PODZIEKOWANIA
Składam serdeczne podziękowanie Wszystkim
Wyborcom, którzy podczas głosowania
w dniu 16 listopada br. oddali
na mnie swój głos w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Jednocześnie deklaruję dalszą współpracę
z władzami gminy Tryńcza.
Lucjan Kuźniar
Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za wszystkie
oddane głosy przez Mieszkańców Gminy Tryńcza
w wyborach 16 listopada. Dzięki Państwa poparciu
Powiat Przeworski ma jeszcze jednego reprezentanta
w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Swoją pracą pragnę przyczynić się do rozwoju
tej części województwa .
Tomasz Bury
Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Niech magia Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a szczególny czas Bożego Narodzenia
będzie dla Państwa okazją do spędzenia
miłych chwil w rodzinnej atmosferze,
pełnej miłości i życzliwości.
Niech Nowy Rok 2015 stanie się czasem
spełnionych marzeń i nadziei.
Stanisław Wielgos
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza

Szanowni Państwo!
Mijający 2014 rok obfitował
w gminie w wiele ważnych wydarzeń. Jednym z nich były wybory
samorządowe. Pragnę serdecznie
podziękować wszystkim wyborcom
za mandat zaufania, który otrzymałem od Państwa na kolejną
kadencję. Liczne głosy poparcia
mieszkańców to dla mnie świadectwo zaufania i akceptacji dla wykonywanych zadań, to także wyzwanie do podejmowania nowych
przedsięwzięć, dążenia do dalszego rozwoju Gminy Tryńcza we
wszystkich sferach dla dobra całej
gminnej społeczności. Ufam, że
przy współpracy nowo powołanej
Rady Gminy, uda się nie tylko
opracować strategię rozwoju gminy na kolejne lata jej
rozwoju, ale planować i wcielać w życie rózne inicjatywy,
zarówno te z zakresu inwestycji, jak i stworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Zapewniam też, że nie zaprzestaniemy aplikować o fundusze
unijne z kolejnej alokacji środków na lata 2014- 2020.
Nowa perspektywa sprzyja inicjatywom podejmowanym
na rzecz projektów realizowanych przy współudziale innych samorządów, co powoduje, że rodzą się nowe pomysły na projekty. Zamierzamy również kontynuować
współpracę z rożnymi instytucjami w celu realizacji poszczególnych zadań.
Warto podkreślić, że ostatnie miesiące roku to czas
wytężonej pracy. W zakresie porządków nie zawiódł Komunalny Zakład Budżetowy. Dzięki licznym stażom, które
odbywają mieszkańcy we wszystkich jednostkach, uporządkowane zostały chodniki, gminne place i tereny wokół cmentarzy parafialnych, wykarczowane zostały również dziko rosnące krzewy przy ciągach dróg, co spowodowało, że także jesienią gmina nie traci na walorach
estetycznych. Również WDK- i w poszczególnych miejscowościach zostały przygotowane do sezonu zimowego.
Jesień to także czas kończenia prac rozpoczętych latem. Do jednych z ważniejszych należy oddanie do użytku
nowoczesnych, bezpiecznych placów zabaw, które służyć
będą najmłodszym mieszkańcom Wólki Ogryzkowej,
Gniewczyny Łańcuckiej i Tryńczy. Kolorowe urządzenia
nie tylko cieszą oko, ale zachęcają maluchy do zabawy.
Jesień obfitowała w imprezy kulturalne. Niewątpliwie
dużym zainteresowaniem cieszył się trzeci, z całorocznego cyklu koncertów jubileuszowych, który w październiku
dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy. Na jubileusz
przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
władz powiatowych, radni i sympatycy orkiestry. Dodatkową atrakcją okazał się występ zespołu „Kornele”.
W listopadzie z okazji Dnia Niepodległości odbył się koncert pieśni niepodległościowej z udziałem zespołów działających pod egidą Trynieckiego Centrum Kultury.
Z kolei 30 listopada gościliśmy w trynieckiej hali widowiskowo-sportowej Katedralny Chór Chłopięco-Męski

z Rzeszowa i Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty”. Młodzi
artyści wystąpili w programie pn. „Muzyczne Spotkanie
Pokoleń w Narodowym tonie”. Był to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki. Wszystkie te
działania były znakomitą okazją do promowania kultury.
Udało się też sfinalizować transakcję związaną z zakupem nowego samochodu dla OSP w Tryńczy, a to za
sprawą pozyskanych środków i przyznaniu pieniędzy na
ten cel przez Radę Gminy. Również w trakcie realizacji
jest projekt związany z „Wykluczeniem cyfrowym”.
Wyłoniona została firma realizująca to zadanie. Rozpoczęły się kursy przygotowujące do pracy z najnowszymi
zestawami komputerowymi, które otrzyma 200 rodzin
z wszystkich miejscowości naszej gminy.
Długie jesienne wieczory sprzyjają, by wygospodarować czas na uprawianie różnych dyscyplin sportowych.
Ruszyła już Tryniecka Liga Halowa, w której o miano
najlepszej rywalizuje 18 drużyn. Również „Góral” Tryńcza spisuje się w drugoligowych rozgrywkach bardzo
dobrze, a grupa piłkarzy U- 20 wywalczyła awans do
finału mistrzostw Polski. Również badminton cieszy się
dużym zainteresowaniem, zarówno dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych. W przygotowaniu jest harmonogram imprez
na nadchodzący rok. Liczę, że wzorem lat ubiegłych uda
się nam przy pomocy KGW, LKS-ów, druhów z jednostek
OSP i sołtysów zrealizować wiele przedsięwzięć. Jednocześnie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz poszczególnych społeczności.
Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedne z najpiękniejszych w roku. Życzę wszystkim
mieszkańcom oraz gościom radosnych spotkań przy świątecznym stole, zdrowia i pogody ducha na co dzień.
Niech magia Bożego Narodzenia zagości w Państwa domach, a nadchodzący 2015 rok obfituje w dostatek. Niech
spełnią się Wasze plany i marzenia.
Jeszcze raz dziękuję za tak ogromne zaufanie.
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Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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RADA GMINY TRYŃCZA VII KADENCJI 2014 - 2018

28 listopada 2014 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Tryńcza zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Przemyślu. Na sesji nowo wybrani radni Rady Gminy na kadencję 2014-2018 oraz wójt gminy otrzymali od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Zofii Nowak zaświadczenia o wyborze. Złożyli również uroczyste ślubowania.
Wójtem gminy Tryńcza po raz czwarty został Ryszard Jędruch. Na przewodniczącego Rady Gminy członkowie wybrali
Stanisława Wielgosa.
Funkcje wiceprzewodniczących Rady powierzono Leszkowi Flakowi oraz Stanisławowi Koniecznemu.
Podczas sesji inauguracyjnej wybrane zostały również składy 5 stałych komisji Rady Gminy, jej przewodniczących
i zastępców.
Składy osobowe poszczególnych Komisji przedstawiają się następująco:
KOMISJA REWIZYJNA:
Niżnik Janusz
Gurak Zbigniew
Rydzik Zdzisław

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- członek

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW:
Gurak Zbigniew
- przewodniczący
Jakubiec Teofil
- z-ca przewodniczącego
Rzeczyca Antoni
- członek
Kogut Stanisław
- członek
Machała Henryk
- członek
Flak Leszek
- członek
Wielgos Stanisław
- członek
Kasper Dariusz
- członek
KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
Jakubiec Teofil
- przewodniczący
Rzeczyca Antoni
- z-ca przewodniczącego
Kogut Stanisław
- członek
Konieczny Stanisław
- członek
Rydzik Zdzisław
- członek
Niżnik Janusz
- członek
Wielgos Stanisław
- członek
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KOMISJA DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI
TERENAMI, ROZWOJU, OCHRONY ŚRODOWISKA I PPRZECIWPOŻAROWEJ:
Konieczny Stanisław
- przewodniczący
Mucha Danuta
- z-ca przewodniczącego
Niemiec Edward
- członek
Korpeta Tadeusz
- członek
Machała Henryk
- członek
Flak Leszek
- członek
Cebula Ryszard
- członek
Kasper Dariusz
- członek
KOMISJA DS. ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ,
ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:
Korpeta Tadeusz
- przewodniczący
Niemiec Edward
- z-ca przewodniczącego
Mucha Danuta
- członek
Cebula Ryszard
- członek
Wszyscy radni i wójt gminy zadeklarowali wolę
współpracy oraz wspólnego działania na rzecz dalszego
rozwoju Gminy Tryńcza. Sesja odbyła się w przyjaznej
atmosferze.
Edward Wiecheć

Echa znad Sanu i Wisłoka

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
Wybory na Wójta Gminy Tryńcza — liczba głosów oddanych w poszczególnych miejscowościach

Wójt gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch otrzymał 86,05% poparcia.
Wyniki wyborów do Rady Gminy
Tryńcza
okręg 1

Jakubiec Teofil

okręg 2

Cebula Ryszard

okręg 3

okręg 4

okręg 5

Suma głosów

%
okręg 9

mandat obsadzenia
bez głosowania
mandat obsadzenia
bez głosowania

okręg 7

okręg 8

101

51%

Mazur Władysław

96

49%

52

20%

146

55%

Pruchnicka Bernadetta

67

25%

Machała Henryk

118

57%

Darzycki Stefan

88

43%

63

41%

32

21%

Jagiełła

Wielgos Stanisław
Duża Helena
Gorzyce

185
91

Ficek Dariusz

87

33%

Flak Leszek

179

67%

67%
33%

Pusztuk Franciszek
okręg 10 Korpeta Tadeusz

Niżnik Janusz

210

71%

Misiło Daniel

86

29%

okręg 11

Głogowiec

Gniewczyna Łańcucka

okręg 6

Mucha Danuta

Rydzik Zdzisław

Niemiec Jan

25

11%

Górski Przemysław

27

12%

Brzyski Wiesław

26

17%

Rzeczyca Antoni

99

43%

Bury Wojciech

31

21%

Michalik Mieczysław

80

34%

Gniewczyna Tryniecka

Kogut Stanisław

130

54%

Misiło Adam

71

35%

Dryś Henryk

73

31%

Gurak Zbigniew

129

65%

Tytuła Mateusz

36

15%

Niemiec Edward

79

57%

Konieczny Stanisław

124

57%

Piróg Krzysztof

60

43%

Rachfał Lucyna

94

43%

okręg 12 Kornafel Marta

okręg 13

okręg 14

okręg 15 Ubieszyn
Kasper Adam

mandat obsadzenia
bez głosowania

Frekwencja wyborów samorządowych w Gminie Tryńcza wyniosła 54,2%.
Ryszard Matyja
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ROZMOWA Z DANUTĄ MUCHĄ Z GNIEWCZYNY ŁAŃCUCKIEJ,
RADNĄ VII KADENCJI RADY GMINY TRYŃCZA
Barbara Chmura.: Dlaczego postanowiła Pani
zostać Radną Gminy
Tryńcza?
Danuta Mucha: Gniewczyna to duża wieś podzielona na rejony. Należy do niej przecież jeszcze Zakręcie, Poręby
i kilka domów w Grzęsce. Z naszej okolicy nigdy nie było radnego,
więc postanowiłam kandydować na radną gminy
Tryńcza, aby zadbać
o sprawy mieszkańców Gniewczyny.
B. Ch.: Jaką receptę miała Pani na wygraną w wyborach?
D.M.: Nie reklamowałam się, ani też w ogóle nie prowadziłam żadnej kampanii wyborczej. Liczyłam na sympatię mieszkańców. Obdarzyli mnie zaufaniem, którego
postaram się nie zawieść.

B. Ch.: Jakie cele stawia sobie Pani na czas VII kadencji?
D.M.: Zależy mi na współpracy z każdym sołectwem
oraz jednostkami należącymi do gminy: Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Trynieckim Centrum
Kultury. Chciałabym również podejmować ciekawe inicjatywny z organizacjami pozarządowymi, np. kołami
gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi
czy klubami sportowymi. Uważam, że szczególnie ważna
jest współpraca radnych z wójtem gminy.
B. Ch.: Jest Pani jedyną kobietą w Radzie Gminy.
Myśli Pani, że będzie wiązało się to z dodatkowymi
przywilejami czy nie?
D.M.: Nie liczę na żadne ulgowe traktowanie, ponieważ
jestem tak samo odpowiedzialna za naszą gminę, jak pozostali radni. Zależy mi na poprawie stanu dróg dojazdowych, czy chociażby na wybudowaniu placu zabaw dla
dzieci. Chciałabym zaangażować ludzi w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie
zimą, kiedy jest najtrudniej.
B. Ch.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
w pełnieniu obowiązków radnej naszej gminy.

FINANSE GMINY W VI KADENCJI
Rozpoczęła się kolejna kadencja w samorządach . W ostatnim czasie wiele mówiono o wykonanych zadaniach, co
się udało a czego nie zrealizowano. Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Poniższa tabela ilustruje syntetyczne budżety Gminy Tryńcza w tys. zł z okresu VI kadencji.
Dochody/Wydatki

1

Dochody ogółem

15 720

32 101

26 773

25 716

19 357

1.1

Dochody bieżące

15 395

30 158

25 671

25 362

14 955

1.1.1

Procentowy udział
doch. bież. w dochodach ogółem

97,93

93,95

95,88

98,62

77,26

1.2

Dotacje

3 255

4 391

5 166

5 084

3 283

1.2.1

Procentowy udział
dotacji w dochodach
ogółem

20,71

13,68

19,30

19,77

16,96

1.3

Subwencje

7 923

10 617

9 858

10 214

7 240

1.3.1

Procentowy udział
subwencji w dochodach ogółem

50,40

33,07

36,82

39,72

37,40

1.4

Pozostałe dochody

4 542

17 093

11 749

10 418

8 834

1.4.1

Procentowy udział
pozostałych dochodów
w dochodach ogółem

28,89

53,25

43,88

40,51

45,64

1.5

Dochody majątkowe

325

1 943

1 102

354

4 402

1.5.1

Procentowy udział
dochodów majątkowych w dochodach
ogółem

2,07

6,05

4,12

1,38

22,74

6

30.09.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

Lp.
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30.09.2014 r.

2

Wydatki ogółem

15 816

29 529

25 115

25 936

19 847

2.1

Wydatki bieżące

13 418

19 842

21 557

21 523

11 313

2.1.1

Procentowy udział
wyd. bież. w wydatkach ogółem

84,84

67,19

85,83

82,99

57,0

2.2.

