do studzienek wrzucane są różnego
rodzaju zanieczyszczenia stałe. Powodują one ciągłe
awarie pomp (w niektórych miesiącach nawet ponad 200
awarii), tym samym grożą zalaniem budynków ściekami
cofającymi się z sieci, a nawet i z przepompowni.
Apelujemy zatem o zaprzestanie tych praktyk,
ponieważ naprawa uszkodzonych pomp staje się coraz to
bardziej kosztowna i wpływa to na wzrost cen ścieków,
za które muszą zapłacić wszyscy użytkownicy.

Urząd Gminy w Tryńczy informuje że w dniach od
10.04.2014 do 15.05.2014 organizuje bezpłatną pomoc
dla rolników przy wypełnianiu wniosków do AR i MR
w
Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 i punkcie
informacyjnym w godzinach pracy urzędu.
WDK w Gniewczynie Łańcuckiej

od 7.30 - 15.30

WDK w Gniewczynie Trynieckiej

22.04. 2014 24.04 2014
25.04.2014r

WDK w Jagielle

28.04.2014r

od 7.30- 15.30

WDK w Gorzycach

29.04.2014r.

od 7.30- 15.30

WDK w Ubieszynie

30.04.2014r.

od 7.30 -15.30

WDK w Głogowcu

05. 05.2014r

od 7.30 -15.30

WDK w Wólce Ogryzkowej

06. 05.2014r

od 7.30 -13.30

WDK w Wółce Małkowej

06. 05.2014r

od 13.30 -16.30

od 7.30- 15.30

Krystyna Penkal

EFEKTY WSPÓŁPRACY
W br. współpraca
gminy z organizacjami
pozarządowymi wynikającymi z „Harmonogramu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.”
dotyczyła realizacji zadań w zakresie:
1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Usuwanie awarii pomp na przepompowni ścieków

2.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Władysław Tytuła
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Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
i tradycji, realizowały Koła Gospodyń Wiejskich
z: Tryńczy, Gniewczyny Trynieckiej, Gniewczyny
Łańcuckiej, Jagiełły, Ubieszyna, Wólki Ogryzkowej,
Gorzyc, Wólki Małkowej i Głogowca. Korzystając
z pomocy pozafinansowej oraz konkursu grantowego dla
organizacji pozarządowych organizowanego przez
Lokalną Grupę Działania „Krainę Sanu” uczestniczyły
w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej, prezentując tradycyjne
jadło, rękodzieło.
Koła Gospodyń Wiejskich w Gniewczynie Łańcuckiej,
Gniewczynie Trynieckiej, Ubieszynie i Wólce Małkowej
uczestniczyły w projekcie 50+ osób czynnych zawodowo.

Rozgrywki piłkarskie na „Huraganie”

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie
gminy realizowały poszczególne kluby sportowe w:
Gniewczynie
Łańcuckiej „HURAGAN”, Tryńczy
”WISŁOCZANKA”, Gorzycach ”SAN”, Jagielle
„ZORZA”. Środki zostały przeznaczono na rozgrywki
sportowe dla dzieci, młodzieży, zakup sprzętu oraz na
utrzymanie boisk sportowych. Pomocą służyli sołtysi
poszczególnych wsi, rady sołeckie i radni naszej gminy,
za co składamy serdeczne podziękowanie.
Krystyna Penkal

W TROSCE O BEZROBOTNYCH
Spotkania biesiadne

Ponadto w poszczególnych miejscowościach Koła
Gospodyń Wiejskich organizowały imprezy takie jak:
„Festyn rodzinny: mama, tata i ja” w Gniewczynie
Trynieckiej, „Dożynki czas zacząć” w Tryńczy, Dożynki
Gminne, w Gorzycach, „Z kulturą do różnych zakątków
naszej gminy” w Wólce Małkowej: „Ubieszańskie
tradycje bożonarodzeniowe” w Ubieszynie, „Spotkanie
opłatkowe mieszkańców wsi Wólka Ogryzkowa”
w
Wólce
Ogryzkowej,
„Zakolędujmy
razemmiędzypokoleniowe
spotkania
mieszkańców
wsi
Głogowiec” w Głogowcu, „Święto pieczonego
ziemniaka” w Gniewczynie Łańcuckiej.

Urząd Gminy w Tryńczy przygotował „Plan potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2014 r.” W związku z tym prosi się radnych, sołtysów
poszczególnych wsi oraz mieszkańców z terenu gminy
o zgłaszanie potrzeb celem ujęcia ich w ,, Harmonogramie
prac”.
Ponadto informuje się o zgłaszaniu się osób chętnych
do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Proponowany termin zatrudnienia to czas od 15 kwietnia
i od 1.05.2014. w dwóch turach.
Osoby, które mogą się ubiegać o taką formę zatrudnienia
to: bezrobotni bez prawa do zasiłku, a jednocześnie
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej albo ci,
którzy uczestniczą, w wyniku skierowania przez
Powiatowy Urząd Pracy, w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego.
Ważne: w trakcie wykonywania prac społecznie
użytecznych nadal będziesz posiadać statut osoby
bezrobotnej.
Osoby, które znajdują zatrudnienie w/w formie wykonują
prace na rzecz społeczności lokalnej.

Dożynki w Gorzycach
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W 2013 r. było zatrudnionych w urzędzie
i podległych jednostkach w różnych formach
zatrudnienia 65 osób, w tym: 30 osób w ramach prac
społecznie użytecznych, 21 osób w ramach staży, w tym
14 osób w wieku 50+, 7 osób w ramach robót
publicznych, 7 osób w ramach prac interwencyjnych.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Wszyscy pracujący przyczynili się do podniesienia
poziomu estetyki naszej gminy, gdyż dbali o utrzymanie
zieleni, kwiatów, przez cały okres wykonali prace
porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich na terenie naszej gminy, chodnikach,
rowach, pasach leśnych, mieniu gminnym, cmentarzach
wojennych, pomnikach, wokół obiektów gminnych,
parkingach. Ponadto stażyści pomagali rolnikom przy
wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.
Pracowali też w parku, sadzili krzewy i drzewa
uporządkowali plac pod rekonstrukcję bitwy, ale
najważniejsze, że w tym czasie nie musieli korzystać
z pomocy GOPS, lecz sami pracowali na swoje
utrzymanie i było to jedyne źródło utrzymania, dlatego też
z jednej rodziny pracowało po dwie, trzy osoby.
Ważne: może widzisz, czego my nie widzimy, może
wiesz, czego my nie wiemy, zgłoś pod nr 16 642-12-21
wew. 26 twoją sugestię ujmiemy w,, Harmonogramie
prac w 2014 r.
Krystyna Penkal

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014
W dniach 24-25.02.2014 roku została przeprowadzona
kwalifikacja
wojskowa
dla
gminy
Tryńcza.
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odbyło się
w budynku Niepublicznego ZOZ „A-W-MED”
sp. z o. o., w Przeworsku. Kwalifikacja wojskowa ma na
celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
osób podlegających temu obowiązkowi oraz ochotników
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok
życia.
Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni
w 1995 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1990–
1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

SREBNE MEDALE WRĘCZONE
31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Przeworsku
miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez
Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których troje
i więcej dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu –
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Tadeusz Homa,
mjr Jarosław Oleszko, kpt. Tomasz Mazur oraz
zaproszeni goście. W imieniu Ministra Obrony
Narodowej medal Stanisławowi Botwinie z Jagiełły
wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Tadeusz
Homa w asyście Starosty Przeworskiego Zbigniewa
Kiszki oraz zastępcy wójta gminy Tryńcza Zofii Nowak.
Komendant złożył wszystkim wyróżnionym serdeczne
gratulacje, wyraził słowa uznania i podziękowania za
pracę włożoną w wychowanie i kształtowanie postawy
patriotycznej synów, przekazał na ręce rodziców listy
gratulacyjne i kwiaty.
Ryszard Matyja

DEMOGRAFIA W GMINIE
Na przestrzeni 15 lat widać, jak zmieniała się liczba
urodzeń na terenie naszej gminy. Od początku 2000 roku
zaznaczył się trend spadkowy, który uwidocznił się
najbardziej w latach 2005-2006. Przy końcu ostatniej
dekady nastąpił nieznaczny wzrost, ale kolejne lata
pokazują, że maksimum to 100 urodzeń w ciągu roku.
Jako ciekawostkę można podać, że w 1985 r. urodziło się
151 dzieci. O ile 10 lat temu liczba dzieci urodzonych za
granicą stanowiła zaledwie 1 % (jedno dziecko na sto) tak
w ostatnich dwóch latach jest już 7% . Taki stan rzeczy
rzutuje w głównej mierze na stan gminnej oświaty.

Do kwalifikacji stawiło się 54 mężczyzn z rocznika 1995.
Ryszard Matyja
Ryszard Matyja
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KOCHAJ, WYCHOWUJ, ZARABIAJ
na pełny etat

ZŁOCI JUBILACI

W Polsce od lat funkcjonuje instytucja rodziny
zastępczej jako alternatywa dla domu dziecka. Tworząc
rodzinę zastępczą dajesz szansę na normalny rozwój
maluchom, które zostały odrzucone przez najbliższych.
Ten system sprawdza się na całym świecie od wielu lat.
W domach dziecka pracują wspaniali ludzie, którzy
starają się, aby nadać tym placówkom rodzinny klimat,
ale to przecież jest niemożliwe.

U Państwa Czyrnych

Od 18 stycznia do 23 lutego br. w każdy weekend
odbywał się cykl imprez pod nazwą „Dni Seniora".
Ważnym akcentem spotkań było uhonorowanie seniorów,
którzy we wspólnym małżeństwie przeżyli razem ponad
50 lat. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie od
Prezydenta RP z rąk wójta Ryszarda Jędrucha otrzymały
następujące pary: Anna i Stanisław Undziakiewcz
z Gniewczyny Łańcuckiej, Bronisława i Stanisław
Hanejko z Ubieszyna, Stanisława i Jan Ryfa
z Gniewczyny Trynieckiej, Genowefa i Zbigniew Florek,
Weronika i Jan Sroka z Jagiełły, Zofia i Antoni Wojtyna
z Tryńczy, Stanisława i Józef Matuszek z Wólki
Małkowej oraz Stanisława i Władysław Czyrny z Gorzyc.
Wójt, wręczając kwiaty i list gratulacyjny, złożył
życzenia długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej
pomyślności. W uroczystościach uczestniczyli także
radni. Organizatorami imprez byli sołtysi, rada sołecka,
koła gospodyń wiejskich przy współpracy z Trynieckim
Centrum Kultury, grona nauczycielskie szkół i rady
rodziców.
Ryszard Matyja

