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LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY JUŻ DZIAŁA
Gmina Tryńcza jest
jedną z pięciu, które
podjęły
decyzję
o utworzeniu na swoim
terenie
Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska”.
Celem tych działań jest
chęć
aktywizacji
mieszkańców gminy . Bardzo często osoby z pomysłami
rezygnują z realizacji swoich idei już na starcie, bo nie
mają zaplecza finansowego, a banki kojarzą im się w
trudnymi do przedstawienia zabezpieczeniami i wysokimi
odsetkami za udzieloną pożyczkę.
Dlatego u podstaw idei Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego „Samorządowa Polska” leży fakt, że to
my przychodzimy do przedsiębiorcy z ofertą, do miejsca
w którym mieszka czy pracuje.
Przede wszystkim nasz LFP działa tutaj, na miejscu.
W praktyce funkcjonuje to tak, że wystarczy, aby
przedsiębiorca zostawił swoją wizytówkę w Punkcie
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, a jeszcze tego
samego dnia umawiane będzie spotkanie konsultacyjne
z prezesem LFP, w terminie dogodnym dla
przedsiębiorcy.
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Okres spłaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Środki
Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów
inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej
podmiotów
gospodarczych,
usytuowanych
w województwie podkarpackim.
Mamy bardzo dobrą ofertę, która aktualna jest tylko do
końca 2015 roku i skierowana do osób zamierzających
otworzyć własną działalność gospodarczą .Mogą oni
skorzystać
z preferencyjnej pożyczki współfinansowanej ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w wysokości do 50 tys. zł.
Osoby zainteresowane pożyczką mogą dodatkowo
skorzystać z bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń
z
zakresu
prowadzenia
własnej
firmy
oraz
indywidualnych spotkań doradczych, warto więc się
pospieszyć z decyzją.
Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z usług
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” Tryńcza sp. z o.o. zapraszamy po szczegółowe
informacje do Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
Tryńcza w godzinach pracy urzędu.
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SZANOWNI
MIESZKAŃCY,
DRODZY GOŚCIE
PRZEBYWAJĄCY
W GMINIE TRYŃCZA
Przed nami wakacje,
okres wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, to
także czas urlopów dla
wielu wykonujących
pracę zawodową. Zapraszam turystów na
Ziemię
tryniecką.
Każdy, kto zechce do
nas przyjechać znajdzie tu czyste powietrze, zadbane środowisko
naturalne
i spotka tu przyjaznych ludzi. Oferujemy możliwość skorzystania ze spływów kajakowych po Wisłoku, ścieżek
rowerowych przebiegających po atrakcyjnych turystycznie
zakątkach
naszej
gminy,
a także z wielu obiektów rekreacyjno-sportowych.
W okresie wakacyjnym nikt tutaj nie będzie się nudził. Już teraz zapraszam wszystkich na Dni Gminy
Tryńcza, których scenariusz wypełnia szereg atrakcyjnych występów artystycznych. Podobnie
w całym okresie wakacyjnym proponujemy mieszkańcom i gościom różne imprezy kulturalne
i sportowo-rekreacyjne, które zapewnią warunki pożytecznego
i
aktywnego
wypoczynku.
To wszystko przed nami, ale za nami mamy już 25
lat istnienia samorządu terytorialnego. Mijające
ćwierćwiecze funkcjonowania samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z
1990r. należy uznać za okres niezwykle przyspieszonego rozwoju gospodarczego naszej gminy. W przeciągu ostatnich 25 lat nasza gmina została całkowicie
zwodociągowana
i skanalizowana. Łączna długość sieci wodociągowych w gminie wynosi obecnie 184 km, a sieci kanalizacyjnej aż 216 km. Ponadto te elementy infrastruktury są sukcesywnie rozbudowywane w miarę
powstawania nowych osiedli mieszkaniowych.
Niewątpliwym sukcesem gminy jest także wyremontowanie wszystkich dróg gminnych na długości
48,2 km. Wszystkie one znajdują się w dobrym stanie technicznym i są na bieżąco poddawane zabiegom modernizacyjnym. Warto dodać, że nasza gmina partycypuje także finansowo w remontach dróg
powiatowych i wojewódzkich.
O pozytywnym wizerunku rozwoju społecznogospodarczego gminy Tryńcza w ostatnich 25 latach
świadczy także całkowicie zmodernizowana infrastruktura oświatowa, kulturalna i sportowa.
W gminie każda szkoła, każdy budynek wiejski,
każdy stadion i każda instytucja kultury emanuje

nowoczesnością, estetycznym wyglądem oraz funkcjonalnością. Ponadto w trzech miejscowościach
gminy funkcjonują boiska wielofunkcyjne Orlik
2012, które stwarzają warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu przez różne grupy wiekowe
naszych mieszkańców.
Transformacja ustrojowa i systemowa zapoczątkowana przed 25 laty stworzyła także warunki do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, które samo kreuje kierunki rozwoju swej małej
ojczyzny, ale równocześnie jest za nią odpowiedzialne. Kierując się tym przeświadczeniem gmina Tryńcza opracowała i wdrożyła do realizacji Strategię
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie
Tryńcza. Dokument ten został przyjęty głosami radnych na ostatniej czerwcowej sesji Rady Gminy
Tryńcza. Zachęcam wszystkich mieszkańców do
zapoznania się z treścią tej Strategii, która - jak sądzę - winna wypełniać się praktycznymi przykładami współpracy i współdziałania różnych podmiotów
dla dobra nas wszystkich.
Korzystając z okazji, na progu wakacji chciałbym
złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy
i gościom odwiedzającym naszą gminę udanego wypoczynku, pięknej pogody oraz uśmiechu
w każdym wakacyjnym dniu.
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Wójt
Ryszard Jędruch
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WÓJT GMINY TRYŃCZA NAJLEPSZY W WOJEWÓDZTWIE
Obchody Dni Samorządu Terytorialnego to także
okazja do wręczenia nagród laureatom plebiscytu
Podkarpackiej
Nagrody
Samorządowej
2015
organizowanego już od 15 lat przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik
Regionalny Nowe Podkarpacie. Bieżąca edycja, nad którą
honorowy patronat sprawował Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl i Wojewoda
Podkarpacki Małgorzata Chomycz -Śmigielska wyłoniła
spośród uczestników plebiscytu po pięciu nominatów do
nagrody w trzech kategoriach: wójt gminy, burmistrz
miasta do 35 tys. mieszkańców, burmistrz/prezydent
miasta powyżej 35 tys. mieszkańców i starosta. Spośród
wyłonionych samorządowców, Komisja Nominacyjna

wybrała laureatów. W kategorii gmin, tytuł „Najlepszego
Wójta w Województwie Podkarpackim w 2014 r.”
otrzymał wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch.
Otrzymana nagroda jest wyjątkowym uhonorowaniem
wieloletniej działalności na rzecz samorządu gminnego,
którą odzwierciedla rozwój szeroko pojętej infrastruktury
i kapitału społecznego, a także wyróżnieniem spośród
innych gmin.
Warto dodać, że tytuł „Najlepszego Wójta Województwa
Podkarpackiego” kapituła plebiscytu Podkarpackiej
Nagrody Samorządowej przyznała wójtowi Ryszardowi
Jędruchowi również w 2012 r.
Dominika Kozak

AUDYT ISO W URZĘDZIE
9 czerwca br. w Urzędzie Gminy Tryńcza
przeprowadzony
został
audyt
w nadzorze w ramach obowiązującego
Systemu
Zarządzania
Jakością
ISO
9001:2008. Audytor, Pan Artur Misiewicz
rozpoczął
audyt
spotkaniem
z kierownictwem, podczas którego omówił
jego plan.
Celem
audytu
była
ocena,
czy
certyfikowany system zarządzania nadal
spełnia wymagania zgodne z ustalonymi
kryteriami oraz ocena jego skuteczności.
Audytor oceniał m.in. jakość świadczonych
usług przez poszczególne referaty, w tym
przez referat inwestycji i finansów oraz
Urząd Stanu Cywilnego, dokumentację
systemu
zarządzania
jakością
oraz
jakościową strategię rozwoju. Audyt
zakończył się wynikiem pozytywnym, który
potwierdził wysoką jakość pracy Urzędu,
zgodną z zapisami normy oraz przyjętymi
procedurami.

Dominika Kozak
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Audytor i wójt po dokonanej ocenie
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest
uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok
budżetowy i stanowi roczny plan dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Na wójcie ,
jako organie wykonawczym
jednostki samorządu
terytorialnego, spoczywa obowiązek wykonania budżetu.
W pierwszym półroczu następnego roku następuje ocena
wykonania
ubiegłorocznego
budżetu.
Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, do końca marca wójt
przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
informację o stanie mienia komunalnego . Realizacja
budżetu za 2014r. przedstawia się następująco:
1/planowane dochody 33 652 392,89 zł wykonano
w kwocie 27 145 337,84 zł, co stanowi 80,66%
2/ planowane wydatki 36 146 410,89 zł zrealizowano
w kwocie 29 396 120,28zł, co stanowi 81 33%
3/ budżet zamknął się deficytem
w kwocie
2 250 782,44zł
4/ wykonane wydatki bieżące wyniosły 21 723 612,47
zł i są niższe od kwoty wykonanych dochodów bieżących

wynoszących 24 275 288,91zł , co oznacza , że spełniony
został wymóg określony w ustawie o finansach
publicznych .
5/ relacja łącznej kwoty długu na koniec roku do
wykonanych dochodów wynosi 23,80 % przy
dopuszczalnym limicie 60%.
Powyższe wskaźniki świadczą o prawidłowym
wykonaniu budżetu . Niewykonanie zarówno dochodów
jak i wydatków wynika z realizowanych wniosków
z udziałem środków zewnętrznych. Komisja Rewizyjna
po rozpatrzeniu sprawozdania pozytywnie zaopiniowała
wykonanie za 2014r. jak również wystąpiła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Tryńcza za
2014r. Na sesji w dniu 24 czerwca br. Radni
jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi za ubiegły
rok. Wójt Ryszard Jędruch podziękował radnym za
udzielone absolutorium oraz za zaufanie i akceptację dla
jego działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Tryńcza.
Teresa Wielgos

Rada Gminy głosuje absolutorium dla wójta

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE
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PODPISANIE UMOWY O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
Rada
Gminy
Tryńcza wraz z Wójtem,
24 czerwca gościła na terenie naszej gminy wójta gminy
Józefów nad Wisłą Grzegorza Kapicę wraz
z jej przewodniczącym Adamem Rędziem.

najszerszymi kręgami społecznymi, jak również organizacjami, szkołami i instytucjami obydwu gmin. Współpraca
nawiązana z gminą Józefów nad Wisłą, to nowy rozdział
w dziejach naszego samorządu. Ufam, że będzie ona korzystna
zarówno
dla
gminy
Tryńcza,
jak
i gminy partnerskiej. Dziedziny, w zakresie których pragniemy prowadzić wymianę doświadczeń, to: edukacja,
administracja publiczna, kultura, sport, turystyka, ale też
zarządzanie. Warto poznawać tradycje innych i dobre,
sprawdzone rozwiązania dlatego też cieszy nas, że poprzez tę współpracę będziemy mieć taką możliwość–
mówi Ryszard Jędruch wójt gminy Tryńcza.
Goście byli pod wrażeniem stanu naszej infrastruktury,

Moment podpisania umowy o współpracy

Obecność gości z gminy Józefów nad Wisłą, podczas
sesji absolutoryjnej związana była z podjęciem przez Radę Gminy Tryńcza uchwały o nawiązaniu współpracy
pomiędzy gminami, czego rezultatem było uroczyste podpisanie przez wójtów umowy o partnerskiej współpracy.
Dzięki multimedialnej prezentacji gminy Józefów nad
Wisłą prezentowanej przez wójta Grzegorza Kapicę obecni na sesji przedstawiciele różnych organizacji z terenu
naszej gminy, mogli poznać specyfikę i walory gminy
Józefów nad Wisłą, a także skosztować pysznych jabłek,
przywiezionych przez gości, z których słynie gmina znad
Wisły. Podpisanie umowy to wynik wcześniejszych rozmów prowadzonych przez wójtów partnerskich już obecnie gmin. Nawiązanie współpracy to możliwość wymiany
doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań w
zakresie samorządności lokalnej, działalności kulturalnooświatowej, współpracy w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej. Do osiągnięcia tych celów mają służyć
przede wszystkim podróże informacyjne, wzajemne odwiedziny
i
wymiana
między
możliwie
jak

Władze partnerskich gmin po podpisaniu umowy

w tym sportowej i cieszą się, że będą mieli możliwość
bezpośredniej wymiany doświadczeń, gdyż wartości kulturalne i sportowe, którymi obie gminy mogą się szczycić, pozwolą w szerokim stopniu na wspólną realizację
zadań służących promocji gmin oraz będą wpierać i upowszechniać ideę samorządową.

Magdalena Rachfał

MIESZKAŃCY OTRZYMALI KOMPUTERY
Po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu na dostawę
sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza” na
przełomie maja i czerwca br., nowy sprzęt komputerowy
trafił do mieszkańców biorących udział w projekcie oraz
do szkół, WDK-ów i jednostek podległych. Zadanie
to realizowała firma ALLTECH z Płocka, która
w ogłoszonym przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę,
natomiast dostawą i instalacją sprzętu bezpośrednio
u mieszkańców zajmowali się pracownicy firmy Global
Polska z Tryńczy w ramach podwykonawstwa.
W projekcie bierze udział 200 gospodarstw domowych,
których mieszkańcy spełniali odpowiednie kryteria
rekrutacyjne. Sprzęt, tj. komputer stacjonarny wraz
z drukarką został im przekazany w ramach umowy
użyczenia na okres 5 lat.
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W tym czasie beneficjenci bezpłatnie korzystają
z otrzymanego sprzętu, z sygnału internetowego oraz
z opieki serwisowej. Zestaw komputerowy otrzymała
m.in. Pani Maria Konieczny z Gniewczyny Trynieckiej,
która zakwalifikowała się do projektu.
- Mam czterech nastoletnich synów, więc jak
dowiedziałam się o możliwości udziału w projekcie, od
razu złożyłam wniosek i potrzebne dokumenty, bo
komputer i Internet, to w dzisiejszych czasach rzecz mi
niezbędna. Cieszę się, że gmina stworzyła mi taką szansę,
bo przecież oprócz mnie skorzystało mnóstwo innych
rodzin. Na co dzień synowie wykorzystują sprzęt przede
wszystkim do nauki, a teraz w wakacje będą mieć też
więcej czasu na poszerzanie swoich zainteresowań –
mówi Pani Maria, której zadowolenie podzielają
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także pozostali członkowie rodziny.