Wydatki majątkowe

2 398

9 687

3 558

4 413

8 534

15,16

32,81

14,17

17,01

43,0

3 255

4 341

4 532

4 699

3 209

20,58

14,7

18,05

18,12

16,17

523

467

538

596

659

3,31

1,58

2,14

2,30

3,32

2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1

Procentowy udział
wyd. majątkowych w
wyd. ogółem
Wydatki na zadania
zlecone
Procentowy udział
wyd. na zad. zlecone
w wyd. ogółem
Wydatki na kulturę
( Biblioteka , TCK)
Procentowy udział
wyd. na kulturę w
wyd. ogółem

2.5

Wydatki na oświatę

5 873

10 358

10 768

8 692

8 347

2.5.1

Procentowy udział
wyd. na oświatę w
wyd. ogółem

37,13

35,08

42,87

33,51

42,06

2.6

Pozostałe wydatki

6 165

14 363

9 277

11 949

7 632

2.6.1

Procentowy udział
pozostałych wyd. w
wyd. ogółem

38,98

48,64

36,94

46,07

38,45

3

Deficyt

96

0

0

220

490

4

Nadwyżka

0

2 572

1 658

0

0

5

Spłaty kredytów

1 492

2 909

1 340

2 285

1 613

6

Przychody

2 073

36 ,0

0,0

2 612

2 500

7

Rozchody

1 492

2 909

1 340

2 285

1 613

8

Zadłużenie

8 659

5 517

4 177

4 192

5 080

55,08

17,19

15,60

16,3

26,24

60

60

60

60

60

9

10

Procentowe zadłużenie
w stosunku do dochodów
Procentowa górna
granica zadłużenia w
stosunku do dochodów
zgodna z ustawą o fin.
publicznych

Zakres i charakter dochodów budżetu gminy warunkuje możliwość realizacji jej zadań. Realizacja inwestycji
z udziałem środków zewnętrznych ma niewątpliwy
wpływ zarówno na wielkość dochodów, wydatków, jak
i poziom zadłużenia. Większość wniosków wymaga zaangażowania środków własnych a po zakończeniu i rozliczeniu zadania następuje ich refundacja. Znaczący wzrost
wydatków na kulturę w 2014 r. wynika z realizacji wniosków na imprezy kulturalne , których refundacja nastąpi
pod koniec roku. Należy zwrócić uwagę również na poziom zadłużenia na koniec III kwartału 2014 r.Na koniec

roku wskaźnik ten będzie na poziomie 18% , gdyż nastąpi refundacja środków za zrealizowane wnioski,
w związku z czym dochody wykonane będą większe.
Nad prawidłową gospodarką finansami gminy nadzór
sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Ustawowym
obowiązkiem wójta jest przedstawienie RIO oraz radnym
wykonania budżetu po zakończeniu półrocza oraz roku.
Na przestrzeni VI kadencji , każdorazowo opinia RIO
w sprawie wykonania budżetu była pozytywna , jak również Rada Gminy jednogłośnie udzielała absolutorium
dla wójta.
Teresa Wielgos
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PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest on odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej gminy, a także instrumentem w wyborze kierunków rozwojowych gminy. Jednym ze źródeł dochodów gminy są podatki. Dla poszczególnych rodzajów Minister Finansów ustala górne stawki, natomiast Rada Gminy ma obowiązek podjąć uchwałę
w sprawie ich wysokości na terenie samorządu.
Jak co roku, tak również i na 2015 r. stawki podatków
ministerialnych uległy podwyższeniu. średnio ok. 1%.
Jednak w naszej gminie utrzymano dotychczasowy poziom. Zmniejszono również cenę za 1q żyta stanowiącą
podstawę do naliczania podatku rolnego. Już od kilku lat
cenę żyta Rada Gminy obniża do 55zł za 1q. Obniżając
stawki podatków gmina pozbywa się wpływów do budżetu, ale dzięki temu środki te zostają w kieszeniach
podatników. Dlatego też cały mechanizm związany z planowaniem budżetu wymaga szerokich analiz i odważnych decyzji.
Na przyszły rok zaplanowano budżet zrównoważony
na poziomie 26,8 mln zł. Warto zwrócić uwagę na jego
strukturę. Gmina Tryńcza stawia na ciągły rozwój i tak
też będzie w 2015 r. Dochody majątkowe stanowią 13,5%, natomiast wydatki na inwestycje 32,2%. Powyższe
wskaźniki świadczą o prawidłowym wykorzystywaniu
środków publicznych.

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych nakładają na samorządy wiele wytycznych, które
muszą być spełnione, aby można było podjąć uchwałę
budżetową. Nasza gmina nigdy nie miała problemów
z ich osiągnięciem. Jednym z nich jest wskaźnik zadłużenia, czyli wysokość długu w stosunku do dochodów.
Maksymalny, dopuszczony ustawą, wynosi 60%. W naszej gminie od kilku lat kształtuje się on na poziomie od
18 do 23%. Jak widać, są to wielkości bezpieczne. Warto
również dodać, że zaciągane kredyty i pożyczki przeznaczane są na zadania inwestycyjne. W przypadku realizacji tych z udziałem środków zewnętrznych, najpierw trzeba zainwestować własne środki. Po rozliczeniu wniosku
następuje refundacja, dlatego w takim przypadku konieczne jest skorzystanie z kredytów.

Teresa Wielgos

GMINA FAIR PLAY
ków nie tylko w ramach konkursów, w których brali
udział, ale także w codziennej pracy, jaką wykonują na
rzecz lokalnych społeczności i biznesu, a która przekłada
się na sukcesy Polski. Certyfikat Gmina Fair Play 2014
w imieniu Gminy Tryńcza, z rąk wicepremiera odebrał
wójt Ryszard Jędruch.

Wójt gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch odbiera nagrodę
z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego
17 października w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła
się uroczysta gala kończąca XIII edycję konkursu
„Gmina Fair Play” oraz premierową edycję Programu
„Przyjazna Polska”, w której wzięli udział Laureaci obu
programów, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich
oraz mediów.
Na gali obecny był także wicepremier Janusz Piechociński, który pogratulował Laureatom uzyskanych wyni-

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu
Warto dodać, że nasza gmina jest laureatem tego
prestiżowego konkursu nieprzerwanie od 2007 r.
Dominika Kozak

8

Echa znad Sanu i Wisłoka

PRZEBUDOWA DRÓG
LOKALNYCH

BEZPIECZNIEJ PRZY
„KRAJÓWCE”

Od 30 października br. korzystać można z wyremontowanej drogi gminnej relacji Tryńcza – Ubieszyn. Modernizacja drogi polegająca na poszerzeniu, utwardzeniu
i ułożeniu nawierzchni z masy asfaltowej na długości
1820 mb, realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wzdłuż drogi na
odcinku od drogi krajowej w Tryńczy do kompleksu
„Orlik” wybudowany został także chodnik.

Prace przy budowie chodnika

Droga gminna Tryńcza - Ubieszyn
Dzięki złożonemu we wrześniu 2013 r. wnioskowi
o dofinansowanie, otrzymaliśmy dotację, która w połowie pokryła koszty zadania.
- Dzięki przebudowie, możemy teraz ominąć niebezpieczne rondo i spokojnie dojechać rowerem do Tryńczy
– przyznają mieszkańcy Ubieszyna.
W bieżącym roku również aplikowaliśmy o dotację
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej w Gniewczynie
Łańcuckiej – Zawisłocze na długości 991 mb. Już teraz
wiemy, że wniosek znalazł się na liście zatwierdzonych
do dofinansowania. Prace remontowe w/w drogi zaplanowano na przełom lipca i sierpnia 2015 r.

Ruszyła budowa chodnika przy drodze krajowej nr 77
od ronda do Wólki Ogryzkowej. Po ogłoszonym na dzień
12 listopada 2014 r. terminie składania ofert przetargowych na to zadanie wybrana została najkorzystniejsza,
złożona przez firmę DRO – BRUK Bogdan Wojtuń
z Gniewczyny Trynieckiej. Odcinek o długości 810 mb
i szerokości 3 m podzielony zostanie linią na część pieszą
i rowerową. Jest to ostatni brakujący fragment chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 77 na terenie gminy. Prace potrwają do kwietnia 2015 r. Potrzeba budowy trasy dla
pieszych wzdłuż drogi krajowej wynika z braku uregulowanego i wąskiego pobocza, co wyjątkowo utrudnia bezpieczne poruszanie się wzdłuż tej drogi.
- Chodnik na pewno ułatwi komunikację wielu mieszkańcom pomiędzy Wólką a Tryńczą. Obecnie na tym odcinku trzeba poruszać się po drodze, co w wielu przypadkach jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku. –
mówi Angelika Frączek, mieszkanka Wólki Ogryzkowej.

Dominika Kozak

Dominika Kozak

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
Przypominamy, że od 31 sierpnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie
z którą piesi zobowiązani są do noszenia odblasków po
zmierzchu poza terenem zabudowanym. Elementami odblaskowymi mogą być kamizelki, naszywki lub gadżety
doczepiane do ubrań, plecaków, toreb. Piesi, którzy nie
przestrzegają tego przepisu, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.
Stosowanie tej prostej zasady wpływa na poprawę
widoczności oraz zwiększa bezpieczeństwo na drodze,
zarówno dla pieszych, jak i kierujących pojazdami. Pamiętajmy, że niewielki odblask może uratować nasze życie.
Barbara Chmura

Echa znad Sanu i Wisłoka
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POŚWIĘCENIE KAPLICY CMENTARNEJ
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ

Budowa kaplicy cmentarnej p.w. Podwyższenia Krzyża w Gniewczynie Łańcuckiej
trwała 3 lata. 29 października Metropolita Przemyski, arcybiskup Józef Michalik dokonał jej poświęcenia oraz odprawił pierwszą Mszę św. w asyście ks. proboszcza Krzysztofa
Filipa oraz ks. dziekana Tadeusza Gramatyki.
Na miejscu obecny był wójt gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch oraz radni gminy wraz z przewodniczącym Stanisławem Koniecznym. Na Mszę św. przybył również
wicemarszałek województwa podkarpackiego Lucjan
Kuźniar, który wraz z zastępcą wójta Zofią
Nowak złożył kwiaty przed ołtarzem.
Po poświęceniu nastąpiła ceremonia okadzenia ołtarza. Podczas kazania arcybiskup podkreślił, że kaplica
jest miejscem, które powinno wypełniać nas nadzieją na
zbawienie. Po Mszy św. ks. proboszcz zwrócił się do
mieszkańców oraz fundatorów, dziękując za wszelką

pomoc materialną oraz fizyczną, dzięki której przyczynili
się do realizacji tego obiektu sakralnego. Wielokrotnie
dziękował również wójtowi, władzom gminy oraz władzom województwa za wielki wkład w budowę kaplicy
oraz parkingu przy cmentarzu. Budżet kaplicy stanowiły
składki parafialne oraz offset. Swoje podziękowanie skierował także w stronę Stanisława Wojtasa, pełniącego
funkcję kierownika budowy.
Zabytkowy Krzyż Święty, wiszący nad ołtarzem, pochodzi z cmentarza cholerycznego. Przez wiele lat służył
również w gniewczyńskim kościele.
Barbara Chmura

PROJEKTY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest jednym z zadań gminy, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, dlatego też
każdego roku ilość nowych lamp systematycznie
wzrasta.
Obecnie przygotowujemy się do dalszej rozbudowy
sieci. Opracowane zostały projekty, które w chwili obecnej posiadają ważne pozwolenia na budowę. Łącznie
w ramach opracowanej dokumentacji projektowej
powstanie 78 nowych punktów oświetleniowych, w tym:
- Głogowiec (do p. Brzyskiego)
- 23 lampy
- Głogowiec (do p. Tkaczyka)
- 13 lamp
- Wólka Małkowa (Nowe osiedle)
- 13 lamp
- Tryńcza (Zawisłocze przy drodze krajowej)- 14 lamp
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- Tryńcza (Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna)
- 5 lamp
- Tryńcza (Podwólcze)
- 5 lamp
- Gniewczyna Łańcucka (obok szkoły)
- 5 lamp
W grudniu rozpisany został przetarg na wykonanie
w/w zadań z terminem realizacji do końca kwietnia
2015 r.
Ponadto w trakcie opracowania są kolejne projekty
oświetlenia ulicznego, których zakres obejmuje budowę
nowych lamp w Gorzycach, Jagielle, Głogowcu, Gniewczynie Łańcuckiej, Ubieszynie i Wólce Ogryzkowej.
Część z tych projektów dotyczy wymiany istniejącego
oświetlenia na ledowe, które jest zdecydowanie bardziej
ekonomiczne i bezawaryjne.
Dominika Kozak
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Ochotnicza Straż Pożarna w Tryńczy w dniu 3 listopada odebrała nowy samochód ratowniczo - gaśniczy typu
średniego na podwoziu Renault Midlum 300 4x4. Pojazd
został wykonany przez firmę Wawrzaszek z Bielska Białej. Auto wyposażone jest między innymi w zbiornik
na wodę o pojemności 2,5 tys. litrów, autopompę o wydajności 2 550 l/min oraz napęd 4×4. Ponadto na samochodzie pożarniczym poza armaturą wodną znajduje się:
agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz sprzęt, wykorzystywany podczas
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Samochód kosztował 646 920 zł, z czego kwotę
160 tys. zł tryniecka OSP otrzymała z Zarządu Głównego
Związku OSP RP, a 140 tys. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Pozostałą kwotę pokryła Gmina Tryńcza. Zakupiony
sprzęt na pewno przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia działań przez Jednostki Ratowniczo Gaśnicze oraz poprawi ich efektywność. Pojazd po doposażeniu w sprzęt ratowniczy oraz po odpowiednim przeszkoleniu strażaków został wprowadzony do oodziału
bojowego.
Łukasz Rzeczyca

POMOC TECHNICZNA DLA GMIN
Od marca br. Gmina Tryńcza wspólnie z Powiatem
Przeworskim i 12 jednostkami samorządowymi bierze
udział w realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój
Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Celem projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW), jako
obszaru współpracy między jednostkami dla zwiększenia
jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym poprzez opracowanie dokumentacji technicznej dla wybranych projektów,
zgłaszanych przez uczestniczące w projekcie miasta
i gminy.
W trakcie realizacji projektu odbywały się konsultacje społeczne opracowywanych koncepcji. Następnie
rada gminy uchwałą zatwierdzała projekty dokumentów
m.in. „Analizę potencjału gospodarczego, turystycznego
i społecznego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru
Wsparcia” następnie „Program Rozwoju PDOW” oraz

„Studium Komunikacyjne PDOW”.
Do projektu zgłosiliśmy kilka zadań, m.in.: budowę
tras pieszo - rowerowych na terenie gminy, zagospodarowanie zbiornika po eksploatacji kruszywa w Gniewczynie Łańcuckiej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej
i Gorzycach, budowę ośrodków sportowych przy kompleksach „Orlik 2012”, budowę spływu kajakowego na
rzece San. W chwili obecnej wiemy, że wybrane zostały
3 projekty, dla których w ramach pozyskanych środków
opracowana zostanie dokumentacja techniczna,
tj.: „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz
z niezbędną infrastrukturą”, „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic”, trzeci projekt dotyczył będzie modernizacji kolejki wąskotorowej.
Kryteria wyboru dotyczyły przede wszystkim możliwości zintegrowania zadań na terenie całego obszaru.
Opracowana dokumentacja zwiększy szansę na pozyskanie środków w nowej alokacji 2014-2020 na zadania
zgłoszone do w/w projektu.
Dominika Kozak
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BUDOWA PRZYSTANI
Już wiosną miłośnicy aktywnego wypoczynku będą
mogli bezpłatnie korzystać z przygotowanego spływu
kajakowego na rzece Wisłok na terenie gminy Tryńcza.
Zakończyły się prace realizowane w ramach II etapu
budowy spływu polegające na wykonaniu zejść terenowych do rzeki, palenisk i ławek zlokalizowanych na
dwóch przystankach w Gniewczynie Trynieckiej i Wólce
Małkowej. Pracownicy wykonawcy, tj. Spółdzielni Usług
– Drogowo Rolniczych z Grodziska Dolnego wybudują
także wiatę w Gniewczynie Łańcuckiej z przeznaczeniem
na przechowywanie kajaków.

