Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

Z gminnej korespondencji.
Wyrazy uznania dla Pana Ryszarda Jędrucha
i Mieszkańców Gminy Tryńcza.

wszystkim Nauczycielom,
Pracownikom oświaty
oraz Uczniom
wielu sukcesów
życzą
Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza
Stanisław Konieczny Przewodniczący
Rady Gminy
i Teofil Jakubiec Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Szanowny Panie Wójcie,
Dzisiaj, pięknym słonecznym popołudniem, przejeżdżałam przez
Waszą Gminę. Oniemiałam na widok kilometrów ukwieconych,
wypielęgnowanych dróg, rowów i domostw. Gratuluję pomysłu,
poczucia piękna i przede wszystkim wspaniałych mieszkańców,
ponieważ wyczuwa się, że to jest wspólne działanie ludzi.
Ja jestem z Rzeszowa, kocham i podziwiam moje piękne, bardzo
zadbane i ukwiecone miasto, ale Was powinni pokazywać
zamiast „Faktów i innych Wiadomości”. Sądzę, że Wasza Gmina
jest „bardzo dobrym miejscem do życia” (i nie chodzi tylko o te
cudne kwiatki przy drodze).
Łączę pozdrowienia
D. R.

Szanowni Państwo!
Za nami wakacje i czas urlopów.
Letnie miesiące i sprzyjająca pogoda
sprawiły, że gminne inwestycje
realizowane były terminowo. We
wszystkich miejscowościach wykonane
zostały nowe odcinki dróg gminnych.
Ułożono też nowe ciągi chodników przy
drogach powiatowych w Ubieszynie,
Tryńczy, Gorzycach i Gniewczynie,
podnosząc tym samym bezpieczeństwo
pi es z ych . Z akoń cz on a z os t ał a
termomodernizacja budynków szkół
w Gorzycach i Ubieszynie, a także
wiejskich domów kultury. Przy WDK
w Gniewczynie Łańcuckiej dobudowany
został tzw. „grzybek”. Dzięki zadaszeniu
i ścianom wiejskie imprezy mogą odbywać się tu nawet
przy niesprzyjającej pogodzie.
Widoczny jest już efekt realizowanego projektu pod
nazwą „Podniesienie jakości i warunków kształcenia
w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza”. Dostawca
pomocy dydaktycznych w terminie wywiązał się z umowy
i uczniowie szkół w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach
i Tryńczy otrzymali po 30 tabletów, dodatkowo do szkół
trafiły tablice interaktywne wraz z projektorami, by lekcje
prowadzone przez nauczycieli stały się jeszcze ciekawsze.
Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych udało się nam
pozyskać środki z PEFRON-u na zakup nowego
samochodu marki Opel Vivaro do przewozu na zajęcia do
ośrodków rewalidacyjnych i szkolno- wychowawczych.
Dzięki środkom przyznanym przez Radę Gminy,
jednostka OSP w Ubieszynie otrzymała nowy samochód
bojowy. Obchody jubileuszu 90-lecia tejże jednostki
połączone były z nadaniem sztandaru i odznaczeniem
Złotym Krzyżem Zasługi w dowód uznania za długoletnią
służbę.
Sporo też wydarzyło się w ostatnim okresie
w sferze kultury.
Z satysfakcją stwierdzam, że
X jubileuszowe Dni Gminy Tryńcza odbiły się echem
w całym regionie. Mile zaskoczyła nas frekwencja.
Również Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy z roku na
rok zyskuje na popularności. Przybywa nowych zespołów,
które chcą się zaprezentować na trynieckiej scenie.
Dodatkową atrakcją tegorocznego przeglądu był występ
zespołu „Polonez” ze Szwecji, uczestnika Festiwalu
Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. W sierpniu,
w Gniewczynie Łańcuckiej świętowaliśmy zakończenie
zbiorów. Gminne Dożynki to okazja, by nie tylko
spotkać się z rolnikami, ale i podziękować im za wielki
trud codziennej pracy. Wieńce prezentowane przez
poszczególne sołectwa podczas tegorocznych dożynek po
raz kolejny wzbudziły podziw i uznanie, a delegacja

z naszej gminy reprezentowała Podkarpacie na Dożynkach Prezydenckich.
Cieszy fakt, że za wieniec
i ogólną prezentację otrzymaliśmy piąte miejsce. Ostatnio
uczciliśmy 75 rocznicę wydarzeń związanych z kampanią
wrześniową w Tryńczy. Kolejna już rekonstrukcja obrony
mostu była znakomitą lekcją historii.
Szanowni Państwo, w dalszym ciągu konsekwentnie
wspólnie z Radą Gminy realizujemy założenia związane ze
zrównoważonym rozwojem naszej gminy. Nowe perspektywy rozwoju Gminy Tryńcza wiążemy z Programem
Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru Wsparcia. Przystąpienie do tego programu,
stwarza możliwości pozyskania dokumentacji, która zostanie opracowana w ramach projektu.
Ostatnie trzy miesiące to czas intensywnej pracy zarówno w sferze inwestycyjnej, kulturalnej, oświatowej,
a także opiekuńczej. Udało się nam pozyskać sprzęt rehabilitacyjny i utworzyć
wypożyczalnię. Pozyskaliśmy
owoce i warzywa, które rozdane zostały wszystkim
chętnym.
Realizacja tak wielu zadań możliwa była dzięki
środkom zewnętrznym pozyskanym przez poszczególne
referaty i jednostki, jak również środkom pochodzącym
z budżetu gminy. Dziękuję radnym Rady Gminy za dobrą
i owocną współpracę, zrozumienie potrzeb
poszczególnych sołectw i mieszkańców, sołtysom, KGW
i LKS-om, druhom z OSP za wielkie zaangażowanie
w działalność na rzecz rozwoju poszczególnych
społeczności. Dziękuję również moim współpracownikom.
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji
Narodowej życzę nauczycielom, pracownikom oświaty,
uczniom i rodzicom spełnienia marzeń, satysfakcji
z osiągnięć edukacyjnych oraz uśmiechu na co dzień.
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Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY W KADENCJI 2010-2014
W mijającej kadencji:

Podjęte zadania:

•

•

•
•
•
•
•

odbyło się 47 sesji Rady Gminy, w tym 4 uroczyste wyjazdowe i 8 nadzwyczajnych,
średnia frekwencja wynosiła 91,8%,
podjęto 357 uchwał,
komisje odbyły 76 posiedzeń i 16 kontroli,
średnia frekwencja wyniosła 81%,,
na sesjach gościliśmy szefów POPR, ARiMR, Izby
Rolniczej, policji, posłów, marszałka, przedstawicieli
firm ubezpieczeniowych, funduszu samorządowego,
księdza z Jagiełły będącego na misjach w Kanadzie,
a także prezydenta Gossau (Szwajcaria).

•
•
•
•

wytypowanie Ubieszyna, Gorzyc i Gniewczyny
Łańcuckiej do udziału w Podkarpackim Programie
Odnowy Wsi. W ramach tego programu trwa budowa
„grzybka” w Gniewczynie Łańcuckiej,
gospodarka śmieciowa oraz usuwanie eternitu,
wydzielenie funduszu sołeckiego dla poszczególnych
wsi,
przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania ich bezdomności,
zarządzenie wyborów uzupełniających sołtysa wsi
Gorzyce.

Ważniejsza tematyka sesji:

Ważniejsze uchwały:

•

•

•
•

•
•

•
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coroczne uchwalanie budżetu i rozliczanie z jego
wykonania wraz z podjęciem stanowiska w sprawie
absolutorium dla wójta gminy,
coroczne uchwalanie podatków i opłat, w tym za
wodę, ścieki i śmieci,
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi
i województwu na realizację ich zadań (szczególnie
drogowych) na terenie gminy,
sprzedaż i nabywanie działek, dzierżawienie działek
i pomieszczeń gminnych,
funkcjonowanie oświaty, kultury i sportu, opieki
społecznej, ładu i porządku publicznego,
bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego,
funkcjonowanie jednostek podległych Radzie Gminy.

•

przystąpienie do nowelizacji statutów sołectw
i powołanie komisji do ich opracowania,
zmiany planów przestrzennej zabudowy gminy
i odnowy wsi.

Równie intensywnie pracowały stałe Komisje Rady
Gminy:
•

wszystkie komisje analizowały i opiniowały materiały
oraz projekty uchwał na sesje rady gminy.

Ponadto poszczególne komisje zajmowały się:
• Komisja ds. Rolnictwa i Opieki Społecznej włączyła
się w akcję usuwania skutków nawałnicy
z gradobiciem, jaka nawiedziła Tryńczę, Ubieszyn
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•

•

•

i Wólkę Małkową w 2013 r. Dokonały one oceny
s kut kó w na wał ni c y w p os zc ze gól n ych
gospodarstwach i podjęły stanowiska w sprawie
ws par cia pomocą fi nansową, r zeczową
i usługową rodzin najbardziej poszkodowanych.
Komisja Rolna wiele uwagi poświęciła również
sprawom utrzymania dróg w gminie. Organizowała
spotkania z zarządcami dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych w zakresie ich
utrzymania i remontów. Wiele uwagi poświęciła
również rozwiązaniu problemu usuwania śmieci
i eternitu.
Komisja ds. Zdrowia i Opieki Społecznej prowadziła
uzgodnienia w sprawie powstania gabinetu
rehabilitacyjnego w Tryńczy, a także związane
z zagrożeniami patologicznymi i dożywianiem dzieci
w szkołach.
Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu
przeprowadziła wizytację wszystkich placówek

szkolnych pod kątem bezpieczeństwa w szkołach oraz
poziomu odpowiedzialności i zaradności kierownictwa
szkół w pokonywaniu różnorodnych trudności oraz
funkcjonowania opieki przedszkolnej. Sporządziła
raporty obrazujące potrzeby remontowe i zakupowe dla
poszczególnych szkół. Ponadto rozwiązywała problemy
natury finansowo-bytowej placówek szkolnych oraz
poziomu nauczania w szkołach. Zajmowała się również
poziomem funkcjonowania jednostek kultury TCK
i GBP oraz sportu LKS pod kątem realizacji przez nich
merytorycznych zadań.
• Komisja ds. Budżetu i Finansów RG czuwała nad
prawidłową gospodarką finansową w gminie oraz
umiarkowaną polityką podatkową w stosunku do
społeczeństwa.
Należy również wspomnieć, że w tej kadencji zostało
powołane Prezydium Rady Gminy, które wspiera Wójta
Gminy w realizacji zadań gminnych. Ogółem odbyło się
7 spotkań w tym zakresie.
Edward Wiecheć

WIZYTA PREZYDENTA GOSSAU

Prezydent gminy Gossau Thomas Binder podczas sesji Rady Gminy

W ramach projektu „Zdobywanie nowych
doświadczeń w dziedzinie kultury w gminie Tryńcza
w oparciu o wymianę szwajcarsko - polską"
realizowanego przez Trynieckie Centrum Kultury,
w naszej gminie przebywał z rewizytą prezydent
szwajcarskiej gminy Gossau - Thomas Binder. Podczas
kilkudniowego pobytu gość ze Szwajcarii zwiedził Urząd
Gminy. Udał się również do jednostek samorządowych,
aby zobaczyć, jak funkcjonuje polska administracja.
Odwiedzając Zespół Szkół w Tryńczy obserwował, jak

przebiegają tutejsze lekcje.
Thomas Binder był
również obecny podczas
obchodów
90-lecia
działalności
OSP
w Ubieszynie. 16 września
br. wziął udział w sesji
Rady Gminy. Podczas
obrad została podpisana
umowa o wymianie
kulturowej w ramach
projektu. Prezydent Gossau
zwiedził także naj piękniejsze zakątki naszej
gminy. Był zaskoczony
tym, jak zmieniła się
Polska w ciągu 10 lat,
które upłynęły od jego
ostatniej wizyty. Ogromne
wrażenie
wywarła
prezydencie również gmina
Tryńcza. Pan Binder
zwrócił uwagę na wysoki
poziom naszej infrastruktury.
- Przejeżdżałem przez wiele polskich miejscowości
i muszę przyznać, że wasza gmina zdecydowanie
wyróżnia się na tle innych. Panuje tutaj porządek, którego
można pozazdrościć — stwierdził szwajcarski gość.
Był również mile zaskoczony otwartością
i gościnnością gospodarzy oraz nieschodzącym z twarzy
uśmiechem mieszkańców.
Barbara Chmura

Logo projektu
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GMINA TRYŃCZA NAGRODZONA

Wizytatorzy podczas audytu

Już po raz ósmy gmina Tryńcza wzięła udział
w konkursie Gmina Fair Play – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji, afiliowanym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej. Schemat eliminacji do konkursu zakładał
uzupełnienie ankiety, a następnie weryfikację zawartych
w niej danych, co
zapewniało kwalifikację do II etapu
konkursu.
Wizytujący gminę
audytorzy w pierwszej kolejności przeprowadzili
kompleksową rozmowę z wójtem, kierownikami
referatów oraz pracownikami referatu inwestycji.

W drugiej części audytu odbyło się spotkanie
z zaproszonymi inwestorami oraz
przedstawicielami dostawców mediów
i różnych instytucji.
Audyt odbył się
22
sierpnia
i zakończył wynikiem pozytywnym.
Oprócz tytułu
„Gmina Fair Play
2014”, aplikowaliśmy także w konkursie
„Przyjazna Polska” w kategorii „Dobre
miejsce zamieszkania”. Przebieg konkursu
był podobny. Najpierw ankieta, następnie
audyt polegający na rozmowie
z kierownictwem urzędu i pracownikami.
Ostatnim etapem była wi zytacj a
realizowanych przedsięwzięć oraz miejsc
związanych z certyfikacją tematyczną.
Konkurs ma na celu wyróżnienie gmin, które m.in. tworzą
dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych,
przywiązują dużą wagę do prawidłowego funkcjonowania
placówek oświatowych do wykorzystywania bazy
sportowo-rekreacyjnej oraz prowadzą zrównoważony
rozwój. W tej kategorii audyt również zakończył się
wynikiem pozytywnym.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi
17 października br. w Warszawie z udziałem dziennikarzy
reprezentujących ogólnokrajowe media. Natomiast
wręczenie statuetek i certyfikatów będzie miało miejsce,
jak co roku, podczas grudniowej gali w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.
Dominika Kozak

FINANSE GMINNE ZA OSIEM MIESIĘCY
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest
uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok
budżetowy. Stanowi roczny plan dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet
Gminy Tryńcza na koniec sierpnia br. kształtował się
następująco:
• dochody 32,9 mln zł - zrealizowano 17,2 mln zł, co
stanowi 52,2% w stosunku do planu,
• wydatki 35,4mln. zł – wykonano 18,1 mln zł, czyli
51,0% z zakładanego planu.
Analizując stopień zaawansowania realizowanych
zadań, można bez wątpienia stwierdzić, że duża część
inwestycji wykonywana jest z udziałem środków
zewnętrznych. Wiąże się to z potrzebą zaangażowania
środków własnych gminy, a po zakończeniu i rozliczeniu
inwestycji następuje refundacja. Po stronie wydatków
znaczące pozycje w budżecie stanowią: drogi,
modernizacje i remonty obiektów komunalnych, wydatki
na pomoc społeczną, zadania oświatowe.
Ustawa o finansach publicznych nakłada na samorządy
obowiązek realizacji budżetu przy zachowaniu szeregu
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wskaźników. Jednym z nich jest poziom zadłużenia
w stosunku do dochodów budżetu. Maksymalna, górna
granica określona prawem wynosi 60%, natomiast
w przypadku wykonania budżetu w naszej gminie za
osiem miesięcy wynosi 15,4%. Jak widać, jest to
bezpieczny poziom zadłużenia. Należy zwrócić uwagę na
to, że środki są angażowane na realizację rozpoczętych
zadań inwestycyjnych.
Reasumując, wydawane pieniądze przyczyniają się do
poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców
naszej gminy. W roku bieżącym zorganizowano wiele
imprez kulturalnych, na które udało się pozyskać środki
zewnętrzne. W budżecie gminy na br. zaplanowane środki
zewnętrzne, zarówno na zadania inwestycyjne, jak
i kulturalne, stanowią 23,4% planowanych dochodów
ogółem. Również jednostki organizacyjne gminy
pozyskały środki na tzw. projekty miękkie.
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Teresa Wielgos

DLA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

NOWE PARKINGI

Końcem lipca br. zakończyliśmy budowę chodników
przy drogach powiatowych w Gniewczynie Łańcuckiej,
Gorzycach, Tryńczy i Ubieszynie, finansowaną
z budżetu gminy w ramach poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców. Inwestycja obejmowała budowę czterech
odcinków chodnika, tj. w Gniewczynie Łańcuckiej –
Nowa Wieś od WDK do mostu na rzece Wisłok, przy
drodze powiatowej relacji Ubieszyn – Tryńcza oraz
kontynuację budowy chodnika w Gorzycach przy
drodze powiatowej Gorzyce – Sieniawa i Tryńcza –
Wólka Małkowa.
Parking w Gniewczynie Łańcuckiej

Końcem sierpnia zakończyła się budowa parkingu
wraz z oświetleniem ulicznym w Gniewczynie
Łańcuckiej
przy
cmentarzu.
Wykonawca
–
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
z Tomaszowa Lubelskiego na terenie przeznaczonym pod
parking wykonał podbudowę z tłucznia kamiennego,
a następnie ułożył nawierzchnię z masy mineralno –
bitumicznej.
W ten sposób powstało 111 miejsc parkingowych,
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz droga
dojazdowa i wyjazdowa z parkingu. Ponadto w ramach
zadania powstało oświetlenie uliczne drogi prowadzącej
do cmentarza.
- Dzięki tej inwestycji rozwiązaliśmy problem dojazdu
do cmentarza, który był szczególnie uciążliwy podczas
różnych uroczystości. Teraz jest wystarczająco dużo
miejsc parkingowych, rozwiązał się także problem
komunikacji – mówi z zadowoleniem radny, Stanisław
Kogut.