Warto dodać, że koszty tego zadania są w 100 %
refundowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Informujemy także mieszkańców, że awarię sprzętu lub
sygnału internetowego (w uzasadnionych przypadkach)
należy zgłaszać pod poniższe numery telefonu:

Awaria sprzętu komputerowego
SERWIS: (24) 367 20 70

Awaria sieci internetowej

SERWIS: 17 785 00 01 lub 501-230-103
Mam już komputer

Dominika Kozak

RUSZA PRZEBUDOWA WDK
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na
realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa
Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle” z wybranym
wykonawcą, początkiem czerwca br. ruszyły prace
budowlane. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę
wejścia, wymianę bramy wjazdowej dla OSP, wykonanie
dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
natomiast wewnątrz budynku na parterze powstaną
trzy sanitariaty, w tym jeden przystosowany dla osób
niepełnosprawnych oraz dwie sale. Przebudowie poddana
będzie także kuchnia, przy której usytuowane będą
trzy małe pomieszczenia magazynowe, służące do
przechowywania wyposażenia kuchennego.
Dodatkowo, wykonawca zabuduje balkon, tworząc w
ten sposób pomieszczenie chłodne. Na piętrze powstanie

WDK w Jagielle w trakcie przebudowy

- Cieszę się, że mimo wcześniejszych trudności, prace
budowlane ruszyły. Przed remontem często korzystaliśmy
z Domu Kultury, myślę że po jego modernizacji jeszcze
bardziej będzie tętnił życiem – mówi z zadowoleniem
sołtys, Grzegorz Drzystek.
Dominika Kozak

TO BĘDZIE DOSKONAŁE MIEJSCE
NA REKREACJĘ
Po wydobyciu kruszywa na potrzeby budowy pobliskiej
autostrady A-4 powstał zbiornik w Gniewczynie
Łańcuckiej, dzięki czemu stał się doskonałym miejscem,
aby w niedalekiej przyszłości zagospodarować go
na akwen rekreacyjny. Już teraz opracowany został
projekt jego zagospodarowania, który potrzebny będzie
w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne na ten
cel. Według projektu zalew otoczony będzie ścieżkami
rowerowymi, w pobliżu powstaną boiska do siatkówki
plażowej, przystań dla kajaków i rowerów wodnych.
W planie zagospodarowania mieści się także grzybek
taneczny ze sceną, strefa fitness, plac zabaw dla dzieci,
zadaszone miejsce ze stolikami i ławkami oraz zaplecze
sanitarne i parkingowe. Termin realizacji tej inwestycji
zaplanowano w latach 2016 – 2017. Byłaby to
niewątpliwie jedna z największych atrakcji zarówno
Gniewczyny, jak i gminy Tryńcza.

taras oraz nowe sanitariaty. W celu przystosowania
obiektu do obecnie panujących standardów, w dwóch
salach zamontowana zostanie klimatyzacja. Wykonawca
zmodernizuje także ogrzewanie budynku, aby zwiększyć
jego ekonomikę, a jednocześnie wydajność. Projekt
przebudowy WDK, zakłada również zagospodarowanie
terenu wokół budynku, w ramach którego powstaną place
zieleni, natomiast pozostały teren wyłożony zostanie
kostką brukową. Termin zakończenia modernizacji
obiektu wyznaczono na koniec listopada 2015 r.
Inwestycję realizować będzie konsorcjum firm, Lider:
GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz
z/s
w Jarosławiu i Uczestnik: APIS S.A. z/s w Warszawie.
Widok na przyszły akwen
Dominika Kozak
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DLA LEPSZEJ JAKOŚCI USŁUG

Od kwietnia br. trwają prace modernizacyjne stacji
ujęcia wody w Jagielle realizowane w ramach zadania pn.
„Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w miejscowości
Jagiełła wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości Tryńcza i Wólka Ogryzkowa”. Zakres
inwestycji obejmował prace modernizacyjne zbiorników,
wymianę rur, budowę ogrodzenia oraz zagospodarowanie
terenu wokół stacji ujęcia wody w Jagielle. Modernizacja
SUW w Jagielle miała na celu zwiększenie jej wydajności
i
jakości
poprzez
zminimalizowanie
ryzyka
występujących awarii, które są przyczyną przerw
w dostawie wody dla mieszkańców gminy.
Ponadto w celu zapewnienia mieszkańcom nowych

Pracownia
plastyczna
ZS w Tryńczy
Widok ujęcia
wody po w
modernizacji

osiedli dostępu do sieci wod-kan, rozbudowana została
istniejąca sieć w Tryńczy i Wólce Ogryzkowej, w miejscu
gdzie powstały nowe budynki mieszkalne.
Całość zamówienia współfinansowana jest w ramach
działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dominika Kozak

USUWAMY SKUTKI POWODZI
Dobiega końca remont drogi gminnej Ubieszyn –
Głogowiec realizowany w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Na długości 550 m nawierzchnia
zniszczonej podczas ostatniej powodzi drogi, utwardzona
została tłuczniem kamiennym, a rozjazd dodatkowo
utrwalony przy użyciu emulsji i grysów.
Zadanie realizuje Spółdzielnia Usług Drogowo –
Rolniczych z Grodziska Dolnego wybrana w drodze
przetargowej. Warto dodać, że część środków
w wysokości 40 tys. zł gmina otrzymała z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków
na
usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych.
Zmodernizowana droga zdecydowanie ułatwi rolnikom
dojazd do gruntów rolnych, zwłaszcza w okresie
deszczowym.
Z inicjatywy sołtysa wsi
Dominika Kozak

PROGRAM ODNOWY WSI

PRZYBYWA DOBRYCH DRÓG
Podobnie jak co roku, również w tym wnioskowaliśmy do
Wojewody o dotację na remont drogi w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Już
teraz wiemy, że zgłoszone we wrześniu ubiegłego roku
zadanie znalazło się na liście zatwierdzonych do
dofinansowania. We wniosku ujęta została droga gminna
Nr 111002 w Gniewczynie Łańcuckiej – Zawisłocze.
W ramach przedmiotowego zadania na długości 991 mb
droga zostanie utwardzona tłuczniem kamiennym
a następnie położona na niej nawierzchnia asfaltowa.
Wykonawca uzupełni pobocza oraz ustawi odpowiednie
znaki drogowe służące prawidłowej komunikacji
i bezpieczeństwu użytkowników. Szacowany koszt
inwestycji to ponad 500 tys. zł, z czego połowę kosztów
pokryje refundacja ze środków NPPDL. Po ogłoszeniu
przetargu, 18 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert na
realizację zadania z terminem zakończenia inwestycji na
15 sierpnia 2015 r.
Dominika Kozak

Tu powstanie ścieżka rowerowa

Gniewczyna Łańcucka, Romana Kozyry początkiem
maja złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie o
dofinansowanie utworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż
rzeki
Wisłok
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2011-2016. Obecnie złożona dokumentacja jest
w trakcie weryfikacji. Utworzona ścieżka biegłaby od
mostu do ujścia rzeki Mleczka tworząc spójny szlak
rekreacyjny ze spływem kajakowym. W przypadku
otrzymania środków na ten cel, planowany termin
zakończenia zadania zaplanowano na październik 2015 r.
- Propozycja utworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż
Wisłoka wynika z Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.
Cieszę się, że pojawiła się okazja na otrzymanie
dodatkowych środków z Programu Odnowy Wsi,
z którego korzystaliśmy też przy budowie grzybka –
mówi sołtys, Roman Kozyra.
Dominika Kozak
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NOWY MOST KOLEJOWY

PRACE PORZĄDKOWE

W połowie czerwca br. zakończyła się budowa mostu
kolejowego – stalowego nad rzeką Wisłok w Tryńczy na
linii Lublin – Przeworsk. Inwestorem zadania były PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji
Inwestycji, Oddział w Krakowie, zaś wykonawcą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
z/s w Będzinie.
Zakres rzeczowy zadania obejmował, m.in. wykonanie
nowych podpór żelbetowych na których spoczęła
trzyprzęsłowa konstrukcja stalowa kratownicowa. Całość
konstrukcji waży 980 ton. Konieczność przebudowy
mostu wynikała z wielu przesłanek techniczno –
ekonomicznych.
Przede
wszystkim
przebudowa
przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu
kolejowego oraz podniesie jego walory użytkowe.
Podczas trwającej kilka miesięcy budowy, mieszkańcy
Tryńczy odczuwali uciążliwości związane przede
wszystkim z transportem materiałów na teren budowy.
Było to nieuniknione ze względu na lokalizację mostu. Po
zakończeniu inwestycji wykonawca w ramach częściowej
rekompensaty zobowiązany jest do rekultywacji
wszystkich dróg, z których korzystały pojazdy
transportowe do budowy mostu.

Wiosną pracownicy Zakładu Komunalnego przystąpili
do porządków na terenie naszej gminy. Rozpoczęto je od
zbierania śmieci wzdłuż dróg i w przydrożnych rowach.
Następnie porządkowane były place przed budynkami
komunalnymi oraz na pozostałych terenach gminnych.
Wykonywano także prace polegające na dowiezieniu
ziemi i przygotowaniu terenów do nasadzeń kwiatów
i krzewów ozdobnych. Szczególna uwaga skierowana jest
na rondo w Tryńczy, które stanowi wizytówkę naszej
gminy, dlatego również i w tym roku zasadzone zostały
tam kwiaty. W maju rozpoczął się sezon koszenia traw.
Pracownicy Zakładu na bieżąco koszą place i tereny
gminne, pobocza dróg i chodników.

Prace na rondzie

Dzięki tym działaniom poprawia się estetyka naszego
otoczenia, co dostrzegają i potwierdzają mieszkańcy oraz
goście.
Aleksander Grabowiec

Nowy most na Wisłoku

Dominika Kozak

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Informujemy o możliwości nabycia działek stanowiących
własność gminy Tryńcza, zlokalizowanych na terenie
Gorzyc, Jagielle i Tryńczy.
dz. nr ewid. 1307/1 o pow. 0,13 ha położona w
Gorzycach (Podłuże).
Cena wywoławcza działki 13 729 zł
dz. nr ewid. 1307/4 o pow. 0,11 ha położona w
Gorzycach (Podłuże).
Cena wywoławcza działki 15 009 zł
dz. nr ewid. 1307/5 o pow. 0,08 ha położona w
Gorzycach (Podłuże).
Cena wywoławcza działki 9 777 zł
dz. nr ewid. 1602/5 o pow. 0,11 ha położona w
Gorzycach (Podłuże).
Cena wywoławcza działki 15 335 zł

dz. nr ewid. 1602/7 o pow. 0,16 ha położona w
Gorzycach (Podłuże).
Cena wywoławcza działki 20 196 zł
dz. nr ewid. 1056/2 o pow. 0,38 ha położona w Tryńczy
Cena wywoławcza działki 14 263 zł
dz. nr ewid. 74/3 o pow. 0,12 ha położona w Jagielle
Cena wywoławcza działki 17 892 zł
dz. nr ewid. 74/4 o pow. 0,12 ha położona w Jagielle
Cena wywoławcza działki 17 934 zł
dz. nr ewid 74/5 o pow. 0,12 ha położona w Jagielle
Cena wywoławcza działki 17 948 zł
Szczegółowe informacje w sprawie ofert kupna działek,
można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pok. nr 6
(parter) lub telefonicznie 16 642 12 21 wew. 40
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KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK !

W ostatnich miesiącach coraz częściej zdarzają się
przypadki wrzucania zanieczyszczeń stałych do studzienek kanalizacyjnych. Są to różnego rodzaju fragmenty ubrań, obuwie, butelki, elementy drewniane,
a nawet padłe zwierzęta domowe i wiele innych rzeczy.
Powodują one ciągłe awarie pomp, tym samym powstają
nieprzyjemne zapachy wydostające się z urządzeń kanalizacyjnych odczuwane przez mieszkańców. Zdarzają się
także zalania budynków ściekami cofającymi się z sieci.
Osoby, które sieć kanalizacyjną traktują jak
śmietnik, nie zdają sobie sprawy z tego, że działają na

niekorzyść swoją i ogółu mieszkańców. Naprawa uszkodzonych pomp staje się coraz to bardziej kosztowna i będzie wpływać na wzrost cen ścieków, za które zapłacą
wszyscy użytkownicy.
Apelujemy również o zwracanie uwagi na bawiące się dzieci w pobliżu studzienek kanalizacyjnych, czy
nie wrzucają kamieni, konarów drzew itp. Gdyby taka
sytuacja miała miejsce prosimy o zwrócenie uwagi
i poinformowanie Zakładu Komunalnego w Tryńczy telefoniczne pod nr (16) 642 12 88.
Władysław Tytuła

NOWE OŚWIETLENIE

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest jednym
z ważniejszych zadań, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom, dlatego też corocznie
przygotowujemy projekty, a następnie realizację budowy
nowych punktów oświetleniowych wzdłuż najbardziej
ruchliwych dróg na terenie gminy. W bieżącym roku,
pracownicy Przedsiębiorstwa Usługowego Leszek
Sokołowski z Biłgoraja, wybranego w drodze przetargu,
realizowali budowę sieci oświetlenia w:
· Głogowcu:
- wzdłuż drogi powiatowej - 13 lamp
- wzdłuż drogi gminnej - 23 lampy
· Gniewczynie Łańcuckiej:
- wzdłuż drogi gminnej (nowe osiedle – szkoła) - 5 lamp
· Jagielle:
- wzdłuż drogi gminnej (do lasu) – 8 lamp
· Wólce Małkowej:
- wzdłuż drogi gminnej (nowe osiedle) - 13 lamp
· Tryńczy:
- wzdłuż drogi krajowej nr 77 (Zawisłocze) – 14 lamp
- wzdłuż drogi powiatowej (SKR) – 8 lamp
- wzdłuż drogi powiatowej (Podwólcze) – 5 lamp
W opracowaniu są kolejne projekty oświetlenia
ulicznego, których zakres obejmuje budowę nowych

