2004 - RODZIME ZESPOŁY

2005 - SOKOŁY

2006 - RATATAM
2007 - JAMBO AFRICA

2008 - CLASSIC

2010 - BAYER FULL

2012 - GOLEC uORKIESTRA

2009 - BOYS

2011 - VIDEO

2013 - KOMBI

Szanowni Państwo,
mijające półrocze skłania do
refleksji i podsumowania zadań
wykonywanych
w
kolejnych
miesiącach. Na uwagę zasługuje
działalność w zakresie inwestycji.
Finalizujemy termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej,
na którą pozyskane zostały środki
zewnętrzne. Naszym zamiarem
było, nie tylko poprawienie
parametrów
energetycznych
w dalszej eksploatacji budynków,
ale uzyskanie efektu estetycznego.
Stąd zbliżona
kolorystyka
poszczególnych wiejskich domów
kultury w celu identyfikowania
tych obiektów z działalnością
kulturalną.
Po
remontach
zaplecza
kuchennego,
sanitarnego, doposażeniu w stoły
i krzesła, budynki mogą służyć społeczności każdej
z miejscowości gminy. W chwili obecnej rozpoczęliśmy
gruntowny remont i rozbudowę WDK w Jagielle.
Rozpoczęły się też prace związane z naprawą i budową
kolejnych odcinków dróg lokalnych. Na przełomie
kwietnia i maja naprawione zostały nawierzchnie dróg po
zimie. Drogi gminne remontowane są z Funduszy
Sołeckich. Drogi popowodziowe, jak ta relacji GorzyceBorki naprawione zostaną dzięki pozyskanym na ten cel
środkom. W dalszym ciągu kontynuujemy budowę
chodników wzdłuż dróg powiatowych, np. w Gniewczynie.
Do końca lipca powstaną nowe ciągi dla pieszych
w Ubieszynie i Gorzycach.
Przy szkole w Tryńczy powstał już wielofunkcyjny
budynek, który w kolejnych tygodniach będzie
wykańczany. Finalizujemy realizację projektu związanego
z uruchomieniem spływu kajakowego, w ramach którego
zakupiliśmy kajaki i pozostałe niezbędne akcesoria.
Zamontowane zostały też przy Orlikach ogólnodostępne
siłownie.
W najbliższym czasie 200 komputerów nieodpłatnie
trafi do rodzin, które pozbawione są dostępu do Internetu.
Stanie się tak, ponieważ została już podpisana umowa na
dostawę sprzętu w ramach projektu „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”.
W ramach realizacji tegoż zadania sprzęt komputerowy
zainstalowany zostanie również w wiejskich domach
kultury, a także w szkołach, trafi również do jednostek
podległych.
W
ramach
pozyskanych
środków
zrealizowane zostały małe projekty, takie jak:
„Edukacyjny Ogródek Astronomiczny” i „Zdobywanie
nowych doświadczeń w dziedzinie kultury w oparciu
o wymianę polsko-szwajcarską”. Grupa mieszkańców
naszej gminy miała okazję zwiedzić szwajcarskie Gossau
i wymienić się spostrzeżeniami w rożnych dziedzinach, tj.
kultury, szkolnictwa, ochrony zdrowia, gospodarki.

Ostatnie dni kwietnia i maj to wiele podniosłych uroczystości. W szkole w Gorzycach przeżywaliśmy kanonizację Jana Pawła II, patrona szkoły.
Z kolei w szkole w Gniewczynie Łańcuckiej obchodzony był jubileusz 25- lecia nadania szkole imienia z udziałem władz kościelnych, samorządowych, przedstawicieli
wojska i harcerzy. W Tryńczy swoje święto obchodzili
druhowie z gminnych jednostek OSP. Doroczne spotkanie
strażaków było okazją do zaprezentowania sprzętu bojowego, a także poświęcenia nowego wozu strażackiego dla
OSP w Tryńczy. Rangę uroczystości podniósł drugi już
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, dla której ten rok,
jest rokiem obchodów jubileuszu 30- lecia działalności.
Czerwiec natomiast tradycyjnie kojarzy się
z zakończeniem roku szkolnego i wakacjami. 123 uczniów
ukończyło naukę z wyróżnieniem, otrzymując stypendium.
Po raz pierwszy uczennica trynieckiej szkoły, jako jedyna
w powiecie, otrzymała Nagrodę Samorządową, którą
wręczył jej marszałek Władysław Ortyl podczas Dnia Samorządu Terytorialnego. Również czterech gimnazjalistów tejże szkoły otrzymało stypendia marszałka.
W związku z wakacjami Trynieckie Centrum Kultury
i animatorzy na Orlikach przygotowali ofertę wydarzeń
kulturalnych i sportowych. Serdecznie zapraszam na największą imprezę tego lata- X Dni Gminy Tryńcza. Myślę,
że atrakcji nie zabraknie. Gorąco zachęcam do brania
udziału we wszystkich imprezach i aktywnego spędzania
wolnego czasu na obiektach sportowych. Życzę wszystkim
uczniom
radosnych,
pełnych
słońca
wakacji,
a planującym urlopy miłego letniego odpoczynku.
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Z PRAC RADY GMINY

ABSOLUTORIUM PO RAZ DWUNASTY
Rada Gminy Tryńcza jednogłośnie udzieliła
absolutorium wójtowi Ryszardowi Jędruchowi za
wykonanie budżetu w 2013 roku. Na wójcie, jako organie
wykonawczym
jednostki samorządu terytorialnego,
spoczywa obowiązek wykonania budżetu. W pierwszym
półroczu następnego roku następuje ocena wykonania
ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, do końca marca wójt przedstawia Radzie
Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację
o stanie mienia komunalnego.
W 2013 r. planowane wydatki w naszej gminie
szacowano na 30 733 321 zł, a wykonano je na kwotę
25 935 981 zł, co stanowi 84,39 %. Natomiast dochody
zakładano, że wyniosą 30 406 061 zł, zaś wykonanie
nastąpiło w wysokości 25 715 599 zł, co stanowi 84,57 %.
Niższe wykonanie od zakładanego planu wiąże się
z realizacją projektów, na które dofinansowanie
otrzymamy w późniejszym terminie. Budżet zamknął się
deficytem w kwocie 220 381,74 zł. Wydatki bieżące

wyniosły 21 523 284,69 zł i są niższe od kwoty
wykonanych
dochodów
bieżących
wynoszących
25 361 733,47 zł, a to oznacza, że spełniony został
wymóg określony w ustawie o finansach publicznych.
Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku do
wykonanych dochodów wyniosła 16,41 % przy
dopuszczalnym limicie 60 %. Wskaźniki świadczą
o prawidłowym wykonaniu budżetu. Komisja Rewizyjna
po rozpatrzeniu sprawozdania pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu za 2013 r. i wystąpiła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej z wnioskiem o udzielenie
absolutorium dla wójta Gminy Tryńcza za 2013 r. Rada,
po wysłuchaniu sprawozdania, jednomyślnie udzieliła
absolutorium wójtowi. Głosowanie odbyło się na sesji
Rady Gminy 10 czerwca br.
– Bardzo dziękuję
za udzielone mi absolutorium,
a tym samym zaufanie i akceptację działań na rzecz
rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Tryńcza –
mówił do radnych wójt Ryszard Jędruch.
Teresa Wielgos
29 maja br. audytor firmy TÜV Rheinland
przeprowadził
w
Urzędzie
Gminy
audyt

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ BEZ ZASTRZEŻEŃ
certyfikacji, którego istotą było potwierdzenie stałej
zgodności i skuteczności systemu zarządzania jakości.
Audytor Artur Misiewicz oceniał usługi realizowane
przez referat organizacyjny, m.in. zarządzanie
personelem, szkolenia, a także dokumentację systemu
zarządzania jakością prowadzoną przez pełnomocnika
ds. ISO.
Ocenie podlegały również działania referatu inwestycji,
finansów oraz urzędu stanu cywilnego. Audyt zakończył
się wynikiem pozytywnym, który potwierdza działanie
Urzędu zgodnie z wymogami normy oraz ustanowionymi
procedurami. Audytor po raz kolejny wysoko ocenił
działalność Urzędu w zakresie świadczenia usług dla
klienta.
Audytor Artur Misiewicz wysoko ocenił świadczenie usług dla klienta

Bogusława Kornak
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Rada Gminy w I półroczu 2014 r. odbyła 6 sesji
w tym jedną nadzwyczajną. Na sesjach tych gościliśmy
przedstawicieli Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z Przeworska, którzy przedstawili zamierzenia
w zakresie wspomagania rolnictwa w tym roku.
Ponadto w sesji uczestniczył Komendant Powiatowy
Policji z Przeworska oraz Komisariatu z Sieniawy, którzy
omówili zmianę struktury organizacyjnej Posterunku
Policji w Tryńczy. Wprowadzone zmiany już funkcjonują.
Zapoznano się także ze stanem dróg w gminie po okresie
zimowym oraz podjęto działania w zakresie ich
remontów.
Na sesji podjęto uchwałę w sprawie: przystąpienia
gminy do programu „Samorządowa Polska”. Rada Gminy
podsumowała działalność finansowo-gospodarczą gminy
za 2013 r. z równoczesnym udzieleniem absolutorium
Wójtowi Gminy za ten rok.
Przyjęła plany pracy własny i komisji na 2014 r. oraz
zaakceptowała plany pracy Trynieckiego Centrum
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Udzieliła
pomocy
finansowej
Powiatowi
Przeworskiemu
na budowę chodników przy drodze powiatowej
w Gniewczynie Łańcuckiej na Zakręciu za kwotę 500 tys.
zł w roku 2013 i za 364 tys. zł w roku 2014 oraz na
opracowanie dokumentacji na poprawę dróg GorliczynaWólka Pełkińska i Sieniawa-Gorzyce.
Podjęta została również uchwała w
sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku
jednostek oświatowych. Zawarto umowę partnerstwa
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie
Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru

Wsparcia”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013.
Rada Gminy oceniła: wyniki nauczania w szkołach na
terenie gminy za okres pierwszego semestru roku
szkolnego
2013/2014, wykonania 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, stanu funkcjonowania
oczyszczalni ścieków w Tryńczy oraz ujęcia wody
w Jagielle wraz z jej przewidywaną modernizacją, zakres
świadczonej w 2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej pomocy dla osób potrzebujących.
Podjęto również uchwały w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną oraz nabycia działek pod
przepompownie ścieków w Gniewczynie Łańcuckiej
i Trynieckiej, przedłużenia umowy dzierżawy działek dla
Firmy SUPER-KRUSZ w Gniewczynie Łańcuckiej.
Przed każdą sesją komisje opiniowały projekty uchwał
będące przedmiotem obrad Rady Gminy.
W marcu br. odbyły się zebrania wiejskie, na których
podsumowano osiągnięcia gminy i wsi w roku 2013,
przyjęto kierunki dalszego ich rozwoju oraz zapoznano
mieszkańców z tematyką dotyczącą dopłat rolniczych
i ubezpieczeń społecznych.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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WIZYTA WICEMARSZAŁKA W URZĘDZIE GMINY
poszczególne zadania omówił wójt,
Ryszard Jędruch. Za otrzymane
dotacje na zakup samochodów
strażackich marszałkowi podziękował
komendant gminny OSP dh Tadeusz
Jakubiec. W swoim wystąpieniu
marszałek podkreślił, iż gmina
Tryńcza jest jedną z najbardziej
aktywnych
i
skutecznych
w
pozyskiwaniu
środków
zewnętrznych .
-Efekty widoczne są „gołym okiem”stwierdził.

2 czerwca Urząd Gminy w Tryńczy wizytował Lucjan
Kuźniar,
wicemarszałek
Województwa
Podkarpackiego. Spotkał się z samorządowcami
i
działaczami
społecznymi
oraz
rolnikami
i przedsiębiorcami.
Celem wizyty było omówienie podejmowanych
w gminie działań inwestycyjnych mających na celu
poprawę
gminnej infrastruktury, a także działań
w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Temat
inwestycji i zdobytych środków zewnętrznych na

Poruszył też sprawę alokacji
funduszy na lata 2014- 2020. Spośród
zebranych głos zabrali: prezes LGD
Stanisław Wielgos, który omówił
sprawę pozyskiwania pieniędzy na
realizację projektów promujących
kulturę i służących integracji grup
społecznych działających w gminach
wchodzących w skład LGD „Kraina
Sanu”, radni Zbigniew Gurak i
Stanisław Kogut, którzy poruszyli sprawę poprawy
infrastruktury drogowej.
Na zakończenie spotkania marszałek wizytował
budowę obiektu, który powstaje przy Zespole Szkół
w Tryńczy w ramach realizacji projektu „Podniesienie
jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na
terenie Gminy Tryńcza”.
Beata Tołpa

WYNIKI WYBORÓW DO PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO
25 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Liczba uprawnionych do głosowania
w naszej gminie to 6544 wyborców. Frekwencja wyniosła
nieco ponad 20%. A oto ostateczne wyniki frekwencji
i wyborów.

Ryszard Matyja

6

Echa znad Sanu i Wisłoka

ŚWIĘTO SAMRZADU TERYTORIALNEGO

Święto samorządu terytorialnego ustanowione zostało
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia
daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów
samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się
27 maja 1990 roku. Dzień Samorządu Terytorialnego był
okazją do spotkania się samorządowców z całego
Podkarpacia. Gośćmi uroczystości rzeszowskich byli
posłowie i senatorowie z Podkarpacia oraz mieszkańcy
regionu. W uroczystościach wzięła również udział
delegacja z Gminy Tryńcza, której przewodniczył
Ryszard Jędruch, wójt gminy. Przemarsz do
Wojewódzkiego Domu Kultury swoją grą ubogaciła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Piętnastolecie samorządu
terytorialnego na Podkarpaciu stało się okazją do
wspomnień i podsumowań.
- Samorząd buduje społeczeństwo obywatelskie, aby
mogło ono proponować pewne rozwiązania, dostrzegać
problemy - podkreślił w wystąpieniu marszałek
Władysław
Ortyl.
Obchody
Dnia
Samorządu
Terytorialnego były okazją do wręczenia wyróżnień
i nagród dla najlepszych samorządowców z regionu,
a także nagród.
Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych odebrało też 25 wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół z Podkarpacia, reprezentujących wszystkie
powiaty regionu. Wśród nich była Faustyna Kiełbowicz,

uczennica klasy trzeciej Gimnazjum w Tryńczy. Faustyna
ma celujące i bardzo dobre oceny ze wszystkich zajęć
edukacyjnych, osiągając średnią ocen powyżej 5,00.