Chodnik w Ubieszynie

Łącznie w ramach tego zadania powstało ponad
2,5 km bezpiecznych tras dla pieszych. Koszt całkowity
inwestycji to 970 500 zł.

Chodnik w Gniewczynie Łańcuckiej - Nowa Wieś

We wrześniu zakończona została także budowa
parkingu przy kościele w Wólce Małkowej. Pracownicy
Spółdzielni Usług Drogowo – Rolniczych w Grodziska
Dolnego, którzy realizowali to zadanie ułożyli
nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej. Po
namalowaniu pasów powstało 26 miejsc parkingowych.

- Środki z budżetu przeznaczone zostały na słuszny cel,
jakim jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
W przyszłym roku poczynimy starania, aby sieć
chodników nadal rozbudowywać – mówi radny, Antoni
Rzeczyca.
Warto dodać, że już wkrótce rozpocznie się
budowa kolejnego odcinka chodnika od ronda do Wólki
Ogryzkowej, który zapewni ciągłość trasy wzdłuż drogi
krajowej.

Dominika Kozak

Dominika Kozak

Parking w Wólce Małkowej

Echa znad Sanu i Wisłoka

7

LEPSZE DROGI
Mija kolejny sezon wiosenno – letni, który jak co roku
wiązał się z modernizacją sieci dróg na terenie gminy.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, spora część budżetu
przeznaczona została właśnie na ten cel. Warto również
wspomnieć o cyklicznie realizowanych zadaniach przy
udziale środków zewnętrznych. W bieżącym roku
wyremontowaliśmy ponad 15 km dróg gminnych na

łączną kwotę opiewającą na 2,8 mln zł, przy czym część
kosztów pokryły dotacje z różnych źródeł, o które
corocznie aplikujemy.
- W Gorzycach większość dróg gminnych została zrobiona
tzw. nakropką, jest to pierwszy etap prac. W dalszej
kolejności drogi te zostaną utwardzone asfaltem - mówi
radny Leszek Flak.

Stanisław Gliniak podczas odbioru drogi w Tryńczy

Leszek Flak na wyremontowanej drodze w Gorzycach

Tabela obrazuje zakres remontów infrastruktury drogowej, które w bieżącym roku dzięki wójtowi i radzie gminy udało
się wykonać.
Remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi
l.p.
miejscowość, nazwa/nr
długość
zakres
drogi
1.
Podbudowa z tłucznia kamienneGorzyce
–
Borki 650 mb
nr 111018
go + nawierzchnia z masy
mineralno – bitumicznej

wartość zadania
[zł]
145 tys.

Źródło finansowania
dotacja:
116 tys. zł
(PUW)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
l.p.
1.

miejscowość,
nazwa/nr drogi
Tryńcza,
nr 462, 387,295

długość
1120 mb

zakres

wartość zadania
[zł]

Podbudowa z tłucznia kamiennego + nawierzchnia z masy
mineralno – bitumicznej
773 tys.

2.

Ubieszyn
nr 413, 399

700 mb

Podbudowa z tłucznia kamiennego + nawierzchnia z masy
mineralno – bitumicznej

źródło finansowania

dotacja:
406 tys. zł
(PUW)

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
l.p.
1.
2.
3.
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miejscowość,
nazwa/nr drogi
Gorzyce,
nr 1524
Tryńcza,
nr 365/1
Ubieszyn,
nr 266

długość
780 mb
370 mb
430 mb

zakres
Utwardzenie tłuczniem
kamiennym
Utwardzenie tłuczniem
kamiennym
Utwardzenie tłuczniem
kamiennym

Echa znad Sanu i Wisłoka

wartość
zadania [zł]

180 tys.

źródło
finansowania

157 tys. zł

Fundusz Sołecki 2014
l.p.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

miejscowość
nazwa/nr drogi
Głogowiec,
nr 310
Gniewczyna Łańcucka
nr 100/3
Gniewczyna Tryniecka
Nr 989
Gorzyce
Nr 93
Gorzyce
Nr 276
Gorzyce
Nr 203
Jagiełła
Nr 631
Jagiełła
Nr 1304/2
Jagiełła
Nr 1120
Tryńcza
Nr 422
Tryńcza
Nr 844
Ubieszyn
Nr 234
Ubieszyn
Nr 741
Ubieszyn
Nr 182
Ubieszyn
Nr 224
Wólka Małkowa
Nr 321
Wólka Małkowa – parking dz.
361/1
Wólka Ogryzkowa
Nr 1

długość
240 mb
590 mb
172 mb

zakres
Nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Podbudowa z tłucznia kamiennego +
nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej

wartość
zadania [zł]
45 450,00

źródło
finansowania

39 523,00

39 349,00

budżet gminy +
środki zewnętrzne

116 mb
91 mb

Podbudowa z tłucznia kamiennego +
skropienie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów

36 863,00

Podbudowa z tłucznia kamiennego +
skropienie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów

45 025,00

84 mb
38 mb
40 mb
103 mb
72 mb
300 mb

Podbudowa z tłucznia kamiennego +
skropienie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów

35 970,00

40 mb
76 mb
46 mb

Podbudowa z tłucznia kamiennego +
skropienie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów

31 178,00

42 mb
215 mb
Nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej
108 mb

Radny Janusz Kornafel na drodze w Jagielle

Nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej

95 908,00

18 95,00

Droga w Ubieszynie

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Mieszkaniec Ubieszyna na drodze gminnej w Ubieszynie

Sołtys Franciszek Pusztuk na drodze w Jagielle

Modernizacja dróg na terenie gminy Tryńcza – cześć 1
l.p.
1.

2.
3.
4.

miejscowość
nazwa/nr drogi
Gniewczyna Łańcucka
Nr 3741, 3235, 1956, 2788,
2723, 3034-2975, 3381, 3055,
3482/4, 3478/3, 2847
Gniewczyna Tryniecka
Nr 1898, 1071/2, 956/2
Jagiełła
Nr 1120
Ubieszyn
Nr 81

długość

zakres

wartość zadania [zł]

źródło finansowania

1795 mb

411 mb
nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej

103 mb

545 tys.

budżet gminy

235 mb

Modernizacja dróg na terenie gminy Tryńcza – część 2
l.p.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

miejscowość
nazwa/nr drogi
Gniewczyna Łańcucka
Nr 2319, 2485, 3059, 3012

Gniewczyna Tryniecka
Nr 1682, 129, 1275
Gorzyce
Nr 979, 970, 1308/1, 1588,
1020, 1050
Jagiełła
Nr 192, 127, 1270, 1421, 887,
228
Tryńcza
Nr 1652, 1395, 910, 938-979
Ubieszyn
Nr 820, 383-356, 475-535
Wólka Ogryzkowa
Nr 99
Głogowiec
Nr 698, 309

Długość
łącznie
1022 mb

zakres

wartość zadania [zł]

źródło finansowania

655 mb
1061 mb

skropienie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów / utwardzenie tłuczniem kamiennym

budżet gminy
811 tys.

620 mb

1345 mb
906 mb
225 mb
305 mb

Dominika Kozak
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GMINA BEZ AZBESTU
Dzięki aplikowaniu o dotację na usuwanie wyrobów
zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie od 2012 r. realizujemy program usuwania
azbestu, dzięki któremu zainteresowani mieszkańcy
gminy mogą usunąć ze swojego gospodarstwa szkodliwy
materiał w bezpieczny sposób oraz po znacznie
mniejszych kosztach.
Poniższa tabela przedstawia ilość usuniętego azbestu,
koszty oraz liczbę gospodarstw, które skorzystały z tej
możliwości w latach 2012 - 2013 , a także plan realizacji
zadania na 2014 r.
Rok

Liczba
gospodarstw

Ilość usuniętego
azbestu [t]

Łączny
koszt prac
[zł]

2012

41

83

26 841,93

Kwota dofinansowania
z WFOŚiGW
[zł]
22 815,64

2013

77

217

93 647,00

79 600,00

2014

29

56

27 565,00

27 565,00

Łącznie

147

356

148 053,93

129 980,64

W 2010 r. w poszczególnych sołectwach gminy
Tryńcza przeprowadzona została inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest. Oszacowano, że na
terenie całej gminy znajduje się 1 330,98 ton azbestu.
Termin zakończenia prac związanych z usuwaniem
szkodliwych materiałów przypada na 2032 rok. Do
usunięcia pozostało jeszcze ok. 950 ton.
Dzięki dotacjom z Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, koszty ponoszone przez
właściciela nieruchomości związane z demontażem,

DOSKONALIMY DZIAŁANIA OSP
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy to
jedno z priorytetowych zadań, które jako samorząd
staramy się realizować w możliwie najszerszym zakresie.
Jednym z elementów tych przedsięwzięć jest podnoszenie
jakości i skuteczności działań jednostek ochotniczych
straży pożarnych działających na naszym terenie.
W bieżącym roku w ramach realizowanej inwestycji
pn. „Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej na terenie gminy Tryńcza”
wszystkie budynki OSP (oprócz Tryńczy) zostały
zmodernizowane poprzez docieplenie ścian i wykonanie
elewacji zewnętrznych. W Głogowcu, Gniewczynie
Łańcuckiej, Trynieckiej i Ubieszynie wymieniono także
drzwi garażowe. Ponadto, dzięki współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udało się pozyskać
dodatkowe środki na zakup nowoczesnego agregatu
wysokociśnieniowego dla jednostki OSP w Tryńczy.
Dzięki wsparciu finansowemu zakupiony został także
lekki samochód strażacki dla jednostki w Ubieszynie,
którego oficjalne przekazanie miało miejsce 14 września
br. Warto również dodać, że wszystkie jednostki z terenu

Odbiór azbestu z gospodarstw do utylizacji

transportem i utylizacją azbestu są zdecydowanie
mniejsze.
W przyszłym roku również planujemy przystąpić do
realizacji kolejnego etapu prac. Liczymy, że następna
akcja spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem
mieszkańców, gdyż realizacja programu usuwania azbestu
leży w naszym wspólnym interesie.

Z e s t a w ie n ie ilo ś c i u s u n ię t e g o
a z b e stu

201 2

2013

2014

p o z o s t a ło

Dominika Kozak
gminy Tryńcza zostały wyposażone w nowe umundurowanie.
- Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
żeby ten samochód trafił do strażaków z Ubieszyna.
Pozostaje mieć nadzieję, że nie będziemy musieli z niego
często korzystać – mówi z zadowoleniem Zdzisław Kulpa,
prezes OSP w Ubieszynie.

Nowy agregat wysokociśnieniowy dla OSP Tryńcza

Echa znad Sanu i Wisłoka
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PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2014 PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Data i miejsce złożenia
wniosku

Status realizacji

Nazwa projektu

Wartość całkowita
projektu [zł]

Kwota dofinansowania
[zł]

termin zakończenia
realizacji

1

2

3

4

5

6

sierpień 2012
Urząd Marszałkowski

projekt zrealizowany

1 603 501,70

1 200 000,00

czerwiec
2014

trwa realizacja

2 497 074,72

994 131,00

Poprawa infrastruktury energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Tryńcza

Echa znad Sanu i Wisłoka

Podniesienie jakości i warunków kształcenia
w ZS na terenie Gminy Tryńcza
Budowa siłowni na wolnym powietrzu –
outdoor fitness w m. Tryńcza, Gorzyce,
Gniewczyn Łańcucka
Budowa placów zabaw w m. Gniewczyna Łańcucka, Tryńcza i Wólka Ogryzkowa
Remont dróg gminnych w m. Tryńcza i
Ubieszyn w ramach NPPDL
Remont drogi gminnej w m. Gorzyce –
Borki w ramach usuwania skutków powodzi
Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach środków z
PFRON
Budowa spływu kajakowego na rz. Wisłok w Gminie Tryńcza
Budowa społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Tryńcza
Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody
w m. Jagiełła wraz z rozbudową sieci
wod-kan w m. Tryńcza i Wólka Ogryzkowa

listopad 2012
Urząd Marszałkowski

wrzesień
2014

lipiec 2012
LGD Kraina Sanu

projekt zrealizowany

czerwiec 2013
Urząd Marszałkowski

podpisana umowa z wykonawcą

1 579 634,21

wrzesień 2013
PUW Rzeszów

trwa realizacja

1 290 303,44

645 151,00

sierpień
2014

grudzień 2013
PUW Rzeszów

Zrealizowane

145 000,00

116 000,00

sierpień
2014

styczeń 2014
Starosta Przeworski

projekt zrealizowany

124 925,00

luty 2014
LGD Kraina Sanu / UM
styczeń 2013
Władza Wdrażająca Programy Europejskie

trwa weryfikacja wniosku

317 017,05

116 000,00

grudzień
2014

2 586 040,00

2 586 040,00

grudzień
2015

czerwiec 2014
Urząd Marszałkowski

trwa weryfikacja wniosku

1 585 941,39

967 037,00

czerwiec
2015

trwa realizacja

29 840,40

23 872,32

500 000,00

60 939,00 zł

maj
2014
listopad
2014

sierpień
2014

115 900,00
72 000,00

10 745,00

6 790,00
9 700,00

Dobiegają końca prace budowlane realizowane w ramach projektu
pn. „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na
terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne
i rozbudowę Zespołu Szkół w Tryńczy o obiekt wielofunkcyjny”. Jak już
informowaliśmy we wcześniejszych numerach biuletynu, projekt zakłada
budowę nowoczesnego obiektu, który pełnił będzie funkcję
m.in. dydaktyczną, kulturalną i sportową.

7 521,50

14 360,00
17 950,00

646 920,00

10 000
93 500,00

październik
2014

WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI

zrealizowane

trwa realizacja

W budynku znajdować się będzie także stołówka oraz pokoje dla
sportowców. Poddasze istniejącej hali sportowej wykorzystane zostanie
na pracownię plastyczną i astronomiczną. Ponadto zaadaptowane
zostaną pomieszczenia na potrzeby przedszkola. Obecnie trwają prace
wykończeniowe obiektu. Wykonawca jest na etapie montażu drzwi
wewnętrznych, układania płytek, malowania ścian oraz wyposażenia
pracowni.

marzec 2014
WFOŚiGW
grudzień 2013
WFOŚiGW

zrealizowane
wrzesień 2013
WFOŚiGW

zrealizowane

zrealizowane

Budowa grzybka tanecznego w Gniewczynie Łańcuckiej
Zakup agregatu wysokociśnieniowego
dla OSP Tryńcza
Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP
Tryńcza
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki
OSP Tryńcza
Zakup średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla OSP Tryńcza
Zakup wyposażenia dla jednostki OSP
Gorzyce

maj 2014
Urząd Marszałkowski
luty 2014
WFOŚiGW
październik 2013
WFOŚiGW

trwa realizacja

Obiekt wielofunkcyjny przy Zespole Szkół w Tryńczy

Przekazanie tablic interaktywnych

Drugą, równie ważną częścią projektu był zakup sprzętu
multimedialnego dla uczniów Zespołów Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej, Gorzycach i Tryńczy.
- Tablice interaktywne trafią do pracowni matematyczno-fizycznej
i językowej. Dzięki temu lekcje będą jeszcze ciekawsze - twierdzi
Andrzej Swatek, dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.
Warto dodać, że inwestycja współfinansowana jest ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość zadania
wyniesie 2,3 mln zł, zaś kwota dofinansowania to ponad 886 tys. zł.
Dominika Kozak
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„GRZYBEK” TANECZNY

Już wkrótce mieszkańcy Gniewczyny Łańcuckiej będą
mogli korzystać z nowego „grzybka” tanecznego, który
właśnie powstaje przy Wiejskim Domu Kultury.
„Grzybek” wykonany został z konstrukcji stalowej
z drewnianą podłogą oraz pokryty blachą. Ściany
stanowić będą specjalne płyty imitujące matową szybę.
Warto wspomnieć, że dzięki inicjatywie sołtysa wsi
Gniewczyna Łańcucka, sołectwo otrzymało wsparcie

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Przed końcem roku wycenione i przeznaczone do
sprzedaży zostaną kolejne działki, tj. 1429/3 w Jagielle,
nr 1602/5, 1602/6 i 1602/7 w Gorzycach, a także
mieszkanie w budynku po byłej lecznicy zwierząt
w Gorzycach. Szczegółowe informacje w sprawie
sprzedaży lub dzierżawy działek można uzyskać
w Urzędzie Gminy Tryńcza w pok. nr 3 lub telefonicznie
16 642 12 21 wew. 33.
Oprócz kupna, mieszkańcy korzystają także
z dzierżawy mienia gminnego, które głównie
przeznaczają na cele rolnicze. Tabela przedstawia ilość
wydzierżawionych gruntów mienia w poszczególnych
miejscowościach.

finansowe na ten cel w wysokości 10 tys. zł w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 20112016. Wartość wykonanego zadania to ponad 90 tys. zł.
- Potrzeba budowy „grzybka” była od dawna, dlatego
cieszę się, że w końcu udało się to zrealizować. Mam
nadzieję, że obiekt służył nam będzie jak najdłużej – mówi
z zadowoleniem Roman Kozyra, sołtys wsi Gniewczyna
Łańcucka.
Dominika Kozak
l.p.