Będzie jaśniej i bezpieczniej

lamp lub wymianę istniejących na ledowe w Gorzycach,
Jagielle, Głogowcu, Gniewczynie Łańcuckiej, Ubieszynie
i Wólce Ogryzkowej.
Dominika Kozak
opłatami egzekwowanymi przez Urząd Skarbowy. Urząd
Gminy Tryńcza informuje również mieszkańców gminy
o obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji, oraz

ZMIANY W EGZEKUCJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNajnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która weszła w życie 18 kwietnia
br. wprowadziła istotne zmiany w zakresie prowadzenia
egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ustawie nowelizującej przywrócono zasadę
ogólną, iż organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponownie jest
naczelnik urzędu skarbowego. Oznacza to, że ustawa nakazuje Wójtowi Gminy przesyłanie wszystkich niezapłaconych przez właścicieli w terminie należności za odbiór
śmieci do windykacji przez Urząd Skarbowy. W związku
z tym przypomina się mieszkańcom o konieczności regularnego opłacania za śmieci, gdyż na podstawie nowych
przepisów wszystkie należności zaległe zostaną obciążone
dodatkowymi
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korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Deklarację i korektę deklaracji
składamy w Urzędzie Gminy Tryńcza w przypadku:
narodzin
dziecka,
śmierci
członka
rodziny
zamieszkałego, zmiany ilości osób zameldowanych na
danej posesji. Deklarację należy składać w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Informacje o stanie
należności i obowiązku złożenia deklaracji przez
właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy
Tryńcza pod numerem telefonu 16/642-12-21 wew. 33.
Łukasz Rzeczyca
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PORZĄDEK MUSI BYĆ
W okresie od maja do października o estetyczny
wygląd naszej gminy dbają pracownicy zatrudnieni
w ramach prac społeczno użytecznych. Zakres ich
obowiązków jest rozległy i dostosowany do
zapotrzebowania, warunków pogodowych oraz pory
roku. Na wiosnę jest czas na formowanie i przycinanie
zazielenionych już drzewek oraz krzewów, a także
zasadzenie kwiatów. Również na wiosnę jest czas na
odświeżenie wyglądu ogrodzeń przy WDK, OSP
i Urzędzie Gminy, nie zapominając także o stałych
obowiązkach,
do
których
należy
utrzymanie
w porządku i czystości terenów zielonych, chodników,
placów mienia gminnego oraz koszenie poboczy wzdłuż
dróg. Naszą wizytówką stała się już zadbana i kolorowa
okolica, tak więc o taki pozytywny odbiór musimy nadal
dbać i w miarę możliwość tworzyć nowe sposoby na jej
upiększenie.

Program prac społeczno - użytecznych to inicjatywa
skierowana do osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy i korzystających ze wsparcia GOPS-u.
Jego celem jest pomoc osobom długotrwale
bezrobotnym, ma ułatwić im powrót na rynek pracy

i rozwinąć ich wiarę we własne możliwości.
Krystyna Penkal

POMOC ROLNIKOM

Od 15 marca do 15 czerwca bieżącego roku rolnicy
posiadający minimum 1 ha użytków rolnych mogli
ubiegać się o dopłaty bezpośrednie z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki
współpracy Urzędu Gminy z oddziałem Agencji
w Przeworsku, przeprowadzono szkolenie dla stażystów,
którzy udzielali bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu
wniosków. Z doradztwa można było skorzystać od
kwietnia do czerwca, codziennie w godzinach pracy
Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta. W wyznaczonych
terminach pomocy udzielano również w poszczególnych
miejscowościach gminy.

Wypełnianie wniosków o dopłatę

Inicjatywa Gminy spotkała się z dużym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Z pomocy
udzielanej w terenie skorzystało ok.. 180 osób, najwięcej
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz w Jagielle. Urząd
odwiedziło ponad dwustu rolników ubiegających się
o dopłaty.
Corocznie organizowana pomoc w wypełnianiu
wniosków do ARiMR stała się sporym udogodnieniem
dla mieszkańców, którzy mogą zasięgnąć nieodpłatnie
informacji na temat uzyskiwania dopłat i prawidłowego
wypełniania wniosków zgodnie z aktualnymi zasadami.
Wielu mieszkańców doceniło również fakt, iż pomoc
udzielana jest w niedalekiej odległości od ich miejsca
zamieszkania.
Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz gościnne
przyjęcie stażystów przez mieszkańców i sołtysów
poszczególnych wsi.
Krystyna Penkal
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PROBLEM „BEZPAŃSKICH” PSÓW NIE ZNIKA
Problem bezpańskich psów w ostatnich latach staje się
coraz bardziej dotkliwy, a ich liczba z roku na rok rośnie.
Dlatego też ważne jest, jak postrzegamy problem
bezdomności zwierząt. W większości przypadków psy
postrzegane jako „bezdomne” czy też „bezpańskie”,
w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie
nieodpowiednio dopilnowane. Dla wielu okolicznością
wskazującą na bezdomność psa jest fakt pojawiania się
zwierzęcia o tych samych porach w danej okolicy.
Sytuacje takie występują najczęściej w okresie godowym
zwierząt. Pamiętajmy, że w tym czasie niewskazane jest
dokarmianie
wałęsających się psów czy ich
przygarnianie. Osoby , które zauważyły w pobliżu swojej
posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na
terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może
skutkować to tym, że pies przyzwyczai się do nowego
miejsca i nie będzie chciał wracać do swojego
właściciela. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego
się zwierzęcia jest znany lub jesteśmy naocznymi
świadkami „porzucenia” psa, należy o takim zdarzeniu
bezzwłocznie poinformować Policję. Policja ma prawo
nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego
właściciela zwierzęcia. W sytuacji natomiast, kiedy Rada
Ministrów 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR”
na lata 2015-2020, w ramach, którego powstawać będą
Dzienne Domy Senior-WIGOR.
Gmina Tryńcza wyraziła chęć przystąpienia do w/w

projektu. W wyniku diagnozy ustalono, że istnieją mamy
faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, należy
to zgłosić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy
Tryńcza. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o
ewentualnym wyłapaniu psa i przewiezieniu go do
schroniska.
Uprasza się zatem mieszkańców Gminy Tryńcza
o rozwagę i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek
i ogrodzeń swoich posesji tak by psy , nie mogły jej
opuszczać ani na nią wchodzić bez zgody właściciela.
Przypominamy, że właściciele i opiekunowie psów
zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu ich na
odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie posesji.
Ponadto informujemy , że zgłoszenia odbioru
zwierzęcia jako bezdomnego od mieszkańców, którzy
zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz
wyżywienie na terenie swojej nieruchomości nie będą
przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca
psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę
i wyżywienie staje się jego właścicielem.
Postępując w ten sposób (tj. chwilowo przygarniając
psa i dożywiając go ) zostanie mu odebrana szansa
powrotu do domu właściciela.
Należy pamiętać, że „Zwierzę jako istota żyjąca,
zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i
opiekę.
Stanisław Nowak

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana
jest do niezwłocznego powiadamiania organ wypłacający
świadczenia, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy o wystąpieniu zmian zachodzących w trakcie
pobierania zasiłku rodzinnego, m. in.:
 uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy
o dzieło
 uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
lub wznowieniem jej wykonywania

 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabi-

litacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia
 zmiany w liczbie członków rodziny lub innych zmian
mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami.
Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do
dnia spłaty.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Magdalena Kulpa

Z MYŚLĄ O SENIORACH
Rada Ministrów 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, w ramach, którego
powstawać będą dzienne domy Senior-WIGOR.
Gmina Tryńcza wyraziła chęć przystąpienia do w/
w projektu. W wyniku diagnozy ustalono, że istnieją różnorodne problemy, z którymi muszą zmagać się osoby
starsze mieszkające w naszej gminie.
Przede wszystkim jest to brak funkcjonującej instytucji
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świadczącej usługi opiekuńcze dla osób, które jej potrzebują. Drugim problemem, jaki zgłaszają mieszkańcy jest
brak możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym stosownym do wieku.
Celem jest wsparcie osób nieaktywnych zawodowo
w wieku 60+ poprzez zapewnienie im odpowiedniej do
stanu zdrowia oferty opiekuńczej, socjalnej, edukacyjnej,
kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ruchowej
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a także terapii zajęciowej. Efektem ma być większe poczucie bezpieczeństwa i aktywniejsze spędzenie wolnego
czasu,
a
także
większe
zaangażowanie
w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego, w tym wolontariat międzypokoleniowy. Program
ma
także
przeciwdziałać
marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Program przewiduje, że samorząd terytorialny będzie
tworzył Dzienne Domy Senior -WIGOR przy wsparciu
finansowym państwa, w takich domach będzie można
spędzić, co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku
do piątku, powinny znajdować się w nich pomieszczenia
m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń
i
relaksu,
będzie
także
pokój
pielęgniarski
i pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa
socjalnego. Osobom spędzającym czas w takim domu ma
być zapewniony przynajmniej jeden posiłek dziennie.
Marta Kornafel
W dniu 1 kwietnia br. w Wiejskim Domu Kultury

WIELKANOCNE ŚNIADANIE

w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się Wielkanocne Śniadanie dla osób starszych i samotnych z terenu gminy. Organizatorami Śniadania był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch, zastępca wójta – Zofia Nowak,
skarbnik – Teresa Wielgos, proboszcz parafii Gniewczyna Łańcucka – ks. Krzysztof Filip, przedstawiciele Rady
Gminy oraz sołtysi. Zebrani goście zostali przywitani
przez kierownika GOPS – Jolantę Flak, następnie wójt
Ryszard Jędruch złożył przybyłym gościom życzenia
świąteczne. Ksiądz proboszcz Krzysztof Filip pobłogosławił
świąteczne
potrawy
i złożył wielkanocne życzenia. Uroczystość uświetniła
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach, która
przedstawiła Misterium Męki Pańskiej. Po pięknej
i wzruszającej części artystycznej wszyscy zasiedli do
świątecznie udekorowanego stołu i sycili się wspaniałym
żurkiem z jajkiem i innymi wielkanocnymi potrawami.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście otrzymali
świąteczne stroiki przygotowane przez pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej. Uroczystość upłynęła
w radosnej, prawdziwie rodzinnej atmosferze. Serdecznie
dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział
w spotkaniu. Szczególne podziękowania kierujemy
do sołtysa Gniewczyny Łańcuckiej – Romana Kozyra
za duży wkład w przygotowanie tej uroczystości. Podziękowania składamy również na ręce Koła Gospodyń Wiejskich z Gniewczyny Łańcuckiej za przygotowanie posiłku oraz piękne, świąteczne nakrycie stołów.

BIORĄ SPRAWY W SWOJE RĘCE

Mija
kolejny
miesiąc
realizacji
projektu
systemowego „Czas na aktywność w Gminie Tryńcza”
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W tym czasie 10 uczestników
projektu bierze udział w kursach zawodowych,
pozwalających im na zdobywanie nowych kwalifikacji.
Piec osób uczestniczy w kursie sprzedawcy z obsługą
kasy fiskalnej i komputera. Jedna osoba uczestniczy
w kursie spawacza, jedna w kursie kucharza i jedna
w kursie bukieciarz – florysta.

Kurs spawacza

Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu i otrzymaniu
certyfikatu, będzie posiadał uprawnienia do podjęcia
pracy w wybranym zawodzie. Zdobyte umiejętności dają
szansę
powrotu na rynek pracy, motywują do
aktywnego
poszukania
zatrudnienia.
Udział w projekcie zdecydowanie zwiększy szansę na
podjęcie zatrudnienia, gdyż uczestnik projektu będzie
osobą wyposażoną w odpowiednie umiejętności
zawodowe i interpersonalne, motywacyjne a tym samym
będzie bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Wszyscy
uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe w formie
zasiłków celowych i okresowych stanowiące wkład
własny gminy. Działania w ramach projektu będą
realizowane do 30.09.2015 r. na ogólną kwotę
143 005,43 zł.
- Mamy nadzieję, że dzięki podniesionym kwalifikacjom
i nabytym umiejętnościom poprawi się pozycja naszych
uczestników na rynku pracy, co również będzie miało
wpływ na zmniejszenie ilości osób korzystających ze
środków pieniężnych pomocy społecznej – mówi
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Flak.