Faustyna Kiełbowicz wśród nagrodzonych

Reprezentowała również szkołę w konkursach
i olimpiadach organizowanych na poziomie wojewódzkim
oraz ogólnopolskim, zdobywając wysokie lokaty.
Beata Tołpa
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PRZYBĘDZIE LEPSZYCH DRÓG
Rozpoczęliśmy kolejny sezon remontów dróg
gminnych. Jak co roku, sporą część budżetu
przeznaczamy na poprawę stanu dróg w celu poprawy
bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po nich.
Podejmujemy także starania, aby wykorzystać wszelkie
dostępne środki zewnętrzne, które zwiększają zakres
modernizowanych dróg.
W bieżącym roku realizować będziemy remonty dróg
ze środków Funduszu Sołeckiego, w ramach którego
zmodernizowanych zostanie łącznie 10 odcinków dróg
gminnych. Zadanie realizować będzie Spółdzielnia Usług
Drogowo – Rolniczych z Grodziska Dolnego, wybrana
w drodze przetargowej. Łączna wartość zadania to ponad
388 tys. zł. Prace remontowe potrwają do końca sierpnia
br. Kolejnym realizowanym zadaniem jest remont drogi
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W tym
roku remontem objęta została droga gminna Gorzyce –
Borki na odcinku 650 m. Wykonawcą wybranym
w postępowaniu przetargowym zostało Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego.
Wartość zadania wyniosła 156 tys. zł, przy czym 90 tys.
zł pokryje dotacja.
Udało nam się także pozyskać środki na modernizację
drogi gminnej relacji Tryńcza – Ubieszyn w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Trasa na długości 1800 m zostanie utwardzona oraz
pokryta nawierzchnią z masy mineralno – bitumicznej.
Wartość zadania to 774 tys. złotych, przy czym połowę
kosztów pokryje dotacja

W ramach gwarancji naprawione zostały także
uszkodzone nawierzchnie dróg, m.in. w Gniewczynie
Łańcuckiej i Głogowcu. W czerwcu ogłoszony zostanie
przetarg na modernizację kolejnych odcinków dróg
gminnych.
- Wiadomo, że dobre drogi gminne to przede wszystkim
wygoda i lepsza łączność z głównymi szlakami
komunikacyjnymi- stwierdza Stanisław Kosturek, radny
z Ubieszyna.

Droga gminna Gorzyce - Borki

O dodatkowych zadaniach mających na celu poprawę
infrastruktury drogowej będziemy Państwa informować
w kolejnych numerach biuletynu oraz na stronie
internetowej Urzędu.
Dominika Kozak

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim osobom, które pomagały w udzieleniu pomocy
poszkodowanym w wypadku drogowym,
jaki wydarzył się
w dniu 31-03-2014 w Gniewczynie Łańcuckiej
składamy serdeczne podziękowania
Elżbieta i Karol Benbenek

Zmodernizowana droga w Gniewczynie Trynieckiej

Jak co roku wnioskowaliśmy także o środki na
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Otrzymaliśmy dotacje w kwocie 157 zł tys. na remont
dróg w Gorzycach oraz dróg dojazdowych do gruntów
w Ubieszynie i Tryńczy.
Ponadto na przełomie kwietnia i maja Spółdzielnia
Usług Drogowo – Rolniczych z Grodziska Dolnego
wykonała na terenie gminy naprawę nawierzchni dróg
uszkodzonych podczas zimy.
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BUDYNKI CORAZ ŁADNIEJSZE
Dobiegły końca prace termomodernizacyjne budynków
komunalnych objętych projektem pn. „Poprawa
infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Tryńcza”. Realizowane przez
konsorcjum firm APIS S.A. oraz GRP Firma Budowlana
Piotr Gimlewicz z Jarosławia. W ramach tej inwestycji
w 9 obiektach komunalnych wykonawca wymienił
stolarkę okienną i drzwiową, ocieplił ściany zewnętrzne
i stropy oraz wykonał elewację zewnętrzną.
Dodatkowo w budynku Urzędu Gminy zamontowana
została gazowa pompa ciepła oraz agregat kogeneracyjny.

- Nasz WDK jest nie tylko ładny, ale po wymianie okien
będzie tańszy w eksploatacji- przyznaje Helena Duży,
radna z Wólki Małkowej.
Warto podkreślić, że 80 % kosztów całej inwestycji,
które wyniosły ponad 1,5 mln zł pokryje dotacja ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego. Celem tego przedsięwzięcia była redukcja
kosztów związanych z ogrzewaniem budynków oraz
poprawa ich estetyki.
Tak wyglądają budynki po remoncie .

WDK w Wólce Małkowej

GOPS w Tryńczy

ZS w Gorzycach

WDK w Gniewczynie Trynieckiej

WDK w Głogowcu

WDK w Ubieszynie
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NOWE TRASY DLA PIESZYCH

NOWOCZESNY DOM KULTURY

Ruszyła budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy
i Ubieszynie. Wykonawcą zadania jest firma BRUX
z Leżajska, wybrana w drodze przetargowej. Realizacja
inwestycji rozpoczęła się od Gniewczyny Łańcuckiej,
gdzie na długości 760 m, wzdłuż drogi powiatowej
Gniewczyna – Giedlarowa (Nowa Wieś), powstaje nowy
chodnik. Kolejny odcinek wykonany zostanie także
w Ubieszynie wzdłuż drogi powiatowej Ubieszyn –
Tryńcza na długości 600 m. Następnie wykonawca
kontynuował będzie budowę chodnika w Gorzycach przy
drodze powiatowej Sieniawa – Gorzyce. Wydłuży się
także chodnik przy drodze powiatowej Tryńcza – Wólka
Małkowa.
Całość zadania finansowana jest z budżetu gminy

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy,
firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „WIT - MAR”
M. Lis i D. Lis Spółka Jawna z/s w Jarosławiu rozpoczęła
prace budowlane na obiekcie WDK w Jagielle.
Konspekt rozbudowy zakłada dobudowę nowej części,
modernizację całego obiektu, która polegać będzie m.in.
na przebudowie wejścia, wymianie bramy wjazdowej dla
OSP
oraz
wykonaniu
podjazdów
dla
osób
niepełnosprawnych.
Wewnątrz budynku wykonawca przebuduje sanitariaty
oraz kuchnię, która znacznie zyska na funkcjonalności.
Zabudowany zostanie także istniejący balkon. W celu
przystosowania obiektu do obecnie panujących
standardów w dwóch salach firma zamontuje
klimatyzację. Mając na uwadze poprawę warunków
technicznych obiektu, wykonawca zmodernizuje także
ogrzewanie budynku, przez co zmniejszy się koszt jego
użytkowania.
Ostatnim etapem inwestycji będzie zagospodarowanie
terenu wokół budynku poprzez ułożenie kostki brukowej

Budowa chodnika

Tryńcza
w
ramach
poprawy
bezpieczeństwa
mieszkańców. Prace przy budowie chodników potrwają
do końca lipca br.
- Ruch tutaj jest ogromny, zwłaszcza latem. Chodnik

Roboty przy WDK w Jagielle ruszyły

oraz stworzenie placów zieleni.
- Prace modernizacyjne potrwają do połowy września br.
Ich realizacja znacznie podniesie standard obiektu. Już nie
możemy się doczekać efektu końcowego- cieszy się
Tadeusz Korpeta, radny z Jagiełły.
naprawdę był potrzebny, szczególnie ze względu na
bezpieczeństwo dzieci i osób starszych – mówi Stanisław
Konieczny, przewodniczący Radny Gminy.

Dom Kultury zyska na funkcjonalności i estetyce.
Wartość inwestycji to ponad 700 tys. zł.

Dominika Kozak
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ZMODERNIZUJEMY UJĘCIE
WODY I PSZOK
Mając na uwadze poprawę funkcjonalności sieci
wodno – ściekowej na terenie gminy, inwestujemy w jej
modernizację, aby jakość usług w tej dziedzinie była stale
na wysokim poziomie. 9 czerwca br. złożyliśmy wniosek
do
Urzędu
Marszałkowskiego
w
Rzeszowie
o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa
i modernizacja ujęcia wody w miejscowości Jagiełła wraz
z
rozbudową
sieci
wodno
–
kanalizacyjnej
w miejscowościach Tryńcza i Wólka Ogryzkowa”.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł,

a wnioskowana kwota pomocy stanowi 75 % wartości
zadania. W tym samym dniu gmina złożyła drugi wniosek
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktu
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
w miejscowości Tryńcza”, w ramach którego powstanie
budynek magazynowy i socjalny oraz kompostownik.
Utwardzony zostanie także dojazd. Koszt budowy
wyniesie ponad 960 tys. zł. Również w tym przypadku po
pozytywnej weryfikacji wniosku, kwota dotacji pokryje
75 % kosztów zadania. Wymienione
wnioski
o przyznanie pomocy realizowane są w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Dominika Kozak
Po podpisaniu umowy przez Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie, rozpoczniemy realizację projektu

Jeszcze w tym roku ruszy spływ kajakowy na rzece
Wisłok. Trasa rozpocznie się w Gniewczynie Łańcuckiej
przy moście, następnie poprowadzi przez Gniewczynę
Tryniecką i Wólkę Małkową, a zakończy się w Tryńczy
przy moście. Zakres projektu obejmuje zakup 20 kajaków
dwuosobowych i 10 jednoosobowych, a także wioseł
i kamizelek asekuracyjnych. Zaplanowane są też cztery
przystanki: startowy, dwa postojowe, tj. w Gniewczynie
Trynieckiej i Wólce Małkowej oraz przystanek końcowy
w Tryńczy z miejscami do grillowania lub palenia
ogniska.
10 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych
na realizację pierwszego etapu zadania. Wybrany
wykonawca dostarczył już sprzęt.
- Wiele osób zainteresowanych jest tą formą spędzania
wolnego czasu. To ciekawa propozycja na czas wakacji mówi Zbigniew Gurak, radny z Gniewczyny. Celem tego
projektu jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
wśród mieszkańców gminy, a także stworzenie
atrakcyjnych warunków dla różnorodnych form
aktywności fizycznej, w tym wypoczynku na łonie natury.
O
dofinansowanie
realizacji
tego
projektu
wnioskowaliśmy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Sanu” w Tryńczy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dominika Kozak

200 KOMPUTERÓW TRAFI DO RODZIN
pod nazwą „Budowa społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Tryńcza”. Zakres zadania obejmuje zakup
i montaż 331 zestawów komputerowych wraz z dostępem
do Internetu, opiekę serwisową, adaptację pomieszczeń
dla celów instalacji sprzętu oraz szkolenia. Grupę
docelową projektu stanowić będzie 200 gospodarstw
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wybór tych
gospodarstw nastąpi w oparciu o opracowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
regulamin rekrutacji, który uwzględniał będzie, m.in.
kryterium dochodowe, wysokie wyniki w nauce, osoby
niepełnosprawne oraz po 50 roku życia. O rozpoczęciu
rekrutacji informować będziemy mieszkańców poprzez
stronę internetową urzędu i GOPS-u, tablice ogłoszeń
oraz bezpośredni kontakt pracowników socjalnych.
Wnioski o udział w projekcie przyjmował będzie Gminny

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Tryńczy.
- Chętnych do udziału w projekcie na pewno nie zabraknie. Już teraz nasi podopieczni pytają o szczegóły projektu. Przed nami, jako instytucją rekrutującą, trudny orzech
do zgryzienia. Spośród licznej grupy osób musimy wybrać te, którym sprzęt jest najbardziej potrzebny – mówi
Jolanta Flak,
kierownik GOPS w Tryńczy.
Oprócz sprzętu dla osób indywidualnych, 131 zestawów
komputerowych trafi do jednostek podległych gminie,
w tym po 20 komputerów do Zespołów Szkół,
po 10 komputerów dla szkół podstawowych, po 5 do
WDK w każdej miejscowości oraz po 3 do Trynieckiego
Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy. Wartość projektu opiewa na kwotę 2 586 040
zł, która w całości finansowana jest przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
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PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
23 czerwca br. zakończyło się przyjmowanie
wniosków o przyznanie premii na samodzielne
rozpoczęcie gospodarowania.
Dużym
zainteresowaniem
wśród
młodych
mieszkańców wsi cieszył się, prowadzony od 15 maja
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowany
z PROW 2007 - 2013. Do 23 czerwca wnioski o takie
premie
złożyło
w
Oddziałach
Regionalnych
ARiMR 19 674 młodych rolników. Agencja ma do
rozdzielenia na przyznanie takiej pomocy ok. 800 mln zł.
Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym
rolnikom w tegorocznym naborze różnią się od tych
obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą z nich
jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać
młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł,
a poprzednim naborze było to 75 tys. zł.
Celem wsparcia przeznaczonego dla młodych rolników
jest przede wszystkim zachęcanie do przejmowania
gospodarstw rolnych np. z rąk starszych rodziców lub do
podejmowania samodzielnej działalności rolniczej przez
osoby młode i dobrze przygotowane (wykształcone)
do prowadzenia działalności rolniczej.
Bezzwrotna premia wypłacana młodym rolnikom
może być wykorzystana na powiększenie areału

gospodarstwa rolnego, na zakup maszyn czy urządzeń
rolniczych, kupno stada podstawowego zwierząt
hodowlanych, czy
rozbudowę lub modernizację
budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej.
To wsparcie jest bardzo ważne nie tylko dla
indywidualnych młodych rolników, ale również ma
znaczenie dla całego sektora rolnego w Polsce.
Tegoroczny nabór wniosków był już piątym
zorganizowanym przez ARiMR w ramach realizacji
PROW 2007 - 2013.
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
DOPŁAT BEZPOŚREDNICH
ZA ROK 2014
Do 6 czerwca ponad 1,35 mln rolników złożyło
w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie
dopłat bezpośrednich za 2014 rok. Spośród nich 735 tys.
ubiega się również o wsparcie ONW, a blisko 114 tys.
o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Prawie
20 tys. rolników nie zdążyło złożyć swoich wniosków do
15 maja i będą oni mieli pomniejszone należne im
płatności.
Rolnicy z powiatu przeworskiego złożyli 6348
wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, 1395
wniosków o wsparcie ONW, 417 o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowych i 128 wniosków o wypłatę pomocy
na zalesione w ramach PROW 2007 – 2013.
Rolnicy mieszkający w gminie Tryńcza do Biura
Powiatowego ARiMR w Przeworsku złożyli 727 wnioski
o przyznanie dopłat bezpośrednich, 12 wniosków
o wsparcie ONW, 34 o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowych i 23 wnioski o wypłatę pomocy na
zalesione w ramach PROW 2007 – 2013.
ARiMR zrobiła wszystko, żeby ułatwić rolnikom
złożenie wniosków o przyznanie tegorocznych dopłat
w terminie umożliwiającym otrzymanie ich w pełnej
wysokości. 14 i 15 maja, czyli dwa ostatnie dni tzw.
podstawowego naboru, Biuro Powiatowe ARiMR
w Przeworsku było czynne od godz: 6:00 do godz. 22:00
Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich to już 11 z kolei, pierwszy został
przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności
bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro.
Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności
obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na
1 hektar.
Składam serdeczne podziękowania ójtowi Gminy
Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi oraz wszystkim
sołtysom za pomoc w udzielaniu informacji rolnikom,
którzy składają wnioski obszarowe oraz pracownikom
gminy za pomoc w ich wypełnianiu.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Tomasz Bury
Kierownik Biura Powiatowe
ARiMR w Przeworsku

W POSZUKIWANIU NOWYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
23 maja 2014 r. w Przeworsku odbyła się konferencja
wprowadzająca pt.: „Przeworsko-Dynowski Obszar
Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do projektu
pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013, do którego przystąpiła również Gmina
Tryńcza.