Miejscowość

Nr
działki

Powierzchnia
[ha]

Cena wywoławcza
[zł]

1.

Gniewczyna Łań.

2019/3

0,96

46 656,00

2.

Gniewczyna Łań.

2337/2

0,20

12 940,00

3.

Gorzyce

1307/1

0,13

13 729,00

4.

Gorzyce

1307/4

0,11

15 009,00

5.

Gorzyce

1307/5

0,08

9 777,00

6.

Gorzyce

74/3

0,12

17 822,00

7.

Gorzyce

74/4

0,12

17 934,00

8.

Gorzyce

74/5

0,12

17 948,00

9.

Wólka Ogryzkowa

195/11

0,15

22 191,00

Dorota Szelepa
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INFORMACJE ARiMR
Płatności w ramach
wsparcia bezpośredniego od
2015 roku będą składały się
z większej liczby elementów
niż do tej pory i rolnicy będą
mogli
ubiegać
się
o następujące dopłaty:
- jednolitą płatność obszarową
(JPO) - 44,7% całej puli finansowej:
• płatności z tytułu zazieleniania (tzw. płatność z tytułu
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu
i środowiska;
• 30% całej puli finansowej;
• płatności dla młodych rolników - 2% całej puli
finansowej;
• płatności związane z produkcją (tzw. dobrowolne
wsparcie powiązane z produkcją) - 15% całej puli
finansowej, w tym 2% na dopłaty do uprawy roślin
wysokobiałkowych;
• płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjna) 8,3 całej koperty finansowej;
• przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu
niezwiązana z produkcją).
Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady
przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest
wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw.
Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty
orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17%
gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty
bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im
wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku
dywersyfikacji upraw. A to oznacza, że siejąc w tym
roku oziminy muszą dopilnować, by te zasady zostały
zachowane. Dywersyfikacja polega na obowiązkowym
wprowadzeniu, w zależności od powierzchni
gospodarstwa, kilku rodzajów upraw. I tak, jeżeli rolnik
posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha do
30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej
dwie uprawy, przy czym główna uprawa nie może
zajmować więcej niż 75% całego areału. Natomiast
w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest
większa niż 30 ha, rolnik musi wprowadzić tam trzy
uprawy. Wielkość areału pierwszej uprawy nie może
przekraczać 75% całkowitej powierzchni, a dwóch upraw
łącznie 95%.
Zasady przyznawania wsparcia w ramach Jednolitej
Płatności Obszarowej (JPO) nie zmieniły się
w stosunku do obowiązujących wcześniej. Czyli płatność
ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą
działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów.

Wyjątek stanowią rolnicy,
którzy mają mniej niż
1 ha użytków rolnych,
lecz posiadają bydło,
krowy, owce czy kozy,
a więc przysługuje im
płatność
związana
z produkcją. Przy czym
warunkiem otrzymania
wsparcia będzie to, że
w danym roku należna im
łączna kwota płatności
wyniesie co najmniej
200 euro. Co roku na realizację JPO będzie przeznaczane
ponad 1,5 mld euro, a stawka na 1 ha wyniesie
ok. 110 euro.
Specjalne rozwiązania w systemie płatności
bezpoś r edni ch pr zygot owano dl a r ol ników
gospodarujących na niewielkich areałach. Od 2015 roku
mają mieć oni możliwość skorzystania z tzw.
uproszczonego systemu wsparcia. Wybierając ten system
będą zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej
zgodności (Cross Compliance) oraz wypełniania
tzw. praktyk
zazielenienia. Nie będą też objęci
publikowaniem ich nazwisk w wykazach beneficjentów
dopłat.
Do systemu płatności dla małych gospodarstw będą
włączeni automatycznie rolnicy, w przypadku, gdy łączna
kwota wsparcia bezpośredniego obliczona dla całego
gospodarstwa, nie przekroczy 1250 euro, chyba że nie
wyrażą na to zgody. Ważne jest to, że do takiego
uproszczonego systemu rolnicy mogą przystąpić tylko
w 2015 roku, bowiem zgodnie z obecnym stanem
prawnym w kolejnych latach nie będzie to już możliwe.
Wysokość płatności w ramach tego systemu będzie
obliczana jako suma poszczególnych rodzajów płatności
należnych rolnikowi z tym, że maksymalnie nie może być
to więcej niż równowartość 1250 euro na gospodarstwo.
Rolnicy, którzy kwalifikują się do objęcia systemem
płatności dla małych gospodarstw i zdecydują się na
przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi,
będą mogli ubiegać się, na warunkach określonych
w PROW 2014-2020, o specjalną, roczną premię
w wysokości 120% rocznej płatności, do otrzymania której
rolnik byłby uprawniony, pozostając w systemie dla
małych gospodarstw. Łączna kwota przewidziana na takie
wsparcie w wynosi ok. 130 mln euro.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Tomasz Bury
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Przeworsku
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MODERNIZACJA UJĘCIA WODY

GMINNY PATENT NA PIĘKNO
Lato to czas intensywnego dbania o zieleń
i estetykę krajobrazu. Kontakt z otoczeniem wywiera
bowiem pierwsze wrażenie i wpływa na ogólne
postrzeganie gminy Tryńcza. Dlatego też szczególnie
troszczymy się o zieleń, która dodaje uroku naszym
miejscowościom.
Z roku na roku przybywa terenów do pielęgnacji.
Wzrasta więc potrzeba zaangażowania większej liczby
osób do systematycznego utrzymania zieleni. Stąd też
w pracach porządkowych pracowników Komunalnego
Zakładu Budżetowego wspierało kilkanaście osób
zatrudnionych w ramach stażu zawodowego.

Agregat prądotwórczy na SUW w Jagielle

Na Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle, po
wcześniejszej wymianie szafy sterowniczej, początkiem
września br. zamontowany został agregat prądotwórczy.
Będzie on automatycznie uruchomiany w przypadku
wyłączenia zasilania z sieci energetycznej. Zastępcze
źródło zasilania w energię elektryczną rozwiązało
problem z częstym brakiem wody powodowanej
przerwami w dostawie prądu z sieci.
Władysław Tytuła

REMONTY OBIEKTÓW
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu
biuletynu, rozpoczął się remont zaplecza Komunalnego
Zakładu
Budżetowego. Objął on
dach, a w następnej
kolejności otynkowano na zewnątrz
budynki garażowe
i pomalowano całą
elewację. Ułożono
także wokół budynku
opaskę
z kostki brukowej.
Dzięki tym pracom
budynki
zostały
zabezpieczone
przed niszczącym
działaniem czynników
atmoOdnowiony korytarz w WDK w Ubieszynie sferycznych.
Prace remontowe prowadzone były również
w Ubieszynie, gdzie odnowiono pomieszczenia wewnątrz
Wiejskiego Domu Kultury. Na parterze pomalowana
została jedna sala oraz sanitariaty. W korytarzu
wymienione zostały drzwi i położono tynk mozaikowy.
Następnie pomalowano klatkę schodową prowadzącą na
piętro oraz niektóre pomieszczenia oraz garaż OSP.

Ciągi kwiatów w Gorzycach

Na bieżąco koszono trawę na trawnikach, skwerach
oraz wzdłuż chodników. Pozostałe mienie było wykaszane
według potrzeb zgłaszanych przez sołtysów
poszczególnych miejscowości. Zajmowano się plewieniem
rabat. Opryskiwano trawę rosnącą na chodnikach
i poboczach dróg. Systematycznie sprzątano także place
przed budynkami komunalnymi, chodniki, a także rondo
będące wizytówką całej gminy. Pracownicy Zakładu
odpowiedzialni byli również za przygotowywanie
i porządkowanie terenów, na których odbywały się
imprezy kulturalne.
Dodatkowo kontynuowane było koszenie traw wzdłuż
pasów drogowych. Wycięto także
krzewy, które
zagrażały bezpieczeństwu w miejscach utrudniających
widoczność na drogach. Oprócz pasów drogowych,
porządkowaniem objęte zostały również części pasów
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, których
zarządcy w dalszym ciągu nie do końca wywiązali się ze
swoich obowiązków.
Pomimo ciągłych starań o czystość i porządek, zdarzają
się nadal akty wandalizmu. Niszczone są znaki drogowe,
tabliczki z nazwami ulic, a także rozbijane szyby
w wiatach przystankowych. Koszt napraw zniszczonej
infrastruktury ponosimy wszyscy, dlatego też powinniśmy
reagować na tego typu zachowania.

Władysław Tytuła

16

Echa znad Sanu i Wisłoka

Aleksander Grabowiec

GMINA POMAGA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Mijająca kadencja przyniosła wielostronny rozwój
naszej gminy. Wpływ na tę sytuację mają przede
wszystkim ludzie, dlatego też zauważalny jest nacisk,
który kładzie się tutaj w rozwój młodego pokolenia.
Liczne staże, które gmina przyznaje, są ogromną szansą
dla osób wchodzących w życie zawodowe. Urząd Gminy
oraz podległe jednostki są miejscem, gdzie co roku
zdobywa doświadczenie coraz większa liczba osób.
W ciągu 4-letniej kadencji na staż zostały przyjęte
122 osoby. Od 2013 r. wśród stażystów znalazły się
osoby w wieku 50+ w ramach projektu „Więcej Szans
w Powiecie Przeworskim”. Ponadto gmina Tryńcza,
współpracując z Urzędem Pracy w Przeworsku,
przyjmuje osoby w ramach kilkumiesięcznych robót
publicznych, prac społeczno –użytecznych oraz prac
interwencyjnych.

Gmina Tryńcza przyjęła 195 takich osób. Osoby te
w dużym stopniu przyczyniły się do poprawienia estetyki
naszej gminy. Bezpłatnie pomagały rolnikom przy
wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, utrzymaniu
rabat kwiatowych, czystości, przez cały okres
wykonywały prace porządkowe przy drogach gminnych,
powiatowych, wojewódzkich na terenie naszej gminy,

Prace porządkowe przy drogach

chodnikach, rowach, pasach leśnych, mieniu gminnym,
cmentarzach wojennych, pomnikach, wokół obiektów
gminnych, parkingach. Pracowały w parku, sadziły krzewy
i drzewka, porządkowały plac pod rekonstrukcję bitwy,
Noc Kupały. Jesienią robotnicy pracowali przy zbieraniu
i suszeniu nasion kwiatów.
Z zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych
korzystało nieraz kilka osób z jednej rodziny, co
w znacznym stopniu wpływało na poprawę warunków
życia jej członków. Dzięki temu nie musieli oni korzystać
z pomocy GOPS.
Na przestrzeni lat 2011-2014 w Urzędzie Gminy oraz
podległych jednostkach z różnych form zatrudnienia
skorzystało ogółem 317 osób. Wzrastająca z roku na rok
liczba osób przyjmowanych na staże i w ramach innych
form zatrudnienia daje młodym ludziom szanse rozwoju
oraz stanowi jedyne źródło utrzymania. Staże dla osób 50+
to dowód, że gmina stawia nie tylko na młodych, ale daje
również szansę powrotu na rynek pracy osobom starszym.
Diagram obrazuje ilościowy udział różnych form
aktywizowania zawodowego bezrobotnych na przestrzeni
lat 2011-2014.
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PRZYWRACAMY ZDROWIE
Z Elżbietą Słysz, właścicielką Gabinetu
Rehabilitacji i Fizjoterapii w Gniewczynie Łańcuckiej
rozmawia Barbara Chmura.
Barbara Chmura: Dlaczego zdecydowała się Pani
przenieść działalność do własnego gabinetu?
Elżbieta Słysz: Decyzję o własnym lokalu podjęłam
w 2012 roku. Chcąc poszerzyć ofertę swoich usług
potrzebowałam nowego i większego lokalu o wyższym
standardzie, którego warunki zapewnią większy komfort
pacjentom.
B.Ch.: Czy starała się Pani
o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych na
wyposażenie gabinetu?
E.S.: Tak, złożyłam wniosek.
Procedura kompletowania
dokumentacji dobiega końca.
Mam nadzieję, że już
niedługo środki, o które się
ubiegałam
zostaną
przekazane, co pozwoli mi
na realizację założonych
celów.
B.Ch.: Z jakich usług mogą
skorzystać pacjenci w Pani
gabinecie?
E.S.: Pacjent, który trafi do
naszego gabinetu może
skorzystać z zabiegów
z zakresu fizykoterapii tj.: elektrolecznictwa, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, ultradźwięków
i ciepłolecznictwa. Nasza oferta poszerzyła się także
o wodolecznictwo, co zapewne ucieszy wielu naszych
pacjentów. Z zakresu kinezyterapii oferujemy szereg
ćwiczeń indywidualnych oraz w systemie ugul, a także
masażu leczniczego, segmentalnego i drenażu
limfatycznego. Przeprowadzamy zabiegi masażu bańką
chińską, gorącymi kamieniami, gorącą czekoladą oraz
kinesiotaping - skuteczne i szybkie usuwanie bólu zalecane przy kontuzjach sportowych.
B.Ch.: Z jakimi urazami i schorzeniami najczęściej
przychodzą do Pani pacjenci?
E.S.: Do gabinetu zgłaszają się pacjenci w trybie nagłym
z powodu doznanych urazów, jak również chorzy
zakwalifikowani do leczenia planowego. Prowadzimy
kompleksowe usprawnianie chorych po przebytych
zabiegach operacyjnych, po wymianie stawów
biodrowych, kolanowych, z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów, ze schorzeniami
neurologicznymi oraz innymi dysfunkcjami np. po
mastektomii, w stwardnieniu rozsianym, po udarze
mózgu, czy kontuzjach sportowych.
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B.Ch.: Obecnie do gabinetów fizjoterapii trafia coraz
więcej dzieci z wadami postawy. Jak Pani myśli, co jest
tego przyczyną?
E.S.: Warunki, w jakich żyjemy mają duży wpływ na
organizm dziecka. Niestety nie sprzyjają one zdrowemu
rozwojowi. Niedostatek ruchu, siedzący tryb życia,
długotrwałe przebywanie przed komputerem, niewłaściwe
obuwie, nieodpowiednio noszony i przepełniony tornister,
złe oświetlenie, stan psychiczny dziecka, zanieczyszczenia
środowiska powodują, że nasze dzieci nie rozwijają się
prawidłowo. Mała aktywność ruchowa sprawia, że mięśnie
są słabsze, a układy krążenia i oddechowy są mniej
wydolne. Organizm dziecka
staje się przez to bardziej
podatny na niekorzystne
zmiany.
B.Ch.: Czy w Pani zawodzie
należy ciągle podnosić
kwalifikacje i zdobywać
nowe umiejętności?
E.S: Fizjoterapeuta bez
wątpienia powinien stale
podnosić i rozwijać swoje
kwalifikacje. Musi dbać
o rozwój zawodowy,
zdobywać wiedzę, a także
umiejętności praktyczne. Jest
wręcz konieczne, aby
uczestniczyć w kursach,
szkoleniach, konferencjach,
prenumerować i czytać
fachowe czasopisma na temat nowości w branży.
Wszystko to wpływa na jakość wykonywanej przez niego
pracy, a co za tym idzie na sukces i powodzenie
w leczeniu pacjenta.
B.Ch.: Jaką radę w prowadzenie zdrowego trybu życia
dałaby Pani mieszkańcom naszej gminy?
E.S.: Jako fizjoterapeutka, a także instruktorka Nordic
Walking, mieszkańców naszej gminy zachęcam do
korzystania z wszelkich form aktywności fizycznej i ruchu
na świeżym powietrzu. Od dawna znane i niemalże święte
dla fizjoterapeuty są słowa dr Wojciecha Oczko, że "ruch
jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem
wzięte nie zastąpią ruchu".
B.Ch.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
zawodowych.
Barbara Chmura
Informacja
Od 01.10.2014 r. zmieniłam miejsce udzielania świadczeń
z lokalu usługowego Delikatesy Centrum Gniewczyna Łańcucka
146a do nowego lokalu Gniewczyna Łańcucka 697 położonego
przy głównej trasie Przeworsk- Sieniawa (obok
dawnej piekarni).
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ROZLICZAMY PALIWO ROLNICZE
Rolnicy rozliczyli paliwo rolnicze w tym roku po raz
drugi. Podatnicy posiadający własne grunty oraz
dzierżawy na terenie naszej gminy w pierwszym
półroczu mieli możliwość złożenia wniosków w lutym.
Ci, którzy nie zdecydowali rozliczyć się zimą lub jeśli nie
wykorzystali w pełni przysługującego im limitu, złożyli
wnioski w sierpniu. W roku 2014 zwrot podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi
81,70 zł (86 litrów na 1 ha użytków rolnych x 0.95 zł/l).
Pieniądze z pierwszego półrocza rolnicy uzyskali
w kwietniu, natomiast ci, którzy złożyli wnioski
w sierpniu, przelew na rachunek bankowy otrzymają
w październiku.
Zwrot podatku akcyzowego to wielkie udogodnienie
dla rolników. Dzięki zmniejszeniu kosztów zakupu
paliwa produkcja staje się bardziej opłacalna.
- Nie sądziłam, że złożenie wniosku w Tryńczy
przebiegnie tak sprawnie. Zwrot części pieniędzy
pozwoli mi na zakup paliwa na kolejny etap prac –
stwierdziła mieszkanka Wólki Pełkińskiej.