Palenisko w Gniewczynie Trynieckiej

W I etapie zadania zakupione zostały kajaki, wiosła,
kamizelki asekuracyjne oraz przyczepa do transportu tego sprzętu na miejsce spływu. Jesteśmy także w trakcie
postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostów na rzece Wisłok umożliwiających sprawne zejście do rzeki, które planujemy zre-

alizować w kolejnym etapie zadania.
Koszty realizacji zadania współfinansowane są ze
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 116 tys. zł,
o które wnioskowaliśmy w lutym br. Celem projektu jest
promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród
mieszkańców gminy, a także stworzenie atrakcyjnych
warunków dla różnorodnych form aktywności fizycznej
na łonie natury.
- Uważam, że budowa spływu kajakowego to świetny
pomysł. Kilkakrotnie w ramach zajęć wychowania fizycznego z młodzieżą korzystaliśmy z tej formy aktywności – zawsze ze 100 % zadowoleniem uczniów. Wisłok
jest spokojną rzeką, dlatego każdy może spróbować swoich sił bez względu na umiejętności. To darmowy sposób
na przyjemny i zdrowy wypoczynek – zachęca Adam
Kulpa, nauczyciel wf w Tryńczy.
Dominika Kozak

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY

POMOC DLA POKRZYWDZONYCH

Informujemy o możliwości nabycia działek stanowiących własność Gminy Tryńcza, zlokalizowanych w Jagielle i Gorzycach.
Dz. nr ewid. 1429/3 o pow. 0,1008 ha położona w Jagielle przy drodze powiatowej nr 1370. Kształt działki regularny w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w pełnym
zakresie. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest
pod zabudowę. Cena wywoławcza działki 12 227 zł.
Dz. nr ewid. 1602/5 o powierzchni 0,1199 ha, cena wywoławcza 15 335 zł; dz. nr ewid. 1602/6 o powierzchni
0,1198 ha, cena wywoławcza 15 332 zł; dz. nr ewid.
1602/7 o powierzchni 0,1650 ha, cena wywoławcza 2020 196 zł – położone w Gorzycach (Podłuże). W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę.
Przetarg na w/w działki odbędzie się około
15 stycznia 2015 r.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży działek
można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pok. nr 3 lub
telefonicznie 16 642 12 21 wew. 33.
Dorota Szelepa

Od nowego roku w ramach podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat Bezpieczny,
mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika i psychologa. Pomoc skierowana będzie do osób, które dotknęło pokrzywdzenie, m.in.
wypadek komunikacyjny, groźby karalne, przemoc
w rodzinie, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenia ciała
lub mienia itp. Oferowana pomoc obejmować będzie porady prawne, psychologiczne, świadczenia zdrowotne
(rehabilitacja), dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, dostosowanie lokalu dla
pokrzywdzonego, finansowanie przejazdów w celach
leczniczych, bony żywnościowe.
Wstępny termin pełnienia dyżurów przez specjalistów
wyznaczony został na II czwartek każdego miesiąca
w godz. od 16.00 do 19.00 w siedzibie GBP w Tryńczy.
Jednocześnie informujemy, iż bezpłatną pomoc w tym
zakresie uzyskać można w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Lwowskiej 16 w Przeworsku.
Dominika Kozak

Zakupiony sprzęt
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Dzieci z Wólki Ogryzkowej na placu zabaw

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH
Na początku grudnia do użytku oddane zostały trzy place zabaw zlokalizowane
w Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy i Wólce Ogryzkowej realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS z/s w Jarosławiu.
Nowoczesne i bezpieczne place zabaw wyposażone są w różnorodne elementy służące do zabawy m.in.
drabinki, statek, huśtawki, karuzelę, ponadto ułożono
specjalną nawierzchnią niwelującą skutki upadku. Zostały także oświetlone i ogrodzone, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa najmłodszym.

Sołtys Gniewczyny Łańcuckiej podczas otwarcia

Dzieci z oddziału przedszkolnego z ZS Tryńcza
Warto dodać, że również rodzice lub opiekunowie
będą mogli skorzystać przy okazji zabawy z dziećmi
z urządzeń typu fitness, które zamontowano na placach.
Wiosną place dodatkowo zyskają na wyglądzie, dzięki
urządzeniu placów zieleni.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln zł w tym
część kosztów w wysokości 500 tys. pokrywa dotacja ze
środków unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o którą wnioskowaliśmy
w czerwcu 2013 roku.
- Plac zabaw jest zaprojektowany dla każdego. Teraz
w połączeniu z „Orlikiem” tworzy duży kompleks, gdzie
można aktywnie spędzić wolny czas – mówi z zadowoleniem sołtys Gniewczyny Łańcuckiej, Roman Kozyra.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
7 listopada br. w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy odbyła się konferencja na temat projektu
pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie
Tryńcza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

która w ramach przetargu została operatorem wykonawczym w/w projektu. Konferencja miała charakter informacyjny.
Pozyskane środki w wysokości ponad 2,5 mln zł,
przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu dla 200
rodzin z terenu gminy Tryńcza zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Uczestnicy konferencji
Konferencję otworzył wójt Ryszard Jędruch, który
powitał zaproszonych gości i mieszkańców, a także krótko przybliżył tematykę projektu. W spotkaniu, oprócz
mieszkańców zakwalifikowanych do projektu udział
wziął także Lucjan Kuźniar wicemarszałek województwa podkarpackiego, Tomasz Bury Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku, Adam Zabłocki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Teofil
Jakubiec Radny Rady Gminy Tryńcza oraz dyrektorzy
szkół. Dalszą część konferencji poprowadziła Cecylia
Czop reprezentująca firmę RB Services z/s w Krakowie,

Wśród gości wicemarszałek Lucjan Kuźniar
Nowy sprzęt trafi także do szkół, wiejskich domów
kultury i jednostek podległych. Osoby zakwalifikowane
do udziału w projekcie objęte zostały także szkoleniem
z zakresu obsługi komputera. Koszty realizacji tego projektu w całości pokryte zostaną ze środków unijnych.
Dominika Kozak

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2014 ROKU
Głogowiec
 240 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 305 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 zmodernizowany budynek WDK i OSP (ocieplenie,
elewacja, wymiana drzwi i okien),
 projekty oświetlenia ulicznego (droga do P. Brzyskiego i P. Tkaczyk),
 utwardzony parking przy kościele (masa) i WDK
(tłuczeń)
Gniewczyna Łańcucka
 2400 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralno –
bitumicznej,
 1022 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 parking przy cmentarzu oraz wyremontowana droga
dojazdowa,
 oświetlona aleja do cmentarza,
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nowy „grzybek taneczny” przy WDK,
nowy plac zabaw,
siłownia na wolnym powietrzu,
chodnik wzdłuż drogi powiatowej – Nowa wieś,
chodnik wzdłuż drogi powiatowej – Zakręcie,
wymieniona brama garażowa w budynku OSP,
projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
obok szkoły ,
 rozpoczęcie projektu oświetlenie ulicznego: Zawisłocze Duże
Gniewczyna Tryniecka
 583 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 655 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 zmodernizowany budynek WDK (ocieplenie, elewacja, wymiana drzwi i okien),
 wymieniona brama garażowa w budynku OSP,
 opracowanie projektu na oświetlenie solarne w kierunku Białobrzeżek,
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 przystań i droga tłuczniowa na potrzeby spływu kaja-

 1100 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu

kowego


Gorzyce
 650 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 1352 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 780 mb nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów
rolnych utwardzono tłuczniem kamiennym i skropienie,
 nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na parkingu przy kościele,
 zmodernizowany budynek WDK, OSP i szkoły
(ocieplenie, elewacja, wymiana okien i drzwi),
 siłownia na wolnym powietrzu,
 chodnik wzdłuż drogi powiatowej relacji Gorzyce –
Sieniawa
Jagiełła
 103 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 801 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 oświetlone boisko sportowe,
 projekt oświetlenia ulicznego,
 projekt montażu trybun na stadionie LKS,
 rozbudowa budynku WDK
Tryńcza
 1120 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 1017 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 370 mb nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów
rolnych utwardzono tłuczniem kamiennym,
 chodnik przy drodze powiatowej relacji Tryńcza –
Wólka Małkowa,
 nowy plac zabaw,
 siłownia na wolnym powietrzu,
 budynek wielofunkcyjny przy ZS w Tryńczy wraz z
pracownią plastyczną i astronomiczną na poddaszu
hali widowiskowo-sportowej,
 zmodernizowany budynek GOSP (ocieplenie, elewacja, wymiana okien),
 modernizacja ogrzewania w budynku UG,
 projekty oświetlenia ulicznego: (Zawisłocze przy DK,
RSP, Podwólcze)






emulsji i grysów,
430 mb nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów
rolnych utwardzono tłuczniem kamiennym,
zmodernizowany budynek WDK i OSP (ocieplenie,
elewacja, wymiana okien i drzwi),
wymienione okna w budynku Szkoły Podstawowej,
chodnik przy drodze powiatowej relacji Tryńcza –
Ubieszyn,
zakup samochodu dla OSP

Wólka Małkowa
 215 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na parkingu przy kościele,
 zmodernizowany budynek WDK (ocieplenie, elewacja, wymiana okien i drzwi),
 projekt oświetlenia ulicznego – nowe osiedle,
 przystań na potrzeby spływu kajakowego
Wólka Ogryzkowa
 108 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
 225 mb skropionej nawierzchni dróg przy użyciu
emulsji i grysów,
 nowy plac zabaw,
 opracowywanie projektu na oświetlenie solarne W.
Ogryzkowa – Gorzyce,
 projekt przebudowy dachu na budynku WDK
Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom Gminy
Tryńcza:
 budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie
Tryńcza,
 zakup tabletów i tablic interaktywnych dla zespołów
szkół z terenu gminy,
 zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 projekt modernizacji ujęcia wody w Jagielle + zakup
agregatu i szafy sterowniczej,
 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy,
 budowa spływu kajakowego na rzece Wisłok,
 projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Tryńczy,
 poprawa nawierzchni gruntowych dróg dojazdowych
do gruntów rolnych,
 czyszczenie, uzupełnianie i koszenie poboczy dróg,
 czyszczenie i porządkowanie mienia

Ubieszyn
 935 mb nowej nawierzchni dróg z masy mineralnobitumicznej,
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Dominika Kozak
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WYREMONTOWANE OBIEKTY W 2014 ROKU
W 2014 r. Zakład Komunalny wykonywał remonty
wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych. W okresie zimy prace prowadzone były w budynku Szkoły Podstawowej w Ubieszynie, gdzie odnowiono podłogi w czterech klasopracowniach.

„Grzybek” taneczny w Ubieszynie po remoncie

Wyremontowane wnętrze GBP w Tryńczy
Kolejnym obiektem była budynek GOPS-u, w którym
odmalowano wszystkie pomieszczenia biurowe. Następnie remontem objęty został Wiejski Dom Kultury w Tryńczy, gdzie znalazła swoja nową siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. Docieplone zostały ściany zewnętrzne,
a cokół i schody obłożono płytkami. Wewnątrz pomieszczeń wymieniono instalację elektryczną oraz pomalowano
sale zaadoptowane na potrzeby wypożyczalni.
Kolejnym obiektem szkolnym, w którym prowadzono
prace remontowe była hala sportowa w Gniewczynie Łańcuckiej. Na schodach wejściowych usunięte zostały stare
płytki, a na ich miejsce ułożono nowoczesne antypoślizgowe płytki klinkierowe. Wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki.
Nie zapomnieliśmy również o naszej siedzibie, czyli
budynku socjalno-biurowym, w którym odnowiliśmy kominy, wymienione zostało pokrycie z papy na blachę sta-

lową, a na skwerze przed budynkiem powstały nowe
klomby. Także obiekty garażowe zmieniły swój wygląd,
gdyż zostały otynkowane i odmalowane, a wokół został
ułożony chodnik z kostki brukowej.
W Ubieszynie oprócz remontu w szkole, odnowiono
także niektóre pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury.
Na parterze pomalowano salę, sanitariaty, a na korytarzu
zamontowano nowe drzwi i wykonano tynk mozaikowy.
Na piętrze pomalowano kuchnię oraz klatkę schodową.
Wymalowany został również garaż miejscowej OSP.
Remontowi poddano także „grzybek” taneczny, wymieniono zniszczone elementy drewniane i pomalowano
konstrukcję.
Obecnie wykonywane są również prace na poddaszu
budynku Urzędu Gminy, gdzie trwa adaptacja na
pomieszczenia biurowe.
Oprócz wymienionych wcześniej prac remontowych
budynków komunalnych, wykonywane były drobne
remonty, głównie tablic i znaków drogowych niszczonych
przez wandali.
Działania podjęte przez Komunalny Zakład Budżetowy mają na celu zwiększenie funkcjonalności obiektów,
a także poprawę estetyki gminy.
Władysław Tytuła

TARYFY BEZ ZMIAN
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza informuje mieszkańców, że na wniosek Kierownika Zakładu
Rada Gminy Tryńcza w dniu 4 listopada 2014 r. uchwałą
zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Tryńcza na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
Zgodnie z powyższą uchwałą od nowego roku
obowiązywać będą dotychczasowe ceny, tj.:
 za 1 m3 wody dla ludności - 2,57 zł brutto
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej w wysokości:
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a) rozliczanych w oparciu o wskazanie wodomierza
głównego - 1,62 zł/m-c brutto,
b) rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy:
głównego i określającegoA ilość bezpowrotnie zużytej
wody - 2,16 zł/m-c brutto,
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody - 1,08 zł/m-c brutto,
 za 1 m3 ścieków dla ludności - 3,76 zł brutto
Dotacja przez gminę do 1 m3 ścieków - 3,15 zł brutto,
a cena ścieków jednolita /dla jedn.
Władysław Tytuła
gosp. uspoł. - 6,91 zł brutto.
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JESIENNE PORZĄDKI

OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKÓW

Podczas tegorocznej jesieni pracownicy Zakładu Komunalnego podjęli szereg prac porządkowych. Przed
nadchodzącą zimą wykosili trawniki na skwerach , uporządkowali place komunalne z liści i śmieci oraz wyrywali przekwitłe kwiaty wzdłuż chodników i na rabatach.