Rozwoju
Gospodarczego
Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko” oraz „Program Rozwoju Gospodarczego
Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru
Wsparcia”.
Posiadanie tych dokumentów znacznie ułatwi aplikowanie
o środki zewnętrzne w nowej alokacji 2014-2020. Środki,
które można przeznaczyć na przygotowanie projektów
i dokumentacji technicznej w ramach PDOW gmina
Tryńcza planuje wykorzystać na wykonanie dokumentacji
dla potrzeb, m.in. uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
zagospodarowania zbiorników wodnych po wydobyciu
kruszyw, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzek na
terenie gminy oraz budowy ośrodków sportowych przy
kompleksach „Orlik 2012”.
Dominika Kozak

Zbigniew Kiszka prezentuje założenia projektu

W konferencji, której gospodarzem był starosta
przeworski Zbigniew Kiszka wzięli udział burmistrzowie,
wójtowie, przedstawiciele samorządów partnerskich
biorących udział w projekcie, a także przedstawiciele
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Nasza
gmina również przystąpiła do projektu, w ramach którego
opracowane zostaną takie dokumenty jak: „Analizy
potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategia
Po roku funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu

Na spotkanie przybyli burmistrzowie, wójtowie i przedsiębiorcy

papieru, metali , tworzyw sztucznych i szkła wyniósł

GOSPODARKA ODPADAMI
czystości i porządku w gminach informuje się, że:
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest firma
„STARE MIASTO PARK” Sp. z o. o. Wierzawice 874
37- 300 Leżajsk.
2. Miejscem zagospodarowania odpadów odebranych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy , zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania jest
sortownia,
składowisko odpadów prowadzone przez „Stare Miasto
Park” Sp. z o.o.
3. Osiągnięty w 2013 r. przez Gminę Tryńcza i firmę
„Stare Miasto Park” Sp. z o. o. poziom:
a) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł
49,9 %,

31,2 %,
c) innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe 100%.
4. Funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania odpadów
Komunalnych w Tryńczy obok stadionu LKS. Godziny
przyjmowania
odpadów
–
w
każdą
sobotę
od 12oo do 16oo. Punkt prowadzi Komunalny Zakład
Budżetowy Gminy Tryńcza.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych odbiera raz w roku firma
„Stare Miasto Park Sp. z o.o.” Wierzawice. Ponadto
istnieje możliwość przekazania w/w sprzętu do punktu
selektywnej zbiórki odpadów w Tryńczy.

b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
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Bogusława Kornak
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WYSOKI STAN WÓD

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GMINIE

Po ulewnych opadach deszczu w dniach 16 i 17 maja
na terenie gminy Tryńcza stany wód w zlewniach
Wisłoka, Sanu i Mleczki przekroczyły poziomy
ostrzegawcze i alarmowe, związku z czym zostały
wprowadzone pogotowia i alarmy powodziowe. Wzrost
stanu wód na rzekach doprowadził do lokalnych
podtopień pól uprawnych w Gorzycach, Ubieszynie
i Głogowcu. Wójt gminy Tryńcza powołał komisję, która
oszacowała zakres i wysokość strat w gospodarstwach
rolnych spowodowanych przez powódź.

Rozwój sektora przedsiębiorczości prywatnej jest
bardzo ważnym elementem lokalnej gospodarki, to przede
wszystkim nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Według
danych z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
obecnie
liczba
zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w gminie wynosi 252,
w tym 211 aktywnych. Zarejestrowane podmioty działają
głównie w branży transportowej, handlowo – usługowej
i remontowo – budowlanej.

Łukasz Rzeczyca

Poniżej, kilka ważnych informacji dla osób planujących
rozpocząć działalność gospodarczą.
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
Ministra właściwego do spraw gospodarki. Aby tak się
stało, przedsiębiorca musi złożyć wniosek CEIDG-1
o wpis do ewidencji, który jest jednocześnie wnioskiem
zgłaszającym wpis do rejestru REGON, zgłoszeniem
identyfikacyjnym lub aktualizującym NIP oraz
zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany do ZUS lub
KRUS. Taka forma znacznie ułatwia proces rejestracji
firmy, poprzez ograniczenie wizyt w czterech instytucjach
do jednej w danym urzędzie gminy, a tym samym skraca
czas jej rejestracji. Wniosek można złożyć w dowolnym
urzędzie gminy w całej Polsce lub elektronicznie przez
platformę CEIDG przez osoby które posiadają podpis
elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP. Formularz
wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie
Ministerstwa Gospodarki – www.mg.gov.pl lub
w systemie CEIDG – www.firma.gov.pl

Wysoki stan wody na Sanie

APEL O UPORZĄDKOWANIE
ZACHWASZCZONYCH DZIAŁEK
Mieszkańcy naszej gminy dbają o porządek na swoich
posesjach i na działkach rolnych. Jednak są jeszcze
miejsca, które należałoby uporządkować. Najczęściej
właściciele tych działek mieszkają poza terenem naszej
gminy.
Co
roku
przypominamy
właścicielom
zachwaszczonych działek o obowiązku likwidacji
chwastów, ponieważ zaniedbane działki to siedliska
szkodników, które stanowią zagrożenie dla upraw
rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. Wysiew
chwastów z zaniedbanych działek jest dużą uciążliwością
dla użytkowników sąsiednich terenów, którzy narażeni są
w związku z tym na większe koszty związane
z pielęgnacją swoich upraw. Dodatkowo, w okresie suszy
zwiększa się zagrożenie związane z pożarami. Likwidację
chwastów należy prowadzić systematycznie przez cały
rok.
Stąd też zwracamy się z gorącym apelem do
właścicieli działek odłogowanych, aby przynajmniej raz
w roku wykosili trawę i zlikwidowali chwasty.

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
Osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu
elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, mogą
złożyć wniosek w następujący sposób:
- elektronicznie na platformie CEIDG, a następnie
w ciągu 7 dni zgłosić się do dowolnego urzędu gminy
w celu podpisania wcześniej wysłanego elektronicznie
wniosku (należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz
numer kodu kreskowego wniosku)
- w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika
w dowolnym urzędzie gminy;
- pocztą do dowolnego urzędu gminy (konieczne jest
notarialne potwierdzenie podpisu)
System CEIDG przekazuje złożony wniosek do
właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS lub
KRUS oraz do GUS. Dane wnioskodawcy weryfikowane
są także przez system w Krajowym Rejestrze Karnym
oraz bazach PESEL i NIP.
W Urzędzie Gminy Tryńcza wniosek o wpis do CEIDG
lub jego zmianę należy złożyć w pokoju nr 2 lub w Biurze
Obsługi Klienta.

Maria Grunt
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ODZYSKAJ CZĘŚĆ AKCYZY !
Zbliża się drugi termin składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zakupionego do produkcji rolnej.
Przez cały miesiąc sierpień rolnicy, którzy chcą
skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego, powinni złożyć do
wójta gminy Tryńcza wspomniany wniosek wraz
Okres wiosno-letni to pora porządków prowadzonych

z fakturami potwierdzającymi fakt zakupu paliwa
w okresie od 01 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
W lutym bieżącego roku 247 rolników złożyło wnioski
i otrzymało zwrot w kwocie 85 tys. zł. Pozostały
do wykorzystania w bieżącym roku środki finansowe
w ramach rocznego limitu w kwocie 359 tys. zł., co
stanowi 81 % środków do wykorzystania w drugim
półroczu.
Rolnicy, którzy nie złożyli w tym roku wniosku, mają
prawo do złożenia go w sierpniu, a rolnicy, którzy złożyli
wniosek w pierwszym terminie i nie wykorzystali całego
przysługującego im limitu, mają prawo złożyć ponownie
wniosek wraz z fakturami w drugim terminie celem
wykorzystania pozostałego limitu z pierwszego półrocza.
Aby zmniejszyć koszty produkcji rolnej, wystarczy
tylko przyjść do urzędu z dowodem osobistym,
nr rachunku bankowego, ważnymi fakturami oraz
wypełnić i złożyć druk wniosku, a zwrócą się częściowo
nakłady finansowe na zakup paliwa.
Maria Grunt

PIELĘGNACJA TERENÓW
na terenie naszej gminy. Pracownicy Zakładu rozpoczęli
od zbierania śmieci wzdłuż dróg i przydrożnych rowów.
W następnej kolejności

porządkowane były place

W maju rozpoczął się sezon koszenia traw. Nasi
pracownicy na bieżąco koszą kosiarkami place, park,
stadiony sportowe LKS – ów, a także chodniki.
W ubiegłym roku Zakład został wyposażony, dzięki
środkom
przyznanym
przez
Radę
Gminy,
w nowoczesny ciągnik marki New Holland. Nowy sprzęt
wykorzystywany jest min. do wykaszania poboczy
wzdłuż dróg gminnych kosiarką bijakową.

Dbamy o estetykę ronda

przed budynkami publicznymi
terenach gminnych.

oraz na pozostałych

Wykonywano także prace polegające na dowiezieniu
ziemi i przygotowaniu terenów do sadzenia kwiatów
i krzewów ozdobnych.
Szczególna
uwaga
zwracana jest
na rondo
w Tryńczy, które jest wizytówką naszej gminy, dlatego
jak co roku, sadzone są na nim różnokolorowe kwiaty.

- Nowym ciągnikiem znacznie szybciej i więcej koszę
teraz poboczy niż starym - mówi kierowca ciągnika New
Holland, Stanisław Superson.
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Dbamy również o chodniki znajdujące się na naszym
terenie oraz o pobocza dróg gminnych. Na bieżąco są
zamiatane i sprzątane
place przed budynkami
komunalnymi oraz chodniki. Przed
imprezami
plenerowymi
przygotowujemy
miejsca
do
ich
przeprowadzania, a po ich zakończeniu porządkujemy
cały plac.
Dzięki systematycznym działaniom poprawiła się
znacznie estetyka otoczenia. Efekty naszej pracy
dostrzegane są zarówno przez ludzi z zewnątrz, jak i przez
naszych mieszkańców.
Aleksander Grabowiec

REMONTY
MODERNIZUJEMY SUW
Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Jagielle. W dniach 22 - 23 maja br.
wymieniono wyeksploatowaną szafę sterowniczą na
bardziej nowoczesną
konstrukcję. Ustabilizuje ona
i zapewni ciągłą pracę Ujęcia Wody na kolejne
kilkanaście lat. Zakupimy też agregat prądotwórczy,
który zapewnieni zasilanie w energię elektryczną w czasie
przerw w zasilaniu z sieci energetycznej.

W okresie wiosny pracownicy Zakładu Komunalnego
wykonywali różnego rodzaju prace
remontowobudowlane. W szkole w Gniewczynie Łańcuckiej
wyremontowano schody zewnętrzne do hali sportowej
i ułożono na nich nowe, antypoślizgowe płytki.
W Tryńczy, na stadionie sportowym LKS
„Wisłoczanka”, pomalowano elewację szatni oraz
położono tynk mozaikowy na cokole budynku. Również
elewacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej została
pomalowana farbą fasadową w dwóch kolorach, a cokół
obłożony został płytkami. Równocześnie z innymi
robotami remontowymi przystąpiono do remontu
obiektów Komunalnego Zakładu.
Prace rozpoczęto od remontu kominów na dachu

Nowa elewacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy

Na
Nowa szafa sterownicza zapewni ciągłą dostawę wody do domostw

dalszy etap modernizacji został złożony przez gminę
wniosek o jej dofinansowanie.
Głównym celem podjętych będzie poprawa jakości
wody, a także wymiana najbardziej zużytych urządzeń
i ogólna poprawa estetyki stacji.

budynku socjalno – biurowego, w którym planuje się
wymianę pokrycia z papy na blachę. Dziękujemy
władzom gminy za przyznane środki finansowe na ten cel.
Z kolei w Ubieszynie odmalowane zostały trzy
przystanki autobusowe. Wykonywane były również na
bieżąco w całej gminie remonty tablic, znaków
drogowych i tabliczek z nazwami ulic zdewastowanych
przez wandali.

Władysław Tytuła
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Władysław Tytuła

ROSNĄCE ZALEGŁOŚCI
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
apeluje do mieszkańców gminy o terminowe regulowanie
należności za wodę i ścieki. W przypadku nie
dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze,
Odbiorca obciążany jest ustawowymi odsetkami.
W sytuacji , gdy odbiorca nie reaguje na wezwania do
zapłaty, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład
może dokonać odcięcia przyłącza wodociągowego.
Ponowne
podłączenie
będzie możliwe po
uregulowaniu wszystkich zaległości wraz
należnymi
odsetkami oraz
pokryciu kosztów związanych
z odcięciem i przyłączeniem do sieci.
Opisana powyżej praktyka odłączeń będzie stosowana
bardzo rygorystycznie ze względu na ciągle rosnące
zaległości mieszkańców wobec Zakładu. Podyktowane
jest to jedynie dobrem ogółu, gdyż rosnące zadłużenie
w pewnej chwili może spowodować brak środków
finansowych na utrzymanie urządzeń wodociągowokanalizacyjnych w należytym stanie technicznym i tym
samym obniżanie się jakości świadczonych usług.
Nieterminowe regulowanie należności za wodę i ścieki,
a tym samym utrzymujące się wysokie zadłużenie
w stosunku do Zakładu ma również wpływ na wzrost
cen w nowych taryfach.
Na wzrost cen mają wpływ także zauważone
w ostatnich dniach nielegalne pobory wody z hydrantów
do napełniania, m.in. basenów przydomowych i innych
celów.
Stąd też apel do wszystkich mieszkańców
o piętnowanie tego typu praktyk przez nieuczciwych
sąsiadów.

PRACE ROZBIÓRKOWE
Na terenie naszej gminy znajdowały się obiekty, które
nie tylko szpeciły, ale i zagrażały bezpieczeństwu ludzi.
Jeden z nich to garaż po byłej bazie Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Gniewczynie Łańcuckiej, który wyburzono
ze względu na jego zły stan techniczny. Miejsce po nim
zostanie w przyszłości przeznaczone na rozbudowę bazy
sportowo – rekreacyjnej przy istniejącym obok kompleksie sportowym „Orlik 2012”.
W byłej bazie SKR w Głogowcu także wyburzono
garaż, którego stan techniczny był znacznie gorszy, niż
w Gniewczynie. Jego popękane ściany i spadające dachówki stwarzały zagrożenie dla ludzi. Również ten plac
zostanie zagospodarowany na powiększenie strefy sportowo – rekreacyjnej.
Ostatnim wyburzonym obiektem był budynek gospodarczy w byłej Szkole Podstawowej w Wólce Małkowej.
Dzięki pracom rozbiórkowym poprawiła się estetyka
otoczenia, gdyż zniszczone i niepotrzebne obiekty przestały już „straszyć” swoim wyglądem.
Władysław Tytuła

Władysław Tytuła

SAMI DLA SIEBIE
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tryńczy zmobilizowali osoby korzystające z pomocy
społecznej do uprawy warzyw. Na wiosnę zostało zagospodarowane pole o powierzchni 60 arów będące własnością gminy. Przy współpracy z rolnikami wyposażonymi
w sprzęt rolniczy w dniu 9 maja br., obok malin, truskawek
i
różnego
rodzaju
warzyw,
zasadzone
zostały również ziemniaki, na które rodziny zgłaszają zapotrzebowanie. Pielęgnacją upraw zajmują się osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej Ośrodka.
Działania takie mają na celu aktywizację i mobilizację do
działania oraz zmianę swojej sytuacji bytowej. Należy
bowiem zwrócić uwagę na uprawę własnego ogródka,
ponieważ większość osób mieszkających na wsi posiada
gospodarstwo rolne, które często jest nieużytkiem rolnym
z powodu zwykłego lenistwa lub braku zaradności.
W ramach programu pn. „Sami sobie pomagamy” zostaną
zorganizowane warsztaty z zasad zdrowego żywienia oraz
technik sporządzania posiłków i przetworów przy

współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskim w Tryńczy.