Przypominamy, że aby rozliczyć się w lutym
przyszłego roku należy gromadzić faktury VAT zakupu
oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2014 r. do
31 stycznia 2015 r.
Co roku w naszej gminie wzrasta liczba składanych
wniosków. Co za tym idzie, rolnicy odzyskują coraz
większe sumy podatku zawartego w cenie paliwa. Kwota
rocznego limitu zwrotu przysługująca gminie wynosi
444 tys. zł.
Wykres ilustruje, w jakim stopniu rolnicy wykorzystują
środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego za
paliwo.

Maria Grunt

USUWAJMY CHWASTY

NOWE DOWODY

Dbanie o czystość i porządek na terenie naszej gminy
to wspólna sprawa. Obowiązkiem właścicieli,
posiadaczy, zarządców, użytkowników wieczystych oraz
dzierżawców gruntów jest wykaszania traw oraz
niszczenia chwastów w obrębie swoich nieruchomości.
Prace porządkowe są istotne nie tylko ze względów
estetycznych. Zachwaszczone grunty i niewykoszone
trawy stanowią bowiem zagrożenie dla upraw rolniczych,
ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo
pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw
rolnych i lasów. Zaniedbane grunty stają się
sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego
rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni,
ślimaków itp.
Jest to również dodatkowy problem dla naszych
sąsiadów. Wysiew chwastów może generować
dodatkowe koszty związane z pielęgnacją ich upraw.
Z danych przekazanych przez sołtysów wsi wynika, że
problem odłogowanych i zachwaszczonych gruntów
nadal istnieje. Sprawa nie powinna być bagatelizowana,
ponieważ grunty te mogą stanowić zagrożenie dla całej
gminnej społeczności. Rolnicy, którzy złożyli wnioski
w ARiMR powinni wiedzieć, że utrzymanie kultury
rolnej jest również jednym z warunków otrzymania
dopłat.
Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy wizerunek naszej
gminy i za niego odpowiadamy.

Nowy wzór dowodu osobistego będzie obowiązywał od
1 stycznia 2015 roku. Znikną z niego informacje o adresie
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zabraknie też
zeskanowanego podpisu właściciela. Nowy dowód
osobisty ma być bardziej nowoczesny i przystający do
współczesnych czasów. Zmieni się także fotografia.
Będzie obowiązywała ta, którą możemy zobaczyć
w paszportach. Bez zmian zostaną natomiast wymiary
dokumentu. Dowód tożsamości będzie miał dziesięcioletni
okres ważności, z wyjątkiem dokumentów wydawanych
dla dzieci poniżej piątego roku życia.

Wzór nowego dowodu osobistego

Nowe dowody będą obowiązywać od 1 stycznia, ale nie
oznacza to, że stare stracą ważność. Nie będzie
konieczności wymiany dokumentów. Wniosek o nowy
dokument będzie można złożyć drogą elektroniczną.
(źródło: onet .pl)

Maria Grzebyk
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Ryszard Matyja
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GOPS NA PRZESTRZENI CZTERECH LAT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy jest głównym
inicjatorem działań o charakterze pomocowym,
aktywizującym oraz integrującym różnorodne
środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Celem strategicznym jest
wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych
i uczestnictwa w życiu społecznym.
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Budżet
GOPS

Wykonanie
2011
4 395 836 zł

Wykonanie
2012
4 328 256 zł

Wykonanie
2013
4 379 574 zł

4 198 165 zł

Własne
Zlecone
w tym:

339 994 zł
4 055 842 zł

213 141 zł
4 115 115 zł

254 514 zł
4 125 060 zł

275 584 zł
3 922 581 zł

Budżet
Państwa
Środki
EFS

3 923 254 zł

3 971 669 zł

3 959 745 zł

3 724 594 zł

132 588 zł

143 446 zł

Ogółem
w tym:

165 351 zł

Plan 2014

197 987 zł

W 2013 r. pomocą społeczną objęto 285 rodzin
i 1151 osób w tych rodzinach. W stosunku do liczby
mieszkańców wynoszącej na koniec grudnia 2013 roku 8 421 - stanowi to odsetek wynoszący 13,7 %. Poniższa
tabela przedstawia liczbę rodzin objętych pomocą.
Rodziny objęte pomocą GOPS
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

Liczba rodzin
objętych pomocą
Liczba rodzin objęta
pracą socjalną
Liczba zawartych
kontraktów

295

369

285

2014
Stan na
31-08-2014
221

318

389

338

272

15

15

15
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Jak widać, ilość rodzin objętych pomocą nieznacznie
się waha i oscyluje średnio wokół liczby 316.
Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji
i wykluczenia, są problemy rodzin powodujące
konieczność ubiegania się o pomoc, wymienione
w ustawie o pomocy społecznej. Te powody
przyznawania pomocy można pogrupować w kilku
kategoriach,
• Stan zdrowia - z powodu niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• Potrzebę ochrony dziecka i rodziny - przemocy
w rodzinie, konieczności ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych;
• Uzależnienia - z powodu alkoholizmu, sytuacje nagłe
i nieprzewidywalne - z powodu zdarzenia losowego,
sytuacji kryzysowej.
Podobnie, jak w poprzednich latach powodem
ubiegania się o pomoc jest bezrobocie, ubóstwo, potrzeba
ochrony macierzyństwa i niepełnosprawność. Ta
tendencja utrzymuje się od wielu lat. Dlatego też
pracownicy GOPS obok realizacji zadań określonych
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ustawami podejmują różnorodne działania na rzecz
mieszkańców, tj.:
• organizowanie gminnych konkursów na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• przystąpienie do ogólnopolskich działań na rzecz
propagowania trzeźwości i prawidłowych zachowań
w rodzinie,
• korzystanie z konkursów ogłaszanych przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na rzecz przeciwdziałania
przemocy w gminie w celu organizacji festynów,
pikników, rajdów itp. oraz bezpłatnego wsparcia
mieszkańców przez specjalistów z tej dziedziny,
- organizowanie zbiórek oraz prowadzenie „Karmnika
wzajemnej pomocy" w celu pozyskania odzieży,
zabawek, mebli,
• pozyskanie żywności dla rodzin potrzebujących
z różnych organizacji, tj. Banku Żywności,
• prowadzenie akcji pod nazwą „Wędka, a nie ryba" –
uprawa własna ogródka warzywnego przez
bezrobotnych korzystających z pomocy,
• prowadzenie doradztwa dla osób bezrobotnych we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Przeworsku, rekrutacja osób do projektu oraz prac
społecznie-użytecznych,
• działania na rzecz osób starszych i samotnych,
tj. odwiedziny przed
świętami, organizacja
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
organizowanie usług opiekuńczych i pomocy
sąsiedzkiej.
Powody ubiegania się o pomoc
Powody przyznania pomocy

Liczba rodzin
2011

2012

2013

Ubóstwo

150

144

141

2014
stan na 31-082014 r.
139

Potrzeba ochrony
macierzyństwa wielodzietność

76

91

118

118

Bezrobocie

160

160

166

162

Niepełnosprawność

81

83

92

98

Długotrwała choroba

33

28

22

18

Bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych

21

20

22

20

Przemoc w rodzinie

5

2

8

4

Alkoholizm

8

5

4

6
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• realizacja

projektu ministerialnego w zakresie
wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo,
wprowadzenie asysty rodziny,
• uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych.
Bardzo ważnym elementem pomocy jest
podejmowanie działań celem zaradzenia trudnej sytuacji,
a więc motywowanie rodzin oraz wskazywanie
możliwości rozwiązania problemów we własnym
zakresie. Działania o takim charakterze wchodzą
w zakres prowadzonej przez pracowników pracy
socjalnej, obejmującej m.in. udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy przy rozwiązywaniu szeregu
trudnych spraw życiowych, poradnictwa oraz wsparcia,
jak również współpracę z innymi instytucjami np. PCPR,
sądami, kuratorami, policją, szkołami, zakładami opieki
zdrowotnej.

i asystenta rodziny. Ich praca ukierunkowana jest na
motywowanie uczestników do wprowadzania
pozytywnych zmian w swoim życiu, udzielaniu wsparcia
emocjonalnego, edukację i modelowanie w zakresie
prawidłowego pełnienia ról rodzinnych i społecznych.
Dzięki zastosowaniu dużej różnorodności działań projekt
zapewnia kompleksowe wsparcie osobom w nim
uczestniczącym. Kolejną korzyścią płynącą z udziału
w projekcie są koszty pośrednie tj. utrzymanie Ośrodka
Pomocy, również finansowane ze środków Unii
Europejskiej w ogólnej kwocie 20 033, 00 zł.

Jolanta Flak

CZAS NA AKTYWNOŚĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt
systemowy „Czas na aktywność w gminie Tryńcza"
w latach 2008-2015 współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Lata

Uczestnik na kursie koparko-ładowarki

Ogólna wartość projektu

2011
132 588,00

2012
173 458,00

2013
188 509,00

2014
224 668,00

Ogółem
719 223,00

Wkład własny

13 921,74

18 213,09

19 793,00

23 590,00

75 517,83

Liczba uczestników

12

15

15

16

58

Uczestniczka kursu opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych

Celem projektu jest ukształtowanie aktywnych postaw
edukacyjnych, zawodowych i społecznych oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych pośród klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy. W ramach
projektu zatrudniono dwóch pracowników socjalnych

Dodatkowym atutem udziału w projekcie od
roku 2013 jest płatny staż zawodowy dla
uczestników w wieku od 15-30 lat. Staż trwa
3 miesiące i pozwala osobie niezatrudnionej na
zdobycie wymaganego doświadczenia
zawodowego zgodnego z profilem ukończonego
kursu zawodowego. - To doskonały sprawdzian
po odbytym szkoleniu. Mogę wykazać się swoimi
umiejętnościami oraz zdobyć kolejne. Dodatkowo
zarabiam pieniądze, które przeznaczę na
utrzymanie rodziny – mówi Michalina.
Wszyscy uczestnicy projektu mieli
zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
ubezpieczenie oraz catering. W tracie trwających
szkoleń udzielana była pomoc finansowa
w postaci zasiłków celowych i okresowych.
Należy wyrazić nadzieję, że zarówno
planowana do aktywizacji liczba uczestników, jak
i rodzaj przedsięwzięć, które zostały przewidziane do
realizacji, przyczynią się do poprawy sytuacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ograniczenia
liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
Anna Młynarska
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ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA
W lipcu w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się
szkolenie dla osób podających
i sprzedających napoje alkoholowe.
Spotkanie poprowadził przedstawiciel
Centrum Profilaktyki i Reedukacji
„Atelier” z Krakowa.
W ój t Gmi ny T r yńc za wr az
z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tryńczy
zaprosił na to spotkanie wszystkich
właścicieli placówek handlowych,
posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2014 r.
z terenu gminy Tryńcza. W szkoleniu
wzięło udział 19 osób. Zaproszeni
przedsiębiorcy mogli w tym dniu
skorzystać ze szkolenia nieodpłatnie.
Tematem szkolenia były prawa
i obowiązki sprzedawców alkoholu
w świetle ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu Właściciele i pracownicy sklepów podczas szkolenia
alkoholizmowi. Prowadzący szkolenie uświadomił
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
wszystkim zebranym, jakie konsekwencje mogą spotkać
- Młodych ludzi spożywających alkohol jest dwa razy
przedsiębiorcę w przypadku łamania praw dotyczących
więcej od tych, którzy sięgają po papierosy. Średni wiek
sprzedaży alkoholu. Przedstawił konkretne przykłady
inicjacji alkoholowej wynosi 12 lat - mówił prowadzący,
oraz praktyczne porady. Mówiono o mechanizmach
apelując do sprzedawców o zachowanie zdrowego
psychologicznych, leżących u podstaw przepisów
rozsądku i nie sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim.
regulujących sprzedaż alkoholu. Przeprowadzono także
Spotkanie miało na celu uświadomienie konsekwencji
krótką naukę asertywnej odmowy. Spotkanie
prawych, moralnych i społecznych wynikających
obejmowało omówienie najważniejszych faktów
z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Zachęcano
związanych z procesem uzależnienia, skalę zjawiska
sprzedawców do współpracy z Gminną Komisją
oraz zagrożenia związane z konsumpcją alkoholu.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją
W związku z okresem wakacyjnym, szkolący zwracał
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
szczególną uwagę na przestrzeganie przez sprzedawców
Magdalena Kulpa

WYPOŻYCZAMY SPRZĘT REHABILITACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
uruchomił bezpłatną wypożyczalnię urządzeń
pomocniczych i sprzętu rehabilitacyj nego.
Dzięki nawiązanej współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

otrzymaliśmy używany, ale w dobrym stanie sprzęt dla
osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji mamy: łóżka
rehabilitacyjne, materace, szafki przyłóżkowe, wózki
inwalidzkie, chodziki czterokołowe, wózki toaletowe oraz
kule ortopedyczne. Od 10 września z usług wypożyczalni
mogą korzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na
terenie gminy Tryńcza, posiadające:
• orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z tym orzeczeniem,
• zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność
korzystania z określonego typu sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu
z tutejszym ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00 lub pod nr tel. 16-642-17-32 wew. 24.
Teresa Joniec
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KRAMIK WZAJEMNEJ POMOCY
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w myśl słów „Dobro okazane drugiemu człowiekowi
wraca podwójnie”, zwracają się z prośbą do ludzi dobrej
woli o pomoc rzeczową w formie odzieży, obuwia, mebli
lub innych potrzebnych rzeczy w gospodarstwie
domowym.
W naszej gminie są osoby i rodziny potrzebujące,
wielodzietne, borykające się z bezrobociem, chorobą,
ubóstwem. Z doświadczenia wiemy, że apele o pomoc
konkretnej rodzinie przynoszą wymierny skutek.
Odpowiadają na nie mieszkańcy naszej gminy, jak
również z powiatu przeworskiego i jarosławskiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, m.in.
Jadwidze Bajor, Renacie Słabiak, Romanowi Kozyrze
i Jackowi Wlazło za odruch serca.

Z prowadzonego przez GOPS Kramika Wzajemnej
Pomocy skorzystało już w tym roku 49 rodzin. Obok
używanej odzieży, obuwia, zabawek, przekazano również
biurko, zlew, dywan i pralkę automatyczną.
Potencjalnych darczyńców i zainteresowanych
otrzymaniem pomocy prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 16 642-17-32 oraz w siedzibie GOPS.
Agnieszka Kulpa

SAMI DLA SIEBIE

Podopieczni i pracownicy GOPS podczas wykopków

We wrześniu nastąpił kolejny etap realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy projektu
pn. „Sami sobie pomagamy”. Warzywa zasadzone
i posiane wiosną, latem pielęgnowane, teraz zostały
wykopane. Do pomocy zostali zaangażowani bezrobotni
mieszkańcy naszej gminy. Dzięki wspólnej pracy, Ośrodek
dysponuje warzywami, które przekaże na rzecz osób
potrzebujących. Są to ziemniaki w ilości 2 ton, cebula,
marchew, pietruszka, groch oraz buraki ćwikłowe.
Projekt, obok uzyskanego plonu, ma na celu zwrócenie
uwagi na możliwość uprawy własnych warzyw.
Pracownicy socjalni, wykonując swoje obowiązki
służbowe często stykają się z osobami wnioskującymi
o pomoc finansową, a nie są zainteresowani uprawą
własnej działki z warzywami. W celu aktywizacji
i mobilizacji do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji
bytowej, w projekcie wzięły udział osoby bezrobotne,
nieposiadające stałego źródła dochodu oraz osoby
z problemem alkoholowym. Praca na roli pełni formę
odskoczni od problemów oraz złych przyzwyczajeń,
którym niekiedy ulegają podopieczni GOPS. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje podziękowania
w stronę osób, dzięki którym realizacja tego projektu była
możliwa.
Jolanta Flak

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy,
a w szczególności dzieci, apelujemy o właściwe
wypełnianie obowiązku kontroli nad zwierzętami
domowymi, który ciąży na ich właścicielach, a także
o ich odpowiedzialne i humanitarne traktowanie.
Przypominamy o bezwzględnym obowiązku
utrzymywania psów w obejściu szczelnie ogrodzonym,
natomiast na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego o obowiązku wyprowadzania psa na
smyczy.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tryńcza
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Tryńcza, osoby utrzymujące
psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do

zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę
przed zagrożeniem dla ludzi oraz ponoszą pełną
odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
Ponadto w zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie
mogą przebywać poza terenem nieruchomości.
Informujemy, że zgodnie z art. 54 Kodeksu
wykroczeń – właściciele psów, którzy nie przestrzegają
wyżej wymienionych przepisów podlegają karze
grzywny do 500 zł lub karze nagany. Do naszego
Urzędu coraz częściej wpływają zgłoszenia dotyczące
nieodpowiedzialnego trzymania psów, które stanowią
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Wszelkie przypadki niedopełnienia obowiązku kontroli
nad zwierzętami będą traktowane jako wykroczenie. (red.)
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DOSTAWA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Szarlotka, ciasto marchewkowe, ryż z jabłkami
i cynamonem – takie i wiele innych dań z kompozycji
owocowo-warzywnych przyrządzają mieszkańcy gminy
Tryńcza. Tych smacznych, a przede wszystkim zdrowych
potraw i soków możemy mieć teraz pod dostatkiem,
ponieważ 1 października br. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał z Podkarpackiego Banku Żywności
w Rzeszowie transport 19 ton jabłek i 11 ton marchwi.
W sumie 30 ton rozprowadzono wśród mieszkańców
trynieckich miejscowości.