Zgodnie z prawem płacenie podatków jest obowiązkiem każdego podatnika. W Gminie Tryńcza jest 4 168
osób zobowiązanych do płacenia podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, bądź łączne zobowiązanie pieniężne. Analiza z bieżącego roku wskazuje, że większość
z tych osób wywiązała się z terminowych wpłat, których
można było dokonać do 15 listopada. Nie zabrakło jednak osób, które zalegają z opłatami zobowiązań podatkowych. Tym mieszkańcom wysłano upomnienia.
Niezapłacenie podatku wiąże się z dodatkowymi
kosztami, tj. 11,60 zł + należne odsetki w zależności od
kwoty podatku i ilości dni przekroczonego terminu. Jeżeli po upomnieniu w dalszym ciągu zaległości nie zostaną
uregulowane, będziemy zmuszeni do wystawienia tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego, co zwiększy
jeszcze dodatkowe koszty, obciążając tym domowy budżet podatnika.
Podatników, którzy z różnych względów nie dokonali
do tej pory wpłaty, zachęcamy do uregulowania zaległości, aby w nowy rok wkroczyć bez zadłużeń z czystą kartą i nadzieją, że przyszły rok będzie lepszy. Jednocześnie
dziękujemy osobom, które terminowo wpłacają podatki.
Lucyna Kulpa

ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA
DLA ROLNIKÓW

Karczowanie miejsca pod przystań kajakową
Przed dniem Wszystkich Świętych uporządkowano
cmentarze wojenne w Gorzycach, Jagielle—
„Niechciałach”, Ubieszynie oraz Wólce Małkowej.
Ponadto kontynuowane były prace przy czyszczeniu
dróg z zarośli i krzewów w Gniewczynie, Gorzycach,
Jagielle i Ubieszynie. Dodatkowo, porządkowane
i przycinane były lasy gminne.
W działaniach pracowników zakładu wspierało kilkanaście osób zatrudnionych w ramach staży zawodowych.
Aleksander Grabowiec

ZMIANY W ZASIŁKU RODZINNYM
Zasiłek rodzinny to dla niektórych rodzin olbrzymia
pomoc w budżecie domowym. Od tego roku wprowadzono kilka zmian w przyznawaniu tego świadczenia.
Od 31 października 2014 r. zmianie uległo kryterium
dochodowe, od jakiego zależy przyznawanie zasiłku rodzinnego. Dotychczas kwota ta wynosiła 539 zł miesięcznie. Od listopada tego roku zasiłek rodzinny jest przyznawany według nowego kryterium, tj. 574 zł.
Innym przypadkiem są rodziny, które pobierają zasiłek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Także tutaj zmieniło się kryterium dochodowe. Dotychczas
wynosiło ono 623 zł, a od listopada wzrosło do 664 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego (miesięcznie):
- dziecko do 5 roku życia – 77 zł,
- dziecko w wieku 5 – 18 lat – 106 zł,
- dziecko w wieku 18 – 24 lat – 115 zł
Karolina Kozak

Prawo przewiduje zwolnienia z podatku rolnego,
z tytułu nabycia gruntów rolnych, które są przeznaczone
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej
100 ha. Zatem łączna powierzchnia gruntów nabytych
i posiadanych dotychczas, nie może przekroczyć 100 ha.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Zwolnienia tego nie
można jednak zastosować w razie nabycia gruntu od
krewnych, tj. małżonka, zięcia, synowej bądź krewnych
w linii prostej, a są nimi rodzice, dzieci, dziadkowie. Po
upływie okresu zwolnienia - 5 lat - stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%. Zwolnienie i ulga
udzielana jest na wniosek podatnika i stosowana jest od
następnego miesiąca, po miesiącu, w którym złożono
wniosek. Jednak nie przysługuje ona w związku z nabyciem gruntów uprzednio dzierżawionych.
Od 1 stycznia 2014 r. ulga w podatku rolnym z tytułu
nabycia użytków rolnych jest stosowana w formule pomocy de minimis (pomoc publiczna). W naszej gminie
w bieżącym roku wydano 13 pozytywnych decyzji
w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
na powierzchnię 18,06 ha, zaś w 2013 r. wydano
12 takich decyzji na 14,35 ha. W gminie Tryńcza z podatku zwolniona jest powierzchnia 75,70 ha.
Inwestując w swoje gospodarstwo rolne, warto złożyć
wniosek i skorzystać z przysługujących ulg.
Maria Grunt

Echa znad Sanu i Wisłoka
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DOBRO POWRACA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy przyłączył się do Ogólnopolskiej Akcji
Charytatywnej pn. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014”.

Mikołajkowa paczka dla Nikodema i Ksawerego
Celem inicjatywy jest pomoc dzieciom z różnych rodzin: wielodzietnych niepełnych, rozbitych, czy też będących w trudnej sytuacji finansowej, materialnej. Z tego
względu na terenie gminy Tryńcza w szkołach i wiejskich domach kultury zorganizowane zostały zbiórki
odzieży, obuwia, zabawek, książek, przyborów szkolnych, słodyczy, żywności długoterminowej, środków
czystości itp. Do akcji włączyła się liczna grupa osób.

osób zareagowało na nasze apele o pomoc rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Chęć pomocy wyraziła mieszkanka Gniewczyny, która chciałaby
przekazać pewnej rodzinie meble i pościel. Również
z bardzo szybką reakcją ludzi spotkał się apel o pomoc
dla pogorzelców z Gorzyc, którzy otrzymali środki materialne i finansowe.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w ramach
„Kramika wzajemnej pomocy” można przekazywać
sprzęty przydatne w gospodarstwie domowym, meble,
drobne przedmioty użytkowe, naczynia, a także wszelkiego rodzaju odzież oraz obuwie. W naszych domach jest
wiele niepotrzebnych rzeczy, które są w dobrym stanie.
Zamiast wyrzucać, możemy oddać je potrzebującym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za
przyłączenie się do dotychczasowych przedsięwzięć
i okazanie pomocy finansowej oraz materialnej. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy również do sołtysów poszczególnych wsi za udostępnienie lokali i pomoc
w zbiórce podczas akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę 2014”.

Upominek od św. Mikołaja dla małego Waldka
Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli możliwy był
sukces tej inicjatywy. Wszystkie dary rzeczowe, oddane
przez darczyńców zostały przekazane potrzebującym
dzieciom z terenu naszej gminy.
To nie jest jednak jedyna akcja GOPS, w której
mieszkańcy naszej gminy okazali wielkie serca. Wiele
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Agnieszka Kulpa

AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY
W 2014 roku kontynuowany jest projekt systemowy
„Czas na aktywność w gminie Tryńcza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na jego realizację poniesione zostały wydatki w kwocie 221 578,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się
zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych i asystenta
rodziny. W bieżącym roku bierze w nim udział 16 osób.
Zrealizowano szkolenia profesjonalnego sprzedawcy
z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera, księgowej,
fryzjerki, koparko-ładowarki, opiekunki osób starszych
i niepełnosprawnych oraz operatora wózka widłowego.
Wszyscy uczestnicy skorzystali z warsztatów kompetencji społecznych, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego.
W wyniku działań, jakie dotychczas zostały zrealizowane, 2 uczestników projektu po odbyciu trzymiesięcznego stażu zawodowego w ramach projektu podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Uczestniczki projektu
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Anna Młynarska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
ogłasza nabór do projektu:
„Czas na aktywność w gminie Tryńcza”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 września 2015 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn,
zamieszkałych na terenie gminy Tryńcza,
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
korzystających z pomocy społecznej.
Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane:
- bezpłatne szkolenie
- zwrot kosztów dojazdu
- catering
- pomoc finansową w formie zasiłków
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie ośrodka: Tryńcza 123 lub pod numerem telefonu - 16 642 17 32

ZIMĄ BĄDŹMY CZUJNI
Zimą szczególnie narażone na działanie ujemnych
temperatur są osoby starsze i samotne, mieszkające bez
bliskiego sąsiedztwa oraz nie mające wsparcia ze strony
rodziny.
Ważnym czynnikiem minimalizującym negatywne
skutki działania niskich temperatur jest wzmożona czujność i ścisła współpraca osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z tym pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy przy współpracy

z funkcjonariuszami Policji z Posterunku Policji w Tryńczy odwiedzają osoby z terenu Gminy Tryńcza, które są
najbardziej zagrożone.
Apelujemy o wzmożoną czujność i uwrażliwianie
na sytuację osób i rodzin, które mogą być dotknięte
tragicznymi skutkami zimy – właśnie pomoc sąsiedzka, troska i uwaga mogą zapobiec wielu nieszczęściom
w tym zamarznięciom, wychłodzeniom organizmu.
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Teresa Joniec
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DEMOGRAFIA W GMINIE
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 17 grudnia 2014 roku wynosiła 8497. Jest to o 51 osób więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy przyrost naturalny wystąpił w Gorzycach (7 osób), a najmniejszy
w Głogowcu (ubyło o 4 osób). Jako ciekawostkę mogę podać że jedna z mieszkanek gminy ma już skończone
101 lat i mieszka w Ubieszynie, a dwie mają już skończone 100 lat i jedna z nich mieszka w Wólce Ogryzkowej, a druga w Wólce Małkowej.
Przekrój społeczeństwa na koniec IV kwartału 2014 r. w Gminie Tryńcza według wieku i płci

Liczba urodzeń w Gminie Tryńcza w poszczególnych sołectwach w latach 2013-2014

Liczba zgonów w Gminie Tryńcza w poszczególnych sołectwach w latach 2013-2014
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SETNE URODZINY PANI STANISŁAWY
„Dwieście lat” – tak 8 listopada, jubilatce Stanisławie Pytel z Wólki Małkowej z okazji
setnych urodzin śpiewała rodzina oraz goście. Jest ona obecnie trzecią najstarszą
mieszkanką gminy.
Pani Stanisława przyszła na świat w rodzinie Józefy
i Jana Małek. Doczekała się dwóch córek, pięcioro wnuków, dziesięciorga prawnucząt i trzech praprawnuków.
Z rodzinną wioską związane jest całe jej życie. Tutaj chodziła do szkoły, gdzie bardzo dobrze się uczyła, tutaj także wyszła za mąż i pracowała na dużym gospodarstwie.
- Mama życzyłaby sobie, żeby być sprawną jak do tej
pory i nadal mieć tak dobrą pamięć - mówi córka Irena,
która obecnie opiekuje się Jubilatką.
Najlepszą receptą Pani Stanisławy na długowieczność
jest zdrowe odżywianie się, pogoda ducha i dużo uśmiechu na twarzy. Z życzeniami do stulatki przybyli wójt
gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, ówczesny zastępca kierownika inspektoratu ZUS w Przeworsku, a obecny wójt
gminy Przeworsk Daniel Krawiec, zastępca kierownika
USC Ryszard Matyja oraz rodzina. Jubilatka otrzymała
kwiaty, upominki i okolicznościowy list gratulacyjny.
Nie zabrakło również urodzinowego tortu i szampana.
Z kolei 26 listopada pracownicy Trynieckiego Centrum Kultury odwiedzili Panią Stanisławę Pytel. Stulatka opowiedziała nam o starodawnych zwyczajach
i obrzędach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, żniwami, dożynkami oraz przebiegiem wesela.
Wspominała też, jak kiedyś wyglądały zabawy dzieci.
ZE WSPOMNIEŃ PANI STANISŁAWY
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
- Wigilijne dania w zasadzie nie różniły się od tych, które
podajemy teraz. Był barszcz z grzybami, kapusta
z grochem, gołąbki, pierogi, zupa grzybowa i kompot
z suszonych jabłek. Podczas Wigilii w kącie stał snopek.
Wkładano do niego słodycze i orzechy, których później

Jubilatka w gronie rodziny i gości
szukały dzieci. Na suficie wieszano ozdobne pająki wykonywane ze słomy i kolorowego papieru. Po wspólnej
wieczerzy zanoszono opłatek również dla bydła
- opowiada Pani Stanisława.
Dowiedzieliśmy się, że według dawnego zwyczaju
koniom nie dawało się opłatka, ponieważ nie posłuchał
on Jezusa. Tradycją było również wiązanie po wieczerzy
łyżek powrósełkami ze słomy lub siana, aby w przyszłym
roku bydło trzymało się razem na pastwisku i dobrze się
pasło. Wieczorem chodzili kolędnicy, za których przebierali się kawalerowie. Śpiewali pod oknami kolędy,
a wchodząc do izby śpiewali mieszkającym tam, niezamężnym dziewczynom. W podzięce dawano im pieczone
bułeczki, podpłomyki lub pieniądze.
WESELE
- Para Młoda i goście jechali do kościoła bryczkami, często urządzając przy tym wyścigi. Wesela organizowane
były w domu, w jednym pokoju były tańce, zaś w drugim
podawano poczęstunek. Latem odbywały się na zewnątrz. Około północy były obśpiewki do białego wieńca. Pani młoda tańczyła dookoła stołu z każdym weselnym gościem. Za taniec składali oni pieniądze pod talerz.
Dawniej kojarzono pary tylko pod względem wielkości
majątku i powierzchni gospodarstwa. Młode panienki nie
miały nic do powiedzenia, bo o ich zamążpójściu decydowali rodzice. - stwierdza Jubilatka.
Pani Stanisława przytoczyła nam historię kawalera
pochodzącego z biednego domu, który chciał poślubić
bogatą dziewczynę. Podczas ślubu jedna z kobiet siedzących w ławce powiedziała: Ona taka bogata i za dziada
idzie? Kiedy Pan młody usłyszał te słowa, odszedł od
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ołtarza. Wydarzenie to spisane zostało nawet w księgach
parafialnych.
Dawniej wesela organizowano w środy i trwały one
kilka dni.
ZABAWA W ŚWINIARZA
- Słynną zabawą, w którą przed laty grały dzieci, był świniarz. Każdy uczestnik zabawy miał przed sobą wykopany dołek, do którego świniarz (jedno z dzieci stojące w
środku) starał się zagonić świnię (kamień lub krążek
z drewna), przy czym każdy kijem pilnował swojego.
Następnym świniarzem był ten, do czyjego dołka wpadła
świnia. Osoba, której przypadła ta funkcja, była wyśmiewana przez pozostałych graczy - wspomina stulatka.
Pani Stanisława, mimo sędziwego wieku, cieszy się
wspaniałą pamięcią i do dzisiaj zna szkolne wiersze.
Wyrecytowała nam jeden z nich:

Żył sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje
Ona kaszląca i słaba, a on skurczony we dwoje.
Mieli chatkę maleńką, taką starą jak oni
Jedno było okienko i jeden wchód do niej.
Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie jak w niebie
Czego ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie.
Tylko smutno im było, że umierać musieli,
Że ich kiedyś mogiła długie życie rozdzieli.
I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem
Kiedy śmierć ich zabierze, wzięła oboje razem.
Razem to być nie może, ktoś choć chwilę wprzód skona.
A śmierć stoi i puka,
I byłaby lat dwieście pod drzwiami tam stała,
Lecz znudzona nareszcie kominem wleźć musiała.
Barbara Chmura

SENIORZY KOPALNIĄ WIEDZY
1 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się pierwsze z cyklu
spotkań z seniorami pn. „Seniorzy kopalnią wiedzy”.
Podczas dwugodzinnej pogawędki dowiedzieliśmy się o dawnych zwyczajach i obrzędach oraz
poznaliśmy starodawne wierzenia i przesądy.
Wysłuchaliśmy także kilku piosenek: weselnych,
patriotycznych, maryjnych czy świątecznych.
Rozmowy pełne zabawy i wzruszeń były owocną
lekcją historii.
Dzięki podobnym spotkaniom chcielibyśmy zebrać jeszcze obszerniejszy materiał, który następnie
zostałby spisany w jednym miejscu. Zależy nam,
aby powiększyło się grono spotykających się gniewczyńskich seniorów, ponieważ każda z opowiedzianych historii mogłaby być częścią kroniki Gniewczyny z dawnych lat.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia publikujemy jedną z pastorałek wyśpiewanych przez
uczestników pierwszego spotkania.