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH
O tym, że nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim
tempie powszechnie wiadomo. W naszej gminie również
jest wiele osób, które potrzebują wparcia z powodu
niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Bardzo często
pracownicy GOPS spotykają się z negatywną reakcją
rodziny na prośbę o pomoc. Bywa, że słyszymy i takie
słowa: „Weźcie go sobie, zróbcie coś z nim!”. Coraz
częściej członkowie najbliższej rodziny bronią się przed
podjęciem opieki nad osobami starszymi, chorymi
i zniedołężniałymi. Taka osoba im ciąży.
W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy ośrodka
czynią starania, aby w dawnym budynku szkoły
w Głogowcu otworzyć filię schroniska dla kobiet
z siedzibą w Jarosławiu. W dniu 23-022014 na zebraniu wiejskim mieszkańcy
Głogowca podjęli uchwałę wyrażającą
zgodę na taką działalność. Dzięki temu
mieszkańcy gminy mieliby zapewnioną
opiekę, a dodatkowo przybyłoby
nowych miejsc pracy.
Agata Kaszuba
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W rodzinie zastępczej wszystko jest inne. Wszystko
jest normalne. A tego właśnie potrzebują dzieci, na
których drodze życia los postawił nieodpowiedzialnych
rodziców. Dlatego właśnie tworzone są rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka. W rodzinie zastępczej dzieci
maja możliwość nauczenia się funkcjonowania w
zdrowych relacjach, mają swoje miejsce na ziemi,
dorośleją w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
Utworzenie
rodziny
zastępczej
(w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej
przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi
rodzinno - prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem.
Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej
rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia
alimentacyjne
czy
dotyczące
dziedziczenia
(ani opiekunów wobec dziecka ani dziecka wobec
opiekunów). Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie,
dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina
zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem.
Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje
z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletniości chyba,
że wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie
ono umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Faktycznie wiele
rodzin zastępczych nawiązuje z dzieckiem trwałe więzi
emocjonalne i wspiera je także w dorosłym życiu.
Osoby będące rodziną zastępczą zawodową otrzymują
wynagrodzenie za opiekę sprawowaną nad dziećmi.
Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej uzależniona jest od typu
rodziny zastępczej. W przypadku dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub
rodzinnym domu dziecka wynosi 1 000 zł miesięcznie.
Dodatkowo w przypadku rodziny zawodowej zawierana
jest umowa o pracę w wysokości 2600 zł brutto
miesięcznie.
Wszelkich informacji dotyczących tworzenia
i funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej udzielają
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przeworsku
ul. Krakowska 11 tel. 166490910

Echa znad Sanu i Wisłoka

FERIE NA SPORTOWO

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH
Gdyby chcieć oceniać działalność ośrodka pod kątem
wydatkowanych środków budżetowych, to można
stwierdzić, że pod tym względem Ośrodek zajmuje jedno
z czołowych miejsc w budżecie gminy. Należy jednak
podkreślić, że w roku 2013 aż 94 % wydatków naszego
budżetu stanowią wydatki na zadania zlecone w ramach
dotacji budżetu państwa (dla porównania 10 lat wcześniej
wydatki te wynosiły 89 %).
Przedstawione tabele pokazują znaczny wzrost wydatków
na zadania zlecone realizowane przez gminę z kwoty 145
368,00 zł do 4 125 096,34 zł spowodowany większą
ilością poszczególnych zadań. Na przełomie 10 –lecia
zauważyć można wielorakość i różnorodność zadań, jakie
realizuje Ośrodek na podstawie zapisów ustawowych.
Ta wielorakość wymusza na nas konieczność ciągłego
doskonalenia i profesjonalizacji działań, czego wyrazem
są pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych. Dodatkowa
pozycją, która pojawiła się w budżecie GOPS w roku
2008 są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) w związku z realizacja projektu
systemowego „Czas na aktywność w gminie Tryńcza”,
które obecnie stanowią 4 % całego budżetu.
Mimo wdrożenia programu oszczędnościowego,
wszystkie zamierzenia 2013 roku udało się zrealizować,
zarówno te obwarowane mocą ustaw, jako obowiązkowe
oraz różnorodne programy dodatkowe. Zaznaczyć należy,
że przy wsparciu Rady Gminy i Wójta ośrodek miał
możliwość realizowania projektu unijnego oraz programu
konkursowego i rządowego z udziałem środków własnych
finansowych. Mieszkańcy chętnie brali udział ww.
przedsięwzięciach i to oni widzieli konieczność realizacji
działań, które wspierałyby rodziny w gminie Tryńcza
w różnych obszarach. Brak wsparcia finansowego
(z różnych źródeł) w tych przedsięwzięciach powoduje
frustrację i niechęć do angażowania się w kolejne projekty
i pomysły, a przecież potencjał mieszkańców naszej
gminy jest niewątpliwym zasobem.
Rok 2013
Ogółem w
tym:

Plan

Wykonanie

Źródła finansowania

4 517 098,00

4 379 609,00

Budżet Państwa

254 513,32

Budżet Gminy

254 513,32

Zlecone

4 189 386,00

4 125 096,34

Środki EFS

165 350,67

Plan

Wykonanie

Źródła finansowania

tym:

- Jeżeli zostaną napadnięci, chodzi o to, by potrafili
zablokować cios i odeprzeć atak napastnika – mówił
instruktor Sylwester Potoczny.

1
327 712,00

Ogółem w

Zajęcia w Gniewczynie Łańcuckiej

3 959 745,0

Własne

Rok 2004

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
zorganizował podczas ferii zimowych dla dzieci
i młodzieży w szkołach w naszej gminie „Kurs
samoobrony JIU-JITSU”. Młodzi ludzie podczas zajęć
poznali bezpieczne sposoby zachowania się w sytuacji
zagrożenia.

1 403 078,00

Własne

187 900,00

Zlecone

1 215 178,00

1 402 680,00

Budżet Państwa

145 368,00 Budżet Gminy
1 257 312,00

Środki EFS

Uczestnicy zajęć w Tryńczy

1 402 680,00
145 368,00
0

Agata Kaszuba

Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą instruktor
nauczył ich, m.in. bezpiecznych „padów” w bok, bloków
ciosu, a także sposobów odparcia ataku napastnika. Była
to zdrowa forma spędzania wolnego czasu – alternatywa
dla telewizora i komputera. Z tej formy skorzystało
30 dzieci.
Agata Kaszuba
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wspieraniu rodzin w zabezpieczeniu potrzeb
związanych z wydatkami na utrzymanie dzieci służy
system świadczeń rodzinnych i dodatków do tych
świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do
korzystania z tego wsparcia. Od 01 listopada 2012 roku
wynosi ono 539 zł lub 623 zł, jeśli w rodzinie wychowuje
się niepełnosprawne dziecko. Świadczeniami rodzinnymi
są: zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie
pielęgnacyjne; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka. Realizacja tych świadczeń odbywa się
w oparciu w całości o dotację z budżetu państwa. Zmiany
przepisów w zakresie ustalania i liczenia dochodów przy
ubieganiu się o zasiłki rodzinne wpłynęły na zmniejszenie
liczby zasiłków rodzinnych, a tym samym dodatków do
zasiłku rodzinnego.

Nawet nieznaczne podwyższenie progu dochodowego
okazało się za niskie i bardzo ograniczyło wejście
w system świadczeń nawet dzieciom z rodzin biednych.
Problemem jest również wysokość zasiłku rodzinnego
z dodatkami oraz innych świadczeń, których wpływ na
poprawę sytuacji dzieci jest ograniczony.
W latach 2011-2012 nastąpił spory wzrost liczby
wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w wyniku
rozszerzenia katalogu osób mogących otrzymać
to świadczenie i zniesiono kryterium dochodowe. Od1
lipca 2013 r. większość tych osób po zmianie przepisów
utraciło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a nie
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spełniło wymagań, aby otrzymać specjalny zasiłek
opiekuńczy. W 2013 r. świadczenia rodzinne pobierało
771 rodzin, a największy wzrost miał miejsce
w świadczeniach pielęgnacyjnych. W całym 2013 r.
wydano 999 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.
Ewa Siuśta

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU
Pomóż zmienić los chorych na mukowiscydozę –
zwłaszcza Dariuszowi Hołubowi z Gniewczyny
Łańcuckiej, który od 5. roku życia choruje na nieuleczalną
mukowiscydozę. Teraz ma 19 lat.
„Mukowiscydoza, to ciężka, wyniszczająca organizm
choroba genetyczna, na którą w Polsce choruje około
1500 osób. Mukowiscydoza powoduje wytwarzanie
w organizmie chorych gęstego i lepkiego
śluzu, który blokuje drogi oddechowe,
wywołując postępujące wyniszczenie płuc,
a w konsekwencji niewydolność oddechową
i przedwczesną śmierć. Miesięczny koszt
leczenia i rehabilitacji, jaki ponosi rodzina
chorego, w zależności od zaawansowania
chorego sięga od 1 000 do 5 000 zł. Średni
czas przeżycia chorych na mukowiscydozę
w Polsce to około 20 lat”.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą
o wpłacanie na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą dla Dariusza Hołuba z Gniewczyny
Łańcuckiej 1%swojego podatku.
Wpisz w deklaracji nr KRS 00000 64 892 z dopiskiem
Dariusz Hołuba.
Twój 1% podatku dla Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą to szansa na dłuższe i lepsze życie
chorych.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Agata Kaszuba

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Z roku na rok rośnie liczba rodzin korzystających
z funduszu alimentacyjnego. Powód to zwiększająca się
liczba osób uchylających się od płacenia alimentów.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
ustala się na okres świadczeniowy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek do końca tego okresu. Świadczenie jest
wypłacane w wysokości aktualnie zasądzonych
prawomocnym wyrokiem sądu alimentów na dziecko,
jednak nie więcej niż 500 zł. Rodzina musi się także
kwalifikować dochodowo. Dochód nie może przekraczać
725 zł miesięcznie na osobę. W okresie od stycznia do
marca 2014 r. wsparcie finansowe otrzymało 35 rodzin,
a kwota wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w I kwartale 2014 r. wyniosła 70 666,77
zł.
Obecnie w gminie zarejestrowanych jest 32 dłużników
alimentacyjnych. Pieniądze, które gmina wypłaca,
powinny zostać przez nich spłacone. Niestety, nie
wszyscy zobowiązują się do spłaty zadłużeń
alimentacyjnych. Niesolidnych rodziców umieszcza się w
rejestrach dłużników, gdy zaległości alimentacyjne
przekraczają sześć miesięcy. Z usług BIG korzystają
banki i inne instytucje finansowe, ale też gminy, firmy,
które chcą sprawdzić wypłacalność swoich potencjalnych
kontrahentów. Znalezienie się na takiej liście
uniemożliwia dłużnikowi uzyskanie kredytu lub
dokonanie zakupów na raty.

I kwartał 2014 roku
Liczba
rodzin

Liczba osób
uprawnionych

Liczba
dłużników

Kwota wypłaconych świadczeń

Głogowiec

1

2

3

1 500,00 zł

Gniewczyna Łańcucka

8

17

14

17 700,00 zł

Gniewczyna Tryniecka

2

4

1

5 850,00 zł

Gorzyce

7

9

2

12 750,00 zł

Jagiełła

6

10

3

13 800,00 zł

Tryńcza

8

8

6

12 756,77 zł

Ubieszyn

2

3

2

3 810,00 zł

Wólka Małkowa

0

0

1

0,00 zł

Wólka Ogryzkowa

1

3

0

2500,00 zł

35

56

32

70 666,77 zł

Miejscowość

OGÓŁEM

Karolina Kozak

POZYSKUJEMY ŚRODKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
złożył konkursowy wniosek na zatrudnienie asystenta
rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 9382,27zł. Zadanie
finansowane jest w całości przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.

Zadaniem Asystenta rodziny jest w szczególności
prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących
w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz
udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez
właściwe
instytucje
rządowe,
samorządowe
i organizacje pozarządowe. Główną rolą asystenta rodziny
jest także udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich
sytuacji bytowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia,
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego. Do takiego wsparcia na terenie gminy
kwalifikuje się 12 rodzin.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy
tę funkcję pełni Agnieszka Kulpa z Jagiełły.
Agata Kaszuba
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PO PIERWSZE: PROFILAKTYKA
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mają pełną świadomość, że lepiej zapobiegać
negatywnym zjawiskom społecznym i wszelkim
uzależnieniom, niż zmagać się z ich późniejszymi
skutkami. Wychodząc z tego założenia, zaproponowali
szkołom skorzystanie z warsztatów profilaktycznych
adresowanych do rodziców, nauczycieli i uczniów. Jako
pierwszy z tej oferty skorzystał Zespół Szkół
w Gorzycach. Najpierw w interesującej „lekcji
profilaktyki” prowadzonej przez specjalistę uczestniczyli
nauczyciele i rodzice.