Magdalena Kulpa
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O PRZECIWDZIAŁANIU AGRESJI

13 maja 2015 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Ubieszyna uczestniczyli w warsztatach na temat
agresji, szkodliwości używek oraz następstw nadmiernego korzystania z telefonu i Internetu. Wykład wygłosiła
dr Elżbieta Mastalerz – psycholog, wieloletni wykładowca akademicki, specjalista ds. uzależnień. Uczniowie mogli wysłuchać prelekcji dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Tryńczy, który sfinansował ten projekt w ramach programu profilaktycznego.
Pogadanka składała się z dwóch części. W pierwszej
uczestniczyli uczniowie z klas I-III, w drugiej zaś czwarto
-, piąto- i szóstoklasiści, którzy z racji zbliżającego się
lub już przeżywanego okresu dojrzewania szczególnie
narażeni są na zgubny wpływ używek.
Podczas prelekcji młodsi uczniowie dowiedzieli się, że
agresja to nie tylko „bicie się”, czyli przemoc fizyczna.
Pani psycholog uświadomiła dzieciom, że nawet przezywanie, uszczypliwe uwagi pod adresem rówieśników czy
grożenie pięścią to również zachowania agresywne. Najnowsze podręczniki psychologii podają bowiem, że
współcześnie mamy do czynienia z trzema rodzajami
agresji: agresją słowną, agresją fizyczną i – zjawiskiem
stosunkowo
nowym
–
cyberagresją.
Ta ostatnia wynika z nieumiejętnego i/lub nadmiernego
korzystania z gier komputerowych.
Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie klas I-III, którzy
dzisiaj poznali mechanizmy powstawania agresji, zapewne nie będą doprowadzać do sytuacji, których finałem
byłaby kłótnia czy bójka.
Druga część warsztatu była przeznaczona na uczniów
ze starszych klas. Elżbieta Mastalerz mówiła
o szkodliwych substancjach (alkoholu, nikotynie) oraz
o negatywnych skutkach cyberuzależnień, tj. nałogów
korzystania z telefonu i Internetu. Podczas pogadanki
uczniowie:
 nauczyli się nazywać własne emocje i potrzeby,
 poznali konstruktywne sposoby wyrażania emocji
i zaspokajania potrzeb,
 zostali zapoznani z przyczynami i skutkami uzależnień,
 wiedzą, gdzie szukać pomocy, kiedy wystąpi problem
z uzależnieniem.
Prowadząca warsztaty szczegółowo omówiła skutki
cyberuzależnień. Wielu słuchających stwierdziło z ulgą:
„Uff, to na szczęście mnie jeszcze nie dotyczy”. Jeszcze
nie, ale jak będzie w przyszłości?
Agnieszka Kulpa

żek dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej
3 dzieci. Rodzicom przysługuje dożywotnio, natomiast
dzieciom do 18 lub 25 roku życia – jeśli dzieci uczą się
bądź studiują. Rodziny wielodzietne mogą korzystać
m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne,
zniżek
w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci
i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków. narodowych.
Na chwilę obecną 82 rodziny z terenu Gminy Tryńcza
otrzymało 451 kart uprawniających do zniżek na terenie całego kraju.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tryńczy, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do
15.30.

POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
w dniu 10 i 11 lutego br. przy
współpracy z Miejsko - GminAgnieszka Kulpa
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pozyskał w ramach „Kramika
wzajemnej pomocy” odzież i obuwie dziecięce, pościele,
zabawki, łóżka i materace, fotele, telewizor oraz wiele
przedmiotów dekoracyjnych potrzebnych w domu tj. firanki, tapety, obrusy itp. Pozyskane przedmioty pochodzą
z Niemiec.
W naszej gminie jest wielu ofiarodawców, którzy
przekazują na rzecz rodzin potrzebujących różne sprzęty
gospodarstwa domowego, meble oraz odzież. Te rzeczy
trafiają bezpośrednio do rodziny, która w danej chwili
potrzebuje pomocy.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z Kramiku za-

„Dary serca” dla innych

praszamy do tutejszego Ośrodka od 27 lutego br. (piątek)
w godzinach od 9.00 do 14.00 i w każdy kolejny piątek.
Agnieszka Kulpa

KARTA DUŻEJ RODZINY
Rodziny wielodzietne mogą korzystać z rządowego
programu „Karty Dużej Rodziny”. Jest to system zni-
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SPRZĘT REHABILITACYJNY
BLIŻEJ POTRZEBUJĄCYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
przypomina, że dostępna jest bezpłatna wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla
osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji mamy: łóżka rehabilitacyjne,
materace, szafki przyłóżkowe, wózki inwalidzkie,
chodziki czterokołowe, wózki toaletowe oraz kule
ortopedyczne. Z usług wypożyczalni mogą skorzystać
osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy
Tryńcza, posiadające:
 orzeczenie
o
niepełnosprawności,
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z tym orzeczeniem,
 zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność
korzystania z określonego typu sprzętu (druk do pobrania
w GOPS Tryńcza)
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z tut.
Ośrodkiem
od
poniedziałku
do
piątku

MAJOWE ŚWIĘTA W SZKOŁACH

okazja uczczenia 11 już rocznicy wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
Święta majowe stają się, szczególnie dla
najmłodszego
pokolenia,
lekcją
patriotyzmu,
przypomnieniem historii przodków, a także uczczeniem
symboli narodowych.
W spotkaniach uczestniczyły całe społeczności
szkolne. Uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej
w
Jagielle
przypomnieli
w
formie
sejmiku
uczniowskiego, jak ważne było dla Rzeczpospolitej
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W Zespole Szkół
w Tryńczy uczniowie gimnazjum poprowadzili apel,
w którym zwrócili uwagę na ważne wydarzenia
w dziejach historii Polski. Najmłodsi recytowali wiersze
patriotyczne, zatańczyli poloneza i zaśpiewali pieśni.
W szkołach nie zabrakło oczywiście Mazurka 3 Maja.
W Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się uroczysta
akademia poświęcona rocznicy majowego święta.
Głównym jej elementem była nawiązująca do realiów
epoki inscenizacja ukazująca genezę i treść zapisów
Konstytucji Majowej, a także jej głównych twórców.
Świętując najważniejsze patriotyczne rocznice
w naszych szkołach nawiązujemy do jak najlepszych
tradycji z naszej własnej historii, możemy więc żywić
nadzieję, że przyniesie to podobne rezultaty. Naród, który
zapomina o historii własnej Ojczyzny traci swoją

Sprzęt rehabilitacyjny w posiadaniu GOPS-u

w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. 16-642-17-32
wew. 24
Teresa Joniec

DLA ZDROWIA
Akcję rozdawania polskich jabłek organizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, który
współpracuje z Bankiem Żywności w Rzeszowie. Dzięki
tej współpracy do mieszkańców gminy trafiło w sumie
60 ton jabłek i 20 ton marchwi z ziemniakami. Pierwszą
transzę w ilości 20 ton owoców rozdysponowaliśmy
19 marca, następną 23 marca i 1 kwietnia. Miejsce
rozładunku to Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka oraz
Jagiełła. Zainteresowanie było ogromne, nie odbyło się
jednak bez zbędnych komentarzy i zniecierpliwienia
mieszkańców.
Przypominamy, że owocami nie wolno handlować.

Uczniowie świętują majowe święto

tożsamość i skazany jest zagładę.

Wioletta Panek

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja br. uczniowie ze
szkół z terenu naszej gminy okolicznościowymi apelami
uczcili majowe święta: Dzień Flagi i Święto Konstytucji
3 Maja. Była to również
Jolanta Flak
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SPORTOWE ZMAGANIA
– „BAW SIĘ Z NAMI”

12 maja 2015 r. na boisku tartanowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie odbyły się gminne eliminacje turnieju sportowego „Baw się z nami".

NE KLAS I-III

W dniu 14 maja br. w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej odbyły się II Gminne Zawody Gimnastyczne
klas I-III. Z szkoły w Ubieszynie do rywalizacji przystąpiły dwie dziewczynki i dwóch chłopców.
Dziewczęta startujące w zawodach miały za zadanie
wykonać układ ćwiczeń wolnych oraz ćwiczenia równoważne na ławeczce. Chłopcy zaprezentowali się
w kategorii: układ ćwiczeń wolnych oraz skok przez
skrzynię.
Ostatecznie 7 medali zawisło na szyjach zawodników
z naszej szkoły.

Uczestnicy zawodów sportowych

„Baw się z nami" to nazwa konkursu zabaw sprawnościowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. O kwalifikację do kolejnej rundy rywalizowały ze
sobą drużyny z 4 szkół podstawowych z terenu gminy
Tryńcza. Dzieci startowały w następujących konkurencjach: sztafeta, przeplatanie szarfy, bieg w workach, noszenie piłek, dodawanie skoków, rzut do żywego kosza,
strzały na bramkę.
Zwycięstwo odniosła drużyna z Tryńczy i będzie
reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych.
Oto wyniki sportowej rywalizacji:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Tryńczy (21,5 pkt);
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ubieszynie (18,5 pkt);
III miejsce –Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej (18 pkt);
IV miejsce –Szkoła Podstawowa w Jagielle (12 pkt).

Po zawodach

W kategorii - skok przez skrzynię
I miejsce i złoty medal: ADRIAN WOJ TYNA kl. II
III miejsce i brązowy medal: KACPER DŁUGOŃ kl.
II
W kategorii – układ ćwiczeń wolnych (dziewczęta)
II miejsce (ex ) i srebrny medal zdobyły: GABRIELA
DADAK kl. II i EMILIA MISIŁO kl. III
W kategorii - ćwiczenia równoważne na ławeczce
III miejsce i brązowy medal: GABRIELA DADAK
kl. II
W kategorii – układ ćwiczeń wolnych (chłopcy)
III miejsce (ex aequo) i brązowy medal zdobyli: KACPER DŁUGOŃ kl. II i ADRIAN WOJTYNA kl. II
Dla niektórych były to pierwsze tego typu zawody.
Poziom uczestników był zróżnicowany, gimnastyka jest
bowiem dyscypliną wymagającą precyzji, skupienia oraz
solidnej systematycznej pracy nad własnym ciałem.
Imprezie towarzyszyły wielkie emocje i niesamowita
atmosfera.

Dzieci walczą o zwycięstwo

Zwycięskie zespoły do trzeciego miejsca otrzymały
puchary, a wszystkie uczestniczące drużyny pamiątkowe
dyplomy. Uroczystego otwarcia oraz zakończenia zawodów, a także wręczenia trofeów sportowych dokonała
dyrektor Jadwiga Gwóźdź. Uczestnikom sportowej rywalizacji dopisywała znakomita aura oraz doping zgromadzonej widowni.
Gratulujemy Wam sportowej postawy podczas zawodów i życzymy dalszych sportowych sukcesów! Wszystkim zawodnikom i ich opiekunom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.
Grażyna Mazurek

Ćwiczy uczennica z Ubieszyna

GRATULUJEMY wysokich wyników!

II GMINNE ZAWODY GIMNASTYCZ-
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Grażyna Mazurek

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE GMINY TRYŃCZA W LATACH 1990 – 2015
I. Gospodarka wodno – ściekowa
W ostatnich pięciu latach uporządkowana została w stu procentach kanalizacja wodno – ściekowa na terenie Gminy
Tryńcza. W 2013 r. zakończyliśmy ostatni etap rozbudowy sieci wod-kan, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy gminy
mają dostęp do istniejącej sieci. Zgodnie z potrzebami realizujemy rozbudowę sieci wod – kan do nowo powstałych
osiedli mieszkaniowych w poszczególnych miejscowościach. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami
wynosi w chwili obecnej 184 km, zaś sieć kanalizacyjna to ponad 216 km.

Przepompownia w Gniewczynie

Stacja ujęcia wody w Jagielle

II. Infrastruktura drogowa
Kolejnym istotnym osiągnięciem jest zmodernizowana infrastruktura drogowa. Przez ostatnie 25 –lecie przebudową
objętych zostało 100 % dróg gminnych, dzięki czemu jakość sieci dróg znacznie wzrosła poprawiając jednocześnie
komfort i bezpieczeństwo komunikacji. Tylko w ciągu jednej kadencji remontem objętych zostało ok. 65 km dróg gminnych i dojazdowych. Łączna długość dróg gminnych wynosi 48,7 km. Poniższa tabela przedstawia obecny ich stan.
miejscowość

L.p
.

masa mineralno – bitumiczna
1,3 km

skropienie przy
użyciu emulsji i
grysów
0,8 km

Łącznie
[km]

tłuczeń
kamienny
-

2,1

3,7 km

1,1 km

11,8

1,1 km

1,5 km

-

2,6

Gorzyce

1,8 km

3,7 km

2,3 km

7,8

5.

Jagiełła

3,5 km

2,7 km

1,0 km

7,2

6.

Tryńcza

2,6 km

2,7 km

3,2 km

8,5

7.

Ubieszyn

1,6 km

2,0 km

1,2 km

4,8

8.

Wólka Małkowa

1,5 km

0,2 km

0,2 km

1,9

9.

Wólka Ogryzkowa

0,6 km

0,8 km

0,6 km

2,0

21,0 km

18,1 km

9,6 km

48,7

1.

Głogowiec

2.

Gniewczyna Łań.

7,0 km

3.

Gniewczyna Tryn.

4.

Łącznie
III. In-

rodzaj nawierzchni

frastruktura komunalna
Ostatnie 25 lat upłynęło także pod znakiem kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej, jak również
budowy nowych obiektów. Na przestrzeni tego okresu swoje oblicze zmieniły szkoły zlokalizowane na terenie gminy
oraz obiekty sportowe. Całkowitej przebudowie poddane zostały budynki Wiejskich Domów Kultury we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy, m.in. wymieniono ogrzewanie na gazowe, wyposażono w nowe stoły i krzesła,
a w ramach termomodernizacji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne i stropy, wykonano nową elewację zewnętrzną.

„stara” szkoła w Tryńczy

Budynek ZS w Tryńczy po przebudowie

Stadion Huraganu przed modernizacją

Stadion LKS Huragan Gniewczyna obecnie

Dzieci i
młodzież z tere- Obecny wygląd WDK i OSP w Ubieszynie
nu gminy mają do swojej dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe takie jak:
- hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół w Tryńczy
- sala gimnastyczne przy Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Gorzycach
- sala gimnastyczna (mała) przy Szkole Podstawowej w Jagielle
- trzy kompleksy sportowe Orlik 2012 w m. Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka i Tryńcza
- sezonowe lodowisko „Biały Orlik” w Tryńczy
- boiska tartanowe w m. Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka (przy szkole), Ubieszyn (przy szkole), Wólka Małkowa i
Wólka Ogryzkowa;
- boiska do piłki siatkowej plażowej w m. Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka i Tryńcza
- siłownia na wolnym powietrzu „outdoor fitness” w m. Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka i Tryńcza;
- stadion sportowy LKS „Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej
- stadion sportowy LKS „San” w Gorzycach
- stadion sportowy LKS „Zorza” w Jagielle
- stadion sportowy LKS „Wisłoczanka” w Tryńczy
- nowoczesne i bezpieczne place zabaw w m. Gniewczyna Łańcucka, Tryńcza i Wólka Ogryzkowa;
WDK w Ubieszynie przed remontem

Sala gimnastyczna przy ZS w Gorzycach

Sezonowe lodowisko „Biały Orlik” w Tryńczy

Kompleks „Orlik 2012” w Gniewczynie Łańcuckiej

Kompleks „Orlik 2012” w Gorzycach

IV. Nagrody i wyróżnienia
Potwierdzeniem dobrego wyboru ścieżki rozwoju gminy jest wiele nagród i wyróżnień otrzymywanych w ostatnich latach m.in. :

Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Najlepszego Wójta w województwie Podkarpackim w XII edycji konkursu – organizator Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie 2011 rok oraz w XV
edycji dla Najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim

I miejsce w konkursie „Złota Setka Gmin Podkarpacia” w kategorii „Kreator kapitału społecznego”, „Inwestor
Roku”, „Beneficjent Środków Unijnych” – organizator redakcja gazety Nowiny oraz Wyższa Szkoła Zarządzania
w Rzeszowie

Tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu” w VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012 – organizator
redakcja dziennika „Puls Biznesu” oraz firma Millward Brown SMG/KRC.