Pielęgnacja upraw

Serdeczne podziękowania składmy mieszkańcom naszej
gminy, szczególnie Józefie Pietruś, Marii Janusz, Stanisławowi
Supersonowi
oraz
Czesławowi
i Dariuszowi Kasprowi - którzy odpowiedzieli na apel
i przekazali ziemniaki do zasadzenia.
Jolanata Flak
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EFEKTY PRAC SPOŁECZNIE -UŻYTECZNYCH W 2014 R.
Jednym z wielu sposobów na stworzenie bezrobotnym
bez prawa do zasiłku, możliwości aktywizacji zawodowej
są prace społecznie użyteczne. Już kolejny rok, nasza
gmina przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
organizuje zatrudnienie – w ramach prac społecznie
użytecznych – bezrobotnym, którzy od dłuższego czasu
nie mają pracy i korzystają z pomocy społecznej.

a za godzinę otrzymują 8 zł. Powiatowy Urząd Pracy
pokrywa 60 % kosztów, natomiast samorząd
gminny 40 %.

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie
objętym
porozumieniem
do
wypłaty
osobom
bezrobotnym wyniosła 15 360, maksymalna wysokość
refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym
porozumieniem 9 600 zł, kwota dofinansowania 5 760 zł.
Realizacja prac społecznie użytecznych stwarza szereg

Podpisane w dniu 23 marca 2014 r. porozumienie ze
Starostwem Powiatowym w Przeworsku w sprawie
organizacji w gminie Tryńcza prac społecznie
użytecznych zaktywizowało grupę osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku. W naszej gminie trwają obecnie prace
społecznie użyteczne. Znalazło w nich zatrudnienie
15 osób, którzy porządkują ulice, chodniki, cmentarze,
parkingi, przystanki, miejsca użyteczności publicznej,
domy wiejskie, szkoły, dbają o place zieleni, parki,
skwery itp. Widać efekty ich pracy w poszczególnych
miejscowościach.
Prace rozpoczęły się 1 kwietnia br. i potrwają do
31 lipca br. Korzystający z tej formy zatrudnienia mogą
pracować nie więcej niż 8 godzin w tygodniu,

korzyści, zarówno dla bezrobotnych, jak i dla gminy.
Osoby bezrobotne wykonując prace na rzecz społeczności
lokalnej mają możliwość poprawienia swojej sytuacji
finansowej. Prowadzone działania, a w szczególności
prace porządkowo – gospodarcze niewątpliwie
poprawiają estetykę naszych miejscowości.

Krystyna Penkal
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Z PROFILAKTYKĄ NA TY

Uczniowie Zespołu Szkól w Tryńczy oraz Szkoły
Podstawowej w Ubieszynie zakończyli kurs nauki
pływania w ramach projektu sportowo-profilaktycznego
pn. „Już pływam” finansowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tryńczy. Projekt realizowany był
w okresie od 20 stycznia do 4 czerwca br. Z zajęć
rekreacyjno-sportowych skorzystało łącznie 103 uczniów
klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Rodzice,
ponosząc jedynie koszt dojazdu dzieci na pływalnię, sami
też chętnie uczestniczyli w zajęciach, mimo, iż uczniowie
otoczeni
byli
fachową
opieką
nauczycieli
zaangażowanych w projekt.
Wszyscy
uczniowie
podczas
dziesięciu
dwugodzinnych zajęć w dużym stopniu poprawili swoją
sprawność fizyczną i nauczyli się nowych technik
pływania, a ci, którzy po raz pierwszy uczestniczyli
w lekcjach pływania poznali podstawowe style oraz
zasady przestrzegania bezpieczeństwa nad wodą. Swoje
umiejętności uczniowie doskonalili pod czujnym okiem
wykwalifikowanych
instruktorów
z
leżajskiej
i jarosławskiej pływalni. Podstawowym celem wyjazdu na
basen było kształtowanie nawyków i postaw
prozdrowotnych,
ćwiczenie
odwagi,
wpajanie
prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja
sportowa na rzecz zdrowego trybu życia, jak i również
zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego.
Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przyjętym przez Radę Gminy
w Tryńczy dla uczniów i ich rodziców odbył się piknik
rodzinny, podczas którego nastąpiło podsumowanie
prowadzonej w szkole kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” i wręczenie nagród.

Natomiast w wymiarze gminnym, w dniu 1 czerwca
pn. „Postaw na rodzinę” przy zaangażowaniu wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy zorganizowano Dzień
Dziecka. Żadne dziecko nie odeszło z pustymi rękami od
przygotowanego stoiska przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Miesiące letnie przebiegać będą pod hasłem
„Z profilaktyką na Ty”. Podczas organizowanych Dni
Gminy Tryńcza, zaplanowany został panel profilaktyczno
-sportowy dla wszystkich mieszkańców pn. „ Wakacje
bez alkoholu”. Z kolei 15 lipca br. odbędzie się szkolenie
dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe
oraz właścicieli sklepów na terenie gminy w celu
zwrócenia uwagi na zagrożenia oraz przeciwdziałanie
sprzedaży alkoholu nieletnim.
We wrześniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
obok pracy socjalnej, będzie dysponował kolejnym
narzędziem, jakim jest diagnoza lokalnych zagrożeń
społecznych na terenie Gminy Tryńcza opracowywana
przez niezależne studio diagnozy i profilaktyki.
Diagnoza ta prowadzona była od miesiąca czerwca
wśród osób dorosłych oraz młodzieży i miała na celu
ustalenie skali zagrożeń i problemów takich jak: przemoc,
alkohol, narkotyki, dopalacze, wykluczenie społeczne.
Dokument ten stanowić będzie podstawę do realizacji
trwałych
wzorców
interwencji
społecznych,
podejmowanych w celu poprawy negatywnych zjawisk
i problemów występujących na terenie 9 sołectw.
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ASYSTENT RODZINY

POMOC DLA UCZNIÓW

Na terenie Gminy Tryńcza pomocą asystenta rodziny
w 2014 r. objętych jest 8 rodzin z Tryńczy, Jagiełły,
Gorzyc i Gniewczyny Łańcuckiej. Od czerwca 2012 roku
w Gminie Tryńcza rodziny mające trudności w pełnieniu
ról opiekuńczych i wychowawczych są wspierane przez
asystenta rodziny, który pomaga w przezwyciężaniu
trudności związanych z opieką i wychowaniem
małoletnich dzieci. Asystent ma za zadanie ułatwić
rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła
normalnie funkcjonować. Jego zadaniem jest również nie
dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub
rodzinach zastępczych. Możliwość taka wynika ze zmian
ustawowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
informuje o możliwości skorzystania z jednej z form
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. z zasiłku
szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
zamieszkałemu na terenie Gminy Tryńcza, który znalazł
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. O tę formę pomocy można ubiegać
się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia losowego, np. śmierć rodzica,
nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na
zdrowiu, klęska żywiołowa, choroba ucznia.
Zasiłek szkolny może zostać przyznany w formie
świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego
stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może
przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł.
Dodatkowo w czerwcu br. 218 uczniów otrzymało
wypłatę stypendium socjalnego na łączną kwotę
53 628 zł. Można było, przedkładając oryginały faktur,
rozliczyć się z zakupu podręczników i przyborów
szkolnych, obuwia i stroju sportowego, a także
abonamentu internetowego (za miesiące trwania roku
szkolnego).
Szczegółowe informacje w sprawie zasiłku szkolnego
i stypendium można uzyskać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tryńczy, tel.: 16 642-17-32.

- Powierzając asystentowi pracę z rodziną, uwzględnia się
przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej
udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za
jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę
do współdziałania w realizacji planu pracy. Asystent
może także pracować z rodziną na podstawie
postanowienia sądowego - wyjaśnia Jolanta Flak,
kierownik GOPS.
Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną – od pomocy
w codziennych obowiązkach domowych - uczeniu
racjonalnego gospodarowania, żywienia, sprzątania itp. do
pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu
spraw
urzędowych,
rozwiązywaniu
problemów
i konfliktów, które występują w rodzinie.
Zadaniem asystenta jest również wzbudzenie
w podopiecznych wiary w swoje możliwości oraz
motywowanie do podejmowania działań do tej pory
uznawanych za niemożliwe, uświadomienie im, że to od
nich zależy los ich rodziny. Miejscem prowadzenia pracy
z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez
nią wskazane.
Jolanta Flak

Gminy
z

Agata Kaszuba
Zwracamy się do
mieszkańców
Tryńcza
prośbą, aby w

POMÓŻ I TY !
ramach „Kramika wzajemnej pomocy” pomóc matce
samotnie wychowującej dzieci, która zwróciła się do nas z
prośbą
o pozyskanie bojlera elektrycznego, mebli, dywanów,
firanek i zasłon w dobrym stanie. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 16 642-17-32 oraz
w siedzibie GOPS.
Jeżeli chcesz oddać coś za darmo lub przyjąć
nieodpłatnie przyjdź lub zadzwoń.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc
i wsparcie. Od początku roku z tej formy pomocy
skorzystało 45 rodzin.
Agata Kaszuba
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WIZYTA STUDYJNA W SZWAJCARII
W dniach 12 – 14 maja miała miejsce wizyta studyjna
w gminie Gossau w Szwajcarii, w której wzięli udział
przedstawiciele gminy Tryńcza. Wizyta została
zorganizowana przez Trynieckie Centrum Kultury
w Tryńczy w ramach projektu pt. „Zdobywanie nowych
doświadczeń w dziedzinie kultury w gminie Tryńcza
w oparciu o wymianę szwajcarsko - polską".

Podczas
wizyty
uczestnicy
zapoznali
się
z funkcjonowaniem gminy Gossau oraz jednostek jej
podległych.

Ponadto został podpisany list intencyjny o współpracy
pomiędzy obiema gminami. List podpisali Prezydent
Gminy Gossau, Thomas Binder i wójt Gminy Tryńcza,
Ryszard Jędruch.
Z wizytą w Gossau

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem wizyty było nabycie nowych wzorców
działalności kulturalnej w gminie Tryńcza na bazie
szwajcarsko - polskiej wymiany doświadczeń, zdobycie
wiedzy z zakresu zarządzania oraz skorzystania z dobrych
praktyk i doświadczeń Szwajcarów, które posłużą do
wdrożenia nowych rozwiązań na terenie gminy Tryńcza.
Grupą docelową projektu, ze względu na kategorię
podejmowanych tematów, byli przedstawiciele samorządu
gminy,
placówek
kulturalnych,
oświatowych,
stowarzyszeń, firm działających na terenie gminy.

Prezentacja Gminy Tryńcza

Przemysław Górski
25 maja 2014 r. na stadionie sportowym
w Kańczudze odbył się Regionalny Przegląd Kapel

SUKCES KAPELI
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych będący eliminacjami
do 48 Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu Dolnym
n/Wisłą. Organizatorami imprezy było Centrum
Kulturalne w Przemyślu oraz Ośrodek Kultury Miasta
i Gminy w Kańczudze. Gminę reprezentowała Kapela
Ludowa z Gniewczyny i Zespół Śpiewaczy DOLANIE .

Jury w składzie: Stanisław Szabat, Katarzyna Ignas, Sławomir Gołąb po wysłuchaniu 27 prezentacji
(15 zespołów śpiewaczych, 3 kapel, 8 solistów) przyznało
Kapeli Ludowej z Gniewczyny I miejsce, „Dolan”
z Gniewczyny Trynieckiej II miejsce oraz Zofii Sokół
III miejsce . Życzymy im dalszych sukcesów na niwie
kultywowania folkloru ludowego.
Henryk Chruściel

Echa znad Sanu i Wisłoka

21

ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ
Msza Święta, poświęcenie wozu strażackiego,
jubileuszowy koncert orkiestry dętej, występy artystyczne
oraz okolicznościowe przemówienia, w takim klimacie
przebiegało 18 maja Gminne Święto Straży Pożarnej
w Tryńczy. Uroczystości rozpoczęły się przed remizą,
gdzie przybyły reprezentacje Ochotniczych Straży
Pożarnych z poszczególnych miejscowości, poczty
sztandarowe tych formacji, dowództwo powiatowe
i gminne OSP oraz liczne grono zaproszonych gości.
Następnie w kolumnie wszyscy przemaszerowali do
miejscowego kościoła, gdzie odprawiono Mszę św.
w intencji strażaków, którą celebrował ks. proboszcz
Roman Trzeciak i ks. wikary Wiesław Sztucki.

przekazanie kluczy kierowcy samochodu oraz wręczenie
odznaczeń.

Złoty Krzyż Zasługi wręczył Edwardowi Myłkowi Adam Szumełda

Złoty Krzyż Zasługi ZG ZOSP RP otrzymał druh
Edward Myłek, Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa
otrzymał druh Bolesław Hader, Srebrny Medal za zasługi
otrzymał druh Witold Mazur, Brązowy Medal za zasługi
otrzymała druhna Joanna Kot.

Uroczysta zbiórka na placu przed remizą w Tryńczy

Tuż po niej odbyła się ceremonia poświęcenia wozu
strażackiego dla OSP w Tryńczy. Przy dźwiękach
Orkiestry Dętej z Tryńczy zebrani przemaszerowali na
plac
przy
remizie,
gdzie
odbyło
się

Dekoracji dokonał dyrektor Biura Terenowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polski druh Adam Szumełda w asyście Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
starszego brygadiera Janusza Flaka i prezesa Związku
Gminnego OSP RP w Tryńczy druha Ryszarda Jędrucha.
W uroczystym apelu wzięli udział zaproszeni goście, min.
Zbigniew Kiszka, starosta Powiatu Przeworskiego, Adam
Zabłocki, dyrektor PUP, komendant Komisariatu Policji
w Sieniawie Robert Piątek.
Przemysław Górski
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Po zakończeniu części „strażackiej” Gminnego Święta
Strażaka, na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Tryńczy z koncertem jubileuszowym. Młodzi
muzycy zaprezentowali się w nowym repertuarze.
Widzowie mieli okazję wysłuchać wiązankę dobrze
znanych melodii polskich „Od Tatr do Bałtyku”.
Następnie kapelmistrz Edward Myłek i wójt gminy,
Ryszard Jędruch, wręczyli dyplomy-podziękowania dla
najstarszych członków orkiestry.

- Jestem pod wielkim wrażeniem koncertu i pracy, jaką
wykonał Edward Myłek– mówiła jedna z uczestniczek
imprezy.

Ostatni, galowy koncert muzycy planują w sierpniu
i będzie to wydarzenie podsumowujące 30 - lecie
działalności orkiestry z Tryńczy.