APEL OSOLIDARNOŚĆ
MIĘDZYLUDZKĄ
W naszej gminie są osoby i rodziny potrzebujące,
wielodzietne, borykające się z bezrobociem, czy też
chorobą. Często brakuje im na najpotrzebniejsze rzeczy.
Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
zwraca się z prośbą, aby zbędną, ale niezniszczoną odzież
oddać do tutejszego ośrodka. Ośrodek będzie
pośredniczył
w
ich
przekazywaniu
osobom
potrzebującym. Z tej formy pomocy skorzystało już 34
rodziny. Obok odzieży, obuwia, pościeli, artykułów
szkolnych przekazano również pralkę automatyczną,
2 łóżka, biurko, telewizor, środki czystości oraz meble
pokojowe i kuchenne.
„Dobro okazane drugiemu człowiekowi wraca
podwójnie”
Jeśli chcesz oddać rzeczy za darmo lub przyjąć rzeczy
nieodpłatnie, przyjdź lub zadzwoń. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 64217-32 oraz w siedzibie GOPS.

- Była to naprawdę wartościowa lekcja. Myślę,
że otworzyła ona oczy wielu z nas na wiele trudnych
problemów dotyczących uzależnień, a także związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Często
tak naprawdę nie mamy o tym „zielonego pojęcia”. Warto
skorzystać z pomocy specjalistów, bo to nie jest tak, że
wszelkie problemy są tylko gdzieś dalej i nas nie dotyczą.
One są, tylko trzeba je w porę dostrzec! – skomentowała
Joanna Siatecka. Natomiast od strony prawnej,
zagadnienia te omówił st. sierżant sztabowy Dariusz
Urbanik.
Następnego dnia uczniowie, najpierw szkoły
podstawowej, a później gimnazjum, uczestniczyli
w wyjątkowo atrakcyjnych zajęciach, w których
przeplatała się teoria z praktyką. Każdy uczeń nauczył się
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych
nieszczęśliwych zdarzeniach, a także dowiedział się,
czego należy się wystrzegać i jak postępować, by nie
narażać swojego zdrowia, uzależniając się od różnych
używek.
- Zajęcia bardzo mi się spodobały. Nauczyłem się wielu
ważnych rzeczy, które potrafiłbym wykorzystać
w trudnych sytuacjach. Przede wszystkim uświadomiłem
sobie, jak ważna w życiu jest umiejętność udzielenia
pierwszej pomocy i dlaczego nie powinienem ulegać
uzależnieniom – powiedział Dawid Sroka.
Jolanta Flak
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Na zdjęciu mieszkanka naszej Gminy – Pani Maria Kubrak.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc
i wsparcie.
Agata Kaszuba
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UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ –
SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

OKRES UDZIELANIA POMOCY
FINANSOWEJ

Obecnie na rynku pracy coraz częściej można spotkać
się z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę
tymczasową. Umowa taka jest zawierana z agencją pracy
tymczasowej, która kieruje pracownika do świadczenia
pracy w danym zakładzie. Rozwiązanie to jest korzystne
zarówno dla osób młodych, chcących zdobyć pierwsze
doświadczenia na rynku pracy, jak również dla osób
starszych, które w normalnych warunkach nie są w stanie
zdobyć pracy z uwagi na swój wiek. Ta forma
zatrudnienia, w porównaniu z tzw. „umowami
śmieciowymi”, jest o tyle korzystniejsza, że pracodawca
odprowadza za nas składki na ubezpieczenie społeczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że
w dniu 17 marca 2014r. weszło w życie rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania osób
uprawnionych
do
świadczenia
pielęgnacyjnego.
Rozporządzenie zmieniające przewiduje, że prawo do
pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące
w okresie od stycznia do grudnia 2014r. Pomoc ta jest
skierowana
do
opiekunów
osób,
których
niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku
życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Osoby te w ramach realizacji ww. programu, otrzymają
dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
Osoby, które otrzymały ww. pomoc finansową do marca
br., otrzymają ją również w okresie od 01.04.2014 r. pod
warunkiem posiadania uprawnień do świadczenia
pielęgnacyjnego. Pomoc będzie przyznawana z urzędu,
po otrzymaniu środków na ten cel. Nie jest wymagane
wystąpienie z odrębnym wnioskiem o ustalenie do niej
prawa. Na terenie Gminy Tryńcza z pomocy finansowej,
w/w kwocie korzysta 36 rodzin. Miesięczna kwota
wypłaty tylko tego świadczenia to 7 200 zł.
Katarzyna Kasper-Czerwonka

Umowa o pracę tymczasową nie chroni jednak
pracownika w taki sposób, jak czyni to tradycyjna umowa
o pracę. Pracowników zatrudnionych w tym trybie nie
obowiązują regulacje dotyczące zwolnień grupowych,
a zatem pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje
prawo do otrzymania odprawy. Do umowy o pracę
tymczasową nie mają także zastosowania przepisy
kodeksu pracy, które mówią, że zawarcie trzeciej umowy
o pracę na czas określony może spowodować, że umowa
ta przybiera postać umowy na czas nieokreślony. Oznacza
to, że w ciągu roku pracownik tymczasowy może mieć
zawartych nawet 12 umów na czas określony jednego
miesiąca i nie spowoduje to przekształcenia takiej umowy
w umowę na czas nieokreślony.
Wskazać należy, że umowa o pracę tymczasową
w szczególnie trudnej sytuacji stawia kobiety chcące
urodzić dziecko. Dzieje się tak dlatego, że do umów tych
nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Mówią
one o tym, że umowa zawarta na czas określony
automatycznie przedłuża się do dnia porodu w sytuacji,
w której wygasłaby ona po upływie trzeciego miesiąca
ciąży. Coraz częściej dochodzi do przypadków, w których
agencja pracy tymczasowej nie przedłuża umowy
z kobietami znajdującymi się w 7-8 miesiącu ciąży.
Powoduje to utratę prawa do zasiłku macierzyńskiego,
nawet wówczas, jeżeli osoba taka przebywa
na zwolnieniu chorobowym do dnia porodu, albowiem
w dniu porodu kobieta nie pozostaje już w stosunku
pracy.
Mateusz Tytuła
Doradca Prawny

PORADY PRAWNE
W URZĘDZIE GMINY
Urząd Gminy w Tryńczy informuje, że począwszy od
kwietnia 2014r. udzielane są bezpłatne porady prawne.
Porad udziela Doradca Prawny Mateusz Tytuła w każdy
I i III piątek miesiąca w godzinach od 1300 do 1500
w budynku Urzędu Gminy.

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ
W GMINIE TRYŃCZA W 2014
Do udziału w projekcie na 2014 rok zakwalifikowało
się 15 uczestników. Osoby te będą objęte kompleksowym
wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji
w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej
i społecznej, w tym m.in.: spotkania ze specjalistą, trening
kompetencji społecznych, trening przygotowujący do
powrotu na rynek pracy, jak również szkolenia
zawodowe. Celem ogólnym projektu jest ukształtowanie
aktywnych
postaw
edukacyjnych,
zawodowych
i społecznych mieszkańców gminy
korzystających
z pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Dzięki
realizacji
projektu,
osoby
uczestniczące w projekcie, będą miały możliwość
wzmocnienia
kondycji
psychicznej,
podniesienia
samooceny, poprawy relacji między członkami rodzin.
Dla uczestników przewidziano wsparcie finansowe na
pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie
oraz związane z uzupełnieniem wykształcenia. Działania
w ramach projektu będą realizowane do 31.12.2014 r. na
ogólną kwotę 221 578,00 zł, w tym wkład własny gminy 19 793,44 zł.
Anna Młynarska
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
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WIELKANOC DAWNIEJ
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat
przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do
życia, zaś tradycja ludowa zarówno upamiętnia
wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreśla
naturalne przemiany w przyrodzie.
Zwyczaje:
Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin,
które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała
roślinom zieleń i życie, te rośliny odradzały się po zimie
najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny.
Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy
w Niedzielę Palmową lekko się okładano nawzajem,
mówiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień wielki dzień,
na 6 noc – Wielkanoc”. Palmy zatknięte w domu, np. za
obraz, miały chronić dom przed gromami w czasie burzy,
a wszystkich domowników – przed złymi mocami,
chorobami i nieszczęściem.
Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas
nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie.
Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie.
Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny.
Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół
rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić
szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do
odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż
do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy
ołtarzu. Sobota to również dzień święcenia pokarmów.
Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać
przygotowana już w Wielki Piątek.
Jajka - to symbol rodzącego się życia, odnosi się także
do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że
pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych.
Nigdy
ich
nie
lekceważono.
Wielkanocny
Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas
radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali
przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą.
Gospodarze wyruszali w procesji na pola, święcili je
palmami nasączonym wodą. Z tych palm robili krzyżyki i
wbijali w ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To okazja
do spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspólnie
spędzanym czasem i budzącą się do życia przyrodą.

UBIESZYŃSKI (PRZY)SMAK KIEŁBASA SMALCÓWKA
Koło Gospodyń Wiejskich z Ubieszyna ma swój
regionalny przysmak. W dniu 9 października 2013 r. na
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafiła także „kiełbasa
smalcówka” Koła Gospodyń Wiejskich z Ubieszyna.
Podkarpacie ma łącznie 154 produkty regionalne
i przoduje pod tym względem na kulinarnej mapie Polski.
- Tradycję przygotowywania kiełbasy smalcówki
zaczerpnęłam z receptury mojej mamy, która od lat
ją przygotowuje. Ma ona smak i zapach mięsnoczosnkowy z posmakiem wędzonki, ponieważ jeszcze
ciepłą kiełbasę przyniesioną z wędzarni układa się
w krążki do kamionkowych garnków lub szklanych słoi
i zalewa roztopionym smalcem. Tak przygotowane słoiki
z kiełbasą muszą być zapieczone w piecu, co daje
gwarancję dłuższego
przechowywania. Smalec ma
bardzo ładny, kiełbasiany zapach i można go
wykorzystywać do smarowania chleba lub jako dodatek
do innych potraw – mówi
Maria Kluczkowska,
przewodnicząca KGW w Ubieszynie.

Słoik smalcówki

Ze względu na niepowtarzalny smak i zapotrzebowanie
na ten produkt gospodynie z KGW z Ubieszyna wciąż
przygotowują smaczną kiełbaskę i są dumne, że mają
swój lokalny przysmak. Dlatego zachęcamy wszystkie
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy do
promowania swoich tradycyjnych potraw i regionalnych
smaków.
Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem
tradycji, a więc powinno być chronione i przekazywane
następnym pokoleniom. Dzięki takim inicjatywom nasze
regionalne smaki będą znane nie tylko w kraju, ale
również za granicą.
Marzena Rydzik

Odział turków z Jagiełły
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Marzena Rydzik
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BIEG 24H
W ramach 22 Finału WOŚP 2014 w Tryńczy odbył się
"24-GODZINNY BIEG" na elektrycznej bieżni. W akcji,
która rozpoczęła się 11 stycznia o 19:30 w hali
widowiskowo-sportowej w Tryńczy, wzięło udział
58 uczestników. Uczestnikami 24-godzinnego biegu byli
mieszkańcy gminy Tryńcza i okolic, strażacy, pracownicy
urzędu gminy z Wójtem Ryszardem Jędruchem na czele.
Maraton trwał dokładnie 24 godziny i zakończył się
12 stycznia o godz. 19:30. Po podaniu wyniku przebytego
dystansu, wszyscy biegacze i widzowie udali się na plac
przed halę sportową podziwiać „światełko do nieba”.
Podczas biegu panowała świetna atmosfera, biegaczom
dopisywały humory, a widzowie z zaciekawieniem
śledzili kolejne wpisy z podawanym na bieżąco
przebytym dystansem.