Certyfikat „Euro Gmina 2012” przyznany przez Fundację Gospodarczą EURO PARTNER z/s w Warszawie

Laureat konkursu „Gmina Fair Play” w kategorii gmina wiejska agro (nieprzerwanie od roku 2007)

Tytuł „Samorządowy Menedżer Roku 2013” - organizator redakcja dziennika „Puls Biznesu” oraz firma Millward
Brown SMG/KRC.

Honorowy Medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej

Certyfikat ISO 9001:2008

LATA 1990-2002

ORGANY GMINY W LATACH 1990 – 2015

Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy - Władysław Rachfał (1990 - 2001)
Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy – Tadeusz Nowak (2001 - 2002)
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Wielgos (1990 – 1998)
Przewodniczący Rady Gminy - Zygmunt Zielonka (1998 - 2002)
LATA 2002 – 2018
Wójt Gminy – Ryszard Jędruch
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Konieczny (2002 – 2014)
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Wielgos (2014 – 2018)

SOŁTYSI W LATACH 1990 – 2015
SOŁECTWO
Głogowiec

Gniewczyna Tryniecka

Gniewczyna Łańcucka

Gorzyce

Jagiełła

Tryńcza

Ubieszyn

Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa

SOŁTYS
Stanisław Gondek

LATA SPRAWOWANIA
FUNKCJI
1990 - 2010

Jolanta Zalot

2010 - 2015

Marta Kornafel

2015 - 2019

Józef Niemiec

1990-1994

Maria Gurak

1994 – 1998,

Ryszard Gurak

1998 – 2006

Jan Konieczny, Maria Gurak

2006 - 2010

Maria Gurak

2010 - 2015

Edward Niemiec

2015 - 2019

Tadeusz Wołowiec, Tadeusz Gondek,

1990 - 1994

Tadeusz Gondek

1994 - 2006

Władysław Mazur

2006 - 2010

Roman Kozyra

2010 – 2019

Bolesław Nowaczek, Zbigniew Ficek

1990 – 1994

Zbigniew Ficek

1994 - 2010

Elżbieta Sobala

2010 – 2019

Kajetan Kubrak

1990- 1994

Stanisław Matyja

1994 – 2002

Franciszek Pusztuk

2002 – 2015

Grzegorz Drzystek

2015 - 2019

Józef Gielarowiec, Ryszard Jędruch

1990 – 1994

Ryszard Jędruch

1994 – 2002

Zbigniew Siemieniak

2002 – 2010

Zbigniew Gliniak

2010 – 2019

Stanisław Kosturek

1990 – 2006

Czesław Krzyżak

2006 – 2010

Maria Kluczkowska

2010- 2019

Władysław Rybak, Józef Konieczny

1990 – 1998

Stanisław Żugaj

1998 – 2019

Stanisława Strama, Jan Kłos

1990 - 1994

Jan Gąsiorek

1994 - 2010

Helena Mazur

2010 – 2019

Efekty warsztatów kulinarnych

DLA MOJEJ MAMY
,,Arcydziełem Boga jest serce matki” - tak brzmiało
motto obchodów Dnia Matki w Zespole Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Gorzycach. W niedzielne popołudnie, 24 maja br. sala gimnastyczna wypełniła się mamami uczniów z klas IV-VI, kiedy to mogły obejrzeć
wspaniałą akademię w wykonaniu swoich dzieci. Życzeń
nie było końca, a |w niejednym matczynym oku zakręciła
się łza wzruszenia.
Występ artystyczny przygotowała Halina Swatek
i Stanisław Turek przy pomocy Doroty Ruchały
i Bronisławy Kozioł, a o świąteczny poczęstunek dla matek i dzieci zadbały panie z „trójek” klasowych i Rady
Rodziców.

Na widowni zasiadło także wielu gości: Stanisław
Wielgos, przew. Rady Gminy w Tryńczy, Teresa Wielgos, skarbnik gminy, radni Leszek Flak i Janusz Niżnik,
sołtysi z Gorzyc i Wólki Ogryzkowej, Elżbieta Sobala i
Helena Mazur oraz ks. proboszcz Marian Jagieła.
Podsumowując tą wzruszającą uroczystość będącą
wyrazem pamięci i szacunku dla matek, przew. Rady
Gminy Stanisław Wielgos dostrzegł w niej istotny element wychowawczy i czynnik kulturotwórczy
w lokalnym środowisku.
Andrzej Swatek

FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWCZYNIE
31 maja w szkole w Gniewczynie odbył się festyn
rodzinny, którego gospodarzami byli Rada Rodziców
oraz dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami. Na festyn
licznie przybyli mieszkańcy Gniewczyny, głównie uczniowie z całymi rodzinami. W ramach festynu na miejscowym „Orliku” odbył się turniej piłki nożnej
z udziałem uczniów i rodziców. W turnieju wzięło
udział 4 drużyny. Mecze rozgrywane były w bardzo miłej atmosferze pod czujnym okiem sędziego Romana
Kozyry – sołtysa Gniewczyny. Oto wyniki rozgrywek:
I miejsce – drużyna ministrantów, II miejsce – drużyna
uczniów klas I i II gimnazjum, III miejsce - drużyna
ojców ze wsparciem księdza katechety Janusza Borka,
IV miejsce – drużyna uczniów klas III gimnazjum. Najwięcej
emocji
wzbudzały
mecze,
w których grała drużyna ojców w składzie: Mariusz
Słysz, Henryk Słysz, Wiesław Gurak, Wiesław Kojder,
Adam Rachfał, Mariusz Czyrny, Antoni Rzeczyca, Józef
Chajec oraz ks. Janusz Borek. Na hali sportowej można
było podziwiać prezentacje taneczne wokalne i sportowe
uczniów:
najmłodszych tancerzy z klasy II szkoły podstawowej
pokaz tańców wykonaniu młodszej i starszej szkolnej
grupy tanecznej TWIST
 program Familiada przygotowany przez uczniów klas

III gimnazjum do udziału, w którym zaproszono rodziców
program rozrywkowy inspirowany popularnym
telewizyjnym show „Mam talent” przepiękny polski
taniec narodowy polonez w wykonaniu uczniów klas
III gimnazjum. Po występach wokalnych i tanecznych
rozpoczęły się konkurencje sportowe dla klas I-III oraz
IV-VI szkoły podstawowej, a były to: skok obunóż
z miejsca, rzut do celu, rzut do kosza za 3 pkt. Później
rozpoczęła się dyskoteka dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej, która potrwała do godz. 19.00. W trakcie
festynu można było skorzystać z licznych atrakcji:
przejażdżka bryczką zaprzężoną w kucyki, plac zabaw dla
dzieci - trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie
twarzy dla najmłodszych. Wszyscy mogli skorzystać
z darmowego poczęstunku przygotowanego przez Radę
Rodziców. Na stoisku gastronomicznym za niewielką
odpłatnością można było zakupić zapiekanki, hot-dogi,
frytki, watę cukrową, napoje i wodę. Festyn odbył się
dzięki współpracy dyrekcji i grona pedagogicznego
z Radą Rodziców oraz dzięki sponsorom, którymi byli
Ryszard Jędruch, wójt gminy, Roman Kozyra, sołtys wsi,
Jacek Małek, Władysław Mazur, Mieczysław Michalik,
Henryk Dryś, Elżbieta Grzywna, Zdzisław Konieczny,
Magdalena Rachfał i Antoni Grzebyk.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Marta Dryś, Aneta Potępa

17

TANECZNIE O NAGRODĘ WÓJTA
25 maja 2015 r. był dniem prawdziwej uczty tanecznej. W szkole w Gniewczynie odbył się
I Powiatowy Konkurs Tańca Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych „O Nagrodę Wójta Gminy Tryńcza”.
W rywalizacji o nagrody główne ufundowane przez Wójta
Gminy
Tryńcza
walczyło
11
zespołów
z powiatu przeworskiego w III kategoriach wiekowych.
Mogliśmy podziwiać tańce standardowe: walc angielski i wiedeński; tańce latynoamerykańskie: sambę, chachę, hip-hop, taniec z szarfami, mażoretki oraz inne formy taneczne.
Przed głównym werdyktem wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowy dyplom za udział w konkursie, jednak
jury mogło nagrodzić jedynie 3 pierwsze miejsca. Miejsca na podium zajęły:
I. KATEGORIA WIEKOWA KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
1. „Dzwoneczki” ze Szkoły Podstawowej w Jagielle
2. Zespół Taneczny z Tryńczy
II KATEGORIA WIEKOWA KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
1. „Twist” z Gniewczyny Łańcuckiej
2. „Presto” z Zespołu Szkół w Gorzycach
3. „Spartakus” ze Szkoły Podstawowej w Majdanie
Sieniawskim
III. KATEGORIA WIEKOWA KLASY 1-3 GIMNAZJUM:

1. „Fenix” z Gimnazjum w Adamówce
2.
Zespół Taneczny z Urzejowic
Wyróżnienia otrzymały: „Czaderki” ze Szkoły Podstawowej w Adamówce, Mażoretki „Presto” ze Szkoły Podstawowej
w
Ubieszynie
oraz
„Forte”
z Zespołu Szkół w Chałupkach.
Konkurs nie mógł by się udać, gdyby nie ogromna pomoc i życzliwość wielu osób, za którą chcieliśmy gorąco
podziękować.

Tancerze po zawodach

p

Bernadeta
Wojtyna

r

WIELKIE CZYTANIE W UBIESZYNIE
W ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, 2 czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie, odbyło się wyjątkowe spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście: Teresa Wielgos - skarbnik gminy, Teofil Jakubiec - przewodniczący
Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Henryk Prochowski - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, Marzena Rydzik - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy, Agnieszka Kulpa - pracownik socjalny GOPS, Wioletta Żak - redaktor „Gazety Jarosławskiej”, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Uczniowie klasy V przedstawili część artystyczną pt.
"Spotkanie z poezją”. Punktem kulminacyjnym spotkania
było przeczytanie przez zaproszonych gości wierszy Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima. Zachwyt dzieci i gromkie
brawa były najlepszą oceną i podziękowaniem dla czytających. Wszyscy zebrani z zapartym tchem słuchali najpiękniejszych wierszy z ust tak znakomitych gości. Z kolei uczniowie klas I-III pięknie zaśpiewali piosenkę "Cała
Polska
czyta
dzieciom”.
Kolejnym etapem spotkania było rozstrzygnięcie
szkolnego konkursu plastycznego pt. "Ilustrujemy wiersze Brzechwy i Tuwima”. Konkurs skierowany był do
uczniów klas I-III. Wszystkie prace były wyjątkowe,
trudno było wybrać te najpiękniejsze. Jurorami zostali
nasi zacni goście, którzy mając problem z wyborem tylko
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jednej pracy, postanowili wybrać ilustrację do czytanego
przez siebie wiersza. Każde dziecko biorące udział
w konkursie dostało upominek.

Wręczenie nagród przez skarbnika gminy

Kolejny raz mogliśmy liczyć na "Przyjaciół Szkoły”
i dlatego przy okazji wyjątkowego spotkania pani dyrektor wręczyła zaproszonym gościom dyplom "Przyjaciela
Szkoły” wraz z wyrazami podziękowania za bezinteresowną współpracę, dzięki której możemy realizować zamierzone cele. Wszystkim, którzy uświetnili to nasze
wtorkowe popołudnie, bardzo serdecznie dziękujemy.
Marta Pawełek

Echa znad Sanu i Wisłoka

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015”
Celem akcji „Sprzątanie świata” jest budzenie
i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy oraz ich odpowiedzialności za środowisko
naturalne. Ideą 22 już akcji jest praktyczna edukacja
proekologiczna, promocja i kreowanie postaw
przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie
poszanowania zasobów naturalnych (wody, surowców
naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki
odpadami. Akcja została przeprowadzona w dniu
12 czerwca br.
Uczniowie naszych szkół, jak co roku, wyruszyli do

zorganizowały akcję. Szczególne podziękowania dla ich
opiekunów, nauczycieli i dyrektorów.
Worki do selektywnej zbiórki dostarczyła firma Stare
Miasto – Park, za co dziękujemy.