Chodziliśmy po kolędzie
Stanęliśmy w jednym rzędzie
I przez okno my patrzyli
Jakież cuda my widzieli, na Wigilię.
Jak tam jedna gospodyni,
kręciła się przy kominie,
Flaszki z wódką zaprawiała
I kieliszkiem próbowała, na Wigilię.
Kapustę też gotowała,
Pokrywką ją przykrywała
Kapusta się wybuliła,
Dno od garnka wysadziła, na Wigilię.
Pierogi też gotowała,
Na zimną wodę wrzucała
Pierogi się rozgotowały,
Tylko placki pozostały, na Wigilię.
Gołąbki też gotowała
Pokrywką nie przykrywała
Gołąbki się rozbrykały
Wszystkie w komin poleciały, na Wigilię.
I pączki też smażyć miała
Na gorący olej ich wrzucała
Ręka się jej przekrzywiła
Palce sobie poparzyła, na Wigilię.
Gospodarz się za brzuch maca,
Marnuje się jego praca
Już nadchodzi gości świta
A czymże ich będziem witać, jeść ni ma co.
Barbara Chmura

Seniorzy chętnie wspominają przeszłość
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HERODY
Członkowie Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” od dzieciństwa pamiętają zwyczaj
kolędowania po wieczerzy wigilijnej i w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wspominają,
jak co roku chodzili po kolędzie, nie tylko w Gniewczynie, ale i po wielu innych
miejscowościach.
Odgrywali wtedy tzw. „sztuczkę” pt. „Herody”. Grupa
kolędników liczyła najczęściej 12 mężczyzn. Wśród
przebierańców był Adam, Ewa, Józef, Maryja, Żyd,
Dziad, Trzej Królowie, Herod, Anioł, Diabeł, Śmierć
i dwóch Turków, którzy stali na straży. Jedna osoba niekiedy odgrywała dwie role.

Zdjęcie ze zbiorów Pani Agnieszki Koniecznej
Członkowie grupy kolędniczej z Gniewczyny,
Najpierw wchodził Anioł mówiąc: „Winszuję Państwu dnia dzisiejszego, że wstępujemy do domu tego
i ogłaszamy wesołą kolędę, a w tej kolędzie Jezus i Maryja będzie.” Odgrywano różne sceny:
np. kuszenia pierwszych ludzi przez diabła czy ścinania
kosą głowy Herodowi. Kwestie mówione przeplatane
były kolędami i pastorałkami. Była również przyśpiewka
dla samego gospodarza.

szaty w kolorze białym, zielonym i czerwonym, oraz tekturowe korony ozdobione staniolą.
Kiedy kolędnicy odwiedzali domy, w których mieszkała panienka, sadzali ją na krześle i śpiewali
przyśpiewkę:
Członkowie zespołu „Dolanie” z uśmiechem wspominają piękny czas kolędowania i przedstawiania bożonarodzeniowych scenek. Dla następnych pokoleń wielkim
wyzwaniem będzie możliwość wskrzeszenia tej pięknej
tradycji i odgrywania niegdysiejszej „sztuczki”.
Stoi chałupina, płotem opleciona
A w tej chałupinie nadobna dziewczyna,
Siedzi przy stoliku, chusteczkę wyszywa,
Bo się dziś wieczorem Jasieńka spodziewa.
Przyszedł Jasieńko, zapukał w okienko,
Wyjął z kieszeni buteleczkę wina.
Pij Maryś wino, napój ze złotem,
Poznaj me serce, jakie jest słodkie.
A gdy to mamcia zobaczyła, to młodą parę
pobłogosławiła,
Niech Was błogosławi Jezus i Maryja,
Wyście dziś w szczęściu jak piewonija.
My Ci dziś Maryś szczęścia życzymy
Ostatni roczek Ci kolędujemy.
Zdrowaś bądź zostawaj, hej lelija,
Kolędę nam dawaj, hej lelija.

A czy jest, czy nie ma Pan gospodarz w domu,
pochwalon bądź,
A nasz miły panie, pochwalon bądź na niebie.
Jest Ci on tu w domu, siedzi koło stołu, pochwalon bądź,
A nasz miły Panie pochwalon bądź na niebie.
Najświętsza Panienka, śniadanie nosiła,
pochwalon bądź
A nasz miły Panie, pochwlon bądź na niebie.
Śniadanie nosiła, szczęścia im życzyła, pochwalon bądź
A nasz miły Panie, pochwalon bądź na niebie.
Wesoły zostawaj Gospodarzu Panie, pochwalon bądź
A nasz miły Panie, pochwalon bądź na niebie.
Żyd przebrany był w kożuch (założony na lewą stronę), miał przypasany koszyk, do którego domownicy
wrzucali w podzięce pieniądze. Królowie mieli uszyte

22

Współcześni kolędnicy - uczniowie ZS z Gniewczyny
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Barbara Chmura

KONCERT GALOWY MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ
W tym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
świętowała swój jubileusz.

pasterstwa, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, byli członkowie orkiestry, jej sympatycy oraz mieszkańcy. Nie zabrakło rodziców młodych muzyków, którzy wspierają
swe dzieci w ich niestrudzonej, codziennej pracy.

Licznie zgromadzona publiczność

Z okazji 30-lecia istnienia i działalności przygotowywano 3 koncerty galowe. Ostatni, finałowy odbył się
19 października w hali widowiskowo-sportowej
w Tryńczy.
Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. poseł
Mieczysław Golba, starosta przeworski Zbigniew Kiszka, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski, Dyrektor Biura Terenowego
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Adam Szumełda,
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Janusz Flak, kierownik ARMiR w Przeworsku Tomasz
Bury, dyrektor Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu Grażyna Sereda, wójt gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch, ówczesny przewodniczący Rady Gminy Stanisław Konieczny wraz z radnymi, przedstawiciele dusz-
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Zespół „Kornele”

Koncert galowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Tryńczy poprowadził Edward Myłek, wieloletni kapelmistrz. W wykonywane utwory muzycy włożyli wiele serca, talent i umiejętności, co ujęło publiczność.
Wielkimi brawami nagrodzone zostały solistki - Jolanta
Janas i Natalia Jakubiec. Niewątpliwie wielką atrakcją
były też występy zaproszonych artystów - Zespołu Tanecznego „Kornele” działającego przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Rzeszowie oraz tancerzy ze Szkoły
Tańca „TAKT” z Jarosławia. Z dużym entuzjazmem
przyjęty został przez publiczność występ trynieckich
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mażoretek „Finezja”, dla których udział w koncercie
był debiutem przed tak liczną publicznością.

Jubileuszowy wieczór był okazją do złożenia najserdeczniejszych podziękowań wszystkim, którzy dzięki
swej twórczej pracy, aktywności i determinacji przyczynili się do wielkich sukcesów grupy. Jako pierwszy
życzenia składał „Jubilatce” wójt gminy. Również goście przekazali na ręce kapelmistrza pamiątkowe grawertony, złożyli kwiaty, gratulacje oraz wyrazy uznania. Podziękowania popłynęły także od samych
uczniów Edwarda Myłka.

Mażoretki „Finezja”

– Dziękujemy, że Pan nas tego wszystkiego nauczył –
mówili z zadowoleniem. Na dowód wdzięczności wręczyli swojemu mistrzowi wielkie zdjęcie Orkiestry. Był
również urodzinowy tort upieczony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ubieszynie..
Przez 30 lat Orkiestra wpisała się trwale w karty historii Gminy Tryńcza przysparzając dumy i wzruszeń.
Mamy nadzieję, że przed nią jeszcze wiele niezapisanych kart obfitujących w sukcesy, czego im z całego
serca życzymy.
Beata Tołpa
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DEBIUT PODCZAS JUBILEUSZU
Rozmowa z Katarzyną Duży z Tryńczy, instruktorką grupy Mażoretek „Finezja”.
Barbara Chmura: Mażoretką trzeba się urodzić, czy
są to jednak umiejętności, których każdy może się
wyuczyć?
Katarzyna Duży: Mażoretka to dziewczyna ubrana
w paradny strój, która żongluje i podrzuca przy tym pałeczką marszową. Ale to nie są jedyne umiejętności charakterystyczne dla tego tańca. Być mażoretką to ciągły
ruch, poczucie rytmu, takt, gracja, elegancja, zwinność,
precyzja ruchów, pewność siebie, uroda, a przede
wszystkim uśmiech i radość. Większości z tych cech
z pewnością da się wyuczyć. Pamiętam pierwsze nieśmiałe kroki dziewczyn, które z biegiem czasu i ćwiczeń
nabierały zdecydowania i wdzięku. Szyk i gracja drzemie w każdej dorastającej dziewczynie. Taniec, zwłaszcza mażoretkowy, pomaga im to w sobie odkryć.
B. Ch.: Co jest najtrudniejsze w tym tańcu?
K. D.: Taniec mażoretkowy składa się z wielu technik,
m.in. z żonglowania pałeczki marszowej oraz ćwiczeń
rozciągających. Sztuka kręcenia wymaga dużej precyzji
i przede wszystkim cierpliwości. Ważna jest także odpowiednia mimika twarzy, czyli piękny, uśmiech, co przy
dużym wysiłku zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym
wcale nie jest łatwe. Praca nad konkretnymi układami
do wybranych utworów muzycznych wymaga od młodych
tancerek
dużo
zaangażowania
i treningów.

Każdy układ trzeba przećwiczyć wiele razy
B. Ch.: Skąd czerpiesz pomysły na nowe układy?
K. D.: Moja własna inspiracja bardzo często pochodzi
z muzyki. Po prostu wychodzę na parkiet, puszczam głośno muzykę, która jest moim asystentem i wymyślam.
Najważniejsze jest dla mnie poczuć ruch, nawet jeśli wygląda śmiesznie na początku, potem pracuję nad jego wyglądem. Czasami idzie mi szybko, ale często się to przedłuża, a niekiedy brak inspiracji i pomysłowości nie pozwala mi na ukończenie choreografii. Pomysły czerpię
też przeglądając w internecie różne strony taneczne oraz
inne układy mażoretkowe. Często też wspólnie z dziew-

26

„Finezja” w pełnym składzie
czynami dzielimy pomysły choreograficzne i uczymy się
od siebie nawzajem.
B. Ch.: Czy można tak wyćwiczyć mażoretki, aby
mieć pewność, że nigdy nie wypadnie im pałeczka?
K. D.: Zwykłe podrzucanie pałeczki, wydawać by się
mogło - proste. Wymaga jednak wielu godzin ćwiczeń
i odpowiedniej techniki. A czy można mieć pewność?
Stanowczo nie. Sztuka podrzucania pałki wymaga dużej
precyzji. Aby ją osiągnąć, potrzeba wiele długich lat
treningów. Wśród społeczności lokalnej istnieje jednak
przekonanie, że jeśli podczas występu mażoretce wypadnie pałeczka to znaczy, że brakuje jej umiejętności,
co traci na wartości całego widowiska. Ja staram się
wpajać dziewczynom zasadę: „Siedem razy upaść,
a osiem się podnieść” i jeśli podczas występu (dodając,
że dostarcza on ogrom emocji) pójdzie coś nie tak i ta
pałeczka wypadnie z rąk, podnosimy ją i tańczymy dalej
z jeszcze większym uśmiechem.
B. Ch.: Jakie wyzwania na najbliższą przyszłość stawiają sobie dziewczęta?
K. D.: Chcemy przede wszystkim tańczyć i realizować
swoje pasje. Takie zamiłowanie plus ciężka praca, dopiero później owocuje. Najbliższą przyszłość wiążemy
na pewno z systematycznymi treningami i większą efektywnością pokazów. Będzie nas można zobaczyć podczas finałów ligi halowej, która niedawno wystartowała
oraz przeglądu straży grobowych już w kwietniu. Poza
tym powiększamy swoje szeregi, co mnie jako trenera
bardzo cieszy. Ogromnej motywacji do dalszej pracy
dostarczyły nam wszystkim z pewnością piękne stroje,
które dodały „Finezji” prawdziwej elegancji i większej
pewności siebie.
B.Ch.: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów
artystycznych.
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NIECH PAMIĘĆ W PIOSENCE ZOSTANIE
W tym roku obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 10 listopada
w hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy odbył się koncert pieśni patriotycznych zorganizowany przez Ryszarda
Jędrucha, wójta gminy Tryńcza oraz Trynieckie Centrum
Kultury.

wana w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Podkarpackie Inicjatywy Obywatelskie. Celem wy-

„Jagiellanie” w repertuarze pieśni legionowych

Zespół „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Wspólnie z mieszkańcami uczczono pamięć poległych, walczących przed laty o wolność naszego kraju.
Pieśni patriotyczne zaprezentowali artyści z terenu
gminy: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, zespół
„Dolanie”, „Śpiewające Zośki” i duet „H-Z” z Gniewczyny, zespół „Jagiellanie”, Chór „Cantilena” z Tryńczy oraz
zespół „Hit”. Zgromadzeni mogli wysłuchać m.in. takich
utworów jak: „Karpacka Brygada”, „Serce w plecaku”,
„Legiony”, „Warszawianka”, „Rota”, „Ojczyzno ma”,
„Powrócisz tu”.
Koncertowi towarzyszyła wystawa pn. „Historia mojej
miejscowości– By czas nie zaćmił i niepamięć” sfinanso-

stawy było pokazanie
historii Tryńczy i życia
jej mieszkańców na
przestrzeni kilkudziesięciu lat.
- Uroczyste obchody
tego narodowego święta to lekcja historii dla
kolejnych pokoleń. Są
one wyrazem upamiętnienia osób walczących
przed laty o niepodległość Polski – powiedział uczestnik koncertu.
Barbara Chmura

Echa znad Sanu i Wisłoka

Zespół „Hit” z Gorzyc
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MUZYCZNE SPOTKANIE POKOLEŃ
Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu Katedralnego
Chóru Chłopięco - Męskiego Pueri Cantores Resovienses
oraz niezwykle barwne widowisko przygotowane przez
Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” – to wszystko mogliśmy
obejrzeć i wysłuchać podczas koncertu, który odbył się
30 listopada w hali widowiskowo–sportowej w Tryńczy.

wiązek”. Podkreślił, że koncert ostatniego dnia listopada
jest pięknym podsumowaniem miesiąca pamięci, wspomnień oraz manifestacji patriotyzmu i narodowej tożsamości. Głos zabrał również prezes Katedralnego Chóru
Jerzy Wójcik. Przybliżył krótką historię „Śpiewających
Chłopców z Rzeszowa”. Następnie artyści pod batutą
dyrygenta Marcina Florczaka wykonali piękne pieśni
patriotyczne, m.in.: „Polskie kwiaty”, „Przybyli ułani”,
„Pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”.