GMINA TRYŃCZA GRAŁA DLA WOŚP
12 stycznia br. w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy podczas rozgrywek Ligi Halowej oraz meczu
II Ligi Futsalu zbierane były datki na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Licznie zgromadzonej publiczności
zaprezentował się Klub Tańca Towarzyskiego „Takt”
z Jarosławia oraz zespoły taneczne z Giedlarowej
i Tryńczy. Ponadto dla WOŚP zagrała piękny koncert
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, która w tym roku
obchodzi Jubileusz 30 – lecia.

Wolontariusze WOŚP

W oczekiwaniu na kontynuacje biegu

- Super inicjatywa, nie dość, że można wspomóc akcję
WOŚP, to jeszcze zrobić cos dobrego. Przebiegliśmy
ponad 220 km, jest to dystans równy trasie Tryńcza Kraków! Głównym celem biegu było propagowanie
zdrowego stylu życia i promocja gminy! Wynik 220 km
za rok na pewno zostanie pobity!- mówi uczestnik 24
godzinnego biegu.

Gminna Biblioteka Publiczna urządziła wystawę
książek. Atrakcją była też loteria i aukcja przedmiotów.
Wylicytowano, min. koszulkę przekazaną przez
zawodniczkę „Developresu” i kalendarz „Pogoni”
Szczecin. Warto zaznaczyć, że nad bezpieczeństwem
uczestników imprezy czuwali strażacy z OSP z Tryńczy,
którzy wspólnie z Pogotowiem Ratowniczym FALCK
z Przeworska zaprezentowali pokaz ratownictwa
medycznego oraz
sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
W ramach akcji WOŚP odbył się bieg 24 godzinny.
58 osób przebiegło przeszło 220 km. Na zakończenie
rozbłysło „Światełko do Nieba”. Tegoroczna akcja WOŚP
odbyła się pod honorowym patronatem wójta gminy Ryszarda Jędrucha. Wszystkim serdecznie dziękujemy
za ofiarność i gorące serce.

Sebastian Padiasek
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JUBILEUSZOWY KONCERT ORKIESTRY

19 stycznia br. hala widowiskowo - sportowa wypełniła
się licznie przybyłą publicznością. Powodem był koncert
noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy,
którym młodzi muzycy pod kierunkiem kapelmistrza
Edwarda Myłka zainaugurowali rok jubileuszu 30 - lecia
swego istnienia.

Na koncert zaproszenie przyjęli: Mieczysław Golba,
poseł na Sejm RP, Lucjan Kuźniar, wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego z żoną, Janusz Flak,
komendant PSP w Przeworsku, Adam Zabłocki, dyrektor
PUP w Przeworsku, Tomasz Bury, kierownik ARiMR,
Jan Śliwa, nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa, prezes GS
„Samopomocy Chłopskiej” w Sieniawie Jan Skalski,
Robert Piątek, komendant Komisariatu Policji
w Sieniawie, Grzegorz Lis, kierownik Posterunku Policji
w Tryńczy, radni RG ze Stanisławem Koniecznym,
przewodniczącym Rady Gminy, sołtysi, prezesi
i druhowie z poszczególnych jednostek OSP z terenu
gminy, prezesi LKS, przedstawicielki KGW, byli
członkowie orkiestry, rodziny członków orkiestry,
a przede wszystkim sympatycy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej.

Mażoretki z Rzeszowa
Kapela StickBrass

Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej
usłyszeliśmy znane kolędy w wykonaniu solistek: Natalii
Jakubiec, Jolanty Janas i Aleksandry Motyki. Przed
publicznością zaprezentowała się grupa kolędnicza
z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Gośćmi
specjalnymi, rozpoczynającymi drugą część koncertu,była
Orkiestra Szałamaistek z WDK w Rzeszowie oraz
towarzysząca im grupa mażoretek „Inkanto”. Również
w drugiej części wystąpiła kapela „StickBrass”- której
członkami są muzycy orkiestry.
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Gratulacje od marszałka Lucjana Kuźniara
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Edward Myłek odebrał z rąk marszałka Lucjana
Kuźniara i Ryszarda Jędrucha, wójta Gminy Tryńcza
podziękowania za wieloletnią pracę, trud i zaangażowanie
w pracy na rzecz rozwoju artystycznego młodzieży.

Patronat nad obchodami jubileuszu objęli: Ryszard
Jędruch, wójt gminy Tryńcza, Małgorzata Chomicz Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl,
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marek
Jastrzębski, dyrektor WDK w Rzeszowie, Adam Halwa,
dyrektor CK w Przemyślu. Patronat medialny objęła TV
Rzeszów, Radio Rzeszów, „Twoja TV” Jarosław,
„Nowiny”, „Super Nowości”, „Życie Podkarpackie”
i „Gazeta Jarosławska.”

Mażoretki z Rzeszowa

Gratulacje orkiestrze złożył też poseł, Mieczysław
Golba. Następnie muzycy zaprezentowali repertuar
rozrywkowy, min. utwory Samba Brasil, Rock and roll.
- Cieszę się, że podczas jubileuszu orkiestry tak wiele
wspaniałych młodych talentów mogło się zaprezentować
– mówił kapelmistrz Edward Myłek.

Szałamaistki

Kolejne koncerty zaplanowane są w maju i sierpniu, na
które serdecznie zapraszamy.
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OBCHODY DNIA SENIORA
Miesiące styczeń i luty związane są z uroczystymi
obchodami Dnia Seniora. Sołtysi wraz z kołami gospodyń
wiejskich przy współpracy Trynieckiego Centrum Kultury
organizują dla najstarszych mieszkańców gminy wiele
atrakcji, m.in. występy zespołów artystycznych oraz
przedstawienia przygotowane przez młodzież szkolną.

17 lutego br. świętowali seniorzy z Tryńczy. W części
artystycznej wystąpiła młodzież z ZS w Tryńczy oraz
zespół „Chłopaki ze Starej Paki”. Zofii i Antoniemu
Wojtyna wójt – Ryszard Jędruch, oraz sołtys wsi
Stanisław Gliniak wręczył pamiątkowy list gratulacyjny
oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

4 stycznia br. w WDK w Wólce Małkowej seniorzy
obchodzili Dzień Babci i Dziadka. W części artystycznej
wystąpiła młodzież szkolna oraz zespół wokalno
instrumentalny H&Z.
Natomiast 9 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury
w Jagielle przywitał wszystkich seniorów zespół Stick
Brass. W dalszej części artystycznej wystąpił zespół
„Jagiellanie”. Do tańca przygrywała Kapela Biesiadna
z Gniewczyny. Jubilatom Genowefie i Zbigniewowi
Florkom oraz Weronice i Janowi Srokom, wręczono
pamiątkowy list gratulacyjny oraz medale od Prezydenta
RP Bronisław Komorowskiego za długoletnie pożycie
małżeńskie. Ponadto wójt - Ryszard Jędruch wręczył
podziękowanie ks. Eugeniuszowi Wielgoszowi z okazji
Jubileuszu 30 – lecia probostwa w Jagielle.

Seniorzy z Tryńczy

23 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Wólce
Małkowej odbył się Dzień Seniora. W części artystycznej
wystąpił zespół „Jagiellanie” z Jagiełły oraz zespół H&Z
z Gniewczyny. Natomiast Stanisławie i Józefowi
Matuszkom zostały wręczone pamiątkowe listy
gratulacyjne
oraz
medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
- Takie spotkania powinny być organizowane częściej.
Możemy się spotkać, porozmawiać, powspominać
o dawnych czasach. Uśmiech po takich spotkaniach
zostaje na długie tygodnie i nie możemy doczekać się
kolejnego Dnia Seniora - mówił Józef Pawlak z Jagiełły.
Przemysław Górski

Świętują seniorzy z Jagiełły

Seniorzy z Gniewczyny Łańcuckiej swoje święto
obchodzili 18 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury.
W części artystycznej wystąpił zespół „Śpiewające Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej, a do tańca przygrywała Kapela
Biesiadna z Gniewczyny. Anna i Stanisław Undziakiewcz
otrzymali podziękowania i medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
19 stycznia br. w Ubieszynie seniorzy obejrzeli
występ młodzieży szkolnej. Natomiast Bronisława
i Stanisław Hanejko otrzymali podziękowania i medale za
50-letni staż małżeński.
26 stycznia br. w radosnej atmosferze i ze śpiewem na
ustach obchodzili swoje święto seniorzy z Gniewczyny
Trynieckiej. Organizatorzy spotkania przygotowali wiele
atrakcji. W części artystycznej wystąpił zespół „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej, a do tańca przygrywał duet
wokalno – instrumentalny H&Z. Stanisławie i Janowi
Ryfa wręczono pamiątkowy list gratulacyjny
oraz
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
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ZAPOWIEDZI WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
WYDARZEŃ KULTURALNYCH
W GMINIE TRYŃCZA
18.05.2014r. - II Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy
24.05.2014r. - Ogólnopolska Akcja Polska Biega „Bieg
Wiosny”
31.05.2014r. – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
15.06.2014 r. - Wielokulturowe Spotkania Biesiadne
21.06.2014 r. – Noc Świętojańska
5-6.07.2014 r. – Jubileuszowe Dni Gminy Tryńcza
Gwiazda Wieczoru Blue – Cafe
27.07.2014 r. – Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
03.08.2014 r. – Rozgrywki Piłkarskie o Puchar Wójta
Gminy
10.08.2014 r. – Koncert Galowy z okazji Jubileuszu
30 – lecia Orkiestry Dętej z Tryńczy
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NOWOROCZNA WYSTAWA
W GALERII „POD ANIOŁEM”
16 stycznia br. w Galerii „Pod Aniołem” w Tryńczy
nastąpiło otwarcie noworocznej wystawy prezentującej
szopki bożonarodzeniowe oraz inne prace plastyczne
o tematyce świątecznej. Na wystawie zaprezentowano
prace
wykonane przez
indywidualnych artystów
z gminy i okolic oraz szopki i prace plastyczne uczniów
naszych szkół. Prace przygotowane były z największą
starannością, a ich wykonanie pochłonęło wiele tygodni
mozolnej pracy. Wartym podkreślenia jest również fakt,
że poziom wszystkich prezentowanych prac był bardzo
wysoki.

ERYK DLA CEBULI
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury
w Warszawie
przyznano Henrykowi Cebuli nagrodę
Dużego Eryka ,,za wieloletnią promocję
i popularyzację polskiej sztuki karykatury,
organizację
wystaw,
konkursów,
prowadzenie
galerii
,,Pirania’’,
a w szczególności za propagowanie sztuki karykatury
wśród młodzieży szkolnej, jak również poprzez własną
twórczość
w
dziedzinie
rysunku
satyrycznego
i karykatury w tym wiele wystaw indywidualnych (103)
oraz zdobycie ponad 130 nagród i wyróżnień w licznych
konkursach krajowych i zagranicznych’’.
W literaturze przyznawana jest nagroda Nike,
w telewizji Telekamery, natomiast w rysunku
satyrycznym Eryki. Nagrody przyznawane są corocznie
za wybitne osiągnięcia na polu karykatury, artystom oraz
instytucjom. Henryk Cebula został wyróżniony już
wcześniej dwoma Małymi Erykami w 2000 i 2005 roku.
Tym razem otrzymał najważniejszą nagrodę. Wręczenie
nagrody odbyło się 11 stycznia 2014 roku w Teatrze
Rampa w Warszawie, podczas benefisu Witolda
Mysyrowicza z okazji 40-lecia pracy artystycznej.