Porządkowanie poboczy dróg

Wioletta Panek

WOJEWÓDZKI KONKURS
PLASTYCZNY

Po ich pracy będzie czysto

wyznaczonych rejonów, aby posprzątać najbliższą
okolicę. Uczniowie wraz z opiekunami sprzątali lasy,
okolice stadionów i Wisłoka, a także bliższe i dalsze
okolice
szkół.
Uczniowie
gimnazjum
w Gorzycach tradycyjnie już porządkowali cmentarz
parafialny.
Chłopcy usuwali trawę i chwasty, a dziewczęta grabiły

W sobotnie popołudnie odbyło się uroczyste
rozdanie
nagród
dla
laureatów
XIII
edycji
wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem: „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE
ŚW. FLORIANA” podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej
w
Muzeum
w
Przeworsku.
Organizatorem konkursu było Muzeum w Przeworsku
Zespół Pałacowo-Parkowy, natomiast celem konkursu
było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań
wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą
Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz
mienia człowieka, jak również propagowanie zasad
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz
postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym,
a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg. Konkurs
adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów szkół podstawowych.
Spośród 756 prac I miejsce w kategorii kl. I – III
zajęła Alicja Manowiec. Serdecznie gratulujemy !!!
Magdalena Młynarska

Najmłodsi też uczą się ekologii

i zamiatały teren cmentarza. Efektem pracy był pięknie
uporządkowany cmentarz, co zgodnie potwierdzali ludzie
przychodzący na „swoje groby”. Główna zasługa
w praktycznym urzeczywistnieniu postawy obywatelskiej
przypada uczniom III klas gimnazjum i ich opiekuna
Adama Siemieniaka.
Urząd Gminy Tryńcza, składa podziękowania dla
dzieci i młodzieży naszych szkół, które w tym roku

Alicja Manowiec odbiera nagrodę

Echa znad Sanu i Wisłoka
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TURNIEJ GORĄCYCH SERC
Od wczesnego sobotniego popołudnia boisko Orlik
przy Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Gorzycach było areną zmagań piłkarskich aż 12 drużyn
z gminy Tryńcza, Przeworsk i Jarosław, a także składających się z leżajskich i przeworskich policjantów. Turniej ,,Wygramy…dla Michała” miał wyraźny charakter
charytatywny, podporządkowany w całości zbiórce pieniędzy na kosztowną operację w USA dla Michała
Grzywny z Tryńczy. Honorowy patronat nad imprezą objął wójt gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch.
Organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia podjęli
się animatorzy Orlika – Adam Siemieniak i Bartosz Swatek, gorzycka młodzież, dyrekcja i nauczyciele, rada rodziców z miejscowej szkoły.
Wydatnej pomocy w organizacji i przeprowadzeniu

Radny Leszek Flak z wylicytowanym szalikiem

imprezy udzieliły panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Gorzyc, Ubieszyna, Jagiełły, Tryńczy i Wólki Ogryzkowej. W zgodnej opinii wszystkich uczestników turnieju
serwowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich dania i
napoje
były
nad
wyraz
smaczne.
Nie stronili także od pomocy organizatorom pracownicy
Urzędu Gminy w Tryńczy i jednostek pomocniczych, tj.
Teresa Wielgos – skarbnik gminy, Magdalena Rachwał –
sekretarz gminy, Wioletta Panek – dyr ZOSiP-u,
a także Henryk Chruściel – dyr TCK, Marzena Rydzik –
dyr GBP, Jolanta Flak – kierownik GOPS-u. Wiele cennego czasu na przygotowanie tak szczytnej imprezy poświęciła pani Helena Mazur – sołtys Wólki Ogryzkowej i Marzena Małek. Wójt gminy sprawując patronat nad tą akcją
charytatywną był także jednym z zawodników trynieckiej
drużyny.
Podczas turnieju odbywały się licytacje wartościowych
gadżetów sportowych: piłek, szalików, koszulek
z autografami piłkarzy Pogoni Szczecin, Legii Warszawa,
PGE Bełchatów, a także siatkarek Chemika Police
i siatkarzy Resovi. Za ogromną kwotę wylicytowano piłkę
z autografem Zbigniewa Bońka.
Gadżety sportowe na licytację bezinteresownie oddali:
Mariusz, Stanisław, Wacław i Wiesław Olejarkowie właściciele firmy Stal - Systems z Wólki Pełkińskiej, Waldemar Duży – dyrektor jednej ze szczecińskich firm, Kamil
Jędral – mieszkaniec Gorzyc, Wojciech Kiszka – właściciel sklepu sportowego z Przeworska, Łukasz
i Władysław Kulpa – mieszkańcy Gorzyc.
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Wysokimi kwotami pieniędzy bądź to drogą licytacji
bądź poprzez złożenie ich do puszek wolontariuszy
wsparli głównego adresata charytatywnego turnieju Michała Grzywnę następujące osoby: Renata i Piotr Bąkowie, Izabela i Adam Misiło, Józef Czwakiel, Robert Piętowski, Bożena i Ryszard Żołyniakowie, Leszek
i Urszula Flak, Janusz Kornafel, Janusz Niżnik, Joanna
i Daniel Siateccy, Andrzej Pelc, Maria i Marek Jędralowie, Agnieszka i Bogdan Dyjakowie i wielu innych.
Szczególnie hojni byli właściciele firmy Stal - Systems Stanisław i Mariusz Olejarkowie, którzy przekazali
Michałowi 5 tys. zł, które zebrali podczas meczu
„Wólczanki” Wólka Pełkińska z „Chełmianką” Chełm
wśród publiczności i piłkarzy. Na szczególne słowa uznania zasługują ci ostatni, którzy swoją pomeczową premią
w całości przekazali Michałowi. Ponadto zawodnicy ze
wszystkich drużyn biorących udział w turnieju przekazali
zebrane wśród zawodników pieniądze na ręce jego organizatorów.
Podczas imprezy nie zabrakło także występów zespołów artystycznych. Przed publicznością zaprezentowały
się „Chłopaki ze starej paki”, „Jagiellanie” oraz uczennice
z
Zespołu
Szkół
w Gorzycach. Ostateczne rozstrzygnięcia Wielkiego Turnieju Charytatywnego „Wygramy… dla Michała”:
I m-ce Oldboje Gniewczyna, II m-ce „Wólczanka” Wólka Pełkińska, III m-ce Urząd Gminy Tryńcza, a IV
m-ce gimnazjaliści z Gorzyc.
Ogółem podczas turnieju udało się nazbierać
23.700zł. Jest to suma imponująca, która świadczy
o naprawdę gorących sercach mieszkańców Gorzyc
i okolic, a także o wspaniałej postawie sportowców, sędziów i organizatorów.
Andrzej Swatek

Po zakończonym turnieju
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STYPENDIA WÓJTA

Koniec II półrocza to czas podsumowań.
24 czerwca br., podczas VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Tryńcza, w hali sportowej przy Zespole Szkół w Tryńczy wójt gminy - Ryszard Jędruch nagrodził najlepszych
i najbardziej wytrwałych uczniów naszych szkół, przyznając im stypendium za wyniki w nauce.
W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 mamy 130
stypendystów, w tym: 72 ze szkół podstawowych
(z Tryńczy 13, Gniewczyny Łańcuckiej 37, Gorzyc 7,
Ubieszyna 11, Jagiełły 4), 58 z gimnazjów (z Tryńczy 18,
Gniewczyny Łańcuckiej 31, Gorzyc 9).
29 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Tryńczy zorgani-

Łącznie na stypendia przyznano kwotę 13 260 zł.
Pamiątkowe dyplomy wręczyli: wójt gminy - Ryszard
Jędruch, marszałek Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Tomasz Bury, przewodniczący Rady Gminy
Tryńcza – Stanisław Wielgos, przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu – Teofil Jakubiec oraz dyrektorzy szkół.
Stypendystom gratulujemy wysokich wyników w nauce
oraz życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku!
Wioletta Panek

FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU BRD
zowany został Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkół podstawowych oraz Gminny Dzień Dziecka.
Organizatorami finału wojewódzkiego był Polski
Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie,
Komenda Wojewódzka Policji – Wydział ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w
Krośnie,
Przemyślu,
Rzeszowie
i Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy
współudziale Automobilklubu Rzeszowskiego, Starostwa
Powiatowego w Przeworsku, Gminy Tryńcza, Komendy
Powiatowej Policji w Przeworsku, Zespołu Szkół
w Tryńczy oraz Centrum Ratownictwa Medycznego
w Jarosławiu. W turnieju udział wzięły zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych i miejskich.
Do eliminacji wojewódzkich zgłosiło się 23 drużyny.
Nasz powiat reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.
Każda z drużyn musiała zmierzyć się z czterema zadaniami: testem sprawdzającym znajomość przepisów ruchu
drogowego, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, jeździe po torze przeszkód oraz mobilnym miasteczku ruchu drogowego.
Ostatecznie w zmaganiach drużynowych I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnej. Drużyna
ze
Szkoły
Podstawowej
w
Tryńczy
zajęła

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Weronika
Garbacz, uczennica Szkoły Podstawowej w Hucie Krze-

Tak wygląda bezpieczna jazda

szowskiej.
W gminnych obchodach Dnia Dziecka na terenie Zespołu Szkół w Tryńczy wzięli udział uczniowie ze szkół z
terenu gminy. Na uroczystość złożyła się część artystyczna oraz zawody w wielu dyscyplinach sportowych.
Wszystkie
dzieci
mogły
skorzystać
z różnych form rozrywki: od rozgrywek sportowych
przez skakanie na trampolinie i zjeżdżanie na
„dmuchańcach”, do objadania się słodką watą cukrową.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się zorbing, czyli
toczenie się w wielkiej, dmuchanej, przezroczystej kuli.
Wioletta Panek

XI miejsce.
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BIEG MONTERA - PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEWCZYNIE
Ideą tego biegu jest popularyzacja wiedzy na temat
Powstania Warszawskiego oraz osoby gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”, a także oddanie hołdu wszystkim Bohaterom Powstania.
Dopełnieniem części rywalizacji sportowej będą uroczystości patriotyczne pod pomnikiem generała
w Gniewczynie Łańcuckiej – rodzinnej miejscowości
„Montera”.
Życiorys Gen Antoniego Chruściela na stronie internetowej www.zsgniewczyna@pl
Grażyna Kogut

MILENA W RADIU RZESZÓW

1 sierpnia 2015 r., w 71 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego odbędzie się Bieg Montera zorganizowany przez Firmę usługowo-turystyczną „GAMETOURS” z
siedzibą w Przeworsku.
Będzie to pierwsza edycja biegu na dystansie 21,097
km z Gniewczyny Łańcuckiej do Przeworska. Bieg rozpocznie się o 17:00, w godz. „W” – w godzinę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Start spod pomnika Montera w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Meta
oraz dekoracja i rozdanie nagród na Rynku w Przeworsku (ok. godz. 20.30).
Patronat nad półmaratonem objęła córka generała
Antoniego Chruściela – p. Jadwiga CHRUŚCIEL ponadto
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Starosta Przeworski, Burmistrz Miasta Przeworska, Wójt Gminy Przeworsk oraz
Wójt Gminy Tryńcza.
Komitet Honorowy: prof. Andrzej Krzysztof KUNERT- sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, autor książki o patronie szkoły gen. Chruścielu „Generał Monter Antoni Chr uściel Komendant podziemnej Warszawy”
Ambasadorami Biegu Montera zostali: p. Krystian
HERBA - wielokrotny medalista Mistrzostw Polski
w trialu rowerowym i finalista „Mam talent” oraz p. Piotr
KURYŁO -polski maratończyk i ultra maratończyk, laureat Kolosa 2011 za „wyczyn roku”.
Partnerzy Biegu: Zespół Szkół im. gen. br yg. Antoniego
Chruściela
pseud.
„Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej; Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „GRODY” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”; Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; Przeworska Grupa Biegowa.
Patronat medialny objęły: TVP Rzeszów;
POD24.info; Polskie Radio Rzeszów; Radio Via; Gazeta
Codzienna Nowiny, Nowiny24; Biegologia.pl.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
zaprosiła uczennicę klasy II Szkoły Podstawowej
w Tryńczy Milenę Migas z wychowawczynią Magdaleną
Młynarską do udziału w warsztatach w Radiu Rzeszów.
Zaproszenie to adresowane było dla laureatów konkursu
czytelniczego, w którym Milena zdobyła II miejsce. Wizytę rozpoczęto od zwiedzania Radia Rzeszów.
Laureaci zobaczyli profesjonalne studio radiowe, mogli zaobserwować, jak prowadzone są audycje, na jakich

programach pracują radiowcy, jak prowadzony jest nadzór nad przebiegiem audycji oraz byli świadkami przeprowadzanego przez redaktor Annę Leśniewską wywiadu z zaproszonymi gośćmi. Mogli więc zobaczyć, jak
wygląda praca dziennikarza radiowego od kuchni, jak
powstają audycje radiowe, jak przygotowuje się reportaż,
słuchowisko, audycję publicystyczną czy muzyczną. Najważniejsze jednak było przesłuchanie laureatów konkursu
czytelniczego
do
udziału
w słuchowisku.
Magdalena Młynarska
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NIEZWYKŁY SUKCES SZKOŁY
Dnia 25 maja 2015r.
w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej VIII Karpackiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.
Konkurs ma zasięg międzynarodowy ( Polska, Rumunia,
Słowacja, Węgry, Ukraina). Za każdym razem odbywa
się w innym kraju. W tym roku gospodarzem jest Polska
i miasto Przemyśl.

z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w
tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i
wielu wysokich rangą urzędników państwowych i
dowódców wojskowych. W dniu rocznicy cały kraj upamiętnia ofiary katastrofy. Na pokładzie Tupolewa - poza
prezydencką parą - byli m.in: ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prezes IPN Janusz
Kurtyka, prezes NBP Sławomir Skrzypek czy Rzecznik
Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Na długiej
liście ofiar - poza delegacją - znaleźli się przedstawiciele
Rodzin Katyńskich,
parlamentu, sił zbrojnych
RP,
funkcjonariusze
BOR, duchowni, a także 8 członków załogi.
W dniu rocznicy delegacje z Zespołu Szkół
w Tryńczy oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej minutą ciszy oddali hołd ofiarom katastrofy Tu-154,
w której pięć lat temu zginęło 96 osób. W Parku im. Lecha Kaczyńskiego pod pamiątkowym krzyżem harcerze
zapalili „Znicz Pamięci” oraz złożyli wiązankę biało –
czerwonych kwiatów.