Akcja została przeprowadzona w ramach Gminnego
Programu Prozdrowotnego pn. „Owoce dla zdrowia”,
który został przyjęty do realizacji przez wójta Ryszarda
Jędrucha. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na to, co
jemy oraz jaki tryb życia prowadzimy. Program
skierowany jest do wszystkich mieszkańców. Jednak
największy akcent kładzie się na dzieci i młodzież, dla
których właściwy sposób odżywiania ma olbrzymi wpływ
w okresie dorastania. W związku z tym, znaczna część
owoców została rozprowadzona we wszystkich szkołach
i przedszkolach gminy Tryńcza. Dzięki
realizacji programu, jabłka i marchew mogli
w dowolnej ilości zabrać nie tylko podopieczni
GOPS, ale wszyscy chętni. Do akcji przyłączyli
się sołtysi, którzy w Wiejskich Domach Kultury
zachęcali do spożywania owoców i warzyw.
30 ton to jeszcze nie koniec. W kolejnych
jesiennych dniach planowany jest następny
transport.
Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. Jest
odpowiedzią na rosyjskie embargo nałożone na
polskich rolników i sadowników. Komisja
Europejska i minister rolnictwa Marek Sawicki
zachęcają do oddawania owoców i warzyw na
cele charytatywne. Dla przedsiębiorców, którzy
przekażą je do Banków Żywności, przewidziane
są rekompensaty ze środków unijnych.
Jolanta Flak

Jabłka to same witaminy
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PROGRAM „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

W roku szkolnym 2014/2015 nasze szkoły przystąpiły
do programu unijnego „Owoce i warzywa w szkole”.
Program skierowany jest do uczniów realizujących
roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane
w szkołach podstawowych oraz dzieci z klas I - III szkół
podstawowych. Głównym jego celem jest trwała zmiana
nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w codziennej diecie oraz
propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania
edukacyjne realizowane w szkołach.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się
2 - 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki.
Jednorazowo każdy uczeń otrzymuje jeden produkt
owocowy i jeden produkt warzywny.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziału
przedszkolnego zaplanowali działania wzbogacające
wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw.

Uczniowie z Jagiełły

W ramach programu uczniowie:
• odwiedzą gospodarstwo rolne lub ogrodnicze,
• wezmą udział w warsztatach kulinarnych, podczas

których przygotują posiłki z owoców i warzyw,
• będą spożywać owoce i warzywa podczas drugiego

śniadania,
• przygotują reklamę wybranego owocu lub warzywa

Owoce najlepiej smakują na szkolnej przerwie

w formie piosenki, scenki lub rymowanki,
• zorganizują w klasach ekspozycję owoców i warzyw,
• założą „Klasowy ogródek ziołowy”.
Alicja Garbaty
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ROK SZKOLNY 2014/2015
i matematyki, na napisanie której
uczniowie będą mieli 80 min.,
a druga to test ze znajomości języka
obcego nowożytnego, którego uczy
się uczeń w danej szkole.
Natomiast w niezmienionej formule
pozostanie egzamin gimnazjalny.
W szkołach podstawowych naukę
rozpoczęło 550 uczniów, natomiast
w gimnazjach 310. Jak wynika ze
statystyk liczba uczniów w szkołach
naszej gminy w dalszym ciągu jest
malejąca.

1 września w szkołach Gminy Tryńcza
zainaugurowano nowy rok szkolny. Najpierw uczniowie
wzięli udział we mszach św., a następnie uczestniczyli
w apelach szkolnych. Wielkim przeżyciem początek roku
okazał się dla najmłodszych, tj. dla przedszkolaków.
W związku ze zmianami Ministerstwa Edukacji
Narodowej w oddziałach przedszkolnych roczne
przygotowanie do szkoły od tego roku obowiązkowo
rozpoczęły dzieci pięcioletnie i sześciolatki z drugiej
połowy roku 2008. Szóstoklasiści napiszą zaś sprawdzian
w zmienionej formule. Składał się on będzie z dwóch
części. Pierwsza to test sprawdzający wiedzę z języka
polskiego

Uczniowie ZS w Tryńczy

Beata Tolpa

BEZPIECZNIE W DRODZE DO SZKOLY
W związku z tym, że rozpoczął się nowy rok
szkolny w pierwszym i drugim tygodniu września
szkoły naszej gminy odwiedził policjant
z Komisariatu Policji w Sieniawie. Podczas
prelekcji i pokazu filmów w przystępny sposób
zapoznał najmłodszych uczniów z zasadami
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci pod
czujnym okiem funkcjonariusza policji
przećwiczyły przechodzenie przez jezdnię na
przejściu dla pieszych.

Policjant instruuje dzieci
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Bardzo podobały się im też elementy
wyposażenia policjanta: kajdanki, latarka,
krótkofalówka, kamizelka kuloodporna i inne.
Mamy nadzieję, że spotkanie z policjantem przede
wszystkim utrwali dzieciom nawyki zachowania
się na drodze.
Grażyna Mazurek
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NOWY SAMOCHÓD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
niepełnosprawnych. Auto marki Opel
Vivaro zakupiła Gmina Tryńcza
dzięki środkom przeznaczonym na ten
cel przez Radę Gminy oraz dotacji
z PEFRON-u. Kluczyki do
samochodu przekazał kierowcy
Witoldowi Mazurowi wójt gminy
Ryszard Jędruch. Przy wręczeniu
obecny był również dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy, Adam
Zabłocki.
- Now ym s amochodem będą
dowożone dzieci niepełnosprawne od
początku roku szkolnego do ośrodków
rewalidacyjnych w Laszczynach
i Jarosławiu. - poinformowała
dyrektor ZOSiP, Beata Tołpa.

Przekazanie kluczyków do nowego samochodu

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 29 sierpnia br.
otrzymał nowy samochód do przewozu osób

REMONTY W SZKOŁACH
Wakacje to czas remontów w szkołach. Podczas tego
lata poszczególnych placówkach oświatowych wykonano
szereg prac remontowych i konserwatorskich.
W Ubieszynie pomalowano pokój nauczycielski
i pomieszczenia piwniczne, w Gniewczynie dwie klasy,
szatnię i wejście do szkoły, w Gorzycach szatnię, klasę
do zajęć technicznych, klatkę schodową, a w Tryńczy
ścianę w hali sportowej. W szkole w Jagielle
wymieniono rurę zasilającą, skrzynki hydrantowe,
pomalowano również kuchnię. Zostały usunięte usterki
w sanitariatach i poszczególnych klasopracowniach.
Dodatkowo na bieżąco koszono trawę wokół szkół,
Orlików i dbano o kwiaty. W sierpniu rozpoczęły się
prace porządkowe wewnątrz budynków, zostały
przygotowane klasy po to, by uczniowie po wakacjach
zasiedli do ławek w pomieszczeniach, które sprzyjają
nauce.
Beata Tolpa

PROGRAM MAŁY MISTRZ
Od 1 września 2014 r. uczniowie klas pierwszych
szkół podstawowych naszej gminy realizują program
„Mały Mistrz” w ramach zajęć ruchowych edukacji
wczesnoszkolnej. Program współfinansowany jest przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski
oraz samorząd, czyli Gminę Tryńcza, która przydzieliła
po jednej godzinie do realizacji w każdej klasie
nauczycielom wychowania fizycznego. Rolą nauczyciela
specjalisty jest wspomaganie we wczesnym etapie
edukacji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Główną
ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół

Wioletta Panek
podstawowych do zdobywania nowych umiejętności
ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej,
kształtowania postaw sportowych i nawyków dotyczących
zdrowego stylu życia. Wiąże się to z faktem, iż w szkołach
polskich w zatrważająco szybkim tempie rośnie odsetek
dzieci z otyłością. Docelowo program w kolejnych latach
ma objąć wszystkie dzieci edukacji wczesnoszkolnej.

Pierwszaki z Tryńczy

Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu
zasadniczych blokach sportowych z możliwością
poszerzania ich o dziedziny pokrewne takie jak:
lekkoatletyka, rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz,
saneczkarz-narciarz-łyżwiarz, pływak-wodniak, piłkarz.
W każdym bloku uczeń ma możliwość opanowania
określonych umiejętności i wiadomości, za co nagradzany
będzie odpowiednią odznaką. Zdobywca kompletu
sprawności otrzyma tytuł „Małego Mistrza”.
W kolejnym roku planuje się realizację zajęć na basenie
w wymiarze 16 godzin. Każda szkoła otrzyma również
zestaw sprzętu sportowego.
Beata Tołpa
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TABLETY DLA SZKÓŁ
W pierwszym tygodniu września uczniowie trzech
zespołów szkół z terenu gminy Tryńcza otrzymali
tablety. Wójt gminy Ryszard Jędruch
przekazał
90 nowoczesnych urządzeń szkołom w Gniewczynie
Łańcuckiej, Gorzycach i Tryńczy. Z rąk wójta odebrali je
uczniowie
gimnazjum. Tablety zostały zakupione
w ramach realizowanego przez Gminę Tryńcza projektu
pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia
w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez
doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu
Szkół w Tryńczy o obiekt wielofunkcyjny”. Uczniom
towarzyszyli dyrektorzy. Przy przekazaniu obecna była
również dyrektor ZOSiP Beata Tołpa.

Przekazanie tabletów do szkoły w Tryńczy

- Cieszę się i bardzo dziękuję za to, że wójt troszczy się
o szkołę i wyposaża w nowoczesne pomoce dydaktyczne
- stwierdził dyrektor szkoły, Zygmunt Kulpa.
Nowy sprzęt służył będzie dzieciom i młodzieży do
pozyskiwania informacji i wykorzystywania ich
w procesie nauczania.
Wioletta Panek

PRACA MAGISTERSKA
O GMINIE TRYŃCZA
Barbara Chmura, studentka dziennikarstwa
i komunikacji społecznej Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
pochodząca z Gniewczyny Łańcuckiej, napisała pracę
magisterską pt. „Promocja Gminy Tryńcza w latach
2003-2012”. Promotorem pracy studentki był prof. zw.
dr hab. Krzysztof Stępnik. W swojej rozprawie studentka
nawiązuje we wstępie do historii gminy i jej zabytków.
Przybliża postać Antoniego Chruściela „Montera”,
dowódcy powstania warszawskiego. Następnie mowa jest
o strukturze organizacyjnej gminy i strategii jej rozwoju.
Ważną część rozprawy stanowi studium o promocji
gminy. Przedmiotem analizy stał się gminny kwartalnik
„Echa znad Sanu i Wisłoka”. Autorka omawia strukturę
kwartalnika, zwracając uwagę na najistotniejsze treści
związane z informowaniem lokalnej społeczności
o podejmowanych działaniach inwestycyjnych,
kulturalnych, społecznych czy gospodarczych. Studentka
wskazuje również inne formy promocji gminy Tryńcza,
takie jak strona internetowa, reklamy czy artykuły
publikowane w lokalnych i ogólnopolskich gazetach.
Podkreśla także, jak wielką rolę odgrywa działalność
kulturowa trynieckich kapel ludowych, zespołów
śpiewaczych oraz „turków”.
Podsumowując, autorka pracy stwierdza, że „żywą
promocję gminy w latach 2003 - 2012 stanowiła osoba
Ryszarda Jędrucha”. Świadczą o tym wyróżnienia
i nagrody, które wójt odebrał na forum ogólnopolskim.

DARMOWY PODRĘCZNIK
DLA PIERWSZAKÓW
W szkołach naszej gminy naukę w klasach pierwszych
rozpoczęło 116 uczniów w 7 oddziałach. Zgodnie
z reformą oświatową, oprócz siedmiolatków
w ławkach zasiadły również sześciolatki z pierwszego
półrocza 2008 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej
przekazało do szkół darmowy podręcznik pt. „Nasz
Elementarz”, który został wpisany na stan bibliotek
szkolnych. Dyrektorzy wręczyli go uczniom
w pierwszym dniu nauki. Wszystkim spodobały się
kolorowe ilustracje. Dodatkowo uczniowie otrzymali
podręcznik do języka obcego i pomoce dydaktyczne
w postaci ćwiczeń. „Nasz Elementarz” to podręcznik,
którego treści dydaktyczne dotyczą podstawowej
edukacji, tj. czytania, pisania, poznawania zasad
bezpieczeństwa, zjawisk przyrodniczych. W następnych
latach szkołom zostaną przekazane kolejne części.

Autorka pracy magisterskiej wraz z wójtem gminy

Pani Basia egzemplarz swojej pracy magisterskiej
przekazała na ręce wójta, dziękując za inspirację
i możliwość korzystania z materiałów źródłowych.
- Cieszy fakt, że nasza gmina, już nie po raz pierwszy,
staje się przedmiotem rozpraw naukowych. Dziękuję za
życzliwe słowo, które pojawia się na kartach tejże pracy mówił do autorki Ryszard Jędruch, gospodarz gminy.

Beata Tołpa
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WAKACJADA 2014
Program profilaktyczny o nazwie „Wakacjada 2014”
to pomysł na ciekawy i aktywny wypoczynek podczas
tegorocznych wakacji autorstwa pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy we współpracy
z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej.
Zrealizowany został w dniach od 12 do 28 sierpnia dla
dzieci w wieku od 7 do 16 lat z terenu całej gminy. Dla
98 dzieciaków zorganizowane zostały wyjazdy do kina
i na basen, a także zwiedzanie i poznawanie historii
Zamku – Muzeum w Łańcucie oraz skansenu
w Radymnie. Największą atrakcją okazały się wyjazdy
na basen i do Dinozekolandii.

Uczestnicy „Wakacjady” w Dinozekolandii

Cała akcja kierowana była w szczególności do dzieci,
które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje,
a chciały aktywnie spędzić ten czas z daleka od
codziennych problemów dorosłych. Mamy nadzieje, że
„Wakacjada” zapadnie im na długo w pamięci, zaś
w szkolnych wypracowaniach będą o niej pisać, jako
najlepszym wspomnieniu wakacyjnym. W związku
z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, jak
i rodziców następne takie zajęcia planowane są na
najbliższe ferie zimowe.

– Dziewięcioletni Szymon z radością oglądał dinozaury,
a następnie stwierdził, że zabierze je do domu, jeśli
kierowca autobusu pozwoli – relacjonuje Natalia,
opiekun wycieczki. Julka natomiast podczas każdego
dnia pytała o wyjazd na basen, gdyż jak twierdzi:
„Chętnie bym w nim zamieszkała.”
Teresa Zamorska

PÓŁKOLONIA PEŁNA WRAŻEŃ
W dniach 11 do 25 sierpnia w Zespole Szkół
w Tryńczy już kolejny rok z rzędu zorganizowana została
półkolonia letnia dla 50 dzieci rolników z terenu gminy
Tryńcza. Środki na organizację półkolonii przekazało
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej
Przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były w trzech
grupach.
Uczestnicy spotykali się w godzinach od 8.00 do 15.00.
Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem, a kończył po
obiedzie. Głównymi atrakcjami były wyjazdy np. do
Dinozekolandii w Radymnie, gospodarstwa
agroturystycznego „W Zielonym Międzyczasie”, nad
zalew ZEK w Radawie, na baseny w Leżajsku, Jarosławiu
i Łańcucie. Koloniści zwiedzali także znajdujące się
w tych miastach zabytki. Jednym z ciekawszych
wyjazdów była wycieczka do Kolbuszowej do Muzeum
Kultury Ludowej i do Bazyliki w Leżajsku.