W drugiej części koncertu orkiestra wykonała utwory
skomponowane do filmów „Różowa Pantera” i „Most na
rzece Kwai”. Na zakończenie koncertu wystąpiła
Martyna Myłek, która zaśpiewała piosenkę „Być kobietą”.
Wykonaniem tym wzbudziła zachwyt publiczności
i otrzymała wielkie brawa. Gościnnie wystąpiły zespoły
działające
przy
Trynieckim
Centrum
Kultury:
"Śpiewające Zośki", „Jagiellanie” i „Chłopaki ze Starej
Paki”. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna.
Beata Tołpa

Echa znad Sanu i Wisłoka
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
W niedzielę 22 czerwca na boisku sportowym LKS
„Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej przeprowadzono
kolejne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W zawodach uczestniczyło 9 drużyn OSP,
tj. z: Gniewczyny Trynieckiej, Gniewczyny Łańcuckiej,
Jagiełły, Gorzyc, Ubieszyna i Tryńczy oraz 3 drużyny
żeńskie z Gorzyc, Jagiełły i Tryńczy. Poszczególne
drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach:
sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu
bojowym.

Nagrody te wręczył prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, druh Ryszard Jędruch. Wręczając
dyplomy i pamiątkowe statuetki wójt gminy,
pogratulował zwycięzcom i podkreślił wielkie
zaangażowanie, przygotowanie oraz poziom wyszkolenia
naszych strażaków.
Klasyfikacja końcowa rywalizacji drużyn pożarniczych
przedstawia się następująco:
Grupa A
Grupa C
Nazwa jednostki

Sztafeta

Punkty

Ćwiczenie

Punkty

karne

bojowe

karne

Suma

Miejsce

OSP Tryńcza

63,3

3

44,5

-

110,8

I

OSP Gorzyce

66,8

-

49,4

-

116,2

II

63,9

-

52,7

5

121,6

III

70,1

-

54,8

5

129,9

IV

OSP Jagiełła

65,4

-

55,5

15

135,9

V

OSP Ubieszyn

79,7

-

86,0

25

190,7

VI

OSP Gniewczyna Tryniecka
OSP Gniewczyna Łańcucka

Zawody prowadził zastępca komendanta gminnego
ZOSP RP w Tryńczy druh Leszek Flak. Sędziowali
i oceniali startujące jednostki strażacy z PSP
w Przeworsku: mł. bryg. Krzysztof Kordjak, st. kpt.
Marek Stącel i techn. Bogdan Głąb.
Po zakończonej rywalizacji nastąpiło uroczyste
wręczenie dyplomów, statuetek jednostkom OSP
biorących udział w tegorocznych Gminnych Zawodach
Sportowo – Pożarniczych.
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Nazwa jednostki

Sztafeta

Punkty

Ćwiczenie

Punkty

karne

bojowe

karne

Suma

Miejsce

OSP Tryńcza

73,3

3

67,0

-

143,3

I

OSP Gorzyce

75,3

-

68,1

-

143,4

II

OSP Jagiełła

74,6

-

83,6

-

158,2

III
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Łukasz Rzeczyca

BIBLIOTEKA W NOWEJ SIEDZIBIE

DOLANIE ZNÓW NA PODIUM
Centrum Kultury w Zarzeczu wraz z Centrum
Kulturalnym w Przemyślu po raz szesnasty były
organizatorami
„FESTYNU
POD
PLATANEM”
Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych który odbył
się 8 czerwca br. obok zabytkowego Pałacu
Dzieduszyckich w Zarzeczu. W przeglądzie udział wzięło
20 Grup Śpiewaczych z 4 powiatów: przeworskiego,
lubaczowskiego
jarosławskiego
i
przemyskiego.
Tematyką tegorocznych przesłuchań zespołów były pieśni
pasterskie – pastusze, piosenki humorystyczne i pieśni do
świętych patronów. Naszą gminę reprezentował Ludowy
Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” z Gniewczyny
Trynieckiej, który zaprezentował dwie pieśni: pasterską
i humorystyczną. Jurry – Jolanta Danak – Gajda –
etnomuzykolog, Katarzyna Ignas – etnograf i Lucyna
Rudawska – muzyk, bardzo wysoko oceniło poziom
prezentowanych przez grupy śpiewacze utworów.
Zespołowi „DOLANIE” przyznano III miejsce. Jest to już
trzecia nagroda w tym roku dla
zespołu.
-Bardzo nas to cieszy i satysfakcjonuje, że nasz zespół
z tak długoletnią działalnością jest doceniany i zbiera
nagrody na przeglądach. Uczestnictwo w próbach,
opracowywanie coraz to nowszego repertuaru i udział
w konkursach jest dla nas pewnego rodzaju odskocznią od
codziennych obowiązków domowych - twierdzą „trzy
Marie”, członkinie Zespołu „DOLANIE”.

W maju br. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
została przeniesiona do nowego budynku. Dzięki
wspólnemu działaniu pracowników biblioteki oraz filii
bibliotecznych przenosiny do nowego budynku zajęły
zaledwie kilka dni., co nie spowodowało zamknięcia
wypożyczalni
dla czytelników. Obecnie biblioteka
znajduje się w dawnym budynku WDK. Budynek ten
został odnowiony na potrzeby biblioteki. Przenosiny te
nastąpiły ze względu na zamiar usunięcia
barier
architektonicznych. W poprzednim miejscu biblioteka
znajdowała się na pierwszym piętrze, co utrudniało
dostęp do księgozbioru ludziom starszym oraz
niepełnosprawnym. Obecnie siedziba znajduje się na
parterze, co znacznie ułatwia dostęp do wypożyczalni dla
tych osób. W przyszłości planowane jest również
wybudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, co
spowoduje całkowite zniesienie barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych.
- Zapraszamy czytelników do nowego budynku, który jest

Przemysław Górski
Gabriel Manowiec, który od kilku lat mieszka
w Tryńczy, jest współzałożycielem Zespółu Piosenki
Poetyckiej JAK. W skład zespołu wchodzą : Gabriel

Zapraszamy do nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej

SUKCESY MUZYKÓW
nie tylko bardziej funkcjonalny, ale również znacznie
przestronniejszy, co sprawia, że poszukiwanie książek jest
łatwiejsze. Gminna Biblioteka Publiczna zapewnia nie
tylko dostęp do książek, ale również do bezpłatnego
korzystania z Internetu wszystkim mieszkańcom, którzy
nie posiadają takich możliwości w domu.

Manowiec- gitara i wokal, Ernest Kożuch, gitara i Agata
Żylińska- skrzypce. Ostatnio muzycy wystąpili na VII
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona,
który odbył się w dniach 23-25 maja br. w Busku Zdroju
i zdobyli II miejsce. Zespół nagrywa też własną autorską
płytę.

W bibliotece odbywają się również zajęcia
rękodzielnicze, co sprawia, że można rozwijać swoje
zainteresowania. Pracownicy biblioteki organizują
również zajęcia rekreacyjno-sportowe, m.in. rajdy
rowerowe, rajdy nordic walking oraz różnego rodzaju
imprezy kulturalne i turnieje sportowe – powiedziała
Marzena Rydzik, dyrektor GBP.
Wraz z przenosinami biblioteki nastąpiły zmiany
w godzinach jej otwarcia. Obecnie jest ona czynna
w godzinach od 800 do 2100.
Sebastian Dryś

Beata Tołpa
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WIELOKULTUROWE SPOTKANIA BIESIADNE

25 czerwca 2014 r. obok Wiejskiego Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się spotkanie zespołów
biesiadnych. Na scenie wystąpili m.in. „Jagiellanie”
z Jagiełły, „Cantus” z Gorliczyny, „Akademicy”
z Jarosławia, „Viola” z Chodaczowa, „Sąsiedzi”
z Białobrzegów, Chłopaki ze Starej Paki z Tryńczy,
„Piganeczki” z Pigan oraz Zośki i Kapela Biesiadna
z Gniewczyny Łańcuckiej.

przy zespole „TOXIC”. W organizację włączyło się KGW
z Gniewczyny Łańcuckiej i sołtys wsi Roman Kozyra.

Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej

- W Gniewczynie potrzeba takich imprez, ona integrują
społeczność - podsumował przewodniczący Rady,
Stanisław Konieczny.
Na scenie „Śpiewające Zośki”

Humorystycznymi tekstami i gawędami „okraszała”
imprezę Bronisława Bajor, która wcieliła się w rolę
konferansjerki. Spotkanie biesiadne zaszczyciły swoją
obecnością władze samorządowe gminy Tryńcza na czele
z wójtem Ryszardem Jędruchem, przewodniczącym Rady
Gminy Stanisławem Koniecznym, radni oraz kierownicy
jednostek. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna
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Impreza została współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013
Oś 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Przemysław Górski

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁOKIEM
28 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 na placu obok mostu
w Tryńczy odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska nad Wisłokiem”.

Byli wśród nich uczestnicy rajdu rowerowego ze
Stowarzyszenia Cyklistów PKTR „Leliwa” z Przeworska.
Przywitała ich Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy.
Na scenie zaprezentowały się
zespoły z Brzózy
Królewskiej,
z
Wysokiej
koło
Łańcuta.
Obejrzeliśmy „Taniec Czarownic” i „Taniec Duszków”
w wykonaniu uczennic z w Jagiełły, a „Krakowiaka”
zatańczyły pierwszaki ze szkoły w Tryńczy. Pokaz
tańców rzeszowskich i przeworskich dał zespół taneczny
„Sieteszanie” z Sieteszy.
Obrzęd
nocy
świętojańskiej
zaprezentowały

„Wsi spokojna, wsi wesoła...”

Na wszystkich, którzy w sobotnie popołudnie przybyli
na plac obok mostu w Tryńczy czekało wiele atrakcji.
Pokaz wicia wianków i puszczanie ich na wodę, gawęda
w wykonaniu Bronisławy Bajor oraz występy artystyczne
zespołów z terenu naszej gminy i okolic. Noc
Świętojańska, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką
lub Sobótką to święto obchodzone w najkrótszą noc
w roku, czyli święto ognia, wody, słońca i księżyca,
urodzaju, płodności, radości i miłości. Zwyczaje i obrzędy
słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie
i urodzaj.

Sieteszanie w wiązance tańców rzeszowskich

uczennice z Zespołu Szkół w Tryńczy. Kulminacyjnym
punktem programu był pokaz wicia wianków, taniec
dziewczyn przy palącym się ognisku, a wieczorem spływ
łodziami oraz kajakami i puszczanie wianków na wodę.
Gwiazdą wieczoru była Elena Rutkowska i zespół
„Cygańskie Czary”, który porwał naszą publiczność do
tańca. Efektem finalnym imprezy był pokaz fajerwerków
i zabawa przy dźwiękach muzyki.
Marzena Rydzik

Obrzęd zapalenia ognia

W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska,
w których palono zioła. Nie brakowało radosnych
zabaw, wróżb i tańców. Dziewczęta puszczały z nurtem
rzeki wianki z zapalonymi świecami. W sobotni wieczór
teren nad Wisłokiem zapełnił się mieszkańcami gminy
Tryńcza, przybyło wielu gości z okolicy, którzy wspólnie
z nami świętowali rozpoczęcie lata.

Elena Rutkowska i zespół „Cygańskie Czary”

Echa znad Sanu i Wisłoka
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BIEG WOLNOŚCI
1 czerwca 2014 r. mieszkańcy naszej oraz sąsiednich
gmin wzięli udział w „Biegu Wolności”, zorganizowanym
z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że idea propagowania zdrowego trybu życia jest nam bliska.
W biegu wzięło udział ponad 150 uczestników, którzy
rywalizowali ze sobą na kilku dystansach. Jako pierwsi
wystartowali zawodnicy na dystansie 4 km, następnie na
dystansach
400,
800,
1200
i
1600
m.
w kategorii kobiet oraz mężczyzn. Wszystkich biegaczy
uhonorowano medalami, natomiast zawodnicy, którzy
stanęli na podium otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Medale i nagrody były wręczane przez
skarbnika gminy, Teresę Wielgos oraz radnych Antoniego
Rzeczycę, Edwarda Niemca i Janusza Niźnika.
A o to komplet wyników:

Dystans 4 km: Czarnecki Rafał - Bliżyn, Dariusz Baj –
Grodzisko Dolne, Dawid Hartley - Sieniawa

KATEGORIA KOBIET

Medalistki na podium

Imprezę, pod patronatem wójta gminy Tryńcza,
zorganizowało Trynieckie Centrum Kultury, Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminna Biblioteka
Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wszystkim biegaczom gratulujemy i dziękujemy za tak
masowy udział w „Biegu Wolności”. Do zobaczenia za
rok.
Przemysław Górski

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
KULTURALNYCH
Uczestnicy biegu

Dystans 400 m: Gabriela Wojtyna - Ubieszyn, Aleksandra
Walkiewicz - Ubieszyn, Martyna Pancerz - Jagiełła
Dystans 800 m: Aleksandra Jadam – Gniewczyna Łańcucka, Kamila Turek – Jagiełła, Anna Jadam – Gniewczyna
Łańcucka
Dystans 1200 m: Magdalena Pempek – Jagiełła, Karolina
Chmura - Jagiełła, Gabriela Panek - Tryńcza
Dystans 4 km: Lidia Pytel - Stąporków, Barbara Bielecka
– Wólka Ogryzkowa, Iga Lasek – Gniewczyna Łańcucka
KATEGORIA MĘŻCZYZN
Dystans 400m: Mateusz Domin - Gorzyce, Konrad Starczewski - Jagiełła, Konrad Drzystek - Jagiełła
Dystans 1200 m: Przemysław Czado – Wólka Ogryzkowa, Damian Socha - Ubieszyn, Michał Konieczny – Gniewczyna Łańcucka
Dystans 1600 m: Damian Krówka - Tryńcza, Dawid Niemiec – Gniewczyna Łańcucka, Krystian Strug – Ubieszyn

DNI GMINY TRYŃCZA

PLAC REKREACYJ NO –
SPORTOWY OBOK URZĘDU
GMINY

WIELOKULTUROWE SPOTKANIA VIII PRZEGLĄD
PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY

PLAC REKREACYJNO –
SPORTOWY OBOK URZĘDU GMINY

KONCERT GALOWY
Z OKAZJI JUBILEUSZU 30 –
LECIA ORKIESTRY DĘTEJ
Z TRYŃCZY

PLAC REKREACYJNY OBOK URZĘDU GMINY

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
„DOŻYNKI”, FESTIWAL
SMAKÓW REGIONALNYCH

PLAC OBOK WDK
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ)

KONKURS POTRAW PRZYGOTOWANY PRZEZ KGW Z
TERENU GMINY
ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

PLAC OBOK WDK
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ

REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ WOJENNYCH – WEEKEND Z HISTORIĄ
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PLAC OBOK MOSTU
W TRYŃCZY

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
DLA DZIECI

WYSTAWA
W GALERII „POD ANIOŁEM”

Światowy Dzień Książki dla Dzieci został
ustanowiony w celu promowania literatury pięknej
i grafiki młodym czytelnikom. Obchodzony jest
2 kwietnia, w dniu urodzin Andersena. Co roku inny kraj
jest gospodarzem tego dnia, projektując i rozsyłając plakat
z mottem. W tym roku
rolę gospodarza
sprawuje Irlandia, a Polska była nim w roku 1980.