Mistrz i jego uczniowie

Jury w składzie: Gyongy Csilla ( Węgry), Oleg Bolug
( Ukraina), Jozef Makariv ( Słowacja), Helena Piaskowska (Polska) ogłosiło werdykt, który okazał się wielkim sukcesem uczniów ZS Gniewczyna Łańcucka.
Narodową Nagrodę Ukrainy otrzymała uczennica Aleksandra Kubrak z klasy VIb. Wyróżnienie w tej kategorii
wiekowej
przypadło
także
uczennicy
z Gniewczyny Wiktorii Majkut- VIb. W finale konkursu
znalazła się też praca graficzna ( linoryt) autorstwa Piotra
Powroźnika z klasy VIb.
Opiekunem grupy młodych artystów jest Marek Kozak.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca
2015r. w Galerii 12 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu
Marek Kozak

Ziesmo-

mia

Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej

SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE
21 marca 2015 roku w Jarosławiu odbył się finał XVI
wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów „Sacrum
w literaturze i sztuce”.
Aby znaleźć się w finale trzeba było przebrnąć eliminacje wojewódzkie we wszystkich powiatach grodzkich i
ziemskich od Tarnobrzega przez Rzeszów, Krosno, po
Lesko i Sanok. Patronami konkursu są Marszałek Województwa Podkarpackiego, Archidiecezja Przemyska oraz
Centrum Kulturalne w Przemyślu. Uroczystość finałową
zaszczycił swoją obecnością, m.in. ks. biskup Adam Szal.
Najważniejsze nagrody części plastycznej przyznano
uczniom Zespołu Szkół w Gniewczynie.
I miejsce zajęła uczennica klasy IIIA Alicja Rachfał,
a dwa drugie miejsca ex aequo zajęły uczennice Martyna
Michalik z klasy IIB i Karolina Janusz z klasy IIA.
Marek Kozak

5. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia 2015 r. przypadała 5. rocznica katastrofy
smoleńskiej. Pięć lat temu o godz. 8.41 samolot Tu-154M
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leńska
Ziemio Katyńska
Ziemio Smoleńska
Ziemio bólem
rozpaczą
przesiąknięta
Wyciągasz w niebo
martwe ramiona drzew
aby przycisnąć
do wyschłego łona
ofiarę z krwi
Mgła
trupim oddechem
spowija ciała
Tylko cisza niema
nad szczątkami płacze
i drzewo ścięte
ze zgrozą przyklęka
Już dosyć
ziemio
pochłonęłaś ofiar
Ziemio przeklęta
Marzena Rydzik
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z KS. ISAKOWICZEM - ZALESKIM
W niedzielne popołudnie, 17 maja 2015 r. w hali
sportowo- widowiskowej w Tryńczy odbył się wykład
i spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim pod honorowym patronatem Mieczysława Golby –
Posła na Sejm RP. Ksiądz Tadeusz IsakowiczZaleski jest prezesem Fundacji im. Brata Alberta, duszpasterzem Ormian w Polsce, duchownym katolickim, społecznikiem, historykiem, poetą, autorem wielu książek
i artykułów , a także wieloletnim uczestnikiem opozycji
antykomunistycznej w PRL. Obecnie - proboszcz ormiańsko-katolickiej
parafii
południowej
z
siedzibą
w kościele Trójcy Świętej w Gliwicach.
W ramach cyklu spotkań autorskich, promujących
nową publikację duchownego pt. „Żywa historia”, wygłosił ponadgodzinny wykład dotyczący ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Duchowny podczas spotkania ciekawie opowiadał o historii, posługując się prezentacją audiowizualną. Ksiądz Tadeusz głośno podkreślał,
że
mało
kto
mówi
dziś
o takich wydarzeniach, jak ludobójstwo. W swoim wykładzie wiele miejsca poświęcił polityce zakłamania polskiego rządu w sprawie ludobójstwa dokonanego przez
zbrodniarzy
ukraińskich
nacjonalistów
z UPA. Ludobójstwo odbywało się nie tylko na Wołyniu,
ale i w Galicji Wschodniej oraz na terenach dzisiejszego
Podkarpacia: Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Sanoka,
aż po Gorlice i na Lubelszczyźnie. Zbrodnie zaczęły się
w lutym 1939 r., trwały przez 8 lat, ale ich apogeum było
11 lipca 1943 r., kiedy masowo i w bestialski sposób dokonywano mordów w kościołach, w czasie nabożeństw.
Zabijano przy użyciu siekier, kos i innych narzędzi, kobiety, dzieci i starców, księży, a potem rabowano
i palono wsie. Ludobójstwo dokonane przez bandy UPA
miało na celu wyniszczenie całej kultury polskiej
i wszelkich śladów polskości. Szacuje się, że z rąk banderowców zginęło około 200 tysięcy Polaków. Do mordów
band OUN-UPA w rodzinnej Wiązownicy nawiązał również poseł M. Golba. Historię tamtych dni zna z opowieści
swojej mamy, której dom nacjonaliści spalili w 1945 r., a
ona cudem uszła z życiem.
W drugiej części spotkania ksiądz Tadeusz odniósł się
do obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Dało się
odczuć, że ksiądz Tadeusz posiada sporą wiedzę histo-

ną. Spotkanie było bardzo pouczające i przebiegło w miłej atmosferze.
Na koniec spotkanie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, jak również zakupić książki z jego autografem i specjalną dedykacją.
Marzena Rydzik

WYBIERZ BIBLIOTEKĘ

W tym roku po raz dwunasty w dniach od 8 - do
15 maja 2015 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek. Ten wyjątkowy tydzień poświęciliśmy na ukazanie znaczenia czytania i podkreślenia roli biblioteki w
poprawie jakości życia oraz edukacji. Przede wszystkim
jednak, chcieliśmy zainteresować książką wszystkich
mieszkańców naszej gminy. Hasło tegorocznej edycji
Tygodnia Bibliotek brzmiało WYBIERAM BIBLIOTEKĘ. Wydarzenia przygotowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną ukazały, jak w wielu aspektach codziennego
życia może pomóc czytanie, oraz że biblioteka jest miejscem przyjaznym i otwartym dla społeczności lokalnej.
Oferta Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
oraz filii bibliotecznych, jej zbiory i usługi są adresowane

Biblioteczna akcja adresowana do czytelników

do wszystkich. Kiermasz książek, lekcje głośnego czytania dla najmłodszych, rajdy rowerowe i Nordic Walking,
warsztaty rękodzielnicze – to tylko kilka przykładów
działań biblioteki, która w obchodach Tygodnia Bibliotek
zaprasza wszystkich czytelników do korzystania
z bogatej oferty. Można też poczytać książkę lub prasę na
ławeczkach na świeżym powietrzu odwiedzając czytelnię
na tarasie przed budynkiem biblioteki. Te i wiele innych
propozycji znajdziesz u nas, jeżeli WYBIERZESZ BIBLIOTEKĘ!
Marzena Rydzik

Poseł Mieczysław Golba i ks. Isakowicz-Zaleski

ryczno-polityczną, dzięki czemu potrafił realnie opisać
obecną sytuację polityczną, na przykład związaną z Ukrai-
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WARSZTATY DECOUPAGE W BIBLIOTECE
W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy, odbyły się warsztaty decoupage zorganizowane przez Krainę Sanu LGD. Zajęcia
poprowadziła Maria Drapała z Sieniawy, która od ponad
pięciu lat uczestniczy w różnych kursach i warsztatach z
zakresu
decoupage.
W
sympatycznej
i pracowitej atmosferze powstały ze szklanych opakowań
po kawie oraz słoikach przepiękne flakony, koszyki, salaterki oraz drewniane deseczki ozdobione kolorowymi
motywami kwiatowymi lub kuchennymi wzorami.
Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za wspaniałą atmosferę i zapraszamy na kolejne zajęcia, które cyklicznie
będą realizowane w naszej bibliotece.

Tak rodzi się sztuka !

BIBLIOTEKA NIE MUSI BYĆ NUDNA
Wiele osób uważa, że tradycyjne książki odeszły już
do lamusa, a sama biblioteka często kojarzy się
z ponurym miejscem, w którym pracują starsze panie.
W przełamaniu takich stereotypów pomagają takie akcje,
jak Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. O tym, że biblioteka
to nie tylko miejsce z zakurzonymi książkami, opowiada
Marzena Rydzik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy.
Czy w dobie internetu i audiobooków ludzie korzystają

Marzena Rydzik

NOC BIBLIOTEK
Blisko 600 bibliotek wzięło udział w Nocy Bibliotek,
która rozpoczęła się w sobotę, 30 maja o godz. 18.00.
W całej Polsce odbywały się spotkania z teatrem, dyskusje,
zabawy
i
publiczne
czytanie
książek.
To pierwsza taka impreza promująca czytelnictwo oraz
biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Biblioteki z całej Polski otworzyły drzwi na oścież, prezentując swoje zbiory i oferty edukacyjno-kulturalne dla swoich czytelników. Na tę wyjątkową okazję Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy zaprosiła grupę teatralną
„Baccalaureus” z Jarosławia, która w sposób mistrzowski
zaprezentowała przed tryniecką publicznością sztukę
A. Fredry „Pierwsza lepsza”.
Marzena Rydzik

Zaproszenie do lektury

jeszcze chętnie z bibliotek?

– Realizujemy nowoczesny model działania biblioteki
publicznej, która odpowiada na zmieniające się potrzeby
mieszkańców. Przyczynia się do rozwoju społeczności
lokalnej w sposób elastyczny i uwzględniający tempo
zmian zachodzących w globalnym świecie. Biblioteka
posiada bezpłatny dostęp do internetu. Jak wiadomo, audiobooki stały się ogromną konkurencją dla tradycyjnych
książek, ale okazuje się, że nie cieszą się one dużym powodzeniem. Nasi czytelnicy chętnie sięgają po drukowaną książkę. Przychodząc do biblioteki, mają możliwość
wyszukania jej na półce. Pracownicy biblioteki chętnie
pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym
w dostarczaniu książek do domów, stąd usługa czytelnicza ,,Książka na telefon''.
Marzena Rydzik

Biblioteczne spotkanie z teatrem
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TRYŃCZY
W niedzielne popołudnie 21 czerwca teren nad rzeką
Wisłok w Tryńczy wypełnił się mieszkańcami gminy
i okolic, którzy przyszli świętować noc świętojańską nad
Wisłokiem.

Marzena Rydzik

Spływ kajakowy na Wisłoku

MAŻORETKI NA PARADZIE SCHUMANA

Obrzęd nocy świętojańskiej

Noc świętojańska, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką lub
Sobótką to święto obchodzone
w najkrótszą noc w roku czyli święto ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym
zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano
ogniska, w których palono zioła. Nie brakowało radosnych zabaw wróżb i tańców.

23 maja 2015 r. z okazji Dnia Europy ulicami Jarosławia
już po raz szesnasty przeszła kolorowa, emanująca energią, a przy tym roztańczona Parada Schumana.
W tym roku korowód poprowadziła Grupa Mażoretek
"Finezja" z Trynieckiego Centrum Kultury wraz
z Jarosławską Orkiestrą Dętą „Laudate Dominum". Paradę, której organizatorem było Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia poprzedziło odegranie
Hymnu Polski i Ody do Radości przez Orkiestrę Dętą.
Zgromadzonych przywitał burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch oraz poseł Tomasz Kulesza.
Dodatkowymi atrakcjami tegorocznego wydarzenia był pokaz
mody europejskiej, wesołe miasteczko, „europejskie”
przekąski,
występy
artystyczne
dzieci
i młodzieży, w tym naszych mażoretek. Pokaz

Ognisko świętojańskie

Na wszystkich, którzy przybyli do Tryńczy czekało
wiele atrakcji, m.in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, prezentacja dawnego obrzędu prania przez zespół
„Piganeczki”, występy zespołów taneczno -wokalnych
z
Jarosławia,
pokaz
wicia
wianków
i obrzęd nocy świętojańskiej przygotowany przez grupę
mażoretek „Finezja” z Tryńczy oraz pokaz sztucznych
ogni. Dodatkową atrakcją był spływ kajakowy, mający
formę pokazową, podczas którego dziewczęta puszczały
na wodę wianki z ziół i kwiatów. Na scenie nie zabrakło
humoru i dobrej zabawy w wykonaniu gawędziarki Bronisławy Bajor, która w przerwach występów przybliżyła
dawne zwyczaje związane z nocą świętojańską.
Na koniec, publiczność do tańca porwał zespół
ORION BAND.
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Finezja w Jarosławiu

i umiejętności dziewczyn zrobiły na widzach ogromne
wrażenie.
Katarzyna Duży

Echa znad Sanu i Wisłoka

DOLANIE I KAPELA
W GIEDLAROWEJ

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk byli organizatorami
XXVII Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe obrzędy
i zwyczaje”. Przedmiotem konkursu były obrzędy
i zwyczaje związane z urodzeniem dziecka, chrzcinami,
weselami, zwyczaje pogrzebowe, zwyczaje związane
z pracą na roli (orka, siew, dożynki), a także obrzędy doroczne związane z okresem świąt Bożego Narodzenia,
Nowym Rokiem, Trzema Królami, Zapustami, Wielkim
Postem, Wielkanocą, Zielonych Świąt, Bożym Ciałem,
św. Janem, Katarzyną, Łucją itp.
W konkursie wzięło 18 ludowych zespołów obrzędowych z terenu Podkarpacia. Naszą gminę reprezentował
Ludowy
Zespół
Śpiewaczy
„Dolanie”
i Kapela Ludowa z Gniewczyny, którzy zaprezentowali
widowisko „Przyjęcie parobka’. W rolę gospodarza wcielił się sołtys wsi Gniewczyny Łańcuckiej Roman Kozyra.
Dziękujemy członkom zespołu za trud włożony
w przygotowanie oraz realizację widowiska oraz życzymy dalszych sukcesów!
Henryk Chruściel

Dętych w Zwierzyńcu.
W wydarzeniu tym uczestniczyło łącznie 5 orkiestr,
w tym orkiestra ze Zwierzyńca jako gospodarze, orkiestra
z Baranowicz na Białorusi, orkiestra Krasnegostawu, Jaćmierza i po raz pierwszy nasza orkiestra z Tryńczy.
Z relacji kapelmistrzów orkiestr jest to jedyny taki przegląd, w którym koncertują młodzieżowe orkiestry.
Dają one wiele radości słuchaczom aż przez dwa dni.
Pobyt w Zwierzyńcu rozpoczęły warsztaty musztry
paradnej oraz próba przećwiczenia utworów do wspólnego wykonania. Następnie wszystkie orkiestry przemaszerowały pod miejscowy ratusz, gdzie muzycy zostali przywitani przez władze Zwierzyńca. Tradycyjnie już główny
koncert odbył się w malowniczej scenerii Kościółka na
Wodzie w centrum Zwierzynieckiej Starówki. Przybyła
publiczność z entuzjazmem oklaskiwała wykonywane z
wielkim zaangażowaniem utwory przez kolejne zespoły.
Po zakończonym występie każdy kapelmistrz z rąk
przedstawicieli włodarzy miasta otrzymał tradycyjnie
pamiątkowy
puchar
wraz
z podziękowaniami za udział w tegorocznym przeglądzie.
Pierwszy dzień spotkania zakończył się o 21.37 wspólnym odegraniem „Barki”, ulubionej pieśni papieża Jana
Pawła II.
W niedzielę uczestnicy przeglądu zapewnili oprawę
muzyczną mszy świętej, po której jeszcze raz przemaszerowali ulicami Zwierzyńca. Roztoczański Przegląd zakończył
się
ponownym
koncertem
każdej
z orkiestr.
Nasi orkiestranci po raz kolejny zaprezentowali wysoki poziom muzyki i zostali zaproszeni na
XIII Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr
Dętych w Zwierzyńcu, który odbędzie się za rok.
Katarzyna Duży