Było co podziwiać

Artyści wykazali się również pomysłowością, jeśli
chodzi o formę i rodzaj użytych materiałów. Na wystawę
przybyli licznie mieszkańcy gminy, obecni byli także
zastępca wójta Zofia Nowak i Teresa Wielgos, skarbnik
gminy. Zwiedzanie wystawy uświetniał koncertem kolęd
zespół śpiewaczy „Wiola” z Chodaczkowa, a miła
i przyjazna atmosfera sprawiła, że wszyscy uczestnicy
spotkania włączyli się do wspólnego kolędowania.

Uroczystość uświetnił spektakl sztuki Yasmyny Rezy
Art w wykonaniu artystów Teatru Rampa. Odbyło się
również otwarcie wystawy Witolda Mysyrowicza oraz
promocja jego albumu. Pomysłodawcą nagrody
i autorem jej nazwy jest znakomity karykaturzysta
Grzegorz Szumowski, zaś wykonawcą statuetki rzeźbiarz
Jacek Podlasiński. Statuetka przedstawia znakomitego
artystę, założyciela Muzeum Karykatury w Warszawie –
Eryka Lipińskiego. Do tej pory laureatami nagrody byli
tacy artyści jak: Stanisław Tym, Zbigniew Jujka, Gwidon
Miklaszewski, Zbigniew Lengren, Szymon Kobyliński,
Andrzej Czeczot, Grzegorz Szumowski, Marek
Raczkowski , Mirosław Hajnos, Witold Mysyrowicz,
Jerzy Flisak, Sławomir Łuczyński, Paweł Kuczyński
i
pośmiertnie
Antoni Chodorowski. Niektórzy
z wymienionych artystów prezentowali swoje prace
w jarosławskiej Galerii ,,Pirania". Niewielu rysowników
może pochwalić się taką nagrodą!
H. Cebula trafił też do pięknie wydanego przez Muzeum
Karykatury ,,Leksykonu Polskich Artystów Karykatury’’.
W grudniu 2013 roku zdobył I nagrodę I złoty medal
w II Lebanese International Cartoon Competitio
w Libanie za rysunek o temacie ,,Turystyka". W styczniu
wygrał 16. Międzynarodowy Festiwal Aforyzmu
I Karykatury Strumica 2014 w Macedoni, gdzie otrzymał
I nagrodę I złotą plakietkę za tematykę ,,Erotyka
i Karnawał”.
Gratulujemy naszemu wybitnemu artyście – satyrykowi
i życzymy kolejnych ERYKÓW i nie tylko...

Koncert kolęd

Marzena Rydzik
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O PIÓRO WÓJTA GMINY TRYŃCZA

„AKTYWNE FERIE – Z BIBLIOTEKĄ”
„Ciekawie, zdrowo, kulturalnie” - pod takim to
hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
realizowała Program profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych
organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych.
Aktywne spędzanie wolnego czasu podczas zajęć
sportowo-rekreacyjnych to doskonała alternatywa dla
telewizji, gier komputerowych i wysiadywania na
przystankach autobusowych.
Celem głównym programu była aktywizacja ruchowa
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tryńcza. Atrakcji było
sporo, a więc każdy mógł wybrać coś dla siebie. Były to,
min.: integracyjne wyjazdy do kina do Leżajska, na basen
rekreacyjny do Sokołowa Małopolskiego, turnieje
halowe w piłkę nożną, siatkową , turniej w siatkonogę,
koszykówkę, tenisa stołowego oraz turnieje szachowe.
Chętni mogli
korzystać również
z warsztatów
i zajęć rękodzielniczych oraz kulinarnych. W szkole
w Jagielle zaprezentowany został spektakl edukacyjny dla
dzieci przy współpracy Teatru „Maska” z Krakowa.

12 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy odbyła się I Edycja Gminnego Konkursu
Ortograficznego o „ Pióro Wójta Gminy Tryńcza".
W konkursie udział wzięło 10 uczniów z trzech szkół
gimnazjalnych naszej gminy. Uczestnicy zmierzyli się
z dyktandem ortograficznym. Musieli się w nim wykazać
znajomością zasad ortograficznych w zakresie pisowni
wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h, wielką i małą literą,
z partykułą „nie” oraz wielu innych słów „najeżonych”
trudnościami ortograficznymi. Najlepiej z dyktandem
poradził sobie Piotr Wojtuń z Zespołu Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej.

Z laureatem konkursu „Mistrz ortografii”

A oto, co powiedział mistrz:
- Jestem zadowolony, ponieważ nie było łatwo. Tekst
zawierał mnóstwo pułapek ortograficznych, ale udało się
i bardzo się cieszę, że zostałem gminnym mistrzem
ortografii.
Natomiast wicemistrzami zostali: Faustyna Kiełbowicz
z Zespołu Szkół w Tryńczy i Wojciech Maziarz z Zespołu
Szkół w Gorzycach. Pieczę nad przebiegiem i organizacją
konkursu sprawowała dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy Marzena Rydzik, a dyktando
przeprowadziła dyrektor ZOSiP Beata Tołpa. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki
w postaci nagród rzeczowych. Pióro i nagrody rzeczowe
laureatom ufundował wójt gminy, Ryszard Jędruch.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu, a pozostałym
uczestnikom życzymy powodzenia za rok!

Dzieci w „Teatralny świecie”

Marzena Rydzik
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Dorota Wiecheć

Z PANIĄ LEOKADIĄ PATEREK Z WÓLKI
MAŁKOWEJ ROZMAWIA MARIA JANAS
- Pani Leokadio, jest Pani najaktywniejszą
czytelniczką biblioteki wśród czytelników dorosłych?
Tak , miło mi to słyszeć
- Od kiedy Pani czyta książki ?
Każdą wolną chwilę wykorzystuję na ich czytanie.
- Jaka tematyka książek Panią interesuje?
- Czytam każdą książkę, jaką mogę dostać, ale najbardziej
interesują
mnie powieści historyczne, przygodowe,
a nawet romanse.

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
27 marca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy Filia Gorzyce zorganizowała
I Gminny Turniej
Szachowy , który miał na celu propagowanie tej
dyscypliny sportu. W turnieju udział wzięło
8 zawodników z Gorzyc i Jagiełły. I miejsce zdobył
Dominik Dzieża z Jagiełły, II Wojtek Tytuła i trzecie
Gabrysia Szwed. Serdecznie im gratulujemy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody
rzeczowe a Panie bibliotekarki przygotowały słodki
poczęstunek.

- Ile książek może Pani przeczytać w miesiącu ?
- Trudno mi powiedzieć, ale czasem przeczytam nawet
jedną książkę w ciągu dnia, jeśli mnie bardzo zainteresuje.
- Czyta Pani rano, wieczorem czy po południu?
- Jeśli książka mnie bardzo zainteresuje, to czytam aż
skończę.
- Czym dla Pani jest czytanie?
- Można powiedzieć, że czytanie to dla mnie teraz jedyną
formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. Chcę
podkreślić, że mimo mojego wieku , a ma już 80 lat,
czytam książki bez okularów, a czytając często
zapominam o moich kłopotach i przenoszę się w świat
powieści moich książkowych bohaterów .
- W tym momencie o jakich tytułach marzy Pani, aby
jeszcze przeczytać ?
- Jak już mówiłam czytam każdą książkę, może
z wyjątkiem wojennych.
- Książki wypożycza Pani z biblioteki czy też sama
Pani kupuje ?
- Nie, nie kupuję, moja skromna emerytura mi na to nie
pozwala, dlatego też korzystam z biblioteki, a nawet panie
bibliotekarki same przynoszą mi do domu książki.

- Dziękuję za rozmowę i życzę Pani dużo zdrowia,
długich, długich lat życia i nieustającego zapału
w czytaniu książek.

Szach i mat to cel zmagań szachistów

Organizacja
takich
turniejów
szachowych
przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych czy
gimnazjalnych ma na celu umożliwienie uczniom udział
w
drużynowym
współzawodnictwie
sportowym,
promocję zdrowego stylu życia i prawidłowego
wykorzystania czasu wolnego, a przede wszystkim
"strategicznego" myślenia - podkreśliła Krystyna Krupa,
nauczycielka z Jagiełły.

Uczestnicy turnieju szachowego
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RAJD NA "POWITANIE WIOSNY"

JUŻ PŁYWAM

26 marca br. pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej Filiach w Wólce Ogryzkowej i Gorzycach
zorganizowali przy współudziale sołtysów Heleny Mazur
i Elżbiety Sobali kolejny już "marsz po zdrowie". Tym
razem był to rajd na "powitanie wiosny". Trasa rajdu
biegła z Wólki Ogryzkowej do Jagiełły, a następnie do
Gorzyc, gdzie była meta. Dla wszystkich uczestników
marszu, w sali WDK w Gorzycach, przygotowany został
gorący posiłek. Mimo pokonania kilkukilometrowej trasy
uczestnicy
spotkania
byli
bardzo
zadowoleni
i z niecierpliwością oczekują na kolejny rajd.

Od stycznia 2014 roku w
Szkole Podstawowej
w Tryńczy i Ubieszynie realizowany jest projekt "Już
pływam"
w
ramach
zadania
pod
nazwą:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy opłaca
uczniom bilety wstępu na basen i wynagrodzenie
instruktorów. Koszt wyjazdu na basen pokrywają rodzice.
Kurs nauki pływania przewiduje 10 wyjazdów po
2
godziny
zajęć
na
basenie,
pod
okiem
wykwalifikowanych instruktorów. Z nauki pływania
w ramach projektu korzystają uczniowie klas I-VI SP oraz
uczniowie trynieckiego gimnazjum. Zajęcia odbywają się
w 15 osobowych grupach na krytej pływalni w Jarosławiu
i Leżajsku. Koordynatorami projektu w Tryńczy jest
Magdalena Młynarska - grupa najmłodsza I- III, grupa
średnia Barbara Czeszyk IV-VI oraz Małgorzata Lis
Nakonieczna i Lucyna Myłek - uczniowie gimnazjum.
Z kolei wyjazdy grupy dzieci z Ubieszyna koordynuje
Grażyna Mazurek.

Na trasie rajdu

Maria Janas

I SEMESTR NAUKI ZA NAMI
W szkołach gminy Tryńcza z roku na rok maleje ilość
uczniów. Przyczyną jest emigracja zarobkowa rodziców.
Jak wynika z ewidencji coraz więcej dzieci rodzi się poza
granicami kraju.
W szkołach podstawowych w klasach I-VI uczyło się
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 544
uczniów w tym: w Gniewczynie 215, w Gorzycach 126,
w Tryńczy 102, w Jagielle 52, w Ubieszynie 49.
W oddziałach „zerowych” roczne przygotowanie
przedszkolne odbywa 169 uczniów w wieku od 4- 6 lat.
Z kolei w gimnazjach wszystkich uczniów jest 340,
z czego w Gniewczynie 130, w Tryńczy 130
i w Gorzycach 80. Ze względu na określone dla szkół
obwody część uczniów jest dowożona do szkół, w tym
do szkoły w Tryńczy 84 uczniów Głogowca, Wólki
Małkowej, Ubieszyna, do Gniewczyny Łańcuckiej
27 uczniów dowożonych jest z Jagiełły, a 14 uczniów
z Zawisłocza, do Gorzyc 5 uczniów przywożonych jest
z Jagiełły. Do szkół i ośrodków rewalidacyjnych
dowożeni są w ramach transportu własnego również
uczniowie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:
OREW Laszczyny - 8 uczniów, OREW Jarosław
- 2 uczniów, OSW Jarosław - 7 uczniów.
Beata Tołpa
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Nauka pływania

Celem programu jest nabycie podstawowych
umiejętności pływackich uczniów. Istotne jest również
podniesienie świadomości dzieci z zakresu przestrzegania
bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk. Ważnym
aspektem programu jest profilaktyka wad postawy
i skrzywień kręgosłupa. Powszechnie wiadomo, że
pływanie wpływa korzystnie na podniesienie sprawności
fizycznej. Udział w tego typu zajęciach aktywną formą
spędzania wolnego czasu.
Beata Tołpa