Interesujące zajęcia odbywały się również w szkole.
Były gry zespołowe, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe,
takie jak tenis stołowy, badminton, turnieje sportowe oraz
zajęcia z break-dance i hip-hop. Koloniści obejrzeli też
pokaz sztuk walki AIKIDO. W ostatnim dniu uczestnicy
otrzymali upominki. Koszt kolonii to tylko 50 zł od
uczestnika, pozostałe środki pochodziły ze składek KRUS.
Udostępnienie obiektów sportowych i pomieszczeń oraz
dowóz na miejsce zapewniła gmina.
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W SZWAJCARSKIEJ PRASIE
O GMINIE TRYŃCZA
14 maja w szwajcarskiej gazecie „Zürcher
Oberländer” ukazał się artykuł pt. „Spragnieni wiedzy
goście z Polski”. Tekst dotyczył wizyty studyjnej, w której
wzięli udział przedstawiciele gminy Tryńcza. Autor teksu
podkreślił, że 20-osobowa delegacja była zainteresowana
lokalnym instytucjami w gminie Gossau.

SOŁTYS NA PODIUM
Ciężka praca sołtysa, charyzma i sympatia
mieszkańców, to tylko nieliczne cechy, które
zdecydowały o tym, że gospodarz wsi Gniewczyna
Łańcucka, Roman Kozyra po raz kolejny stanął na
podium w plebiscycie organizowanym przez tygodnik
„Życie Podkarpackie”. W konkursie na Sołtysa Roku
2014 pan Roman Kozyra zajął III miejsce. Jednocześnie
okazał się najlepszym sołtysem z powiatu przeworskiego.
Głosy można było oddać drogą sms-ową oraz za
pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych
w gazecie. W pierwszym etapie głosowania wyłonionych
zostało 50 kandydatów, którzy następnie walczyli o tytuł
najlepszego. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku
Roman Kozyra zwyciężył w plebiscycie „Życia
Podkarpackiego” zdobywając tytuł Sołtysa Roku 2013.
Gratulujemy laureatowi oraz życzymy kolejnych
sukcesów.
Barbara Chmura

Zdjęcie opublikowane w gazecie „Zürcher Oberländer”

Podczas wizyty goście odwiedzili, m.in. budynek straży
pożarnej oraz park samochodowy znajdujący się przy
kompleksie budynków straży w Unterottikon. Uczestnicy
zobaczyli także, jak funkcjonuje szwajcarski szpital.
Prezydent Gminy Gossau, Thomas Binder stwierdził, że
wszyscy byli pod wrażeniem tego, w jaki sposób przebiega
tam opieka nad pacjentami. Delegacja została ciepło
przyjęta również przez przedstawicieli miejscowej policji.
Funkcjonariusze dali temu wyraz poprzez ustawienie
radiowozów patrolowych na dziedzińcu.
Barbara Chmura

NASZA GMINA W TVP RZESZÓW
Gmina Tryńcza zrealizowała kampanię promocyjną
sponsorując prognozę pogody na kanale TVP Rzeszów.
Widzowie mogli zobaczyć krajobraz trynieckich
miejscowości oraz posłuchać o atrakcjach, które oferuje
nasza gmina.
30 lipca Telewizja Polska Rzeszów odwiedziła stawy
w Gniewczynie Łańcuckiej. Wójt gminy Tryńcza,
Ryszard Jędruch w rozmowie z pogodynką Joanną Mazur
opowiedział, dlaczego warto odwiedzać naszą gminę.
Zapewnił, że mieszkają tutaj serdeczni ludzie, którzy
przyjmują wszystkich z otwartymi rękami. Wskazał
również na zrównoważony rozwój oraz infrastrukturę,
która jest naszą mocną stroną. 31 lipca nakręcona została
rozmowa z członkiniami KGW w Ubieszynie. Panie
prezentowały tradycyjne przysmaki, m.in. kiełbasę
smalcówkę, faworki i chleb domowy. Po prognozie
pogody widzowie mogli wysłuchać fragmentu utworu
w wykonaniu członków Kapeli Ludowej z Gniewczyny.
1 sierpnia telewizja zawitała do Tryńczy. Dyrektor
Zespołu Szkół, Zygmunt Kulpa zaprezentował ogródek
astronomiczny, który od maja jest wizytówką szkoły.

W rozmowie podkreślił również, jak ważny dla
mieszkańców naszej gminy jest sport. Wspomniał
o sportowych, z których korzystają dzieci i młodzież
z trynieckich sołectw. Filmik promocyjny z 2 sierpnia
dotyczył
także
tematyki
sportowej.
Dyrektor
Stowarzyszenia „Kraina Sanu” Magdalena Rachfał
opowiadała o walorach Nordic Walking, który na naszym
terenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Ostatni filmik wyemitowano 3 sierpnia. Kamery
przeniosły się do galerii „Pod Aniołem”. Pomysłodawca,
Henryk Cebula wyjaśniał widzom skąd wywodzi się
nazwa galerii. W rozmowie z dziennikarką podkreślał, że
pogoda ma wpływ na twórczość artystów. Do odwiedzenia
gminy zachęcała również Beata Tołpa – dyrektor ZOSiP,
która wspomniała o najważniejszych wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie trynieckich
miejscowości.
Celem akcji promocyjnej było ukazanie walorów
gminy Tryńcza oraz zachęcenie widzów do jej
odwiedzania.
Barbara Chmura
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WYSTAWA W BOGUCHWALE
i maszyn rolniczych. Miłym akcentem było wyróżnienie
rolniczki z terenu naszej gminy, Marii Machała
z Jagiełły. W „ XVI Regionalnej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych” krowa otrzymała „Czempiona Rasy Bydła
Czerwono-Białej”. Podstawowym kierunkiem produkcji
gospodarstwa rolnego Pani Marii jest produkcja mleka.
Ogólna powierzchnia jej gospodarstwa wynosi 148 ha.
W swojej hodowli posiada 33 krowy mleczne oraz
8 jałówek cielnych.

Rolnicy podczas Dnia Otwartych Drzwi w Boguchwale

W dniach 28 i 29 czerwca w Podkarpackim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się
coroczna wystawa promocyjno – handlowa „Dni
Otwartych Drzwi – Boguchwała 2014” połączona
z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”. To
największa na Podkarpaciu impreza rolnicza, która jest
miejscem prezentacji, oceny i wyboru najwłaściwszych
rozwiązań dla rodzimego rolnictwa w zakresie
technologii produkcji rolniczej i postępu genetycznego
w hodowli zwierząt.
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch oraz
Specjalista Doradztwa Rolniczego PZDR w Przeworsku
Zbigniew Gliniak zorganizowali wyjazd szkoleniowy dla
grupy rolników naszej gminy, w celu wzięcia przez nich
udziału w szkoleniach i zwiedzaniu wystawy zwierząt

Wyróżnienie dla Pani Marii Machała

Rolnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Dziękując
im za udział, składam podziękowania wójtowi gminy,
Ryszardowi Jędruchowi za przychylność i sfinansowanie
naszego wyjazdu.
Doradca PZDR Przeworsk
Zbigniew Gliniak

100 LAT PANI MARII
13 sierpnia swoje setne urodziny obchodziła Pani
Maria Pucia z Wólki Ogryzkowej. Przyszła na świat
w rodzinie Katarzyny i Antoniego Puci. Jest obecnie
drugą najstarszą mieszkanką gminy. Doczekała się syna,
córki i sześciorga wnuków. Z rodzinną wioską związane
jest całe jej życie. Tu spędziła dzieciństwo, tu wyszła za
mąż, tu pracowała w dużym gospodarstwie.
- Mama życzyłaby sobie, żeby być sprawną, jak do tej
pory (samodzielnie się poruszać, odżywiać, robić
codzienną toaletę) - mówi córka Krystyna, która obecnie
opiekuje się Jubilatką.
Najlepszą receptą na długowieczność Pani Marii jest
zdrowe odżywianie, pogoda ducha i dużo uśmiechu na
twarzy. Wspólne świętowanie nie obyło się bez
urodzinowego tortu, szampana oraz odśpiewania
"Dwustu lat”.
Z życzeniami przybyli również wójt gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch, kierownik inspektoratu ZUS
w Przeworsku, Stanisław Pokrywka, radna wsi Helena
Duża, z-ca kierownika USC Ryszard Matyja, którzy
wręczyli Jubilatce kwiaty, upominki i okolicznościowy
list gratulacyjny. Jubilatce towarzyszyła cała rodzina.

Jubilatka w gronie rodziny i gości

Echa znad Sanu i Wisłoka

Ryszard Matyja

31

X JUBILEUSZOWE DNI GMINY TRYŃCZA
Sylwia Grzeszczak, Blue Cafe, Norbi, duet
akrobatyczny Delfina&Bartek z Rzeszowa, to tylko
niektóre atrakcje w trakcie dwudniowej imprezy
Jubileuszowych X Dni Gminy Tryńcza.

mecze między sobą. Najlepsza była para Sławomir Hetnar
i Dominik Sigda. W halowym turnieju piłki siatkowej
najskuteczniejsza okazała się drużyna Impuls
z Przeworska.
Tradycją stało się, że podczas Dni
Gminy Tryńcza odbywają się rozgrywki
piłki nożnej drużyn samorządowych.
W tym roku przeciwko sobie zawalczyły:
Urząd Marszałkowski, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna z burmistrzem Jerzym
Paulem, Urząd Gminy Tryńcza, Komenda
Powiatowa Policji w Przeworsku oraz
oldboje z Gniewczyny. Rozgrywki
wzbudziły wiele emocji, szczególnie te na
boisku Orlika. Po zaciętej walce
zwyciężyła drużyna Urzędu Gminy
w Tryńczy. Ostatnią potyczką sportową
w kategorii dorosłych były zawody
strongmanów. W tej kategorii najlepsza

Norbi z zespołem podczas koncertu

Sport to zdrowie! Zgodnie z tą zasadą
przygotowano pierwszy dzień zabawy.
Organizatorzy: wójt gminy Ryszard Jędruch
i Tynieckie Centrum Kultury przygotowali blok
sportowy z 20 konkurencjami dla dzieci
i dorosłych. Jako pierwsi zaczęli siatkarze
plażowi. W turnieju bezkonkurencyjni okazali
się zawodnicy z Rzeszowa - Konrad Witek
i Piotr Fornal. Tenis ziemny rozgrywany był
w kategoriach gry pojedynczej oraz podwójnej.
Do debla zgłosiły się 3 pary, które zagrały
Uczestnicy jednej z konkurencji
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kolejna figura nagradzana była
wielkimi brawami. O 19.30
zagrała i zaśpiewała Sylwia
G r ze s zc za k, kt ór a s w oi m
występem wprawiła w zachwyt
rzesze publiczności. O 21.30 na
scenie pojawił się energetyczny
zespół Blue Cafe. Ponad godzinny
koncert nie ugasił entuzjazmu
zgromadzonych tłumów. Muzycy
wywołani przez publiczność
bisowali jeszcze dwukrotnie.
Dodatkowymi atrakcjami
podczas Dni Gminy Tryńcza był
pokaz skoków spadochronowych,
lot balonem i prezentacja
samochodów salonów KIA
i Skoda. Na zakończenie wszyscy
zgromadzeni mogli obejrzeć
pokaz sztucznych ogni.
Popisty trialowców

okazała się Wólka Ogryzkowa. Tego dnia
zgromadzeni mogli również podziwiać pokaz trialu
rowerowego grupy z Rzeszowa. Na zakończenie
sportowych zmagań wszyscy uczestnicy zawodów
z rąk wójta Ryszarda Jędrucha oraz zaproszonych
gości odebrali puchary, medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Gwiazdą wieczoru był żywiołowy Norbi.
Sobota to tylko przedsmak niespodzianek, które
na gości czekały w niedzielę. O 12.30 wystartował
II Tryniecki Rajd Rowerowy. Oficjalne otwarcie
Dni nastąpiło po przemarszu ulicami Tryńczy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Później na dwóch
scenach prezentowali się wokaliści i zespoły
taneczne. Niewątpliwą atrakcją był pokaz duetu
akrobatycznego Delfina & Bartek z Rzeszowa –
zwycięscy programu „Mam Talent”. Artyści
w kilku wejściach dali popis swoich niezwykłych
umiejętności. Ich układy budziły zachwyt, a każda Duet akrobatyczny Delfina & Bartek
Gospodarze przyznają, że z roku
na rok przybywa widzów trynieckiego
święta. Przeszło 14 tys. osób mogło
oglądać występy największych
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej.
– Nie sądziłyśmy, że kiedykolwiek
będziemy gościć u siebie takie sławne
zespoły. Na co dzień słuchałyśmy ich
tylko w radiu. – zachwycały się fanki
z Ubieszyna.
Tegoroczna impreza była
potwierdzeniem coraz większego
rozmachu wydarzeń kulturalnych
or gani zowanych pr zez gmi nę
Tryńcza.
Przemysław Górski
Koncert zespołu Blue Cafe
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ŚWIĘTO PLONÓW

„Przynosimy plon, w gospodarza dom” - takimi
słowami pieśni dożynkowej zespół „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej rozpoczął tegoroczne Dożynki
Gminne. Święto plonów
obchodzono 17 sierpnia
w Gniewczynie Łańcuckiej na placu obok
Wiejskiego Domu Kultury. Uroczystość
rozpoczęła się korowodem, który prowadziła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wieńczarki,
przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście
przemaszerowali do kościoła parafialnego.
Dziękczynną Mszę św. koncelebrowaną odprawił
ks. Krzysztof Filip,. Następnie korowód powrócił
na plac, gdzie przed sceną ustawiono 13 misternie
wykonanych wieńców z 9 wiosek naszej gminy.
Dożynkowy chleb z tegorocznych zbóż
starostowie, Danuta Mucha i Antoni Grzebyk,
przekazali Ryszardowi Jędruchowi, wójtowi gminy
Tryńcza oraz Stanisławowi Koniecznemu,
przewodniczącemu rady gminy. Później
gospodarze podzielili się nim z wszystkimi
zgromadzonymi mieszkańcami. Następnie głos
zabrał gospodarz gminy, który w swoim wystąpieniu

zwrócił się do rolników i ich
rodzin ze słowami
podziękowania za trud
codziennej pracy na roli.
W tegorocznych dożynkach
uczestniczyli: Zbigniew
Kiszka, starosta powiatu
przeworskiego, Tomasz
Bury, kierownik ARiMR
w Przeworsku, Henryk
Pietrzak, prezes Polskiego
Radia Rzeszów, radni
powiatu przeworskiego,
radni rady gminy Tryńcza,
rolnicy oraz przedsiębiorcy.
Po części oficjalnej
nastąpiła prezentacja
dorobku amatorskich
zespołów artystycznych. Na
początku zaprezentował się
Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Dolanie” wraz z Kapelą Ludową z Gniewczyny. Ponadto
wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy,
"Śpiewające Zośki", "Jagiellanie", „Chłopaki ze Starej
Paki” oraz „StickBrass”.

Poza sceną też dużo się działo. W ramach projektu
„Festiwal Smaków Regionalnych” na stołach pojawiło się
pełno słodkości przygotowanych przez panie z kół
gospodyń wiejskich. Ciasta rozeszły się w mgnieniu oka.
Dodatkowo zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę sprzętu
rolniczego oraz podziwiać kwiaty z bibuły wykonane
przez uczestników zajęć rękodzielniczych.
Projekt współfinansowany 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.

Stoisko z regionalnymi wypiekami
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NA BIESIADNĄ NUTĘ

Tryńcza śpiewała i gawędziła po raz ósmy na
Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy.
Wzięła w nim udział liczna grupa miłośników wspólnego
biesiadowania, bo aż 27 zespołów wokalnych, wokalnoinstrumentalnych i kapel oraz 8 gawędziarzy. Przegląd
odbył się 27 lipca i był trzecim, podsumowującym
spotkaniem biesiadnym zorganizowanym w tym roku.

Jury w składzie: etnomuzykolog Jolanta Danak-Gajda
oraz muzycy Stanisław Baryła i Henryk Rudawski po
wysłuchaniu prezentacji konkursowych z zadowoleniem
stwierdziło, że z roku na rok rośnie zainteresowanie
imprezą.- Zespoły coraz piękniej prezentują się na scenie,
mają starannie dobrane stroje i rekwizyty. — orzekło
jednogłośnie jury. Wyniki tegorocznego Przeglądu:
Kategoria - zespoły wokalne: I nagroda - Grupa
Śpiewacza „Krasiczanki”; II nagroda - Zespół
„Krzeczowiczanki”; III nagroda - Zespół „Nielepkowice”
Kategoria - zespoły wokalno-instrumentalne:
I nagroda - Zespół „Kumoszki” z Załęża; II nagroda Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”; dwie
równorzędne III nagrody - Zespół Piosenki Biesiadnej
„Śpiewające Zośki” i Zespół „Wiola” z Chodaczowa.
Jury przyznało dwa wyróżnienia honorowe dla zespołów:
„Pawłosiowianie” i Piosenki Biesiadnej „Wierzbianie”.