Polonez w wykonaniu Zespołu „Karpaty”
Niecodzienne wydarzenie pod nazwą „Muzyczne Spotkanie Pokoleń w Narodowym Tonie” zorganizowane
zostało przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Muzyki, a gospodarzem uroczystości był wójt gminy
Tryńcza, Ryszard Jędruch.
Imprezę rozpoczął utwór „Rota” wykonany przez
chór. Następnie głos zabrał Wojciech Jakubiec – członek
zarządu stowarzyszenia, który poprowadził całość koncertu. Tłumnie zgromadzoną publiczność przywitał słowami: „Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest – swoje obo-
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Udział w koncercie był wielkim przeżyciem
Kolejną atrakcją niedzielnego wydarzenia był występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Karpaty” z Rzeszowskiego Domu Kultury, którego kierownikiem i choreografem jest
Anna Wawrzynowska. Publiczność mogła obejrzeć tańce
narodowe, m.in.: poloneza i mazura oraz tańce spiskie.
Następnie usłyszeliśmy utwory wykonane przez kapelę
oraz solistów. Zwieńczeniem koncertu był krakowiak
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Zespół Pieśni i Tańca Karpaty w wiązance tańców spiskich
zaprezentowany w przepięknych, barwnych strojach.
Na zakończenie wójt gminy Tryńcza oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos na ręce prezesa

wspólny mianownik naszego ducha artystycznego wskaże właśnie pieśń i taniec. Nie miałem wątpliwości, że
takie połączenie form artystycznych spotka się z dobrym
odbiorem i będzie ze sobą wspaniale komponować.
Organizatorzy przedsięwzięcia byli mile zaskoczeni dużą
frekwencją słuchaczy. Wszystkie miejsca na widowni
były zajęte.

Kapela Zespołu Karpaty
chóru oraz kierowniczki „Karpat” wręczyli podziękowania, kwiaty oraz upominki. Szczególne słowa wdzięczności popłynęły również w stronę współorganizatora Wojciecha Jakubca. Zapytany po koncercie, co zdecydowało
o połączeniu literatury chóralnej i tańców narodowych,
odpowiedział:
- Nie jest żadną tajemnicą, że bogactwo kulturowe Słowian obfitowało właśnie w śpiew oraz taniec. Jeśli spojrzymy na mapę folk-regionów Polski i odniesiemy się
w niej do tradycji, obrzędowości oraz historii regionów to jedną z najważniejszych konkluzji, będzie ta, która za
Wojciech Jakubiec— prowadzący koncert
Barbara Chmura
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JUBILEUSZOWE SPOTKANIE POETÓW
23 października w klubie „Piwnice” w Centrum Kultury w Przemyślu już po raz dwudziesty odbyło się Spotkanie Poetów oraz miłośników poezji.

Na to XX Jubileuszowe wydarzenie przybyło 73 poetów z Województwa Podkarpackiego. Gminę Tryńcza
reprezentowała Stefania Groch i Henryk Joniec.
Zgromadzonych powitał dyrektor CK Janusz Czarski,
który podziękował wszystkim za czas, który poświęcają
na swoją pasję Szczególne wyrazy uznania skierował
w stronę Krystyny Trojanowskiej, emerytowanej już instruktorki Centrum Kultury, która jest inicjatorką i wieloletnią organizatorką spotkań.
Uczestnicy mieli możliwość wyrecytowania autorskich
wierszy. Swoimi utworami pochwalili się również trynieccy poeci. Wszyscy otrzymali okolicznościowe tomiki
wierszy przygotowane na tę szczególną okazję. Miłym
akcentem był występ zespołu instrumentalnego „Z głębi
serca”, który zaprezentował poezję śpiewaną. Po zakończeniu oficjalnej części zgromadzeni wymienili poglądy
na temat swoich poetyckich pasji.

Stefania Groch i Henryk Joniec na spotkaniu poetów

Henryk Chruściel

NAGRODA GRAND PRIX
Mieszkaniec Tryńczy, Gabriel Manowiec - lider zespołu piosenki poetyckiej "JAK," działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zdobył GRAND PRIX III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej "Przy kominku" Kielce 2014, który odbył się w dniach 5-7.12. 2014 r.
w Kielcach. Przy wykonywaniu autorskich piosenek Gabrielowi towarzyszyli Piotr Wajda (skrzypce, chórki)
oraz Mariusz Mirkiewicz (bas), czyli muzycy Przeworskiej Kapeli Podwórkowej BEKA. Warto dodać, że Gabriel z zespołem dał też godzinny koncert w Radiu Rzeszów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Barbara Chmura

ZAPOWIEDZI NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
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11 stycznia 2015 r.

Rozgrywki ligi halowej
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Hala Widowiskowo-Sportowa
w Tryńczy

17 stycznia 2015 r.

Dzień Seniora

WDK Gniewczyna Łańcucka

24 stycznia 2015 r.

Dzień Seniora

WDK Gniewczyna Tryniecka

31 stycznia 2015 r.

Dzień Seniora
i Spotkanie Opłatkowe

WDK Wólka Ogryzkowa

7 luty 2015 r.

Dzień Seniora

WDK Wólka Małkowa

8 luty 2015 r.

Dzień Seniora

Szkoła Podstawowa w Jagielle

7 marca 2015 r.

Spotkanie z okazji
Dnia Kobiet

Sala TCK Tryńcza

12 marca 2015 r.

XI Spotkanie Twórców Ludowych – Ocalić od zapomnienia

WDK Gniewczyna Łańcucka

21 marca 2015 r.

I Konkurs palm, pisanek i ozdób wielkanocnych

WDK Gniewczyna Łańcucka
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KAŻDY NOSI W SOBIE KSIĄŻKĘ
23października w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy odbyło się spotkanie z pochodzącą z Rzeszowa pisarką – Magdaleną Zimny - Louis.
Na wstępie autorka opowiedziała o początkach swojej
kariery. Pisarskim debiutem była wygrana w konkursie
przeprowadzonym przez tygodnik „Polityka” - „Pisz do
Pilcha” w 2005 r. Pierwsza książka powstała dopiero 6
lat później. Wydana w 2011 r. powieść „Ślady hamowania” przyniosła jej zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Świat Kobiety”. W 2012 r. napisała
„Polę”, która została doceniona przez czytelniczki i w
2013 r. w Siedlcach otrzymała pierwszą nagrodę na Festiwalu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur”.
Czytelnicy na spotkaniu z pisarką

Rok 2014 przyniósł trzecią książkę – „Kilka przypadków szczęśliwych”. Podczas spotkania autorka zdradziła,
że pracuje nad czwartą powieścią, poruszającą zjawisko
pedofilii.

Pisarka odpowiedziała publiczności, dlaczego pierwsze i ostatnie zdanie książki jest tak ważne oraz jaki cel
przyświecał powstaniu każdej z jej powieści. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się również, po jaką literaturę sięga
autorka. Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel
wydawnictwa „Prószyński i S-ka”. Opowiedział, jaki
proces trzeba przejść od napisania do wydania własnego
utworu.
- Każdy z nas nosi w sobie książkę. Wystarczy ją tylko
spisać – podkreślała pisarka.
Na zakończenie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Marzena Rydzik oraz Przewodniczący Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Sportu, Teofil Jakubiec podziękowali
pisarce za przybycie, wręczając jej kwiaty oraz drobny
upominek. Następnie zgromadzeni ustawili się w kolejce,
aby zakupić książki wraz z autorską dedykacją.
Barbara Chmura

PIĘKNO MOJEJ OKOLICY
Niezwykłą urodę ziemi trynieckiej utrwaloną przez
uczniów ze szkół z terenu naszej gminy w dniu 6 listopada 2014 r. mogliśmy podziwiać w Galerii „Pod Aniołem”
im. St. Perykaszy w Tryńczy. Okazją do tego był wernisaż prac plastycznych przygotowanych na gminny konkurs pt: "Piękno mojej okolicy", którego inicjatorką jest
Kinga Manowiec – nauczycielka plastyki. Na otwarcie
wystawy przybył przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu – Teofil Jakubiec, laureaci konkursu wraz
z rodzicami i dyrektorami szkół, nauczyciele, opiekuno-

Wybrane prace konkursowe

Uczestnicy konkursu

wie i młodzież gimnazjalna. Dodatkową atrakcją uroczystości była prezentacja prac plastycznych uczniów ze
szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia
„Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania z siedzibą
w Tryńczy pod nazwą „Leader kredką malowany". Prace
te zostaną wykorzystane jako ilustracje w publikacji przygotowywanej przez Stowarzyszenie, podsumowującej
cały okres programowania 2007-2013.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy laureatom wręczono dyplomy i nagrody.
Marzena Rydzik
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SPRAWIEDLIWI
WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
„Kto ratuje jedno życie, jakby świat cały ratował” –
tymi słowami dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy Marzena Rydzik otworzyła wystawę pn.
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków
dla ludności żydowskiej w Małopolsce 1939-1945”. Wystawa przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

wy obecny był wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch,
wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec, przewodniczący
ds. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Teofil Jakubiec,
kierownicy i pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, dzieci, młodzież oraz mieszkańcy gminy
i okolic.
Maria Janas

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Od 20 listopada – do 13 grudnia 2014 r. w Galerii
„Pod Aniołem” w Tryńczy można było obejrzeć 44 plansze z informacjami nt. Polaków, którzy otrzymali najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne - medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznawany nie-Żydom.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
pod takim hasłem w dniu 7 listopada br. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie czytelniczek Dyskusyjnego Klubu
Książki w filii bibliotecznej w Gniewczynie Łańcuckiej.

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki

Wójtowie gminy Przeworsk i Tryńcza podczas otwarcia
wystawy
Tym zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym
przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Washem odznaczonych zostało ponad 6 tysięcy Polaków, którzy pomagali Żydom w trakcie II wojny
światowej. Na tablicach znajdują się m.in. informacje o
osobach zamordowanych za niesienie pomocy oraz o
miejscach ukrywania Żydów. Wśród zasłużonych Polaków znalazła się również rodzina pochodząca z Głogowca - Katarzyna Krokos oraz jej córka Helena Haraś
(z domu Krokos). W 1995 r. przyznano im odznaczenia
za pomoc czterem Żydówkom. Podczas otwarcia wysta-
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- Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych, tych najbliższych i tych bez imienia, którzy odeszli od nas na zawsze
– tymi słowami rozpoczęła dyskusję jedna z uczestniczek
spotkania. Punktem wyjścia rozważań podczas spotkania
był rozdział „Odchodzić” z „Elementarza” ks. J. Twardowskiego. Była to również okazja do wspomnień
wszystkich poległych bohaterów w walkach o wolność
Ojczyzny oraz pomordowanych bestialsko w łagrach,
obozach zagłady oraz na Wschodzie. W tych rozważaniach pomocną okazała się książka. M.A. Koprowskiego
pt. ”Wołyń”. Epopeja polskich losów 1939-2013 Akt I”,
szczególnie rozdziały: „Uciekajcie, mordują!” oraz
„Dantejskie sceny nad Bugiem”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na
cykliczne spotkania DKK do filii bibliotecznej
w Gniewczynie Łańcuckiej.
Małgorzata Burda-Król
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CZŁOWIEK Z PASJĄ
Rozmowa z Krzysztofem Dziamarą, utalentowanym artystą, rzeźbiarzem i malarzem
z Tryńczy.
M. R.: Co najbardziej lubi Pan rzeźbić?
K. D.: Bardzo lubię studiować twarze ludzi. Wykonałem
już bardzo wiele portretów i karykatur. Twarze ludzi fascynowały mnie zawsze i fascynują nadal. Nie chodzi
tutaj o twarze ładnych dziewczyn, ale o twarze bardzo
zniszczone – ludzi, którzy jeszcze żyją lub których już
nie ma. Tworzę też na podstawie fantazji twarze jakichś
zjaw i mar sennych.
M. R.: Zajmuje się Pan również malarstwem. Co najbardziej lubi Pan malować?
K. D.: To dość skomplikowane pytanie, bo najłatwiejszą
rzeczą jest pejzaż, który też mnie fascynuje.
W malarstwie praktycznie wszystko już zostało wynalezione, odkryte, tak samo w większości rodzajów sztuki.
Fascynuje mnie natomiast struktura, faktura i w ogóle
jakieś takie zestawienia, coś co działa, trudno to nazwać
i określić
M. R.: Co jest bliższe sercu: rzeźbiarstwo czy malarstwo?
K. D.: Najłatwiej przychodzi mi rysunek. Rysunek jest
podstawą nie tylko malarstwa, ale przede wszystkim
rzeźby. Zawsze w rysunku czułem się mocno. To mi ułatwiło podejście do rzeźby. Mam ten komfort psychiczny i
fizyczny, że po zmęczeniu się rzeźbą, mogę się zająć malarstwem.

Marzena Rydzik: Skąd u Pana zainteresowanie rzeźbiarstwem?
Krzysztof Dziamara: Już od bardzo młodych lat interesowałem się sztuką. Nikt w rodzinie się tym nie zajmował.
Wielu rzeczy nauczył mnie Stanisław Perykasza, którego
imienia jest tryniecka Galeria Sztuki "Pod Aniołem."
M. R.: Od jak dawna się Pan tym zajmuje?
K. D.: Tak na poważnie to rzeźbiarstwem zajmuję się od
szkoły średniej, ale rysowałem już od pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
M. R.: Co jest dla Pana źródłem inspiracji?
K. D.: Źródłem inspiracji są moje codzienne i wieloletnie
przemyślenia. Oczywiście trochę już żyję na tym świecie,
mam swoje doświadczenia życiowe, trochę przeszedłem
w życiu, doznałem różnych wrażeń, ale przede wszystkim ważne są relacje między ludźmi, bardzo indywidualne sny, które odgrywają dużą rolę w mojej twórczości.
Niewątpliwie źródłem inspiracji jest sama natura, niezmierzony ocean doznań – to jest podstawa.