SUKCESY UCZNIÓW Z TRYŃCZY
W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkół
z naszej gminy brali udział w konkursach
organizowanych
przez
Podkarpackie
Kuratorium
Oświaty. Najpierw rywalizowali, biorąc udział w etapie
szkolnym,
następnym
etapem
były
rejony.
Przedostanie się do etapu wojewódzkiego, to już
olbrzymi sukces, ponieważ w każdym konkursie bierze
udział z całego województwa kilkuset uczniów.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Finalistą etapu wojewódzkiego z historii w tym roku
został uczeń klasy trzeciej gimnazjum Wojciech Kuca,
również do finału wojewódzkiego z języka polskiego
zakwalifikowała się Ola Chomicz, uczennica klasy szóstej
szkoły podstawowej, tytuł finalisty wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Technicznej „supare aude” – odważ się
być mądrym” otrzymał również Kamil Wlazło z klasy
trzeciej gimnazjum. Szczególne gratulacje należą się
Faustynie Kiełbowicz uczennicy klasy trzeciej, która
pokonując całą rzeszę
kolegów i koleżanek po
trzyetapowym
sprawdzeniu
wiedzy
w
finale
wojewódzkim zasłużenie znalazła się w gronie laureatów
wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego.
Faustyna będzie zwolniona przez kuratora z pisania części
językowej egzaminu gimnazjalnego i automatycznie
otrzyma maksymalną ilość punktów. Dodatkowo ma
przywilej wyboru szkoły średniej, do której dostanie się
w pierwszej kolejności. Natomiast finaliści, oprócz
zaświadczeń z kuratorium o udziale w finale
wojewódzkim konkursu, będą mieli doliczone dodatkowe
punkty przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
Wszystkich uczniów zachęcamy do brania udziału
w konkursach i życzymy powodzenia.

WÓJT WRĘCZYŁ STYPENDIA
W Zespole Szkół w Tryńczy wójt gminy, Ryszard
Jędruch wręczył wzorowym uczniom poszczególnych
szkół naszej gminy stypendia za pierwszy semestr nauki.
Uczniowie otrzymali pieniądze i pamiątkowe dyplomy.
Wszystkich stypendystów było 96, w tym ze szkół
podstawowych 64: z Tryńczy 11, Gniewczyny Łańcuckiej
34, Gorzyc 9, Jagiełły 4, Ubieszyna 6, z gimnazjów 32, tj.
z Tryńczy 9, Gniewczyny Łańcuckiej 13 i 10 z Gorzyc.
Łączna kwota przyznanych stypendiów to 8 840 zł.

Stypendyści z Gorzyc

Rozdanie stypendiów poprzedzone zostało programem
artystycznym w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół
w Tryńczy. Następnie głos zabrał wójt gminy Ryszard
Jędruch, który pogratulował uczniom osiągnięć i życzył
dalszych sukcesów. W imieniu uczniów za stypendia
podziękował Rafał Dąbrowicz.

Laureaci konkursów z dyrektorem i opiekunami

Beata Tołpa

Beata Tołpa

220. ROCZNICA INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
W Szkole Podstawowej w Ubieszynie corocznie
odbywa się uroczystość Święta Patrona Szkoły, podczas
której uczniowie przypominają zasługi Tadeusza
Kościuszki dla Ojczyzny i Narodu. Wyjątkowy nastrój
towarzyszył tegorocznym obchodom. 220 lat temu,
24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko złożył
przysięgę na krakowskim rynku, która zapoczątkowała
zryw narodowy przeciw zaborcom, zwany Insurekcją
Kościuszkowską.
Dyrektor Jadwiga Gwóźdź powitała gości przybyłych
na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili:
przewodniczący Rady Gminy Stanisław Konieczny,
przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Teofil Jakubiec, skarbnik gminy Teresa
Wielgos, dyrektor ZOSiP Beata Tołpa, sołtys wsi
Ubieszyn Maria Kluczkowska, dyrektorzy szkół z naszej

gminy, przewodniczący Rady Rodziców Remigiusz
Kubajewski,
przedstawiciele
Rady
Rodziców
z poszczególnych klas. Przybyli również rodzice uczniów,
nauczyciele, pracownicy oraz odświętnie ubrani
uczniowie. W czasach Kościuszki wymagano od
ówczesnego
młodego
człowieka
patriotyzmu,
odpowiedzialności, sumienności, poświęcenia i szacunku
dla innych. - Chcielibyśmy, aby wyznawane przez
Patrona wartości były bliskie wszystkim uczniom
i absolwentom naszej szkoły- oznajmiła dyrektor szkoły.
Uroczystość, która miała miejsce w sali gimnastycznej,
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły
i odśpiewania hymnu szkoły. Część artystyczna
przygotowana przez uczniów klasy IV i V była dla
wszystkich ciekawą lekcją historii, która przypomniała
zgromadzonym postać wielkiego wodza-tułacza.
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NOWOROCZNY TURNIEJ PAPS
TRYŃCZA 2014
W piątek, 21 lutego br. hala widowiskowo-sportowa
w Tryńczy wypełniła się uczennicami, które rywalizowały
w strefowym turnieju piłki siatkowej w ramach
Podkarpackiej Akademii Piłki Siatkowej. Wzięły w nim
udział dziewczynki z klas IV- VI z czterech szkół, tj. SP
nr 2 i SP nr3 z Leżajska oraz SP z Tryńczy i Gorzyc.
Zawody rozgrywane były systemem kl. IV – 1 x1, kl. V2 x 2 i kl. VI – 3 x 3. Wyniki klasa IV: Julia Wawrzak
( UKS „Trójka” Leżajsk) Paulina Franus ( UKS „Trójka”
Leżajsk), Wiktoria Stachowiak ( UKS „Trójka” Leżajsk)
Klasa V: UKS „Trójka” Leżajsk I, SP – 2 Leżajsk I, UKS
„Trójka” Leżajsk II, Klasa VI: UKS „Trójka” Leżajsk II,
UKS „Trójka” Leżajsk I, SP – 2 Leżajsk I
Uczniowie z Ubieszyna podczas występu

Widzowie przenieśli się na rynek w Krakowie i byli
świadkami przysięgi Kościuszki. Sukmana chłopska
i kosa osadzona na sztorc stały się symbolem tego zrywu
niepodległościowego. Stąd obecność
kosynierów
w szkolnym przedstawieniu. Inscenizacja przeplatana była
patriotycznymi pieśniami takimi jak: „Bartoszu,
Bartoszu”, „Dalej chłopcy, dalej żywo”, „Święta miłości
kochanej ojczyzny”.
- Dzięki Wam, drodzy uczniowie mieliśmy możliwość
„powrotu do przeszłości” w wiek XVIII i spotkania
z samym Tadeuszem Kościuszko- wielki Polakiem
i patriotą- podsumował Teofil Jakubiec, przewodniczący
Komisji Oświaty.
Z pewnością była to interesująca lekcja historii,
przybliżająca sylwetkę Patrona Szkoły. Po zakończeniu
części artystycznej nastąpiło ogłoszenie wyników
szkolnego
konkursu
plastycznego
„Powstanie
Kościuszkowskie i jego bohaterowie”. Wszystkie prace
były wyjątkowe. Święto Patrona Szkoły to prawdziwa
lekcja patriotyzmu dla uczniów.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pierniczków
w kształcie tarczy szkolnej, którymi zostali obdarowani
wszyscy uczestnicy szkolnej uroczystości.
Beata Tołpa

Tytuł najlepszej zawodniczki MVP zdobyła Gabriela
Bełz – UKS „Trójka” Leżajsk. Rywalizacja była zacięta,
nie brakowało na poszczególnych boiskach emocji.
Dziewczęta walczyły o każdy punkt.

Uczestniczki turnieju siatkarskiego

Zwyciężczynie
odebrały
ufundowane
przez
Developres Rzeszów pamiątkowe dyplomy i puchary
z rąk Ryszarda Jędrucha, wójta Gminy Tryńcza, Mariana
Kamińskiego z Firmy Aleco, sponsora żeńskiej drużyny
Developres i sędziego międzynarodowego Piotra Dudka.
Dyplomami zostały nagrodzone również pozostałe
zawodniczki.
Beata Tołpa

GMINNY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ KLAS I-III SP
3 kwietnia w Gorzycach o puchar wójta gminy
Ryszarda Jędrucha w „Gminnym turnieju piłki nożnej
halowej”
walczyli
najmłodsi
uczniowie
szkół
podstawowych. Turniej przeprowadził Robert Kurosz,
trener i jednocześnie bramkarz drugoligowej drużyny
Góral Tryńcza. Po wysłuchaniu zasad zachowania się na
boisku drużyny przystąpiły do walki o miano najlepszej.
Poszczególne mecze rozegrały drużyny na zasadzie każdy
z każdym. W ostatecznej klasyfikacji: I miejsce zajęła
drużyna z SP z Gniewczyny Łańcuckiej, II miejsce zajęła
drużyna z SP z Tryńczy III miejsce przypadło drużynie
z SP z Gorzyc, IV miejscu zajęła drużyna z SP
z Ubieszyna. Wszystkie mecze budziły wiele emocji.
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Drużynę gospodarzy
dopingowali
kibice.
W nagrodę zwycięzcy
zagrali z drużyną Górala.
Na
koniec
dyrektor
szkoły Andrzej Swatek
wręczył poszczególnym
kapitanom pamiątkowe
puchary
i
dyplomy.
Dyplomy i kalendarze Górala dostali najlepszy strzelec
Szymon Bury, najlepszy bramkarz i najlepszy zawodnik.
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Beata Tołpa

LIGA HALOWA TRYŃCZA

16 lutego br. w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy miało miejsce uroczyste zakończenie
rozgrywek Ligi Halowej. Osiemnaście drużyn przez
jedenaście niedziel rywalizowało o miano najlepszej.
Podzielono je na dwie grupy, w których grano systemem
„każdy z każdym”. Rozegrano 85 spotkań, w których
padło 564 bramek. Spotkania stały na wysokim poziomie.
W klasyfikacji końcowej najlepszą drużyną turnieju
okazała się kadra „Wólczanki” Wólka Pełkińska, która
pokonała w finale drużynę „Huraganu” Gniewczyna (5:2),
obrońców tytułu. Mecz finałowy dostarczył wiele emocji
kibicom,
którzy
wypełnili
halę
po
brzegi.
W meczu o trzecie miejsce dopiero rzuty karne wyłoniły
zwycięzcę (w meczu 1:1), a w tym elemencie gry lepiej
spisali się gracze „Traktoru”, którzy wygrali w stosunku
3:1 z „Zorzą” Jagiełła. Podczas ceremonii zakończenia
turnieju Ryszard Jędruch, wójt gminy, Adam Zabłocki,
dyrektor PUP w Przeworsku, Antoni Rzeczyca, radny
gminy Tryńcza nagrodzili drużyny pucharami, medalami,
dyplomami oraz sprzętem sportowym. Ponadto przyznano
indywidualne wyróżnienia.

„typera” wyników Ligi Halowej, którą odebrał Jakub
Słysz. Podczas trwania ligi, organizatorzy zapewnili
w przerwach dodatkowe atrakcje, prezentowały się
zespoły taneczne ze szkół naszej gminy, np.
z Gniewczyny, a także z Tryńczy. W przerwach finałów
wystąpiły zespoły taneczne „Pyza” z Albigowej, „Quest”
z Głuchowa oraz zespół taneczny z Dębna. Oprawę
muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z
Tryńczy
pod
batutą
Edwarda
Myłka.
W trakcie meczu finałowego rozlosowane zostały nagrody
dla publiczności.