10 kwietnia br. w trynieckiej Galerii sztuki im.
Stanisława
Perykaszy
nastąpiło
otwarcie
wystawy prac fotograficznych pt. „POMNIKI JANA
PAWŁA II METROPOLII PRZEMYSKIEJ” autorstwa
Józefa Rybczyńskiego z Przemyśla, którą zorganizowano
z okazji kanonizacji Ojca Św. Jana Pawła II.
Wystawa
cieszyła
się
ogromnym

Z tej to okazji Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy gościła pierwszoklasistów z ZS w Tryńczy
wraz z wychowawcą klasy Magdaleną Młynarską, którzy
wzięli udział w warsztatach czytelniczo-plastycznych.
Uczniowie zostali zaproszeni do Galerii „Pod Aniołem”,
gdzie odbyła się lekcja głośnego czytania bajki pt. „Jak
zielona gąsienica stała się pięknym motylem”.
Po wspólnym wysłuchaniu bajkowych opowieści
„mali artyści” uruchomili swoją wyobraźnię i natychmiast
zabrali
się
do
tworzenia
prac.
Wszyscy
wykonali piękne prace. Również Biblioteka Publiczna
w Gniewczynie Łańcuckiej, chcąc uczcić Światowy
Dzień Książki dla Dzieci zorganizowała spotkanie dla
najmłodszych. Słuchaczami bajek ,,Jaś i Małgosia''
oraz ,,Benjamin Kwiatek w przedszkolu'' były maluchy
z grupy starszej przedszkola ,,Wesoły Skrzat''
w Gniewczynie Łańcuckiej. Dzieciom podobały się
książkowe postacie.
- Spotkanie w Galerii „Pod Aniołem” bardzo podobało się
dzieciom. Wszystkie chętnie słuchały czytanych bajek
a później z wielkim entuzjazmem chwyciły za kredki

Spotkanie z bajką zakończyło się malowaniem obrazów

Otwarcie wystawy fotografii pomników Jana Pawła II

zainteresowaniem wśród zwiedzających. Na wystawę
licznie przybyli mieszkańcy gminy i okolic, pracownicy
urzędu gminy, dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne
i młodzież szkolna.
Wernisaż uświetniła część artystyczna, na którą składał
się montaż słowno – muzyczny w wykonaniu scholi
„Jutrzenka” z Tryńczy pod kierunkiem s. Bogusławy.
- Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze,
a wymowa ukazanych fotografii skłaniała do głębokich
przeżyć
duchowych - podkreślił przewodniczący

Zwiedzających zaskoczyła ilość fotografii

i zaczęły rysować – stwierdziła Magdalena Młynarska,
wychowawczyni pierwszaków.
Marzena Rydzik

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Teofil Jakubiec.
Wystawę można było oglądać do 10 maja br.
Marzena Rydzik

Echa znad Sanu i Wisłoka
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WYSTAWY PLENEROWE
Wstawy plenerowe prac Józefa Rybczyńskiego
pt. „Pomniki Jana Pawła II w Metropolii Przemyskiej”
zorganizowano również dla mieszkańców naszej gminy.

WYJAZD NA MISTERIUM
MĘKI PAŃSKIEJ
13 kwietnia br. w Niedzielę Palmową pracownicy

Jedna ze scen misterium

Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz filii
zorganizowali dla mieszkańców
gminy wyjazd do
Kalwarii Pacławskiej na Misterium Męki Pańskiej.
W wyjeździe udział wzięło 56 osób.

Wystawa w Gniewczynie Łańcuckiej

-Misterium to wydarzenie religijne i kulturalne, które
Prace prezentowane były w czterech kościołach na
terenie naszej gminy, to jest: w Tryńczy, Gorzycach,
Gniewczynie Łańcuckiej i Jagielle. Wystawa cieszyła się
dużą oglądalnością i zainteresowaniem ze strony
mieszkańców.

Spektakl Męki Pańskiej przyciąga rzesze wiernych

dostarczyło wszystkim wielu przeżyć i pozwoliło łatwiej
zrozumieć tajemnicę Świąt Wielkanocnych i sens
cierpienia - powiedziała po przyjeździe Danuta
Młynarska.
Prace Józefa Rybczyńskiego obejrzeli też parafianie z Jagiełły

Maria Janas
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Maria Strama

JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY
27 kwietnia 2014 r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego
świętymi zostali ogłoszeni Jan XXIII i Jan Paweł II. Na
ten wielki moment naród polski czekał od chwili śmierci
papieża Polaka, tj. od 2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II był
niezwykłym człowiekiem, którego pokochał cały świat za
to jakim był, a był duchowym autorytetem, przyjacielem
człowieka, niestrudzonym pielgrzymem, świadkiem
ewangelii, duszpasterzem młodzieży, dawcą wolności,
znawcą kultury, mistrzem słowa, aktorem, miłośnikiem
sztuki, apostołem miłosierdzia, człowiekiem modlitwy,
ulubieńcem mediów, nauczycielem umierania, świętym.

- Dla całej społeczności szkolnej to wielki i podniosły
moment. To dla nas także wyzwanie i obowiązek
podążania śladami do doskonałości, które pozostawił na
drodze ku świętości- mówił do słuchaczy Andrzej Swatek,
dyrektor gorzyckiej szkoły.
Uroczystości towarzyszyła pokonkursowa wystawa
prac pt. „ Jan Paweł II – Wielki Człowiek”. Laureatem
przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
Wśród najmłodszych nagrody otrzymali: Weronika
Jakubiec z ZS w Tryńczy, Oliwia Dadak z SP
w Ubieszynie, Filip Kubrak z SP w Jagielle, Bartosz Wilk
z SP w Ubieszynie. Ponadto wyróżnienia przyznano:
Milenie Lis z Jagiełły, Paulinie Botwina z Jagiełły, Sarze
Manowiec z Tryńczy, Adamowi Czeszykowi z Gorzyc,
Darii Siwik z Gorzyc, Adamowi Wojtynie z Ubieszyna.
W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymali: Liwia
Olesak z SP w Jagielle, Aleksandra Wielgos z ZS
w Gorzycach, Anna Kondziołka z SP w Jagielle. Ponadto
wyróżnienia otrzymali:
Mateusz Domin z Gorzyc,
Natalia Skalska z
Jagiełły, Dominik Hanejko
z Ubieszyna. W kategorii uczniów klas gimnazjalnych
nagrody otrzymali: Izabela Domin z ZS w Gorzycach,
Natalia Demczyna z ZS w Tryńczy, Sebastian Pieczonka
z ZS w Gorzycach. Wyróżniono Natalię Pieczek i Arka
Ficka z ZS w Gorzycach oraz Monikę Wotę
i Michała Olearkę z ZS w Tryńczy.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie już
uczestnicy mogli spróbować pysznych „papieskich’

Kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II składa delegacja samorządowców

Podczas swojego wyjątkowego w dziejach papiestwa
pontyfikatu wielokrotnie odwiedzał Polskę. Miliony
Polaków słuchało Ojca Świętego, uczestnicząc we mszach
świętych, miliony ustawiało się na trasie przejazdu
papieskiego orszaku. Ciepły, charyzmatyczny pozdrawiał
wszystkich z ojcowską czułością. Wzruszenie i łzy
wywoływały usłyszane słowa. Słowa, które zmieniały
ludzi, Polskę i świat. Na trasie pielgrzymek papieskich
było także Podkarpacie. Mieszkańcy naszych parafii
licznie brali udział w spotkaniach z Ojcem Świętym.
Włączali
się
w
oprawę
mszy
świętych.
W niedzielę kanonizację papieża Polaka wielu z nas
śledziło za pośrednictwem TV bezpośrednio z Watykanu.
Na znak łączności i wdzięczności za fakt ogłoszenia
świętym Jana Pawła II budynki szkół, urzędów, a także
okna domów przystrojone zostały flagami papieskimi
i biało – czerwonymi.
W Zespole Szkół w Gorzycach, który przyjął imię
Jana Pawła II, tym samym czyniąc Patronem i wzorem do
naśladowania osobę Ojca Św. 28 kwietnia odbyły się
uroczystości uczczenia kanonizacji Patrona. Najpierw
młodzież, uczestnicząc we Mszy św., dziękowała za
kanonizację Ojca Św., a następnie w programie
artystycznym przypomniała nie tylko postać Patrona, ale
jego naukę.

Ola i Sandra z nagrodami

kremówek. Warto dodać, w konkursie ,,Jan Paweł II dlaczego święty?" zorganizowanym przez Dekanat
Przeworski uczennica klasy VI Sandra Korzystka zajęła
I miejsce, a Aleksandra Bester w kategorii klas I-III
trzecie miejsce. Wręczenia nagród dokonał ks. dziekan
Tadeusz Gramatyka w przeworskiej bazylice.
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BIEG Z FLAGĄ

ZWYCIĘŻYLI W TURNIEJU BRD
Już po raz drugi
eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego odbyły się w Zespole Szkół w Tryńczy.
Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji
w Przeworsku. Do rywalizacji o awans do szczebla
wojewódzkiego zgłoszonych zostało trzy drużyny ze
szkół podstawowych i cztery z gimnazjów. Przed
turniejem udanych zawodów życzył uczestnikom
Zbigniew Kiszka, starosta Powiatu Przeworskiego.

30 kwietnia 2014 r. w Tryńczy odbył się „Bieg
z flagą”, poprzez który organizatorzy chcieli uczcić barwy
biało-czerwone z okazji obchodzonego 2 maja „Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. W biegu, którego trasa
liczyła niespełna 4 km. uczestniczyło około 60 osób,
głównie młodzież szkolna wraz z nauczycielami, a także
komendant Komisariatu Policji z Sieniawy Robert Piątek
oraz tryniecki maratończyk Zbigniew Pucia. Każdy
z biegaczy otrzymał symboliczną flagę narodową. Start
biegu poprzedziły krótkie uroczystości związane
z przedstawieniem historii flagi Polski, a także
odśpiewanie hymnu państwowego przy wtórze
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy. Wszyscy
uczestnicy, a przede wszystkim ci najmłodsi, mieli wielką
radość z tego, że w dość nietypowy sposób mogli oddać
cześć i hołd barwom biało-czerwonym, za które nasi
przodkowie przelali wiele krwi. Biegacze bardzo chwalili
inicjatywę i zapowiedzieli obecność w imprezie za rok!

W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy musieli nie
tylko rozwiązać test ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, ale wykazać się umiejętnością pokonania
niełatwego toru przeszkód, który wymagał dobrej techniki
jazdy. Za błędy popełnione na torze zawodnicy
otrzymywali punkty karne. Suma punktów całej drużyny,
składającej się z czterech zawodników w szkole
podstawowej i trzech zawodników w gimnazjum,
zdecydowała o miejscach. W kategorii szkół
podstawowych kolejne miejsca zajęły następujące
drużyny: I SP Tryńcza (Anna Nagórna, Joanna
Półćwiartek, Jakub Ryfa, Wojciech Flak), II SP
w Kańczudze , III SP w Grzęsce.
W kategorii gimnazjów wyniki były następujące:

- Cieszę się, że są organizowane takie akcje i w taki
ciekawy sposób Tryńcza mogła uczcić święto naszych

Zwycięskie drużyny z ZS w Tryńczy

Uczestnicy biegu z biało– czerwoną

barw narodowych. Było dużo młodzieży i dobrze, bo to
w niej jest przyszłość naszego kraju. – mówił jeden
ze starszych uczestników biegu.

I miejsce Gimnazjum w Tryńczy (Karol Krajewski, Karol
Jędruch,
Bartłomiej
Wojtyna),
II
Gimnazjum
w Grzęsce , III Gimnazjum w Kańczudze, IV Gimnazjum
nr 1 w Przeworsku. Zdobywcy pierwszych miejsc
awansowali do eliminacji wojewódzkich, skąd drużyna ze
Szkoły Podstawowej z Tryńczy przywiozła wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami
i nagrodami rzeczowymi, które ufundowali Ryszard
Jędruch, wójt gminy Tryńcza, Zbigniew Kiszka, starosta
Powiatu Przeworskiego oraz Zbigniew Mierzwa prezes
Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”. Nagrody wręczyli
młd. inspektor Ryszard Kornaga, Komendant Powiatowy
Policji w Przeworsku, Ryszard Jędruch wójt Gminy
Tryńcza, Zbigniew Mierzwa, prezes Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat’.

Marzena Rydzik
Beata Tołpa
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Zapamiętaliśmy słowa papieża Franciszka:
– Święci stanowią podstawę i narzędzie ewangelizacji...
Każdy ze świętych jest owocem pracy Ducha Świętego.

WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI
DO WATYKANU
W chwili, gdy wiadomo było, że proces
kanonizacyjny dobiegł końca, a data była jedynie
formalnością, oczywistym stało się, że do Watykanu
pojedzie tysiące pielgrzymów. Wśród nich byli również
mieszkańcy naszej gminy, którzy w piątkowe popołudnie
25 kwietnia br. wyruszyli grupą 12 osób z Przeworska
pociągiem do Krakowa, a stamtąd specjalnym pociągiem
do Watykanu.
O swojej pielgrzymce do Rzymu opowiada Elżbieta

W Mszy św. kanonizacyjnej uczestniczył – według
szacunków - prawie milion pielgrzymów zgromadzonych
na placu i sąsiednich ulicach oraz 1-2 mld przed telewizorami. I choć na kanonizację zjechał dosłownie cały świat,
to jednak na placu dominowały kolory biały
i czerwony. Po mszy zwiedziliśmy bazylikę św. Piotra
i grób papieża, modliliśmy się za kanonizację. Wspomnienia pozostaną w mej pamięci.”
Beata Tołpa

REMONT SZKOŁY
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
Od kwietnia w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzone były prace remontowe. Odnowiona została hala sportowa, tj. pomalowane ściany, zamontowano
nowe kosze oraz kotarę dzielącą halę. Prace porządkowe
zostały wykonane również wokół budynku szkoły:
położono
nowe
płytki
na
schodach
do hali sportowej, zlikwidowany został fragment parkingu
z przeznaczeniem na rowery. Po wyrównaniu terenu firma
ułożyła kostkę, a parking na rowery przeniesiono w nowe
miejsce, monitorowany przez zamontowane kamery.
Oprócz tego odrestaurowany został pomnik patrona
szkoły. Wokół pomnika zasadzono nowe drzewka,
krzewy ozdobne, kwiaty oraz uzupełniono ścieżki
brukowe.
- Wszystkie działania podjęte były po to, by szkoła była
coraz piękniejsza i bardziej funkcjonalna. Warto podkreślić zaangażowanie radnych z Gniewczyny Łańcuckiej

Sobala, sołtys wsi Gorzyce.
„Z Krakowa ruszyliśmy ok. północy. Podróż była
długa, bo ponad 26 godzinna. Kiedy wysiedliśmy na
dworcu, zobaczyliśmy tłumy ludzi. Pieszo odbyliśmy
drogę w okolice Placu Świętego Piotra. Noc spędziliśmy
pod gołym niebem. Tłum wiernych z każdą godziną był
coraz większy. Wszystkim tego dnia udzielała się
wyjątkowa atmosfera. Pielgrzymi przybyli z całego
świata. Ogłoszenie Jana Pawła II świętym trwało tylko
kilka minut , ale na te kilka minut Karol Wojtyła pracował
całe swoje życie. Wielka radość i duma widoczna była na
twarzach wszystkich Polaków. Żeby zrozumieć Mszę
włączyliśmy radio.