M. R.: Gdzie można obejrzeć Pana prace?
K. D.: W samej Tryńczy jest kilka moich rzeźb betonowych. Najbliższa znajduje się na placu Zespołu Szkół
w Tryńczy, która przedstawia patrona tej szkoły św. Jana
Kantego w naturalnych wymiarach. Podobny pomnik stoi
przed Szkołą Podstawową w Nowosielcach. Moje prace
znajdują się również w kościele w Głogowcu: ołtarz, stacje drogi krzyżowej, jak również freski na ścianach.
Ostatnio wykonałem w kaplicy cmentarnej w Tryńczy
freski na ścianach oraz drewniany ołtarz. Ponad dwumetrowy wizerunek Chrystusa umieszczony jest na sześciometrowym krzyżu. Moje prace można obejrzeć również
w Galerii sztuki ,,Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy. Przed wejściem do galerii usytuowane są
moje dwie rzeźby wykonane z narzędzi rolniczych. Jest
to przykład rzeźby w metalu. Jednak najwięcej moich
prac znajduje się w kolekcjach prywatnych.
M. R.: Czy obecnie pracuje Pan nad jakimś nowym
„dziełem sztuki”?
K. D.: Tak, aktualnie tworzę cykl płaskorzeźb poświęconych ulotności życia ludzkiego inspirowany poezją św.
pamięci Stanisława Perykaszy.
M. R.: Dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałej
„weny” twórczej oraz kolejnych udanych wystaw.
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ANDRZEJKOWE WRÓŻBY I WSPOMNIENIA
Staropolska tradycja stała się dobrym pretekstem do
zorganizowania przez pracowników Gminnej Biblioteki
Publicznej "Wieczorów Andrzejkowych" w bibliotekach
na terenie naszej gminy. Spotkania były wspaniałą okazją
do podzielenia się wspomnieniami, andrzejkowymi tradycj ami i humorystycznymi opowieściami
z czasów młodości. Listopad to nie tylko czas zadumy,
ale również okres wróżb dotyczących przyszłości. Panowie mogą spojrzeć w przyszłość w nocy z 24 na 25 listopada, czyli w czasie tzw. Katarzynek, zaś panie wypatrują swojej „drugiej połówki” 29 listopada.
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem
dorosłych mieszkańców i przebiegły w miłej atmosferze.
Pierwsze odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy, na które przybyła gawędziarka z Pigan pani
Bronisława Bajor z córką Elżbietą wraz z koszem tradycyjnego pieczonego chleba z dyni i powidłem "miłości".
Kolejny „Wieczór Andrzejkowy” miał miejsce w filii
bibliotecznej w Gorzycach.
- "Andrzejkowe wieczory" to dobry sposób na spędzenie
wolnego czasu, możliwość porozmawiania ze znajomym

Andrzejkowe spotkanie w gorzyckiej bibliotece
oraz zachowania wspomnień o dawnych tradycjach przyznaje Elżbieta Sobala, sołtys wsi Gorzyce.
Marzena Rydzik

WARSZTATY PLASTYCZNE
3 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy odbyły się „Mikołajkowe warsztaty plastyczne”, których głównym tematem był św. Mikołaj. Ich organizatorami były Kinga Manowiec i Magdalena Młynarska.
Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Tryńczy i z Gorzyc wraz z rodzicami. Dzieci z dużym
zaangażowaniem i twórczą wyobraźnią stworzyły różnorodne prace obrazujące postać św. Mikołaja. Dominowała technika pasteli i kredy.
Na zakończenie warsztatów dyrektor GBP, Marzena
Rydzik wręczyła uczestnikom mikołajkowe upominki.
Marzena Rydzik

Mikołajkowe warsztaty plastyczne

ŚNIADANIE NA MIARĘ REKORDU GUINESSA
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ubieszynie z klas
0-III uczestniczyły w biciu Rekordu Guinnessa. Było to
możliwe, ponieważ szkoła przyłączyła się do programu
Śniadanie Daje Moc, w ramach którego przystąpiła do
ogólnopolskiej próby bicia Rekoru w organizacji największej lekcji gotowania zdrowego śniadania. Organizatorem programu jest koalicja: Partnerstwo dla Zdrowia.
Już od czterech lat uczniowie klas 0-III szkół podstawowych z całej Polski biorą udział w lekcjach edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania, ze szczególnym
uwzględnieniem roli śniadania w diecie dziecka.
Ogólnopolskie akcja rozpoczęła się o godzinie 10.00
(7 listopada). Zadaniem wszystkich zgłoszonych szkół
było zrealizowanie dokładnie tego samego scenariusza
lekcji, podczas której uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców przygotują smaczne potrawy śniadaniowe. Aby przystąpić do próby bicia Rekordu Guinnessa
wystarczyło wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nad prawidłowym przebiegiem zadania czuwali świadkowie:
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Jadwiga Gwóźdź - dyrektor szkoły, Teresa Wielgos skarbnik gminy oraz Jolanta Flak - kierownik GOPS.

Dzieci w trakcie przygotowywania śniadania

Echa znad Sanu i Wisłoka

Beata Tołpa

PAMIĘTAJĄ...
Uczniowie naszych szkół nie zapominają o porządkach na cmentarzu w przeddzień Wszystkich Świętych.
Porządkują groby na cmentarzach wojennych, odwiedzają zapomniane mogiły na parafialnych nekropoliach.
Przynoszą wiązanki kwiatów, zapalają znicze, modlą się.
Już kolejny rok z rzędu gimnazjaliści z Zespołu Szkół
w Gorzycach pod czujnym okiem dyrektora Andrzeja
Swatka i nauczyciela biblioteki Adama Siemieniaka
sprzątali cmentarz parafialny. Wykorzystali jeszcze jesienną aurę i w piątek 17 października nie tylko wykosili
trawę, ale uporządkowali wiele grobów, przyczyniając
się w ten sposób do poprawienia estetyki miejscowej
nekropolii.
- Z całą pewnością takie działanie ma wymiar wychowawczy. Szczególnie teraz, gdy zbliża się Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny - przyznaje dyrektor szkoły
w Gorzycach.
Najmłodsi odwiedzili groby na cmentarzu wojennym.
Podobnie też uczynili uczniowie z Ubieszyna, którzy posprzątali grób żołnierzy z I wojny światowej znajdujący

się obok mostu na Sanie. Uczniowie z Jagiełły, jak co
roku porządkowali groby na Niechciałce. Trynieccy harcerze złożyli wiązanki na cmentarzu wojennym w Wólce
Małkowej. Najmłodsi odwiedzali groby na miejscowym
cmentarzu. Również uczniowie z Gniewczyny pamiętali
o grobach Kellermanów, ks. Niedzielskiego, uczestnika
powstania styczniowego, rodziny Młynarskich i nieżyjących nauczycieli.
Beata Tołpa

BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I NIEPAMIĘĆ
„Historia mojej miejscowości - By czas nie zaćmił
i niepamięć” to projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, której liderami byli Zygmunt Kulpa, Jolanta Nowosielska i Beata Tołpa. Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów dla grupy mieszkańców z Tryńczy, Jagiełły i Gorzyc.

Członkinie Koła Gospodyń z Jagiełły
Wystawy można oglądać w szkołach w Gorzycach, Tryńczy i Jagielle.

Uczniowie szkoły w Tryńczy
Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy zapoznali
się z historią poszczególnych miejscowości, ważniejszymi
wydarzeniami, rozmawiali o życiu mieszkańców, zwyczajach i obrzędach przez nich kultywowanych.
Następnym krokiem było wyszukanie zdjęć dokumentujących poszczególne wydarzenia. Na kolejnych warsztatach powstały wystawy składające się z 10 plansz każda,
na których zamieszczono nie tylko krótką monografię
miejscowości, ale także zdjęcia obrazujące ich przeszłość

Całość
projektu została sfinansowana
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Beata Tołpa

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZOSTALI UCZNIAMI
W październiku i listopadzie w szkołach
podstawowych naszej gminy odbyły się uroczystości
związane z tradycyjnym ceremoniałem szkolnym,
,,Pasowania na ucznia”.

Pierwszoklasiści z Gniewczyny
Dla dzieci z klas pierwszych jest to okazja, by zaprezentować swoje umiejętności w programie artystycznym.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed
pocztem sztandarowym pierwszaki ślubują być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.

PATRIOTYCZNIE
W SZKOŁACH
Pod koniec XVIII wieku Austria, Rosja i Prusy wzięły udział w trzech rozbiorach Polski w latach: 1772, 1793, 1795. Nasz kraj zniknął z mapy
Europy.
Straciliśmy niepodległość na 123 lata, ale nie zatraciliśmy, jako naród tożsamości i wiary w wolność, o czym
świadczą ruchy niepodległościowe. W roku 1794 wybucha powstanie kościuszkowskie, w 1797 r. we Włoszech
Henryk Dąbrowski tworzy Legiony Polskie. Tam też
powstaje pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my
żyjemy...”.
29 listopada 1830 r. młodzi żołnierze ze Szkoły Podchorążych w Warszawie rozpoczynają powstanie listopadowe, które po roku upada. Jeszcze raz w styczniu
1863 r. Polacy podrywają się do walki, która kończy się
kolejną klęską. Aresztowani powstańcy styczniowi zsyłani są na Sybir. Nadszedł rok 1918. 11 listopada zakończyła się I wojna światowa. Polska odzyskuje niepodległość. Naczelnikiem państwa zostaje Józef Piłsudski.

Akademia z okazji Święta Niepodległości w ZS w Jagielle

Moment pasowania
Po złożeniu ślubowania dyrektorzy pasują wszystkich
na ucznia klasy pierwszej. Świadkami uroczystości są
najczęściej starsi uczniowie, grono pedagogiczne i licznie
przybyli rodzice, którzy pragną utrwalić tę ważną chwilę
pamiątkowa fotografią. W tym roku szkolnym w klasach
pierwszych ślubowanie złożyło 118 uczniów: 39 w Gniewczynie Łańcuckiej, 36 w Gorzycach, 17 w Tryńczy,
14 w Jagielle i 12 w Ubieszynie. To pierwszy rocznik,
w którym są zarówno sześciolatki, jak i siedmiolatki.
W przyszłym roku szkolnym obowiązkiem uczęszczania
do klasy pierwszej zostaną objęte wszystkie sześciolatki.
Beata Tołpa
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Niestety już w 1939 r. znów przyszło nam stawić czoło niemieckiemu i radzieckiemu najeźdźcy - Katyń,
Miednoje, obozy koncentracyjne i walki o niepodległość.
Zakończenie II wojny światowej nie dało nam wolności.
Kolejne pokolenia stawiały opór komunizmowi.
W tym roku przypada jubileusz 25-lecia wolnego państwa polskiego. Dzień Niepodległości był okazją do przeprowadzenia w szkołach naszej gminy lekcji patriotycznego wychowania. 96. rocznicę odzyskania niepodległości uczczono apelami, wykonaniem flag i kotylionów.
W Tryńczy uczniowie udali się pod Krzyż Katyński,
gdzie uroczyście w rytm Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę na maszt i uczczono, składając wiązankę
kwiatów, wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Grupa gimnazjalistów zaprezentowała też
krótki montaż słowno-muzyczny.
Beata Tołpa
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MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE
Z TAŃCEM
II Festiwal Młodych Talentów „Mikołajkowe Spotkanie z Tańcem” już za nami!
6 grudnia na gościnnym parkiecie hali sportowej
w Gorzycach wystąpiło siedem zespołów tanecznych,
działających w szkołach podstawowych gminy Tryńcza.
Zgromadzona publiczność podziwiała 101 młodych tancerzy, którzy prezentowali się w tańcu ludowym, towarzyskim i estradowym. Układy choreograficzne były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 10-13
lat. Werdykt jury:
Pierwsza kategoria wiekowa:
I miejsce - „Gwiazdeczki” z Tryńczy,
II miejsce – „Dzwoneczki” z Jagiełły,
III miejsce (ex aequo) - zespół tańca ludowego z Gorzyc
i „Super Star” z Tryńczy.

PRZYGOTOWANIA DO SYLWESTRA
Z myślą o zabawach sylwestrowych i karnawałowych
w hali sportowej przy Zespole Szkół w Gorzycach dwukrotnie w ciągu tygodnia odbywają się zajęcia zumby.
Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami połączenie
tańca, aerobiku i fitnessu, a nade wszystko sprawdzony
sposób na odchudzanie i modelowanie sylwetki. Zajęcia
z grupą 25-30 pań prowadzi Anna Wołowiec. Tak duże
zainteresowanie pań w wieku od 25 do 55 lat udziałem
w zajęciach podyktowane jest zapewne niedaleką już perspektywą zabaw karnawałowych.

Zajęcia zumby

Zespół tańca ludowego z Gorzyc
Druga kategoria wiekowa:
I miejsce – „Presto” (międzyszkolny zespół) z Ubieszyna
i Gorzyc,

Zespół „Presto” podczas występu
II miejsce – „Twist” z Gniewczyny Łańcuckiej,
III miejsce – „Black & White” z Tryńczy.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i pamiątkowe
misie-przytulanki, a Święty Mikołaj dla każdego tancerza
przygotował „ małe co nieco”. Gratulujemy Rodzicom
utalentowanych dzieci.
Za życzliwą współpracę dziękujemy dyrekcji ZS
w Gorzycach, nauczycielom – instruktorom oraz Jury.
Małgorzata Matuszek

- Lubimy te zajęcia, ponieważ łatwe kroki taneczne, energiczna muzyka stwarzają atmosferę świetnej zabawy.
Każdy, kto lubi ruch i taniec, ten po zajęciach naładowany jest pozytywną energią. Bawimy się w rytm salsy,
samby, rumby i wielu innych tańców - ocenia uczestniczka zumby, sołtys Elżbieta Sobala.
Andrzej Swatek

PREZENTY OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

We wszystkich szkołach Gminy Tryńcza dzieci już od
wczesnego rana niecierpliwie oczekiwały na wizytę
św. Mikołaja. I oto pojawił się w drzwiach szkoły w otoczeniu aniołów. Niósł ogromny wór prezentów. Wkrótce
każde dziecko otrzymało prezent, ale wcześniej musiało
wykazać się znajomością, np. pacierza lub tabliczki mnożenia. Potem była już tylko radość, która zagościła na
uśmiechniętych dziecięcych buziach, bo każde z nich
znalazło w paczce niespodziankę.
Andrzej Swatek

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ODRUCH SERCA
Szkoła to miejsce kształtowania postaw i wrażliwości
na los drugiego człowieka. Od kilku już lat uczniowie
poszczególnych szkół chętnie włączają się w różnego
rodzaju akcje charytatywne. W szkole w Gniewczynie
odbyła się zbiórka pod hasłem „Mikołaj dla hospicjum”.
Zebrano artykuły spożywcze, kosmetyki, zabawki, gry,
które przekazano 5 grudnia br. przedstawicielowi Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Oprócz
tego regularnie uczniowie do szkół przynoszą plastikowe
nakrętki, które przekazywane są na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych.