Kategoria - kapele: I nagroda - Zespół „Fila-Lala”
z Jarosławia; II nagroda - „Sołtysowa Kapela” z Szówska;
III nagroda - Kapela „Chłopaki ze Starej Paki” .
Kategoria - gawęda: I nagroda rzeczowa - Wacław
Januszkiewicz z Szówska; II nagroda - Maria Maciałek
z Pawłosiowa; III nagroda - Urszula Gęsiorowska z Pigan.
Dodatkowo podczas Przeglądu można było degustować
tradycyjne potrawy regionalne przygotowane przez
Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalną Grupę Działania
oraz koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. W przerwie
wystąpił gościnnie Zespół „Polonez” ze Szwecji –
uczestnik XVI Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Zespół „Polonez” ze Szwecji

Organizatorem przeglądu było TCK w Tryńczy przy
współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Patronat
honorowy nad imprezą objął Ryszard Jędruch - wójt
gminy Tryńcza.
Projekt współfinansowany 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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OBRONA MOSTU NA WISŁOKU
Naocznych świadków wydarzeń z września 1939 r.
jest niewielu. Znaczna część osób II wojnę światową zna
tylko z opowieści dziadków czy rodziców. W sobotę,
20 września mogliśmy chociaż w pewnym stopniu
zobaczyć, co wydarzyło się w naszej okolicy 75 lat temu.
Wkroczenie Niemców do Tryńczy 10 września 1939 r.
przyniosło śmierć dwóch żołnierzy. Rekonstrukcja
wydarzeń z tamtego czasu, która odbyła się obok mostu
na Wisłoku, była swoistą lekcja historii, a zarazem
hołdem dla osób, które oddały wtedy życie w obronie
Polski. Odtworzenie bitwy o most w Tryńczy rozpoczęło
się przemarszem spod Urzędu Gminy, w którym wzięli
udział: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, Turki

z Gniewczyny Trynieckiej, Jednostka Strzelecka
„Strzelec” działająca przy ZSO w Leżajsku, młodzież
z Trynieckiego Centrum Kultury, która wcieliła się w rolę
ludności cywilnej oraz Szwadron Niepołomice 8 Pułku
Ułanów w Barwach Księcia Józefa Poniatowskiego.
Po przybyciu na miejsce, obok mostu na Wisłoku nastąpiło
uroczyste odsłonięcie kamienia, którego dokonał wójt
Ryszard Jędruch. Kamień z wbudowaną tablicą jest
upamiętnieniem śmierci rotmistrza Tytusa Dunina
i podchorążego Konstantego Ostrowskiego. Następnie
wójt, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Marzena
Rydzik oraz zastępca Przewodniczącego Rady Gminy –
Teofil Jakubiec złożyli kwiaty.
Kolejną część programu
stanowił pokaz musztry ułanów
w kompletnym umundurowaniu
i wyposażeniu polowym.
Okręgi, trójki, przejścia kolumn
dwójkowych do szeregu, pokaz
władania bronią białą, zaprzęg
taczankę z ciężkim karabinem
maszynowym CKM Brawling wszystko to zaprezentował
Szwadron Niepołomice
8 Pułku. Całość została opatrzona komentarzem dowódcy
Szwadronu Jana Znamca.
Przed samą rekonstrukcją,
koncert pieśni patriotycznych
dała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta pod batutą Edwarda
Myłka. Tłumnie zgromadzona
publiczność mogła przenieść
się w czasie i zobaczyć, jak
wyglądało życie codzienne

Ucieczka ludności cywilnej
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75 lat temu. Scenki, w przebraniach z tamtych lat,
odegrała młodzież z Trynieckiego Centrum Kultury, Pani
Bronisława Bajor wraz z córką Elżbietą oraz Pani
Zuzanna Zamorska. Kilkanaście minut później sielanka
i zabawy dzieci zostały przerwane przez huk wystrzałów
i odgłosy przelatujących nad głowami samolotów
wojskowych. Dźwięki, mimo że wydobywające się

z głośników, brzmiały jak
prawdziwe. Całość została
wzmocniona przez efekty
pirotechniczne. Cywile,
uciekając w popłochu, udali
się do łodzi, którą
przepłynęli na drugi brzeg
Wisłoka. Ułani odpierali
atak wkraczających
Niemców. Kiedy ucichły
wystrzały i zakończyły się
walki, młodzież z Zespołu
Szkół z Tryńczy ustawiła
się
przy
ognisku
i o d ś pi e w ał a p i e ś n i
żołnierskie: „Ułani, ułani”,
„O mój rozmarynie”,
„Wojenko, wojenko”
i „Serce w plecaku”.
Podczas rekonstrukcji
chętni mogli obejrzeć
wystawę tematyczną IPN
z Rzeszowa oraz wystawę fotograficzną rekonstrukcji
z poprzednich lat. Ze stoiska przygotowanego przez WKU
Jarosław można było zaczerpnąć informacji
nt. Narodowych Sił Rezerwy. Na zakończenie publiczność
rozgrzała się wojskową grochówką przygotowaną przez
OSP z Grodziska Górnego.

Taczanka z ciężkim karabinem maszynowym CKM Brawling
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TRYŃCZA NA DOŻYNKACH PREZYDENCKICH
Gmina Tryńcza może pochwalić się ogromnym
W niedzielę, odbyła się Msza św. w Kaplicy Polowej
wyróżnieniem,
jakim
było
reprezentowanie
Armii Krajowej z udziałem pary prezydenckiej, podczas
Województwa
Podkarpackiego
na
tegorocznych
której zostały poświęcone wszystkie wieńce dożynkowe.
Dożynkach Prezydenckich w Spale (woj.
łódzkie).
W dniach 20-21 września nasza
delegacja brała udział w ogólnopolskim
święcie plonów wraz z przedstawicielami
z
15
pozostałych
województw.
W uroczystościach uczestniczył wójt
gminy Ryszard Jędruch, Kapela Ludowa
z Gniewczyny oraz członkowie zespołu
„Dolanie”. Cała grupa wieńcowa liczyła
10 osób. Pierwszego dnia, zgodnie
tradycją, przeprowadzony został konkurs
na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Tryniecki
wieniec,
reprezentujący
Województwo
Podkarpackie,
zajął
zaszczytne - V miejsce. Podczas
prezentacji
nasi
artyści
wykonali
3 utwory. W 4-osobowym składzie jury
uczestniczyła Pierwsza Dama – pani
Anna Komorowska. Z rąk prezydenta
Bronisława
Komorowskiego
nasi
przedstawiciele otrzymali dyplom oraz
Tryniecki wieniec reprezentujący Województwo Podkarpackie
podziękowanie.
Barbara Chmura
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90 LAT OSP Z UBIESZYNA

Przekazanie sztandaru

ZOSP RP druh Wiesław Kubicki.
Ponadto jednostka została
odznaczona najwyższym odznaczeniem, jakim jest Złoty Medal
Związku Ochotniczych Straży
P o żar n yc h R zec zyp os pol i t ej
Polskiej. Taki Medal nadawany jest
za długoletnią aktywną działalność
w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Następnie przekazano jednostce
lekki samochód strażacki, dla
skutecznej i sprawnej ochrony
przeciwpożarowej mieszkańców
gminy i regionu. Symboliczną
wstęgę przecięła delegacja zaproszonych gości wraz z prezesem
OSP Ubieszyn, Zdzisławem Kulpą.
Kluczyki odebrał kierowca druh
Grzegorz Sternik.
Kolejnym punktem programu było
nadanie odznaczenia strażackiego. Uchwałą Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem „Za
zasługi dla pożarnictwa” został odznaczony druh Walerian
Kulpa.

Mieszkańcy Ubieszyna mogą być dumni. W ich
miejscowości już od 90 lat działa Ochotnicza Straż
Pożarna. Strażacy dbają o bezpieczeństwo podczas
organizacji wielu imprez. Są zawsze, kiedy potrzebna jest
pomoc. Ich 90-letnia działalność została
uczczona w niedzielne popołudnie
14 września.
Obchody święta OSP z Ubieszyna
rozpoczęła Msza św. koncelebrowana
przez ks. proboszcza Romana Trzeciaka.
Podczas Mszy św. poświęcony został
sztandar przy asyście pocztów
sztandarowych jednostek OSP Gminy
Tryńcza. Oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza
Edwarda Myłka.
Po Mszy św. rozpoczęła się dalsza
część uroczystości. Zgodnie
z ceremoniałem OSP wysłuchano
raportu dowódcy uroczystości druha
Zdzisława Chmury, wciągnięto flagę
narodową na maszt i odegrano hymn
państwowy. Prezes Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej,
Przecięcie wstęgi na nowym wozie strażackim
wójt gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch
powitał zaproszonych gości i wszystkich
Ochotnicy usłyszeli wiele gratulacji i życzeń kolejnych
zgromadzonych. Najważniejszym akcentem tej
pomyślnych lat służby, które przekazali zaproszeni goście.
uroczystości było nadanie sztandaru jednostce
Wśród nich znaleźli się, m.in. wicemarszałek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubieszynie,
Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, starosta
ufundowanego przez mieszkańców wsi i sponsorów.
przeworski Zbigniew Kiszka, komendant powiatowy PSP
Po przedstawieniu rysu historycznego OSP
w Przeworsku st. bryg. Janusz Flak, kierownik ARiMR
z Ubieszyna odbyła się ceremonia nadania i przekazania
w Przeworsku Tomasz Bury. Na koniec wystąpiła
sztandaru. Akt ufundowania sztandaru odczytał
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy oraz zespół
przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji
„Chłopaki ze Starej Paki”.
Sztandaru Marian Wierzbicki, zaś ceremoniału wręczenia
Łukasz Rzeczyca
dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
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GRAND PRIX DLA ORKIESTRY
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy pod batutą
kapelmistrza Edwarda Myłka jest nieustannie wyróżniana
i nagradzana. Podczas IV Gali Orkiestr Dętych, która
odbyła się 31 sierpnia w Brzózie Królewskiej nasi muzycy
kolejny raz okazali się najlepsi. Orkiestra już po raz trzeci
z rzędu zdobyła najważniejszą nagrodę – Grand Prix.
Podczas Przeglądu jury oceniało m.in. koncert
estradowy. Każdy z zespołów zaprezentował od trzech do
sześciu utworów. Półgodzinny występ trynieckiej orkiestry
okazał się bezkonkurencyjny. Muzycy zachwycili
perfekcyjnością wykonania jury oraz licznie zgromadzoną
publiczność. Poza naszą orkiestrą w Przeglądzie wystąpiły
orkiestry dęte z Brzózy Królewskiej, Żołyni, Nowej
Sarzyny i Nowojaworowska (Ukraina).
Barbara Chmura

Młodzieżowa Orkiestra Dęta podczas koncertu

CZYTANIE SIENKIEWICZA
„ N a r od o w e C zyt a n i e ” t o za i n i cj o wa na
w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja czytania
publicznie lektury z kanonu arcydzieł literatury pięknej.
Czytanie zostało nazwane "narodowym", aby podkreślić
jego powszechny charakter.
7 września gmina Tryńcza przyłączyła się do tej
inicjatywy. Organizatorem akcji byli pracownicy GBP
wraz z ZS w Tryńczy. W sobotnie popołudnie przed
budynkiem biblioteki zgromadziło się ok. 70
uczestników. Dzieci, młodzież, nauczyciele i starsi
mieszkańcy naszej gminy wspólnie odtworzyli wybrane
fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza: ”Ogniem
i Mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”.
Każdy z uczestników „Narodowego Czytania” otrzymał
podziękowanie z pamiątkowym stemplem od Prezydenta
Komorowskiego.
Na zakończenie imprezy dla wszystkich
przygotowany został słodki poczęstunek.
- Bardzo podoba mi się ta ogólnopolska akcja.
Powinniśmy częściej sięgać po książki Henryka
Sienkiewicza - powiedziała jedna z uczestniczek.

Uczennica czyta fragment powieści H. Sienkiewicza

Marzena Rydzik

SPRINT NA MEDAL
24 września br. w Zespole Szkół w Zarzeczu odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa IMS Powiatu w LA. Naszą
gminę reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Tryńczy - Sara Bielecka, Marcin Prasoł i Maksymilian
Myłek.
Brali oni udział w biegu na 60 m, w którym to
Maksymilian Myłek zajął II miejsce z wynikiem 8.16s
i tym samym awansował do finału wojewódzkiego, który
odbył się 30 września br. na stadionie lekkoatletycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie Maksymilian
uplasował się w biegu eliminacyjnym na VI miejscu.
Waldemar Szewczyk

Nasz mistrz na podium
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PIELGRZYMKI DO
SANKTUARIÓW MARYJNYCH
W okresie wakacji Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy wraz z filiami
bibliotecznymi zorganizowała serię
pielgrzymek autokarowych. Odwiedziliśmy
m.in. Częstochowę, Kalwarię Pacławską oraz
Licheń.
Pierwsza z nich odbyła się w dniach 14-15
lipca na Jasną Górę. Wzięło w niej udział
56 osób z terenu naszej gminy. W drodze
powrotnej pielgrzymi z Tryńczy zwiedzili
również Sanktuarium Matki Bożej - Patronki
Rodzin w Leśniowie. Kolejny wyjazd odbył U bram Jasnej Góry
się 14 sierpnia do sanktuarium maryjnego
w Kalwarii Pacławskiej.
W tym dniu uczestnicy modlili się podczas Dróżek
Pana Jezusa. W pielgrzymce wzięło udział 55 osób
z terenu gminy Tryńcza. Po raz kolejny odbył się również
wyjazd do Lichenia.
Z kolei w dniach 19-20 sierpnia pielgrzymi, oprócz
Lichenia, odwiedzili również warszawski grób ks. Jerzego
Popiełuszki oraz sanktuarium w Niepokalanowie.
W Licheniu wierni mieli okazję uczestniczyć we Mszy św.
sprawowanej przez uzdrowiciela o. Johna Bashobore.
- Licheń to miejsce, gdzie lubię pielgrzymować, jestem już
tutaj po raz ósmy - mówiła Dorota Wiecheć, pracownik
GBP w Tryńczy.
Maria Janas

KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Wielu z nas w codziennym zabieganiu nie ma czasu,
aby usiąść i spokojnie posłuchać muzyki klasycznej.
Taką możliwość mieli mieszkańcy naszej gminy podczas
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej.
25 sierpnia pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy zorganizowali dla trynieckiej społeczności
wyjazd na Festiwal w Leżajsku. Wzięło
w nim udział 20 osób. W pierwszej części finałowego
koncertu w leżajskiej bazylice Ojców Bernardynów
publiczność wysłuchała recitalu organowego
w wykonaniu profesora Józefa Serafina.
W drugiej części wieczoru, tzw. kameralnej, wystąpiła
skrzypaczka Magdalena Kołcz i Warszawska Orkiestra
Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego pod
kierownictwem profesora Andrzeja Gębskiego. Był to
ostatni z 10 koncertów, jakie znalazły się w programie
tegorocznej edycji festiwalu. Leżajskie organy –
światowa "perła" baroku - uznawane są za jedne
z najdoskonalszych w Europie.
- Biblioteka wywiązuje się ze swoich obowiązków
propagowania kultury wyższej, dzięki takim wyjazdom
można odciągnąć młodzież od komputera i zwrócić jej
uwagę na historyczne i kulturowe dziedzictwo naszych
przodków - powiedział pan Teofil Jakubiec.

Ponad 10 – kilometrowa trasa rowerowa to dla
niektórych spore wyzwanie. Jednak nie dla miłośników
dwóch kółek. 25 lipca odbył się rajd rowerowy
zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz
jej filie. Wzięli w nim udział rowerzyści z Przeworska,
oraz goście z Warszawy i z Niemiec. Uczestnicy
wystartowali o godzinie 17:00. Trasa liczyła ponad
10 kilometrów i wiodła od budynku GBP do ujścia
Wisłoka. Tam nastąpiła kilkuminutowa przerwa, w czasie
której kolarze podziwiali przepiękne widoki.
Po kilkudniowych ulewnych deszczach trasa była
bardzo trudna.
– Jazdę w takich warunkach można nazwać prawdziwym
rajdem terenowym. Jednak przepiękna okolica
rekompensuje wszystko! – zachwycał się pan Jerzy
z Przeworska. Rajd zakończył się poczęstunkiem.
Uczestnicy nie kryli zadowolenia z rowerowych zmagań
i zgłosili już chęć udziału w następnych.