Pomalowana hala

i
Trynieckiej
oraz
władz
samorządowych
z wójtem na czele- mówi dyrektor szkoły Barbara Tytuła.
Dzięki staraniom szkoła była gotowa na obchody Jubileuszu 25-lecia nadania szkole imienia gen. A. Chruściela
„Montera”, 7 maja br., za co cała społeczność szkolna
bardzo dziękuje.
Beata Tołpa
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25 LECIE NADANIA SZKOLE IMIENIA
7 maja przed 25. laty społeczność Szkoły Podstawowej
w Gniewczynie Łańcuckiej wybrała na patrona gen.
Antoniego Chruściela „Montera”, patriotę, bohatera, który
stał się dla kolejnych pokoleń uczniów wzorem do
naśladowania. Wzorem człowieka, który przez swoją
systematyczną pracę, wytrwałość w dążeniu do celu,
odpowiedzialność i postawę patriotyzmu zapisał się
chlubnie w kartach historii Polski.

Po Mszy św. w tym samym szyku uczestnicy
uroczystości udali się pod pomnik patrona szkoły, gdzie
poszczególne delegacje składały wieńce i wiązanki.
Wśród nich była wiązanka od marszałka Województwa
Podkarpackiego, którą złożył wicemarszałek Lucjan
Kuźniar, a także wiązanka od posła na Sejm RP Marka
Kuchcińskiego złożona przez reprezentującego go
Andrzeja Ćwierza. Na uroczystości jubileuszowe przybył
również europoseł Tomasz Poręba, a także wiceprezes
Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Dawid
Lasek.
W hali sportowej wszyscy zebrani zostali powitani
przez dyrektora szkoły Barbarę Tytułę, a następnie
obejrzeli program artystyczny w wykonaniu członków
Szkolnego Koła Teatralnego będący alegorią nawiązującą

Przemarsz do kościoła

Obchody jubileuszu rozpoczęły się zbiórką na placu
szkolnym. W orszaku prowadzonym przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą z Tryńczy do kościoła szli: kompania
honorowa z jarosławskiej jednostki, poczet jednostki
wojskowej z Jarosławia, poczty sztandarowe szkół
z terenu gminy Tryńcza, poczet hufca harcerskiego oraz
poczty straży grobowej z Gniewczyny Łańcuckiej i OSP
z Gniewczyny Łańcuckiej, zaproszeni goście, tj. gość
honorowy pani Jadwiga Chruściel, córka generała
Antoniego Chruściela ps. „Monter”, dowódcy powstania
warszawskiego i jednocześnie uczestniczka powstania,
dr hab. Andrzej Kunert, autor książki o gen. Chruścielu,
Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza oraz
przedstawiciele IPN z Rzeszowa, Dyrektor Wydziału
Rozwoju Edukacji i Administracji Ludwik Sobol, dyr.
PCEN Krystyna Wróblewska, przedstawiciele policji,
Państwowej Straży Pożarnej, radni rady gminy
z przewodniczącym Stanisławem Koniecznym. Kolumnę
zamykali uczniowie Zespołu Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej pod opieką nauczycieli.
Msza św. w intencji szkoły koncelebrowana była przez
ks. biskupa Adama Szala, ks. Tadeusza Gramatykę,
dziekana dekanatu przeworskiego
i Eugeniusza
Wielgosza. Kazanie wygłoszone przez ks. biskupa
nawiązywało do postaci patrona szkoły, jego niezłomnej
postawy
patriotyzmu
wynikającej
z
wartości
chrześcijańskich.
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do powstania warszawskiego i ogromnej ofiary złożonej
przez młodych ludzi na ołtarzu wolności ojczyzny.
Po części artystycznej głos zabrali: dyrektor szkoły
Barbara Tytuła, która odczytała list z Kancelarii
Prezydenta RP o objęciu jubileuszu specjalnym
patronatem prezydenta RP, a także pani Jadwiga
Chruściel, która we wspomnieniu o ojcu podkreśliła, że
dla generała służba i obowiązek wobec ojczyzny były
sprawami nadrzędnymi.

Obchody jubileuszu przed pomnikiem „Montera”

- Nigdy nie bał się podejmować trudnych decyzji,
a podsumowując swoje działania twierdził, że zrobił, co
do niego należało- mówiła do młodzieży córka generała.
Słowo do zgromadzonych wygłosił również Andrzej
Kunert oraz wójt gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch,
wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan
Kuźniar, europoseł Tomasz Poręba, dyrektor Wydziału
Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie Ludwik Sobol, a w imieniu posła Marka
Kuchcińskiego głos zabrał Andrzej Ćwierz, który
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odczytał list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Życzenia przesłali Władysław Ortyl marszałek
Województwa Podkarpackiego, Małgorzata ChomyczŚmigielska wojewoda Podkarpacki, a także Zbigniew
Kiszka, starosta przeworski.

EDUKACYJNY
OGRÓDEK ASTRONOMICZNY
Na przełomie marca i kwietnia realizowany był przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy projekt pod
nazwą „Edukacyjny Ogródek Astronomiczny w Tryńczy”.
Na realizację projektu biblioteka pozyskała środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów” w kwocie 20 196 zł, z czego
dofinansowanie wyniosło 16 157 zł.
Dzięki projektowi biblioteka pozyskała sprzęt
optyczny do obserwacji nieba: lornetki, lunety i teleskop
sterowany numerycznie z możliwością zapisu obrazu.
Ponadto przy Zespole Szkół w Tryńczy powstał ogródek
astronomiczny wyposażony w zegar słoneczny, ażurowe
planety. By móc przeprowadzać obserwacje, w ogródku
ustawiana jest luneta.

Wytęp artystyczny młodzieży

Na zakończenie osobom, które przyczyniły się do
nadania szkole imienia zostały wręczone statuetki „Orzeł
Montera”. Otrzymali je: dr Andrzej Kunert,
ks. Władysław Bać, pośmiertnie Władysław Rachwał,
wójt gminy Tryńcza i Ryszard Jędruch, wójt gminy
Tryńcza. Później goście obejrzeli wystawę przygotowaną
przez IPN oddział w Rzeszowie i Izbę Pamięci, gdzie
zgromadzone zostały pamiątki po generale Antonim
Chruścielu „Monterze” i pamiątkowe zdjęcia z nadania
szkole imienia.

Odkrywają tajemnice kosmosu

Analizę oglądanych zjawisk można wykonywać przy
stoliku i ławeczkach zakupionych na potrzeby zajęć.
Wszelkie informacje
zamieszczane są na tablicy
ogłoszeń. W ramach projektu przeprowadzone były
warsztaty astronomiczne pod nazwą „Kosmos bez
tajemnic”. Wzięli w nich udział zarówno uczniowie
trynieckiej szkoły, jak i grupa dorosłych.

Orła Montera otrzymał dr Andrzej Kunert

- Jestem pod wielkim wrażeniem tej uroczystościpodsumował przy pożegnaniu dr Andrzej Kunert.
Obchody jubileuszowe ze względu na obecność tak
wielu znakomitych gości z całą pewnością zapiszą się
złotymi zgłoskami w kronice szkolnej.

- Mam nadzieję, że ta oferta zwiększy grono
„odkrywców”, sprawi, że młodzi ludzie zainteresują się
astronomią i naukami ścisłymi– powiedział Władysław
Kulpa, prowadzący warsztaty.
Beata Tołpa

Beata Tołpa
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GMINNY KONKURS
„BAW SIĘ Z NAMI”
13 maja br. w szkole w Ubieszynie odbył się Gminny
Konkurs Sportowy dla klas I-III „BAW SIĘ Z NAMI”.
Startowało w nim 5 drużyn z terenu naszej gminy, które
miały do wykonania siedem zadań sprawnościowych.
Dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności
w takich konkurencjach jak: sztafeta, dodawanie skoków,
zmiana piłek, bieg w workach, rzuty do żywego kosza,
bieg z szarfami i strzały na bramkę. Sportowe zmagania
wymagały od uczestników szybkości, zręczności,
zwinności, celności i skoczności. Zaciętej rywalizacji
towarzyszyły wielkie emocje.
Zawodnicy
byli dobrze przygotowani, dlatego
rywalizacja była
zacięta. I miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa z Gniewczyny Łańcuckiej, II z Ubieszyna,
III z Jagiełły, IV z Gorzyc, a V z Tryńczy.
-Zawody sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem

MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA
14 maja w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania. Celem
konkursu była popularyzacja czytania, mobilizowanie
uczniów do kontaktu z książką i literaturą piękną, a także
wykazanie się przez uczniów płynnym czytaniem tekstu
ze zrozumieniem. Konkurs skierowany był do uczniów
klas II - III i klas IV - VI szkoły podstawowej. Składał się
z dwóch etapów. Podczas pierwszego uczniowie
przygotowali czytanie wybranego fragmentu z literatury
pięknej, a następnie prezentowali go przed publicznością.
Drugi etap był nieco trudniejszy, ponieważ to członkowie
komisji wskazywali fragment tekstu do przeczytania.
- Okazało się, ze wybór Mistrza Pięknego Czytania jest
niezwykle
trudny,
gdyż
wszyscy
uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom- stwierdziła jedna
z organizatorek konkursu.
W kategorii młodszej na tytuł mistrza zasłużyła Ola
Gwóźdź z klasy II ZS w Gniewczynie Łańcuckiej,
a w grupie starszej mistrzem została Kinga Kubajewska
z SP w Ubieszynie.
Beata Tołpa

STAWIAM NA RODZINĘ

Zwycięzcy sportowych zmagań

dzieci,
które
biorąc
w
nich
udział
w pełni zaspokajają własną potrzebę aktywności,
a ponadto mogą rozwijać sprawność psychoruchową,
kształtować podstawę współzawodnictwa sportowego
i wzajemnej odpowiedzialności. Poprzez udział
w rywalizacji sportowej dzieci uczą się zasad „czystej”
gry według ściśle określonych reguł, solidnej współpracy
w zespole oraz poszanowania przeciwnika - tłumaczy
Grażyna Mazurek, organizator zawodów. Puchary oraz
dyplomy dla drużyn wręczyła dyrektor Jadwiga Gwóźdź.
Całej zabawie towarzyszyła radosna i sportowa atmosfera.
Zwycięska drużyna z Gniewczyny
wystartowała w zawodach powiatowych.

1 czerwca br. na placu rekreacyjno - sportowym, obok
Urzędu Gminy w Tryńczy, odbył się festyn pod hasłem
„Stawiamy na rodzinę. Gminny Dzień Dziecka”.
Zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy i inne
niespodzianki czekały na najmłodszych. Największą
jednak okazał występ grupy cyrkowej RENOX ze
Lwowa. Artyści do łez rozbawili publiczność, wciągając
do zabawy również dzieci. Swoje magiczne sztuczki
pokazała też Pepina, iluzjonistka.

Łańcuckiej
Beata Tołpa

Krakowiak w wykonaniu gimnazjalistów z Tryńczy
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Święto dzieci było również okazją do zaprezentowania
na scenie dorobku kulturalnego szkół. Były tańce
współczesne i tradycyjne, soliści zaprezentowali się
w repertuarze dziecięcym i nie tylko. Dodatkowo
nauczyciele z Zespołu Szkół w Tryńczy przygotowali
kącik naukowy, gdzie pokazano doświadczenia
chemiczne oraz możliwość obserwacji nieba przy pomocy
przyrządów optycznych wypożyczonych z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Atrakcją okazało się też
malowanie twarzy. Panie charakteryzowały maluchy,
upodabniając ich buźki do różnych postaci z bajek.
Oczywiście nie zabrakło takich elementów, jak kolorowe
baloniki czy drobne upominki.
Występ lwowskich artystów

Beata Tołpa

OTRZYMALI STYPENDIA MARSZAŁKA
Czwórka gimnazjalistów ze szkoły w
Tryńczy
uzyskała pomoc w ramach Programu stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa
podkarpackiego
w
roku
szkolnym
2013/2014.
Stypendystami zostali Fastyna Kiełbowicz i Karol Tołpa
z klasy III, Szymon Hanejko uczeń klasy II i Patrycja
Kozdroń z klasy I. Program finansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju
edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych
w
zakresie
nauk
matematyczno-przyrodniczych,
technicznych i zawodowych.
Warunkiem ubiegania się o stypendium dla ucznia jest
złożenie wniosku spełniającego wszystkie kryteria
obowiązkowe oraz przynajmniej jednego z kryteriów
dodatkowych.
Liczy się przede wszystkim bardzo
wysoka średnia ocen z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz osiągnięcia z trzech ostatnich lat
nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Opiekun dydaktyczny- nauczyciel w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami wypełnia wniosek
i opracowuje indywidualny plan rozwoju. Plan rozwoju
zawiera profil ucznia, szczególne osiągnięcia edukacyjne,
planowane rezultaty, działania i wydatki. Złożone wnioski
ocenia komisja konkursowa.
- Realizując indywidualne programy rozwoju, nasi
stypendyści przez cały rok szkolny uczestniczyli
w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki
i informatyki oraz w warsztatach astronomicznych- mówi
dyrektor szkoły Zygmunt Kulpa. W ramach tych zajęć
odkrywali i dowodzili twierdzenia z teorii liczb,
prowadzili proste badania naukowe z fizyki i obserwacje
astronomiczne, uczyli się programowania zdarzeniowoobiektowego,
realizowali
projekty
edukacyjne.
Wyróżnieni uczniowie brali udział w społecznościowym,
międzynarodowym projekcie „Łowcy planet”. Badali
zjawiska fizyczne zachodzące w otoczeniu. Uczestniczyli
w dwóch wycieczkach naukowych. Stypendyści prowadzą
też facebookowy profil o tematyce naukowej.

Końcowe rezultaty działań uczniów, tj. referaty,
publikacje internetowe, zaprogramowane kalkulatory
fizyczne,
prezentacje
multimedialne,
albumy
fotograficzne podlegają ewaluacji. Na koniec projektu
stypendialnego
opiekun
dydaktyczny
sporządza
sprawozdanie z realizacji indywidualnych planów
rozwoju.