W przerwie meczu występ uczniów z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej

Publiczność też otrzymywała nagrody

Najlepszym bramkarzem został Bartorz Drzystek –
„Traktor Team”, zaś królem strzelców Hubert Bober z
„Wólczanki”. Przyznano również nagrodę dla najlepszego

-Liga halowa to świetna sprawa w okresie zimowym.
Sportowcy, a w większości piłkarze, mają dobrą
alternatywę do podtrzymania formy w przerwie sezonu.
Sama liga była bardzo dobrze zorganizowana,
udostępniane były na bieżąco wyniki. Występy zespołów
tanecznych, losowanie nagród i sędziowanie na wysokim
poziomie sprawiają, że do następnej edycji z chęcią
będzie zgłaszać się coraz więcej zespołów, a na trybuny
będzie przychodzić coraz więcej ludzi – mówi jeden
z zawodników, który brał udział z tegorocznej lidze
halowej i jednocześnie zapewnia, że za rok jego drużyna
też się zgłosi do rozgrywek i będzie walczyć o 1 miejsce.
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Mecz o 15 miejsce: "Bufet u Koguta" – „Wisłoczanka”
Tryńcza 0:6, Bramki: -, A. Strug 3, K. Gąsiorek,
M. Techmański 2
Mecz o 13 miejsce: "Kaczor Team" – KPP Przeworsk
5:5 k: 5-6, Bramki: R. Rygowski 2, W. Kłak, M. Tołpa,
P. Purcha – R. Piątek, G. Hołysz, K. Arkadiusz
Mecz o 11 miejsce: "Dybkovia" - "Sadzony Team" 2:4
Bramki: P. Rudziński, M. Rudziński – A. Hader, G. Dryś,
P. Rachfał, Ł. Wojtas
Mecz o 9 miejsce: "Mega Fason" Sieniawa - RS Oldboje
Gniewczyna 7:2, Bramki: K. Halejcio 4, D. Kowalczyk,
J. Stefan, M. Żorniak – J. Hader 2
Mecz o 7 miejsce: „Oldboje” Gorzyce - "X Team"
Gorliczyna 6:4, Bramki: P. Misiąg 2, R. Duży 2, T. Hala
2 – W. Kotliński, P. Grermplica 2, M. Mikuła
Mecz o 5 miejsce: "Mix Team" - FC – PO – NALEWCE
3:3 k: 5-4, Bramki: K. Sosnowy, M. Jakubiec – B. Groch,
P. Duży, B. Polak
Mecz o 3 miejsce: „Zorza” Jagiełła - „Traktor Team” 1:1
k: 1-3, Bramki: J. Hanejko – P. Płoszaj

Publiczność nie nudziła się podczas występów

FINAŁ: „Huragan” Gniewczyna – „Wólczanka” Wólka
Pełkińska 2:5, Bramki: M. Lech, B. Ostrowski –
B. Poprawa 2, M. Gwóźdz 2, H. Bober
Mistrzem Ligi Halowej została "Wólczanka" Wólka
Pełkińska!
Sebastian Padiasek

„HURAGAN” MISTRZEM
na
Podkarpaciu.
Łatwo
wygrana
nie
przyszła
musieliśmy
się
ciężko
napracować, by osiągnąć taki
sukces. Podziękowania dla
całej drużyny – mówił Tomasz
Wojtas, kapitan drużyny.

9 marca 2014 r. w rozgrywanej w Kamieniu
Futsalowej Podkarpackiej Lidze Mistrzów – „Huraganu”
Gniewczyna zajął I miejsce spośród zwycięzców
najlepszych lig z całego województwa podkarpackiego.
Drużyna z Gniewczyny nie przegrała ani jednego meczu.
Zwycięzcę rozgrywek wyłoniły dopiero rzuty karne.
Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został Łukasz
Gurak, bramkarzem Bartosz Drzystek.
- Cieszy kolejne wygrana, tym bardziej o randze
wojewódzkiej - Jesteśmy najlepszą drużyną futsalową
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WYNIKI:
Faza Grupowa:
„Huragan” Gniewczyna 5:1
„BWI”
Krosno
(Tomasz
Wojtas 2x, Dawid Pigan, Jakub
Słysz,
Łukasz
Gurak)
„Huragan” Gniewczyna 3:1
„ABI” Rzeszów (Tomasz
Wojtas, Dawid Pigan, Jakub
Słysz).
Ćwierćfinał:
„Huragan”
Gniewczyna 0:0 „Stal” Mielec
(k.3:1).
Półfinał: „Huragan” Gniewczyna 2:1 „Kirchhoff” Mielec
(Łukasz Gurak 2x).
Finał: „Huragan” Gniewczyna 2:2 „ABI” Rzeszów
(Łukasz Gurak, Dawid Pigan) (k. 4:2).
W turnieju zagrali: Bartosz Drzystek, Tomasz Wojtas,
Łukasz Gurak, Patryk Broda, Jakub Słysz, Dawid Pigan,
Piotr Wojtas, Krystian Kulpa.
Przemysław Górski
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GÓRAL U-14 TRYŃCZA WICEMISTRZEM POLSKI !
Nasz zespół, który jako jedyny reprezentował woj.
podkarpackie (w grudniu młodzi „Górale” awansowali
z eliminacji Mistrzostw Polski rozegranych w Rzeszowie)
w turnieju finałowym swoje zmagania rozpoczął w sobotę
od meczów grupowych: przeciwnikami były zespoły
„TAF” Toruń (wgrana 3-1 po golach Daniela
Ostrzywilka) oraz „Rekord” Bielsko-Biała (porażka 0-1),
uważany za faworyta Mistrzostw Polski.
„Górale” jednak zajęli w grupie I miejsce, wyprzedzając
obydwa
zespoły
lepszym
bilansem
bramek.
W niedzielę „Górale” rozpoczęli swoje zmagania od
ćwierćfinału - tym razem przeciwnikiem była drużyna
gospodarzy, „GAF” Jasna Gliwice. Spotkanie było bardzo
zacięte i miało niezwykle emocjonujący przebieg.
Prowadzenie dla "Górali" uzyskał w 5 min Daniel
Ostrzywilk, a na minutę przed końcem ponownie
Ostrzywilk wpisuje się na listę strzelców i tym samym
znajdujemy się w najlepszej czwórce mistrzostw.
W półfinale "Górale" trafili na drużynę „Glinika”
Gorlice, z którą w eliminacjach MP przegraliśmy 2-4. Po
świetnej grze i bramkach Macieja Polaka, Rafała
Michalika i Wojciecha Guraka ograliśmy zespół z Gorlic
3-0, awansując do finału Mistrzostw Polski !
W pojedynku finałowym przeciwnikiem po raz kolejny
była drużyna „Rekordu” Bielsko-Biała, prowadzona przez
Włocha Andreę Bucciola, selekcjonera kadry Polski
w futsalu. Zespół z Bielska, okazał się bardzo trudnym
rywalem. Nasza drużyna, mimo znakomitej gry, uległa
ostatecznie „Rekordowi” 1-3 - gola zdobywa Maciej
Polak w 19 minucie.
Ostatecznie
zespół odnosi ogromny sukces,
największy w historii klubu, zdobywając tytuł
wicemistrza
Polski
w
futsalu, pozostawiając
w pokonanym polu wiele renomowanych zespołów

futsalowych (m.in „Wisłę” Kraków czy „Hurtap”
Łęczyca. Puchar za 2 miejsce w kraju, z rąk Kazimierza
Grenia, przewodniczącego Wydziału Futsalu Polskiego
Związku Piłki Nożnej odebrał w imieniu drużyny kapitan
Rafał Michalik, po czym na szyjach naszych zawodników
zawisły srebrne medale MP.
Wicemistrzowie Polski: Adrian Przewrocki, Piotr
Florek (bramkarze) oraz Rafał Michalik (kapitan,
1 bramka), Maciej Polak (2 bramki), Wojciech Gurak
(1 bramka), Daniel Ostrzywilk (5 bramek), Mateusz
Kowal, Mateusz Wojtyna, Bartłomiej Słysz, Kacper
Dadak, Konrad Drzystek, Kacper Zieliński, Bartłomiej
Wojtyna, trener: Robert Kurosz, kierownik drużyny:
Krzysztof Kowal oraz Jakub Gwóźdź i Karol Jędruch
- Radość ze zdobycia tytułu wicemistrza Polski w futsalu
do lat 14 jest ogromna. Jest to największy sukces
w historii naszego klubu i co najbardziej cieszy osiągnięty
przez najmłodszą grupę zawodników, a trzeba przyznać
że poziom turnieju, jak i organizacja stała naprawdę na
wysokim poziomie. Staramy się uczyć w naszym klubie
gry przede wszystkim pod kątem taktyki futsalowej
i uważam, że właśnie ten element poparty wielkim
zaangażowaniem, determinacją zawodników oraz
fantastyczną atmosferą panującą w drużynie był kluczem
do sukcesu. Za swoją grę i postawę otrzymaliśmy bardzo
wiele pochwał, zarówno od trenerów i obserwatorów
turnieju, jak i obiektywnych kibiców. Dziękuję wszystkim
zawodnikom reprezentującym nasz klub i kibicom, którzy
śledzili na bieżąco nasze losy w turnieju. Mam nadzieję,
że sukces ten będzie dodatkowym bodźcem do pracy i gry
w naszym klubie i liczę, że w niedługim czasie ci młodzi
chłopcy będą stanowili o sile I zespołu „Górala”. Sam
udział w Mistrzostwach wykorzystaliśmy również na
promocję naszego regonu i gminy Tryńcza - mówi prezes
i trener Robert Kurosz.
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski do lat 14
w futsalu 2013/14:
1. Rekord BielskoBiała (mistrz Polski)
2. Góral Tryńcza
(wicemistrz Polski)
3. Glinik Gorlice 4.
Wisła Krakbet
Kraków 5. GKS
Wikielec6. Hurtap
Łęczyca
7. GAF Gliwice 8.
MOKS Białystok 9.
U2 Bytów 10. Ekom
Futsal Nowiny
11. TAF Toruń 12.
GTW Gliwice
Przemysław Górski
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GÓRAL U-16 TRYŃCZA CZWARTĄ DRUŻYNĄ W KRAJU

GÓRAL U-16 TRYŃCZA CZWARTĄ DRUŻYNĄ W KRAJU

Mistrzostwa Polski rozegrane zostały w Kaliszu.
W sobotę „Górale” swoje zmagania rozpoczęli od
meczów grupowych: przeciwnikami były zespoły Wisły
Krakbet Kraków (mistrz Polski z poprzedniego roku) oraz
Hurtap Łęczyca (woj.łódzkie). W pierwszym sobotnim
spotkaniu nasz zespół po skutecznej grze w ataku i dobrej
w defensywie pokonał po dwóch golach Arkadiusza
Wojtyny i jednej Dawida Czyrnego zespół Hurtapu 3-0.
W drugim meczu przeciwko obrońcy tytułu Mistrza
Polski krakowskiej Wiśle „Górale” remisują 1-1 po golu
kapitana Adama Słysza z przedłużonego rzutu karnego.
Remis sprawił, że nasz zespół awansował z I miejsca do
ćwierćfinałów, gdzie przeciwnikiem był zespół
gospodarzy mistrzostw, Calisia Kalisz. Ćwierćfinałowy
mecz był niezwykle wyrównany, obie drużyny starały się
grać dobrze przede wszystkim w defensywie. O wyniku
zadecydowały rzuty karne, a decydujące trafienie zaliczył
Arkadiusz Wojtyna, co dało wygraną 5-4 i awans do
półfinału. W półfinale przeciwnikiem „Górali” był
faworyt mistrzostw, zespół Rekordu Bielsko-Biała
prowadzony przez selekcjonera kadry Polski w futsalu,
Włocha Andrea Bucciola. Nasz zespół uległ bielszczanom
0-1, tracąc gola na 2 min przed końcowym gwizdkiem –
świetnie w tym spotkaniu spisywał się nasz bramkarz
Kamil Wołowiec. W pojedynku o III miejsce ponownie
przeciwnikiem była krakowska Wisła. Mecz ten miał
najbardziej emocjonujący przebieg: do przerwy był remis
2-2 po dwóch golach Arkadiusza Wojtyny, w drugiej
połowie Wiślacy strzelili gola i wydawało się, że to
krakowianie wygrają w normalnym czasie gry. W tym
momencie trener Robert Kurosz zdecydował się na
manewr gry z wycofanym bramkarzem. Na 20 sek. przed
końcem Karol Flak doprowadza do wyrównania i tym
samym do dogrywki.