Manuela Myłek

Marzena Rydzik
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KSIĄDZ NA PEŁNYCH OBROTACH
Z ks. Ryszardem Pelcem, kapelanem Szpitala
Wojewódzkiego w Przemyślu rozmawia Barbara
Chmura.
Barbara Chmura: Jak wygląda na co dzień praca
kapelana?
Ks. Ryszard Pelc: Każdego dnia rano przechodzę wraz
z drugim kapelanem cały szpital udzielając Komunii św.,
spowiedzi czy namaszczenia chorych. Codziennie
popołudniu odprawiamy Msze Św., ale poza tym
jesteśmy 24 godziny pod telefonem w razie wypadku czy
pogorszenia czyjegoś stanu zdrowia. Praca kapelana
szpitalnego jest niezwykła, ponieważ spotykamy się
z ludzkim cierpieniem oraz śmiercią niemal każdego
dnia. Człowiek chory jest często zupełnie bezradny.
Można się od niego odwrócić albo realizować
ewangeliczną zasadę podania kubka wody, a to czynię
bardzo często. Niejednokrotnie towarzyszą temu
niezwykłe emocje.
B.Ch.: Każdego dnia staje ksiądz w obliczu śmierci
pacjentów, również tych najmłodszych. Co w takich
chwilach jest najtrudniejsze?
R.P.: Wówczas serce bije szybciej, a do oczu napływają
łzy. Niełatwo jest o tym mówić ani pisać, gdyż dotykamy
tajemnicy śmierci człowieka. Różnie
wygląda przejście ludzi do innego
życia. Są tacy, którzy przerażeni
proszą czy też po naszej rozmowie
godzą się na spowiedź, czasem po
70 latach. Wówczas ze łzami mówią
o popełnionym złu, a nawet
przegranym życiu. Tacy ludzie
potrzebują troski kapelana. Ale są
także ci, którzy odchodzą
z delikatnym drżeniem w sercu, lecz
wielką ufnością i wiarą. Pewnego
razu po udzieleniu ostatniego
namaszczenia, starsza pani zwróciła
się do mnie: ,niech mi ksiądz życzy
dobrej podróży” i z pokojem oraz
twarzą anioła oparła głowę na
poduszce, oddając ostatnie tchnienie.
Nieliczni niewierzący proszą
o rozmowę i bliskość księdza,
którego unikali przez całe życie.
Ci także są pod szczególną opieką. Ks. Ryszard Pelc
Najtrudniejsze jest z pewnością odejście dziecka.
Wówczas cierpienie rodziców jest ponad ich siłę.
Wspieramy ich modlitwą, ale także całym swoim
kapłańskim sercem.
B.Ch.: Prowadzi ksiądz bardzo aktywne życie,
uprawiając sztuki walki, podróżując. Jak na to
wszystko znajduje ksiądz siłę i czas?
R.P.: Ze znalezieniem czasu nie jest łatwo. Nauczyłem
się, że jeżeli codzienny porządek dnia jest dobrze
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zorganizowany, nawet co do minut, wówczas czas
znajduje się łatwiej. Sztuki walki to moja pasja od
najmłodszych lat. Wiele włożyłem trudu i wysiłku
w swoją pasję. Od lat jestem instruktorem, sędzią
i egzaminatorem karate tradycyjnego. Wielokrotnie
s t ar t ował e m w za wodac h, r ów ni e ż kl as y
międzynarodowej. W miarę swoich możliwości prowadzę
treningi dla młodzieży i dzieci, obecnie również
w świetlicy „Caritas”. Dzięki tej sztuce walki młodzi ludzi
uczą się hartu ducha, dyscypliny, opanowania, kultury, ale
także wyzbywają się wad postawy.
B.Ch.: Wielką pasją księdza są także motocykle.
R.P.: Pasji mam wiele i wiem, że życia zabraknie, aby
poznać i nacieszyć się wieloma rzeczami. Oczywiście są to
również motocykle, o których marzy chyba każdy chłopak,
a nawet niejedna dziewczyna. Dzięki zlotom
motocyklowym poznałem wielu wspaniałych ludzi,
również tych zrzeszonych w różnych klubach. Zwykle ze
swojej strony organizuję dla nich Msze świętą,
poświęcenie motocykli, zorganizowanie św. Mikołaja na
motocyklu dla dzieci, wyruszenie na pielgrzymkę do
sanktuariów maryjnych czy paradę motocykli i pokaz
świateł w hołdzie Janowi Pawłowi II w rocznicę jego
śmierci.

B.Ch.: Czy wierni nie patrzą ze zdziwieniem na księdza
w kasku?
R.P.: Reakcje są różne, lecz w zdecydowanej większości
bardzo pozytywne. Mimo, że to trochę niebezpieczne
hobby, to jednak jako pasjonat jednośladów wzbudzam
zaufanie.
B.Ch.: Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości
w dalszej posłudze kapłańskiej.
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MIĘDZYSOŁECKIE ROZGRYWKI
SPORTOWE
Mieszkańcy gminy Tryńcza stanęli do walki
przeciwko sobie podczas międzysołeckich rozgrywek
sportowych. Pięć drużyn spotkało się 22 sierpnia na
„Orliku” w Gorzycach. Grupy z Tryńczy, Gniewczyny,
Jagiełły oraz połączona drużyna z Gorzyc i Wólki
Ogryzkowej rywalizowały w następujących
konkurencjach: przeciąganie liny, rzut workiem zboża,
slalom z taczkami, biegi w workach oraz rozgrywki piłki
nożnej. Następnie najlepsze osoby z duetu walczyły
o pierwsze miejsce, a przegrani o miejsce trzecie.
W konkurencji „rzut workiem” wygrała drużyna
z Gniewczyny Trynieckiej. Bieg w worku należał do
Jagiełły. W slalomie z taczkami oraz w przeciąganiu liny
najlepsza była drużyna z Gorzyc połączona z Wólką
Ogryzkową. W piłce nożnej bezkonkurencyjna okazała
się drużyna z Gniewczyny Trynieckiej. To właśnie
zawodnicy z tej miejscowości zwyciężyli w klasyfikacji
końcowej. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Jagiełły,
natomiast trzecie przypadło koalicji Gorzyce z Wólką
Ogryzkową.
Maria Strama

Pokonały rywalki z Gorzyc, Grodziska Górnego
i Brzyskiej Woli. Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju
została Kamila Dałomis z Tryńczy.
- Lubię z dziewczynami kopać w piłkę, a ten turniej
udowodnił, że robimy to dobrze - skomentowała Kamila.
Dziewczyny to uczennice i absolwentki Zespołu Szkół
w Tryńczy, które w poprzednim sezonie wywalczyły
wicemistrzostwo województwa w Turnieju Coca- Cola
CUP. Wystąpiły w składzie: Aleksandra Czekierda, Ewa
Kojder, Justyna Wikiera, Zuzanna Posala, Kamila
Dałomis, Karolina Rydzik, Weronika Sosnowy, Gabriela
Panek, Patrycja Ficek, Karolina Chmura, Wiktoria Bartnik
i Anna Krawiec. Gratulujemy zwycięstwa i czekamy na
kolejne sukcesy.
Adam Kulpa

POKAZOWY MECZ SIATKAREK
DEVELOPRES Z TOMASOVIĄ
27 sierpnia w trynieckiej hali widowiskowo-sportowej
odbył się mecz pokazowy drugoligowych drużyn juniorek
KS Developres SkyRes Rzeszów z TKS Tomasovia
Tomaszów Lubelski. Siatkarki w ramach przygotowań do
sezonu rozegrały 5 - setowy sparing.

WYWALCZYŁY PUCHAR LATA
I miejsce i tytuł najskuteczniejszej zawodniczki – ten
podwójny laur powędrował do drużyny dziewcząt
z Tryńczy. Podczas turnieju piłki nożnej o Puchar Lata,
który został rozegrany 6 sierpnia na Orliku w Grodzisku
Górnym, nasze dziewczęta były bezkonkurencyjne.

Zawodniczki podczas meczu

Członkinie zespołów to uczennice średnich szkół
sportowych. Część z nich, oprócz intensywnych
treningów, przygotowywać się będzie w tym roku
szkolnym do egzaminów maturalnych. Mecz oglądała
spora grupa kibiców, w tym wójt Ryszard Jędruch,
wiceprezes KS Developres Wiesław Kozieł, Tomasz Bury,
kierownik ARiMR, Adam Zabłocki, dyrektor PUP oraz
sponsor klubu Developres przedstawiciel firmy Aleco,
a także uczennice Zespołu Szkół w Tryńczy, dla których
rozpoczął się po wakacjach kolejny sezon przygotowań w
ramach Podkarpackiej Akademii Siatkarskiej. Na
rozpoczęcie meczu i w przerwach między setami grała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy. Wynik meczu
pokazowego to 5:0 dla siatkarek Tomaszowa Lubelskiego.
Beata Tołpa
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WAKACYJNA KRONIKA WYDARZEŃ

Turniej piki nożnej na Orliku w Gorzycach

Czas wakacji i letniego odpoczynku sprzyja
aktywności ruchowej
na świeżym powietrzu.
Powszechnie wiadomo, że gmina Tryńcza sportem stoi.
W czasie wakacji animatorzy na Orlikach w Tryńczy,
Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej przygotowali
całotygodniową ofertę zajęć dla chętnych w każdym
wieku. Można było wziąć udział w rozgrywkach ligi piłki
plażowej, turnieju tenisa ziemnego, rozgrywkach
badmintona, pograć w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę. Obok boisk zainstalowane zostały siłownie na
świeżym powietrzu. Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwali animatorzy. Do 30 listopada Orliki czynne są
przez cały tydzień z sobotą i niedzielą włącznie.
Szczegółowych informacji na temat tego, co dzieje się na
Orliku można zaczerpnąć ze strony internetowej naszorlik. pl, wystarczy wpisać nazwę
miejscowości, w której znajduje się Orlik, a wyświetli się
plan zajęć lub ze strony facebook.pl/sporttryncza.
W dalszym ciągu zapraszamy do czynnego spędzania
wolnego czasu na naszych Orlikach!

SIATKÓWKA PLAŻOWA
Tryniecka liga siatkówki plażowej to jedna ze
sportowych atrakcji przygotowanych podczas wakacji
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Rozgrywki odbyły
się w dniach od 14 czerwca do 27 lipca. Łącznie na
piaskowych boiskach przy ZS w Tryńczy rywalizowało
10 dwuosobowych drużyn, które były podzielone na dwie
kategorie wiekowe: młodzież oraz dorośli. Najlepszą
drużyną w kategorii dorosłych okazała się para siatkarzy
z Sieniawy - Ryszard Bursztyka oraz Maciej Gleń, którzy
o dwa punkty wyprzedzili Marcina Pukałę oraz Dawida
Szwacza. Trzecie miejsce na podium przypadło
Dominikowi Sigdzie oraz Sławomirowi Hetnarowi.
Równolegle z ostatnią kolejką siatkówki plażowej,
rozegrany został "Trynbledon" - turniej tenisa ziemnego.
Do zawodów zgłosiło się 8 zawodników. Najlepszy
okazał się Sławomir Hetnar, który pokonał w meczu
finałowym Damiana Stempaka. Mimo niskiego wyniku
2:0, pojedynek okazał się niezwykle zacięty.
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Wyniki turniejów:
Orlik Gniewczyna Łańcucka- Turniej piłki nożnej do
lat 18: 1 miejsce - Wawrzyn Team (komplet
zwycięstw), 2 miejsce - KGKS Gniewczyna3 miejsce
– Ogórki Zdzisława
król strzelców - (Kamil Konieczny 11 goli), najlepszy
bramkarz - Robert Gardziel
Turniej siatkówki drużyn mieszanych: 1. Energizer
Gorliczyna, 2. Szalone Promile 1
3.Szalone Promile 2.
Turniej tenisa ziemnego:1.Tomasz Wołowiec,
2.Mateusz Gurak, 3.Wojciech Marek
Reprezentacja Orlika z Gniewczyny Łańcuckiej brała
udział w turnieju o Puchar Donalda Tuska
w Gorzycach.
- Orlik w Gorzycach podczas wakacji tętnił życiemstwierdza Adam Siemieniak, jeden z animatorów. Odbyły
się na nim następujące turnieje: Liga „dzikich” drużyn,
Mistrzostwa Gorzyc w siatkówce, Mistrzostwa Gorzyc
w Tenisie Ziemnym w kat. singel, Turniej mini
koszykówki, Turniej Piłki Nożnej chłopców SP, Turniej
Piłki Nożnej dziewcząt SP, Mistrzostwa Gorzyc Tenisie
Ziemnym w kat. Debel, Turniej Piłki Nożnej chłopców
gimnazjum, Turniej Piłki Nożnej dziewcząt gimnazjum,
Mecz Piłki nożnej Rodzice kontra Dzieci, Turniej Oldboi
w Piłce Nożnej.
Podobnie na Orliku w Tryńczy przez cały okres
wakacyjny odbywały się zajęcia i turnieje. Na boisku do
piłki siatkowej we współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczna rozegrana została Liga Piłki Plażowej. Odbył się
też turniej tenisa ziemnego „Trynbledon”. Ponadto
organizowane były każdego dnia zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Regularnie odbywały się treningi juniorów
w piłkę nożną. Stali bywalcy korzystali z kortów
tenisowych, boisk do koszykówki i siatkówki.
Beata Tołpa
- Poziom tegorocznych rozgrywek oceniam bardzo
wysoko - powiedział tuż po zakończeniu turnieju
zwycięzca Trynbledonu oraz brązowy medalista
Sławomir Hetnar.
Zarówno sami zawodnicy, jak i publiczność nie może
doczekać się kolejnych rywalizacji na piaskowych
boiskach
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PIŁKARSKA JESIENNA RUNDA
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Tryńcza w poszczególnych okręgach oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Tryńczy.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy/ Dz.U.Nr.21 poz.112 z późn. zm. oraz
Uchwały Nr. XLVII/369/2014 Rady Gminy Tryńcza z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze obwieszcza się, co następuje:
W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tryńcza obszar gminy został podzielony na okręgi wyborcze,
którym nadano numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, w sposób następujący:
Nr okręgu
wyborczego
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo: Tryńcza: od nr 1-145, 148, 169, 176-177, 298, 319-323, 326, 329-330, 333335 nieparzyste, 339, 346, 350-351, 353-356, 359-361 nieparzyste, 362, 369-371 nieparzyste, 380, 384, 392-400, 402-416 parzyste, 417, 426, 429, od 432 do końca
Sołectwo: Tryńcza od nr 147-151 nieparzyste, 152-168, 170-174, 178-297, 299-318, 325
-327 nieparzyste, 328, 331-332, 334-336 parzyste, 337-338A, 341-345, 348-349, 352,
357, 360, 365-368, 370-372 parzyste, 373-379, 381-383, 385-391, 401-415 nieparzyste,
419-421 nieparzyste, 428-430 parzyste
Sołectwo: Wólka Małkowa Wólka Ogryzkowa
Sołectwo: Gorzyce od nr 1 – 109, 234-242 parzyste, 244A, 262, 265-271,
274-279, 281-283, 290-291, 298, 306, 309-311, 317-322, 332-334 parzyste od 339 do
końca
Sołectwo: Gorzyce od nr 111-233, 237-243A nieparzyste, 244, 245-260, 263, 272-273,
280, 285-289, 292-297, 300-304, 308, 315, 324-331, 335-338
Sołectwo: Gniewczyna Łańcucka od nr 1-120, 517-518, 521, 530, 546, 550-552 parzyste, 553, 557A, 561, 566-567, 571-572, 599-613 nieparzyste, 616, 629, 637-638, 641,
657-658, 665, 680, 683-684, 686, 689
Sołectwo: Gniewczyna Łańcucka od nr 121-239, 500, 509, 524, 540, 545, 548, 565, 570,
579-580, 582-586 parzyste, 589, 594, 600, 606-612 parzyste, 617-618, 622-625, 633635, 639-640, 644, 655, 661-662, 675, 681, 685, 690
Sołectwo: Gniewczyna Łańcucka od nr 242-400, 504, 519, 554-558 parzyste, 559, 562563, 583, 588, 596-597, 602, 632, 645-647 nieparzyste, 648, 667-672, 687-688, 691, 700
Sołectwo: Gniewczyna Łańcucka od nr 401-498, 502-503, 506-508, 510-515, 520, 525527, 539-543 nieparzyste, 544, 547-551A nieparzyste, 555, 564, 568-569, 573-578, 581,
585-587 nieparzyste, 590-593, 598, 614, 619, 627, 630-631, 636, 646, 650-656 parzyste,
660, 673, 677-679, 682, 693
Sołectwo: Jagiełła od nr 3-129, 254-258 parzyste, 259-261 nieparzyste, 262-266, 269271A, 273, 278, 283-285 nieparzyste, 290-291, 293-295 nieparzyste, 296, 311
Sołectwo: Jagiełła od nr 131-250A, 255-257 nieparzyste, 260, 267-268, 272-274 parzyste, 280-288 parzyste, 292-294 parzyste, 297-310, od 312 do końca
Sołectwo: Głogowiec
Sołectwo: Gniewczyna Tryniecka od nr 1-100, 127A-128, 130, 133, 139, 142, 183, 186187, 189-190, 195-197, 199-200, 207, 213-214, 216-217, 221-223, 229, 237
Sołectwo: Gniewczyna Tryniecka od nr 102-126, 129-131 nieparzyste,
132-134 parzyste, 135-138, 140-141, 144-182, 184-185A, 188, 191-194, 198, 201-206,
208-212, 215, 218-220, 224-228 parzyste, 231-233 od 238 do końca
Sołectwo: Ubieszyn

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy Tryńcza pokój nr 10, tel. 642-12-21 w. 45
Wójt Gminy
Ryszard Jędruch
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Echa znad Sanu i Wisłoka

Dożynki Prezydenckie w Spale

Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

Zawody strongman

X Dni Gminy Tryńcza — Występ Sylwii Grzeszczak

„Zośki” na Dożynkach Gminnych w Gniewczynie Łańcuckiej

Starostowie Dożynek Gminnych - D. Mucha, A. Grzebyk

Rozpoczęcie roku szkolnego

Spływ kajakowy

Szwadron Niepołomice 8 Pułku Ułanów

Rekonstrukcja wydarzeń historycznych

Wizyta prezydenta Gossau w Zespole Szkół w Tryńczy

90-lecie OSP w Ubieszynie