Stypendyści z Tryńczy

W bieżącym roku szkolnym
stypendyści mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych.
Faustyna Kiełbowicz zdobyła tytuł Laureata
Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus z Fizyki, Patrycja
Kozdroń
jest
Laureatką
dwóch
konkursów:
Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus
i Regionalnego Konkursu Zadań Doświadczalnych.
Szymon Hanejko został Laureatem Ogólnopolskiej
Olimpiady
Matematycznej
Olimpus,
Finalistą
Regionalnego Konkursu Zadań Doświadczalnych
i Regionalnego Konkursu Młody Einstein.
Karol Tołpa może pochwalić się dwoma tytułami
Finalisty regionalnych konkursów fizycznych.
Władysław Kulpa
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WYJĄTKOWI ABSOLWENCI JAGIELLAŃSKIEJ SZKOŁY

PODSUMOWANIE
ETAPÓW EDUKACJI
Podobnie, jak w latach poprzednich, kwiecień to czas
sprawdzenia wiedzy uczniów na zakończenie dwóch
etapów edukacyjnych w szkołach podstawowych
i w gimnazjach. Poprzez zadania zamieszczone
w zestawach egzaminacyjnych sprawdzany jest poziom
opanowania wiadomości i umiejętności po każdym
z etapów edukacyjnych. Uczestnictwo w sprawdzianie
jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej
i gimnazjum.
1 kwietnia przeprowadzony został
sprawdzian szóstoklasisty. W naszej gminie we
wszystkich szkołach podstawowych zdawało go
115 uczniów. Sprawdzian trwał 60 minut (w przypadku
uczniów, którym przysługiwało dostosowanie warunków
przeprowadzania sprawdzianu, czas ten był przedłużony
o maksymalnie 30 minut). Testy sprawdzali
egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Za rozwiązanie wszystkich uczeń mógł uzyskać
maksymalnie 40 punktów. Egzaminy gimnazjalne
odbywały
się
tuż
po
przerwie
świątecznej,
tj. od 23 - 25 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie
trzecich klas gimnazjów zmierzyli się z testem z bloku
przedmiotów humanistycznych, drugiego z bloku
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Z kolei
25 kwietnia od godziny 9. pisali egzamin gimnazjalny
z języka obcego na poziomie podstawowym, o 11.00 - na
poziomie rozszerzonym. Pisali go uczniowie, którzy
w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą
w szkole podstawowej. W naszej gminie w trzech
gimnazjach do egzaminu przystąpiło 80 uczniów. Wyniki
uzyskane
przez
uczniów
zaświadczą
o efektach pracy nauczycieli.

7 maja br. szkołę w Jagielle odwiedził jej absolwent
Józef Gwóźdź, ksiądz misjonarz werbista, który obecnie
pracuje i mieszka w Panamie. Korzystając z okazji,
dyrektor szkoły poprosił księdza, żeby opowiedział
dzieciom, jak wygląda życie na wyspach Ameryki
Środkowej. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem
słuchali o egzotycznych Karaibach.
- Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez
turystów z całego świata, gdzie wielkie bogactwo
sąsiaduje z ubóstwem, ale gdzie ludzie żyją swoim
wyspiarskim rytmem, późno wstają i wszystko robią
spokojnie – opowiadał ksiądz Józef. Dzieci same
dopływają do szkół wąskimi łódkami już od
najmłodszych lat, a woda jest tak przejrzysta, że widać
życie rafy koralowej. Temperatura sięga 40 stopni
Celsjusza, a dzień trwa od szóstej do osiemnastej i ciągle
jest lato – mówił dalej. Wszystkie dzieci zadeklarowały,
że chciałyby tam polecieć.

Spotkanie misjonarza z dziećmi

- Najbardziej satysfakcjonującym dla pedagoga jest fakt,
jeśli absolwent osiąga sukces lub realizuje plan życiowy.
Do grona wyjątkowych osób zaliczyć można
z całą pewnością Józefa Gwoździa, księdza misjonarza,
któremu jesteśmy wdzięczni za spotkanie - podsumował
dyrektor szkoły Andrzej Ruchała.
Beata Tołpa
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Beata Tołpa

Z KRONIKI PLASTYKA

WÓJT WRĘCZYŁ STYPENDIA

Piękno i różnorodność otaczającego świata zawsze
działały na człowieka inspirująco. Kiedy zachwyci nas
wyjątkowy krajobraz czy też niezwykła forma, warto te
inspiracje utrwalić. Można je namalować, narysować lub
wykonać prace graficzną. W ramach zajęć artystycznych
Pracowni Aktywności Twórczej, które odbywają się
w szkole w Tryńczy. Raz w tygodniu uczniowie mieli
możliwość rozwijania swych zdolności manualnych
związanych z różnymi technikami w obrębie sztuk
plastycznych .
Przedszkolaki w wiązance tańców latynoamerykańskich

Tradycją stało się, że najzdolniejszym uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów wójt wręcza stypendia za
wyniki w nauce. Tegoroczna uroczystość wręczenia miała
miejsce w Zespole Szkół w Gorzycach. Ryszard Jędruch,
wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy
Stanisławem Koniecznym, przewodniczącym Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Teofilem Jakubcem, radnym
Januszem Niżnikiem wręczyli 123 uczniom pamiątkowe
dyplomy i nagrody pieniężne. W szkołach podstawowych
stypendia otrzymało 79 uczniów, a w gimnazjach 44.
W wystąpieniu wójt podziękował dyrektorom
i nauczycielom za trud przekazywania wiedzy,
a zgromadzonej licznie młodzieży za całoroczną
wytężoną pracę i pogratulował wysokich wyników.
Za otrzymane stypendia podziękował w imieniu uczniów
Karol Tołpa, tegoroczny absolwent trynieckiego
gimnazjum.
-Przede wszystkim realizujemy prace malarskie
i graficzne. Dla wielu uczniów to pierwsze spotkania
z grafiką, jej warsztatem oraz regułami rządzącymi
tą dyscypliną sztuki- wyjaśnia Kinga Manowiec,
nauczycielka
plastyki.
Podczas
realizacji
poszczególnych zadań uczniowie nabierają umiejętności
twórczego współdziałania, pokonywania wewnętrznych
barier, zyskując
tym samym
wiarę we własne
możliwości i zadowolenie z uzyskanego efektu.

Następnie uczniowie, dyrektorzy szkół i goście

Moment wręczania stypendiów

obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów
z Gorzyc, którzy swoim występem wprowadzili
wszystkich w wakacyjny nastrój. Pokaz umiejętności
tanecznych dał też zespół Presto i gimnazjaliści
z poszczególnych szkół, tańcząc poloneza. Jednak
największe brawa otrzymały przedszkolaki z Przedszkola
Niepublicznego
Sióstr
Karmelitanek,
które
zaprezentowały tańce towarzyskie. Dyrektor szkoły
Andrzej Swatek wręczył wójtowi, radnym i rodzicom
podziękowania za pomoc w realizacji zadań szkolnych.
Wszystkim stypendystom gratulujemy, życząc udanych,
słonecznych wakacji.
Kinga Manowiec
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NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM

Uczniowie z Zespołu Szkół w Gorzycach byli już na
Litwie, Ukrainie i Słowacji. W tym roku szkolnym
wyjechali na trzydniową wycieczkę na Węgry. Przez dwa
pierwsze dni zwiedzali Budapeszt, zarówno po prawej,
jak i lewej stronie Dunaju. Szczególne wrażenie na
młodych turystach z Gorzyc zrobił Gmach Parlamentu,
pomnik Imre Nagay’a, Bazylika św. Stefana, gmach
węgierskiej opery, Starówka, plac Świętej Trójcy, Kościół
Św. Macieja, Wzgórze Zamkowe, Wzgórze Gellerta
i zespół klasztorny Paulinów.
Jeden dzień wycieczki przeznaczono na wypoczynek

MISTRZOWIE POWIATU
Drużyna piłki nożnej z Zespołu Szkół w Gorzycach
wywalczyła mistrzowski tytuł podczas turnieju
finałowego, który odbył się na szkolnym ,,Orliku 2012"
w Gorzycach. W pokonanym polu zostawili, m.in.
drużynę z Przeworska i Krzeczowic.
Również przez całe eliminacje nie mieli sobie równych
pokonując kolejno silne drużyny z sąsiednich gmin.
Mistrzowie wystąpili w składzie: Dominik Janusz, Daniel
Groch., Michał Fleszar, Dawid Słysz, Dawid Czyrny,
Patryk Czyrny, Marcin Sawa, Wojciech Myłek, Karol
Kubrak, Przemysław Jajak.
Andrzej Swatek

PODSUMOWANIE DRUŻYN
PIŁKARSKICH Z GMINY TRYŃCZA
Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: Jarosław
Klasa A 2013/2014, grupa: Przeworsk

i rekreację na kąpieliskach w Hajduszoboszlo. Po pełnym
w atrakcje wypoczynku na słynnych kąpieliskach
uczniowie późną nocą wrócili do swoich domów bagażem
wypełnionym niezapomnianymi wrażeniami, a także
wiedzą o kraju ,,naszych bratanków”. Uczniowie myślą
już o następnym roku szkolnym, w którym planowana jest
kolejna ,,wyprawa” do innego europejskiego kraju.
Andrzej Swatek

Sebastian Padiasek
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REPREZENTACJA TRYŃCZY NA MISTRZOSTWACH POLSKI W BEŁCHATOWIE
W dniach 16-18 maja br. w Bełchatowie pod
patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbył się
Puchar Mistrzów Lig Amatorskich w piłce siatkowej. Do
turnieju mogły zapisać się drużyny, które wywalczyły
pierwsze bądź drugie miejsce w Ligach Amatorskich
rozgrywanych w całej Polsce. Gminę Tryńcza
reprezentował zwycięzca Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej w Tryńczy (zakończonej 30 marca br.)
-Gniewczyna "Team”. Drużyna wystąpiła w Bełchatowie
pod nazwą Tryńcza „Team”.

Rybak, Krystian Gurak, Tomasz Kukla,
Bursztyka, Krystian Żuk, Marcin Drabik

Ryszard

- Wynieśliśmy z bełchatowskich boisk doświadczenie,
które zaprocentuje w przyszłości. Chciałbym też
w imieniu całej drużyny serdecznie podziękować
wójtowi, Ryszardowi Jędruchowi za umożliwienie
wyjazdu na zawody oraz wszelką pomoc– powiedział
Krystian Myłek.
Sebastian Padiasek

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
W GMINIE TRYŃCZA
Udany atak zawodnika z „Tryńcza Team”

Poziom trzydniowych zmagań był bardzo wysoki,
świadczy o tym fakt, iż w jednej z drużyn występował
czterokrotny reprezentant Polski. Reprezentacja gminy
Tryńcza trafiła do grupy z drużynami z Rzeszowa,
Olsztyna, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Mysłowic.

W dniach 17-23 maja odbywała się już XX edycja
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Największa impreza
sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach
VI Europejskiego Tygodnia Sportu w którym również
uczestniczyła Gmina Tryńcza. W tych dniach na
wszystkich gminnych „Orlikach” odbywały się różnego
rodzaju rozgrywki, zawody, turnieje sportowe. W samej
Tryńczy przez tydzień uczestniczyło łącznie około 200
osób dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zajęciach
sportowych.
Na
innych
gminnych
„Orlikach”
w Gorzycach oraz Gniewczynie frekwencja również
dopisała. Łącznie w całej gminie w Europejskim
Tygodniu Sportu uczestniczyło ponad 400 osób!

Drużyna „Tryńcza Team”

Ostatecznie Tryńcza „Team” niejednokrotnie chwalona
za swoją grę i walkę podczas turnieju uplasowała się na
12 pozycji wyprzedzając ekipę z Łodzi. Skład drużyny to
Krystian Myłek, Łukasz Kowal, Daniel Pelc, Grzegorz

Sportowe zajęcia na Orliku

Sebastian Padiasek
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DZIEWCZYNY TEŻ PIŁKĘ KOPIĄ

W piłkarskiej tradycji Gorzyc była już kobieca drużyna
piłki nożnej. Po wielu latach przerwy na boisku pojawiły
się znów dziewczyny, które walczą o punkty w III lidze
podkarpackiej.
Ich
rywalkami
są
zawodniczki
z Przemyśla, Rzeszowa, Dębicy i Stalowej Woli. W tym
sezonie nasze dziewczyny zanotowały już parę zwycięstw
nad koleżankami z dużych miast.
Genezy kobiecej piłki nożnej w Gorzycach należy

SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO
Od maja br. miłośnicy kultury fizycznej mogą
korzystać z urządzeń siłowni na wolnym powietrzu
zlokalizowanych w Gniewczynie Łańcuckiej przy
kompleksie „Orlik”, w Gorzycach i Tryńczy przy szkole.
Zakup oraz montaż sprzętu realizowany był w ramach
projektu „Budowa siłowni na wolnym powietrzu outdoor fitness w Tryńczy, Gorzycach i Gniewczynie
Łańcuckiej”, którego beneficjentem był klub sportowy
„Wisłoczanka” w Tryńczy. Całkowity koszt zadania
wyniósł 29 tys. zł, przy czym 80 % pokryła dotacja
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013, o którą LKS aplikował w ubiegłym roku.
Realizacja projektu miała na celu stworzenie warunków

Drużyna piłki nożnej dziewcząt z Gorzyc

poszukiwać w zwycięstwie w Turnieju ,,Łukacijewska
Cup" odniesionym w Rzeszowie. Adam Siemieniak i jego
drużyna nie chcieli wówczas poprzestać na tym sukcesie
i postanowiły kontynuować swoją przygodę z piłką.
Treningi drużyna rozpoczęła już w 2010 r. Dzisiaj
stanowi zgrany w kolektyw, dobrze wyszkolony
i przygotowany do trudnego sezonu ligowego. Mam
nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości o kobiecej
drużynie piłki nożnej z Gorzyc będzie głośno w świecie
piłkarskim komentuje Adam Siemieniak.
Drużynę tworzą następujące zawodniczki:
(K) Ogryzek Agata, Pawlak Paulina, Pieczek Roksana,
Pieczek Natalia, Wojtuń Magdalena, Szewczyk Anna, (B)
Rzeczyca Aleksandra, (B) Walania Klaudia, Rzeczyca
Andżelika, Posala Zuzanna, Słysz Ewelina, Kulpa
Klaudia, Jędral Aleksandra, Jędral Paulina, Czwakiel
Katarzyna, Ficek Aleksandra, Niemiec Gabriela, Krupa
Dagmara, Gwóźdź Barbara, Bielecka Barbara, Janas
Karolina Kusy Aleksandra, Panek Gabriela.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza !
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach
uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów

Siłownia przy szkole w Gorzycach piłki nożnej dziewcząt z Gorzyc

dla rozwoju różnorodnych form aktywności fizycznej
wśród mieszkańców gminy.
- Ćwiczenia na siłowni cieszą się zainteresowaniem.
Niektórzy przychodzą z ciekawości, inni naprawdę
ćwiczą. Fajnie, że można z tego korzystać o każdej porze.
Osobiście zachęcam i polecam ten rodzaj aktywności –
mówi Łukasz Gurak, animator sportu.

Dominika Kozak
Małkowa, Gniewczyna Łańcucka.

OGŁOSZENIE
wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele,
krzesła,
etc.),
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka,
telewizory, komputery i monitory etc.), oraz zużytych
opon.
Odbiór
powyższych
odpadów
odbędzie
się
w poszczególnych miejscowościach wg harmonogramu;
- 29 wrzesień 2014 (tj. poniedziałek)
- Tryńcza,
Głogowiec, Ubieszyn,
- 30 wrzesień 2014 (tj. wtorek) – Wólka Ogryzkowa,
Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna Tryniecka, Wólka

Ww. odpady należy wystawić przed teren posesji w dniu
wywozu do godz. 7.00 !!!
UWAGA :
Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów
samochodowych !!!
„STARE MIASTO-PARK” Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
tel / fax (017) 242 00 78, 242 60 94
sm-park@sm-park.pl, www.sm-park.pl
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