Akcja „Podaruj uśmiech dzieciom z Ukrainy”
Dramatyczne wydarzenia ostatnich miesięcy na
wschodzie Ukrainy, które najbardziej dotknęły dzieci nie
przeszły bez echa wśród szkolnej społeczności z Zespołu
Szkół w Gorzycach. Kilkanaście dni przed świętami Bo-

Akcja „Mikołaj dla hospicjum” w ZS w Gniewczynie
żego Narodzenia w szkole przeprowadzono akcję pn.
,,Podaruj uśmiech dzieciom z Ukrainy". W jej trakcie
wolontariusze ze szkolnego Koła ,,Caritas" i Samorządu
Uczniowskiego zebrali ogromną ilość zabawek. Za pośrednictwem przemyskiego ,,Caritasu" zostały one przekazane dzieciom z Ukrainy. Zapewne odruch serca gorzyckich uczniów rozjaśni promiennym uśmiechem twarze ich rówieśników z Ukrainy.
Z kolei uczniowie z Koła Misyjnego w Tryńczy przeznaczyli dochód ze sprzedaży kartek świątecznych i szopek bożonarodzeniowych na potrzeby misyjne.
Uczniowie nie zapomnieli także o byłych pracownikach oświaty, osobach potrzebujących i samotnych ze
swoich miejscowości. Odwiedzając te osoby, składali im
najserdeczniejsze świąteczne życzenia.
Andrzej Swatek

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
Po raz drugi w Zespole Szkół w Tryńczy odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Zimowe święta".
16 grudnia nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
zorganizowały spotkanie dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I - III szkół podstawowych naszej gminy.
Celem konkursu była popularyzacja poezji dla dzieci

oraz
rozwijanie
zdolności recytatorskich. Uczestnicy
prezentowali wiersze i inne utwory
o tematyce bożonarodzeniowej.
W konkursie udział
wzięli
wybrani
uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszej
gminy. Było ich Kuba podczas recytacji
osiemnastu.
Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitał dyrektor Zygmunt Kulpa.
Wybór zwycięzcy był bardzo trudny, dlatego też
wszyscy uczniowie otrzymali pierwsze miejsca.
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za
przygotowanie dzieci do konkursu.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu
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Magdalena Młynarska
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GÓRAL TRYŃCZA W FINAŁACH
MISTRZOSTW POLSKI
11 listopada w hali widowiskowo – sportowej w Tryńczy odbyły się eliminacje Mistrzostw Polski do lat 20
w futsalu. Do walki stanęło 5 drużyn: KS Góral Tryńcza
- Futsal, Heiro Rzeszów, BSF Bochnia, Jedynka BuskoZdrój i Stal Mielec. Kilkugodzinne rozgrywki przyniosły
zwycięstwo naszym reprezentantom. Biało – zieloni
awansowali do finałów Mistrzostw Polski, które odbędą
się w Unisławiu (woj. kujawsko-pomorskie).
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Przemysław Górski

Dobra technika gry kluczem do sukcesu

JESIENNY TURNIEJ
SIATKÓWKI
21 listopada w hali widowiskowo - sportowej w Tryńczy
odbył się Jesienny Turniej Siatkówki w ramach Podkarpackiej Akademii Piłki Siatkowej. Patronem merytorycznym i jednocześnie sponsorem dyplomów, pucharów
oraz sprzętu sportowego dla szkół jest od ponad roku
K.S. Developres Rzeszów. W turnieju wzięły udział
uczennice szkół podstawowych klas III - VI z Leżajska
(SP nr 2), Starego Miasta i Tryńczy. Dziewczęta rozgrywały mecze w systemie dwójkowym i czwórkowym
„każdy z każdym”. Poziom gry był zróżnicowany, ale
należy przyznać, że na boiskach nie brakowało sportowych emocji i zaciętej rywalizacji.
Wyniki:
Dwójki - klasy IV: I miejsce - SP nr 2 Leżajsk I, II miejsce - SP Tryńcza 2, III miejsce - SP Leżajsk 2, IV miejsce - SP Tryńcza 1. Czwórki - klasy VI: I miejsce - Stare
Miasto 1, II miejsce - SP 2 Leżajsk 1, III miejsce - Stare
Miasto 2, IV miejsce - Leżajsk 2, V miejsce - Tryńcza.
Warto dodać, że uczniowie szkół zrzeszonych
w PAPS mają bezpłatne wejściówki na ligowe mecze
drużyny kobiet K.S. Developres. Wyjazdy młodzieży
trynieckiej szkoły na mecze rozgrywane w hali na Podpromiu odbyły się już dwukrotnie.
Beata Tołpa

DRUGIE NA PÓŁMETKU
Po rundzie jesiennej rozgrywek III Podkarpackiej Ligi
Kobiet gorzycka drużyna zajęła II miejsce.
Zespół

Punkty

Bramki

1.

,,Tarnovia” Tarnów

30

38:6

2.

„San” Gorzyce

14

26:22

3.

,,Aquila” Stalowa Wola

13

19:20

4.

,,Motor” Przemyśl

12

25:30

5.

Grodziszczanka” Grodzisko Dol.

11

16:33

6.

,,Strenka” Roźwienica

6

7:20

przez Adama Siemieniaka, a nade wszystko bez finansowego wsparcia Piotra Bąka. Sponsor ten ufundował
dziewczynom stroje, dresy, a także wypłacał gratyfikacje
pieniężne za każdy mecz. Obecnie w drużynie występuje
23 dziewczyn z Gorzyc, Tryńczy, Jagiełły, Wólki Pełkińskiej, Grodziska Dolnego i Przeworska.
Andrzej Swatek

Uplasowanie się na drugim miejscu, wśród niewątpliwych kobiecych ,,potentatów” w piłce nożnej z dużych
miast w regionie, to olbrzymi sukces. Nie byłby on możliwy bez systematycznych treningów przeprowadzanych
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BADMINTON - SPORT DLA WSZYSTKICH
4 grudnia w Zespole Szkół w Tryńczy rozegrany został Mikołajkowy Powiatowy Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy Tryńcza. Współorganizatorem turnieju był
Podkarpacki Związek Badmintona. Jego celem była popularyzacja tej dyscypliny
sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Wzięło w nim udział 114 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego powiatu, min. z Jagiełły, Gorzyc, Gniewczyny Łańcuckiej, Ubieszyna, Nowosielec, Studziana, Gaci i Tryńczy. Na dziesięciu boiskach jednocześnie rozgrywane były pojedynki dziewcząt i chłopców. Puchary, medale i dyplomy najlepszym
wręczył na zakończenie Ryszard Jędruch, wójt Gminy
Tryńcza w asyście Władysława Kruka, wiceprezesa Podkarpackiego Związku Badmintona.
Nie był to jedyny badmintonowy pojedynek w Tryńczy. 8 grudnia odbył się Turniej Badmintona o Puchar
Wójta. Został on zorganizowany przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół w Tryńczy, jak
również Podkarpackiego Związku Badmintona. Wzięło
w nim udział 25 dorosłych uczestników z terenu naszej
gminy i okolic. Najliczniejszą kategorię stanowiły
"Kobiety - Amatorki", w tym znaczna grupa pań z Kół
Gospodyń Wiejskich. Zawody cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników. Na zakończenie zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.
Mamy nadzieję, że turnieje badmintona zachęcą miłośników aktywnego trybu życia do rozwoju tej dyscypliny
sportowej na terenie naszej gminy.
Beata Tołpa

START LIGI HALOWEJ
Ruszyła liga halowa! 7 grudnia odbyły się pierwsze rozgrywki w hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy. Do piłkarskich rywalizacji zgłosiło się 18 drużyn. Dotychczas rozegrane mecze dostarczyły kibicom wielkich emocji.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zespóły Grupa „A”
Wólczanka Wólka Płk.
Sadzony Team
Complex CO
Zorza Jagiełła
San Gorzyce
Juniorzy Huragan Gn.
X-Team Gorliczyna
Wisłoczanka Tryńcza
Bufet u Koguta

M
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Pkt
6
6
4
3
3
1
0
0
0

Z
2
2
1
1
1
0
0
0
0

R
0
0
1
0
0
1
0
0
0

P
0
0
0
1
1
1
1
2
1

Br
16 : 3
4:1
5:3
3 : 13
3:3
2:4
2:4
2:5
1:2

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zespoły Grupa „B”
Huragan Gn. Seniorzy
Mega Fason Sieniawa
Red Bull Team
Mix Team
Dębno
Ewe-Eko
RS Oldboye Gniewczyna
Humaniści
Dybkowia

M
2
2
2
2
2
2
1
1
2

Pkt
6
6
6
3
3
0
0
0
0

Z
2
2
2
1
1
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
1
1
2
1
1
2

Br
11 : 2
10 : 2
7:0
7:2
9:8
2 : 12
1:6
1:8
1:9
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NAJLEPSI STRZELCY:
7 bramek: Maciej Lech
3 bramki: Kamil Nowak, Mariusz Kipczak,
Konrad Halejcio, Tomasz Tutka, Arkadiusz Dąbek
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Przemysław Górski

Z KRONIKI „GÓRALA”
W pierwszym meczu nowego sezonu II ligi futsalu
nasz zespół podejmował we własnej hali mistrza II ligi
z poprzedniego sezonu, drużynę Tomy Więcpol Stobierna. W składzie „Górali” na ten mecz pojawili się po ponad rocznej przerwie powracający po kontuzjach Łukasz
Gurak oraz Krzysztof Karwacki, a także debiutujący
16-letni Dawid Czyrny z zespołu U-16. Zabrakło natomiast Bartłomieja Ostrowskiego (kontuzja) i Piotra Majchra. Ostatecznie po przeciętnym meczu, ale emocjonującej końcówce nasza drużyna wygrała 4-3.

dywidualnych i kuriozalnych błędach. W drugiej połowie
dominowała już nasza drużyna. Ostatecznie
wygrała 8-3.

Każdy mecz „Górala” gromadzi rzesze kibiców

Mecz „Górala” Tryńcza - „SPAR” Łańcut
W meczu I rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski
„Góral” pokonał w Oleszycach miejscowy zespół 8-3,
grając niemal wyłącznie młodzieżowym składem. Trzy
bramki zdobywa kapitan Jakub Słysz, dwie 16-letni Dawid Czyrny, a debiut w seniorach zalicza 15-letni Rafał
Michalik (obaj wcześniej grali w turnieju el. MMP U16).

Pierwsza połowa to słaba gra naszego zespołu zakończyła się wynikiem remisowym,. Bramki straciła po in-

W meczu 2 kolejki rozgrywek II ligi futsalu nasz zespół udał się do Zarzecza, gdzie przyszło zmierzyć mu
się z beniaminkiem II-ligowych rozgrywek. „Górale” do
meczu przystąpili z powracającymi do składu Bartłomiejem Ostrowskim i Dawidem Piganem, a opaskę kapitańską po raz pierwszy założył Krzysztof Pietluch. Mecz
zakończył się wynikiem 12-3 dla „Górala”.
W 3 kolejce zmierzyła się w Przeworsku w pojedynku derbowym z miejscowym Futsal Teamem. W drugiej
połowie nasz zespół kontrolował grę, choć gospodarze
(jak i w pierwszej połowie) również mieli wiele sytuacji
bramkowych, ale bardzo dobrze w całym meczu bronił
Dominik Mazur. Ostatecznie nasz zespół zasłużenie wygrywa derbowe spotkanie aż 7-2. Dzięki tej wygranej
„Górale” nadal pozostają liderem rozgrywek.
W meczu 4 kolejki rozgrywek II ligi nasz zespół podejmował we własnej hali drużynę SPAR-u Łańcut.
Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 3-3.
Bramki dla „Górali” zdobyli kapitan Krzysztof Pietluch
(po akcji z Maciejem Lechem) na 1-1, Dawid Pigan na 21 oraz Jakub Słysz na 3-2 po wyćwiczonym rozegraniu
rzutu wolnego. Goście w samej końcówce pierwszej połowy doprowadzili do wyrównania z przedłużonego rzutu
karnego. W drugiej połowie zespół z Łańcuta w 24 minucie objął prowadzenie, ale potem bramki zdobywają kolejno: Jakub Słysz (znów po bardzo dobrze rozegranym
rzucie wolnym), Maciej Lech i ponownie Jakub Słysz,
a w międzyczasie marnujemy przedłużonego karnego.
Niestety kolejne 2 gole po błędach w obronie i kryciu
zdobywa dobrze grający zespół z Łańcuta. Ostatecznie
mecz kończy się remisem 6-6.
Robert Kurosz
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PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 2014/2015
Ostateczne rozstrzygnięcia na półmetku rozgrywek sezonu 2014/2015 naszych drużyn przedstawiają tabele.
Klasa A 2014/2015, grupa: Przeworsk

Klasa okręgowa 2014/2015, grupa: Jarosław

Przemysław Górski

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA
1. Choinkowe ozdoby okrągłe jak słońce,
jak ono złociste, blaskiem świecące.
2. Był nim Herod.
3. 24 grudnia.
4. W tym ubogim domku mieszkają
zwierzęta, tam też nocowała rodzina
święta.
5. Iglasta panienka w święta szatę zmienia, zieloną suknię w barwy tęczy
ubiera.
6. Śpiewamy je w okresie Bożego Narodzenia.
7. W święta grudniowe, gdy cały dzień
trzeba pościć, bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości.
8. Czerwone ma ubranko i długą śnieżną
brodę, na saniach pędzi z nieba, by dać
prezent Tobie.
9. Poprzedza okres Bożego Narodzenia.
10.Pod choinką się pojawia, gdy gwiazdka zabłyśnie, kryje w sobie niespodziankę, o której śniliście.
11.Wkładamy je pod obrus przed wigilijną kolacją.
Zachęcamy wszystkich czytelników do
rozwiązania krzyżówki. Hasło można
dostarczyć do biura Trynieckiego Centrum Kultury. Rozwiązania przyjmować
będziemy do 9 stycznia 2015 r. (piątek),
zaś 12 stycznia (poniedziałek) wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma
niespodziankę.
Życzymy miłej zabawy!
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Abp Józef Michalik podczas poświęcenia kaplicy

Otwarcie placu zabaw w Wólce Ogryzkowej

Uczestnicy projektu „Wykluczenie cyfrowe”

Nowy samochód dla OSP w Tryńczy

Droga relacji Ubieszyn - Tryńcza po remoncie

Prace przy budowie chodnika do Wólki Ogryzkowej

Występ Zespołu „Dolanie”

Koncert Galowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Laureaci konkursu „Piękno mojej okolicy”

Święty Mikołaj w SP w Ubieszynie

Stanisław Wielgos przewodniczy obradom sesji Rady Gminy

Mecz ligi halowej