W niej bramki nie padają i o wygranej decydują rzuty
karne. Tym razem więcej szczęścia mają Wiślacy i to oni
pokonują
naszą
drużynę
ostatecznie
3-2.
Kadra "Górala" w Mistrzostwach: Kamil Wołowiec,
Mateusz Duży (bramkarze) oraz Adam Słysz - kapitan,
Hubert Wojtyna, Arkadiusz Wojtyna, Kamil Surmiak,
Karol Flak, Dawid Czyrny, Bartek Groch, Kamil
Konieczny, Daniel Konieczny, Patryk Baj, Dawidd
Kosior, Rafał Dąbrowicz, trener: Robert Kurosz.
Naszej drużynie (po raz kolejny jedyna z naszego
województwa w finałach MP) należą się ogromne brawa
za występ. Czwarte miejsce w kraju w kategorii do lat 16
to wielki sukces. Sukces indywidualny osiągnął nasz
bramkarz Kamil Wołowiec. Został on wybrany
najlepszym bramkarzem Mistrzostw Polski do lat 16.
Najlepszym zawodnikiem „Górala” w finałach
Mistrzostw Polski wybrano Arkadiusza Wojtynę, który
zdobył łącznie 5 bramek. Mistrzem Polski został zespół
Rekordu Bielsko-Biała, który w półfinale pokonał GKS
Wisielec 2-1.
- W poprzednim roku zajęliśmy jedenaste miejsce w tej
kategorii wiekowej, teraz czwarte, jest więc ogromny
postęp, który nie byłby możliwy, gdyby nie praca
wykonana na treningach. Z postawy naszego zespołu,
w którym połowę stanowili chłopcy z młodszego
rocznika,
jestem
bardzo
zadowolony.
Udział
w Mistrzostwach wykorzystaliśmy również na promocję
naszej gminy i regionu, wiele osób podchodziło, pytało
skąd jesteśmy, jak funkcjonuje nasz klub i byli pełni
uznania, że w tak małej miejscowości udało się stworzyć
tak dobre warunki do szkolenia młodzieży – informuje
trener Robert Kurosz.
Przemysław Górski
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GÓRAL U-18 TRYŃCZA PIĄTĄ DRUŻYNĄ W KRAJU
Tym razem Mistrzostwa Polski odbyły się w Łęczycy.
Pierwszy grupowy rywal „Górali” to zespół Stal Zabrze.
„Górale” wygrywają to spotkanie 2-0 po bramkach
Dawida Pigana i Piotra Majchra. W drugim pojedynku
przeciwnikiem była drużyna gospodarzy Hurtap Łęczyca
(która ostatecznie zdobyła Mistrzostwo Polski) – po
bardzo emocjonującym spotkaniu remisujemy ostatecznie
3-3 po golach Piotra Majchra i dwóch kapitana Jakuba
Słysza. Wyniki te sprawiły, że nasz zespół z 2 miejsca
(gorszym bilansem bramek niż Hurtap) awansował do
ćwierćfinału, a gdzie czekał nas mecz z MKF Solne
Miasto Wieliczka, który wygrał grupę D (6 pkt i 10-1
w bramkach). W ćwierćfinale „Górale” musieli uznać
wyższość zespołu z Wieliczki (ostatecznie zdobył
wicemistrzostwo Polski), przegrywając 1-4, honorowe
trafienie zalicza dla „Górali” Dawid Pigan.
W niedzielę zawodnicy grali o miejsca 5-8.
W pierwszym spotkaniu drużyna pokonuje rywala
z eliminacji, BSF Bochnia 2-0 po dwóch trafieniach
Dawida Pigana. W meczu o 5 miejsce przeciwnikiem był
zespół Wisły Krakbet Kraków. „Górale” wygrywają 4-2
po dwóch trafieniach Dawida Pigana oraz po jednym
Arkadiusza Wojtyny i Adama Słysza. Warto dodać, że
jest to pierwsze zwycięstwo naszego klubu nad zespołem
„Białej Gwiazdy” w dotychczasowych pojedynkach we
wszystkich kategoriach wiekowych.

-- Naszej drużynie (po raz kolejny jedyna z naszego
województwa w finałach MP) należą się ogromne brawa
za występ, piąte miejsce w kraju w kategorii do lat
18 (debiutowaliśmy w tej kategorii wiekowej). To wielki
sukces okupiony ciężką pracą na treningach. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu,
a przede wszystkim wójtowi Ryszardowi Jędruchowikomentuje trener Robert Kurosz. Mistrzem Polski został
Hurtapu Łęczyca, który w finale pokonał po dogrywce
MKF Solne Miasto Wieliczka 3-2, brązowe medale
przypadły drużynie Rekordu Bielsko-Biała
Robert Kurosz

AMATORSKA LIGA PIŁKI
SIATKOWEJ W TRYŃCZY
30 marca br. zakończyła się I edycja Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej w Tryńczy. Do turnieju, który rozgrywany
był przez cztery weekendy, zgłosiło się 8 drużyn z gminy
oraz okolic, a jedna aż z Rzeszowa. Zespoły zostały
podzielone na dwie grupy po cztery drużyny
i rywalizowały ze sobą systemem „każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów do 20 pkt. Najlepsze drużyny
z grup zmierzyły się ze sobą w finale, natomiast drużyny
z niższych miejsc rywalizowały ze sobą o kolejne lokaty
w klasyfikacji końcowej. W grupie A najlepsza okazała
się drużyna „Nagły Zryw Piwosza” z Rzeszowa,
natomiast w grupie B pierwsze miejsce wywalczyła
Gniewczyna „Team”, nie dając szans kolegom
z Rzeszowa w finale wygrywając 3:0. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki, a najlepsze
trzy drużyny dodatkowo zostały nagrodzone okazałymi
pucharami oraz medalami. Całej imprezie towarzyszyła
przyjazna, sportowa atmosfera a wszystkie spotkania były
rozgrywane zgodnie z zasadami fair play.
- Bardzo fajny pomysł z ligą siatkówki, atmosfera super,
zabawa przednia, dobry sposób na podtrzymanie formy
i przygotowanie się do sezonu siatkówki plażowej, a do
tego ciekawe nagrody! – mówi Marcin Szeliga z drużyny
UKS Sieniawa

Kadra „Górala” U-18

O V miejsc w Polsce w kategorii do lat 18 walczyli:
Dominik Mazur, Kamil Wołowiec (bramkarze) oraz Kuba
Słysz (kapitan), Dawid Pigan, Rafał Jagodziński, Piotrek
Majcher, Arkadiusz Wojtyna, Adam Słysz, Hubert
Wojtyna, Karol Flak, Erwin Flak, Dawid Czyrny, trener:
Robert
Kurosz,
masażysta:
Waldemar
Malec.
Sukces indywidualny odniósł nasz zawodnik Dawid
Pigan, który został wybrany najlepszym zawodnikiem
(MVP) finałów Mistrzostw Polski. Gra Dawida została
zauważona przez trenerów zespołów ekstraklasy
futsalu,niewykluczone że niebawem otrzyma zaproszenie
na testy do klubu ekstraklasowego.

Klasyfikacja końcowa: Gniewczyna „Team”, „Nagły
zryw piwosza” Rzeszów, UKS Sieniawa, Nadleśnictwo
Sieniawa, „Energizer” Gorliczyna, „Szalone promile”
Gniewczyna, „Promyczek” Wólka Małkowa, Gorzyce.
Sebastian Padiasek
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GÓRAL TRYŃCZA WICEMISTRZEM II LIGI FUTSALU W SEZONIE 2013/14
Kolejny bardzo udany sezon zaliczył I zespół seniorów
Górala, rywalizujący w rozgrywkach II ligi futsalu. Nasz
zespół, w trwającym ponad 3 miesiące sezonie,
rywalizował z zespołami z Krosna, Przeworska, Mielca
oraz Stobiernej i ostatecznie uplasował się na drugim
miejscu. Warto dodać, że we własnej hali nasz zespół
okazał się niepokonany, a mecze często gromadziły w
Tryńczy komplet 300 widzów ! Skład naszego zespołu
opierał się przede wszystkim na zawodnikach
występujących w grupach młodzieżowych naszego klubu,
wspartymi kilkoma seniorami, a wszyscy z nich to
mieszkańcy gminy Tryńcza i najbliższych okolic. Co
ciekawe, debiut w II lidze w derbowym meczu w
Przeworsku zaliczył wójt gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch, co jest bezprecedensowym wydarzeniem w skali
rozgrywek ogólnopolskich. W czasie przerwy w
rozgrywkach „trawiastych” gra w naszym klubie w futsal
sprawia, że kontakt z piłką jest w tym okresie zachowany
i systematyczny, a występy w hali poprawiają
podstawowe elementy techniczne jak i taktyczne
zawodników.

1 Tomy Więcpol Stobierna 8 19 43-18 +25
2. GÓRAL TRYŃCZA
8 16 35-26 + 9
3 Stal Mielec
8 15 50-37 +13
4 BWI Krosno
8 6 28-43 -15
5 Futsal team Przeworsk
8 3 26-57 -31

Góral w II lidze reprezentowali: Robert Kurosz,
Dominik Mazur, Kamil Wołowiec (bramkarze) oraz
Patryk Broda, Rafał Jagodziński, Arkadiusz Wojtyna,
Krystian Halejcio
(rozgrywający), Maciej Lech,
Bartłomiej Ostrowski, Dawid Pigan, Piotr Majcher,
Daniel Luch, Adam Słysz, Piotr Misiąg, Ryszard Jędruch
(skrzydłowi), Tomasz Wojtas, Krzysztof Pietluch, Jakub
Słysz, Karol Flak, Hubert Wojtyna (piloci), trenerem
zespołu jest Robert Kurosz
Strzelcy „Górala” w II lidze: Dawid Pigan – 7 bramek,
Bartłomiej Ostrowski – 6 bramek, Jakub Słysz – 5
bramek, Rafał Jagodziński – 4 bramki, Maciej Lech – 3
bramki, Arkadiusz Wojtyna – 3 bramki, Tomasz Wojtas –
2 bramki, Krzysztof Pietluch – 2 bramki, Piotr Majcher –
2 bramki, Adam Słysz – 1 bramka
Jeden z II ligowych meczy

Godne uwagi jest również zorganizowanie przez nasz
zespół meczu charytatywnego „Gramy dla Mateusza”
pomiędzy naszym zespołem KS Góral Tryńcza (II liga
futsalu), a ZKS Stal Rzeszów (II liga piłki nożnej) dla 13letniego Mateusza Ryfy z Gniewczyny Trynieckiej, od
urodzenia poruszającego się na wózku inwalidzkim.
Podczas meczu dało się zebrać ponad 3 tys. zł na prezent
choinkowy dla Mateusza.
Sezon można uznać za
udany. Klub dziękuję
wszystkim kibicom, którzy odwiedzali halę w Tryńczy
podczas rozgrywania meczów II-ligowych, a także
władzom gminy Tryńcza
z wójtem Ryszardem
Jędruchem na czele.
Tabela końcowa II ligi futsalu gr. podkarpacka
2013/14:
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