NAGRODZENI W DUBIECKU
24 maja 2015 r. w Dubiecku odbył się Regionalny
Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych –
Eliminacje do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel,
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
W Przeglądzie udział wzięło 16 zespołów śpiewaczych,
6 solistów, 2 Kapele Ludowe oraz 2 prezentacje
w kategorii Duży – Mały.
Gminę Tryńcza reprezentowali Ludowy Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej, Kapela
Ludowa
oraz
solistka
Zofia
Sokół.
Jury
w składzie Stanisław Baryła – muzyk, Andrzej Osmyk –
muzyk, Katarzyna Ignas – etnograf, wysoko oceniło prezentowany przez wykonawców repertuar konkursowy.
Zespołom z naszej gminy przyznano następujące nagrody: DOLANIE - trzecie miejsce, Kapela Ludowa – drugie miejsce oraz Zofia Sokół - pierwsze miejsce.
Ponadto nasza solistka otrzymała nominację do
49 OFKiŚL do Kazimierza Dolnego, gdzie będzie reprezentowała Gminę w ostatni weekend czerwca. Życzymy
jej dalszych sukcesów w dziedzinie krzewienia folkloru i
zdobycia kolejnej nagrody na szczeblu ogólnopolskim.
Henryk Chruściel

Koncertuje Młodzieżowa Orkiestra z Tryńczy

ZAGRALI NA ROZTOCZU
W dniach 27 i 28 czerwca 2015 r. Młodzieżowa Orkiestra
Dęta
z
Tryńczy
br ała
udział
w Roztoczańskim Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr
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PARADA STRAŻY WIELKANOCNYCH
ności, która mogła podziwiać różnorodnie ubrane i
uzbrojone oddziały straży grobowej, a także prezentujące
różne sposoby trzymania straży przed Grobem Chrystusa.
Różna jest tradycja straży grobowych, ale symbolika

19 kwietnia 2015 r. Gniewczyna gościła uczestników
XII Ogólnopolskiej XXIII Podkarpackiej Parady Straży
Wielkanocnych „Turki 2015”, w której wzięło udział aż
dwa tysiące strażników i członków orkiestr z terenu całego
kraju.
Większość
z
nich
przyjechała
z Podkarpacia, gdzie ta tradycja jest wciąż kultywowana.

Parada rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą w kościele
parafialnym w Gniewczynie Łańcuckiej. Następnie barwny orszak „Turków” przemaszerował na stadion
w Gniewczynie Trynieckiej. Tutaj nastąpiło oficjalne
otwarcie uroczystości oraz wręczenie dyplomów, statuetek oraz nagród w konkursie wielkanocnym. Następnie

tego zwyczaju jest taka sama, która zresztą nawiązuje
do ewangelicznej relacji o śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa. I jeszcze jedno, Gniewczyńska parada straży grobowych pokazała, ze praktycznie występują one
w całej Polsce, ale w charakterze „Turków” jedynie na
Podkarpaciu.
Podczas przeglądu „Turków” pięknie zaprezentowały
się oddziały z naszej gminy: Gniewczyny Trynieckiej,

Gniewczyny Łańcuckiej, Gorzyc i Tryńczy. Rzęsistymi
brawami nagrodzono pokaz musztry paradnej
w wykonaniu „Turków” z Tryńczy pod dowództwem
Ryszarda Jędrucha. Ogromna ilość oddziałów straży grobowych, które prezentowały się przed publicznością na
gniewczyńskim stadionie jest świadectwem na to, ze jest
to tradycja żywa, dodająca blasku radosnym świętom
Wielkiej Nocy.

oddziały, przy dźwiękach orkiestr dętych, prezentowały
swoje
musztry.
Mimo
deszczowej
i chłodnej aury nie zabrało licznie zgromadzonej publicz-
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Henryk Chruściel

POCZĄTKI PARAFII W GORZYCACH
W tym roku minie 70 lat od powstania parafii
w Gorzycach. Jej początki były nadzwyczaj skomplikowane, a ich rekonstrukcja jest bardzo trudna ze względu
na znikomą ilość źródeł dotyczących jej historii. Począwszy od końca XV wieku mieszkańcy Gorzyc wyznania
rzymskokatolickiego należeli do parafii p.w. św. Mateusza w Gniewczynie. Od 1910r. część mieszkańców Gorzyc (ok. 300 osób) należała do parafii p.w. św. Kazimierza w Tryńczy, a druga ich część należała do parafii w
Gniewczynie
(przysiółek
Żurawiec
i Podłuże). Ten stan rzeczy trwał aż do 1945r., kiedy to
erygowano w Gorzycach parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsze formy organizacyjne przyszłej
parafii przypadają na 1925 rok, kiedy to książę Andrzej
Lubomirski z Przeworska w swoim domu przy młynie
wydzielił lokal na kaplicę, która to pozostanie pod wyłącznym zarządem proboszcza z Gniewczyny. Znacznej
pomocy w wyposażeniu kaplicy w sprzęty liturgiczne
udzieliła
księżna
Lubomirska.
Nabożeństwa

do niej ok. 1300 dusz. Kościół mieścił się w jednym
z dwóch zachowanych baraków poniemieckich. Był to
budynek drewniany. Wyposażenie tego kościoła (ołtarze,
balaski) pochodziły z różnych kościołów z Kresów
Wschodnich, które były ratowane pod koniec wojny
i przewożone do klasztoru OO. Bernardynów
w Przeworsku. Stąd trafiały do Gorzyc, głównie dzięki
staraniom ks. J. Świerczka. Pod głównym ołtarzem znajdowała się piwnica, która prowadziła do drugiego baraku. Do lat 90-tych w bocznych ołtarzach znajdowały się
figury św. Anny i św. Joachima. Później na ich miejscu
pojawiły się obrazy namalowane przez Zbigniewa Janasa
z Woli Buchowskiej przedstawiające Matkę Boską z La
Salette i św. Rafała Kalinowskiego.
Obraz w ołtarzu głównym miał bardzo ciekawą historię.
Pierwotnie był to zwykły ,,domowy" obraz przedstawiający postać Pana Jezusa ,,do połowy". Następnie domalowano tło oraz szaty Chrystusa i tym samym stał się dużym
obrazem.
Na
środku
kościoła,
w jego górnej części, znajdował się krzyż przywieziony
z kaplicy ze wsi Kosina. Na ścianach znajdowały się obrazy przedstawiające Matkę Boską Częstochowską
i Obronę Jasnej Góry oraz tarcze wotywne. Kościół ten
został rozebrany.
Andrzej Swatek
W niedzielę, 28 czerwca br. w Tryńczy, ksiądz Władysław Pucia, pochodzący z tutejszej parafii, świętował 35
– lecie kapłaństwa. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła
się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Tryńczy, którą uświetniła orkiestra dęta oraz
przemarsz oddziału trynieckich „Turków” na czele z wój-

w kaplicy odbywały się dwa razy w miesiącu. Odprawiał
je wikary z Gniewczyny. Przyjeżdżał na nie rowerem
bądź przywożony był furmanką. W 1939r. kaplicę wizytował biskup przemyski. Już wtedy odzywały się głosy o
potrzebie utworzenia parafii w Gorzycach. Ks. Stanisław
Kułak, proboszcz z Gniewczyny w piśmie do biskupa
przemyskiego pisze: ,,Ksiądz w Gorzycach jest potrzebny, ale mieszkańcy Gorzyc chcieliby, by przy tym mieć
jak najmniej kłopotu i wydatków (...). Kilka rodzin jest
takich, ktorzy pragną księdza i chętnie daliby ofiary większość jednak zachowuje się z rezerwą (...). Najprzewielebniejszy Arcypasterzu, ksiądz Matyja miał ochotę
zorganizować tam parafię, stworzył komitet, urządził
dwa zebrania w tej sprawie (...)". Wkrótce komitet ten
wystąpił do biskupa z prośbą o utworzenie parafii w Gorzycach. Parafia w Gorzycach została erygowana na mocy dekretu biskupa przemyskiego datowanego na dzień
13 września 1945r. Wyodrębniona została z parafii w
Gniewczynie i Tryńczy. Proboszczem mianowany zostaje
ks. Zbigniew Chimiak. Pełni on funkcję proboszcza od
sierpnia 1945r. do 1950r. Później był proboszczem w
Harcie i Szówsku. Zmarł w 1989r. Ksiądz Zbigniew Chimiak
do
Gorzyc
przybył
z Mołodycza, skąd musiał uciekać zagrożony śmiercią ze
strony ukraińskich nacjonalistów. Według relacji ks. Stanisława Kułaka z Gniewczyny składanej biskupowi:
,,Ksiądz Chimiak dużo pracy włożył zanim doprowadził
to wszystko do porządku (tzn. zaadaptował barak poniemiecki na kościół parafialny); wykazał dużo energii i
ofiarności. Parafianie są z niego zadowoleni".
Plebania księdza mieściła się w budynku mieszkalnym
po byłym probostwie greko-katolickim, które uległo likwidacji z powodu wyjazdu Ukraińców na Ukrainę razem z ich proboszczem. Oprócz plebanii pod zarządem
proboszcza pozostawały budynki gospodarcze oraz 22 ha
ziemi ornej i łąk. Na początku istnienia parafii należało

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
tem Ryszardem Jędruchem. Do bliskiej sercu księdza
Jubilata Tryńczy, na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in. Tomasz Bury – radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, Adam Zabłocki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Stanisław Wielgos –
przewodniczący Rady Gminy Tryńcza, kierownicy urzędu i jednostek podległych oraz rodzina i przyjaciele księdza. Po Mszy świętej, przy dźwiękach orkiestry dętej
wszyscy przemaszerowali do remizy strażackiej na poczęstunek, tam również goście odśpiewali „sto lat” oraz
złożyli życzenia na dalsze lata kapłańskiej posługi.
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ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W GORZYCACH

14 czerwca br. na stadionie sportowym LKS „San”
w Gorzycach przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze. Podczas zawodów swoje umiejętności zaprezentowały jednostki OSP z: Jagiełły, Gorzyc, Ubieszyna,
Tryńczy,
Gniewczyny
Trynieckiej
i Łańcuckiej oraz 3 drużyny żeńskie z Gorzyc, Jagiełły
i Tryńczy.
Otwarcia tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo
– Pożarniczych dokonał prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Tryńczy, a zarazem wójt gminy Tryńcza - Ryszard
Jędruch. Gospodarzem tegorocznych gminnych zawodów
była jednostka OSP w Gorzycach. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwał zastępca Komendanta Gminnego ZOSP RP w Tryńczy Leszek Flak. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej
oraz ćwiczeniu bojowym. Poprawność wykonywanych
konkurencji
oceniali
druhowie
z
PSP
w Przeworsku. Przewodniczący Komisji sędziowskiej

bryg. Dariusz Homa, sędziowie: st. kpt. Marek Stącel,
mł. kpt Piotr Szpytma, asp. sztab. Andrzej Misiąg. Zawodom przyglądali się zaproszeni goście, radni
i sołtysi z terenu gminy oraz licznie zgromadzona publiczność.
Zmagania były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego,
mobilności
i zaangażowania strażaków z poszczególnych jednostek.
Poziom rywalizacji wszystkich drużyn był wysoki,
a różnice czasowe niewielkie.
Klasyfikacja końcowa tegorocznych zawodów przedstawia się następująco:
Grupa A - mężczyźni: OSP Gorzyce, OSP Gniewczyna Tryniecka, OSP Tryńcza, OSP Jagiełła, OSP Gniewczyna Łańcucka, OSP Ubieszyn
Grupa C - kobiety: OSP Gorzyce, OSP Tryńcza, OSP
Jagiełła.
Joanna Kot

WAKACJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE
Zbliżający się okres wakacyjny to czas na aktywny
wypoczynek najmłodszych mieszkańców gminy. Mając na
uwadze fakt, że nie wszystkie dzieci będą mogły wyjechać
i znaczna część wakacje spędzi na terenie gminy, zachęcamy do korzystania z różnorodnych obiektów sportowo –
rekreacyjnych znajdujących się i dostępnych dla każdego
w
poszczególnych
miejscowościach.
Do dyspozycji mieszkańców są m.in.
- kompleksy sportowe „Orlik 2012” w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy
- nowoczesne place zabaw w Gniewczynie Łań, Tryńczy
i Wólce Ogryzkowej oraz mniejsze w pozostałych miejscowościach
- boiska wielofunkcyjne w każdej miejscowości
- spływ kajakowy rzeką Wisłok
- boiska do piłki plażowej
- siłownie na wolnym powietrzu
- stadiony sportowe LKS
Zachęcając do aktywnego korzystania z przygotowanej
infrastruktury, apelujemy jednocześnie do rodziców
i opiekunów o zapewnienie odpowiedniej opieki najmłodszym podczas użytkowania urządzeń i obiektów

dostępnych na terenie gminy. Prosimy także
o reagowanie na wszystkie przypadki celowego niszczenia infrastruktury oraz o zwykłą „gospodarską” dbałość o
ich prawidłowe funkcjonowanie.

Plac zabaw w Gniewczynie Łańcuckiej

Dzięki
wspólnym
działaniom
wybudowane
w ostatnich latach obiekty sportowo – rekreacyjne będą
służyć nam wszystkim jeszcze przez wiele lat.
Dominika Kozak
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Echa znad Sanu i Wisłoka

Echa znad Sanu i Wisłoka
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