„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
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Jan Paweł II

W imieniu władz samorządowych Gminy Tryńcza
pragnę złożyć wszystkim Druhnom i Druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy
wyrazy podziękowania i uznania za ofiarność,
sumienność oraz zaangażowanie w działaniach
ratowniczych. Zawsze wykazujecie pełną gotowość
i zdecydowane postawy do podejmowania trudnych
zadań. Jestem wdzięczny także za Wasze starania
w zakresie utrzymania pełnej sprawności technicznej
sprzętu, gotowości bojowej oraz zaplecza socjalnego.
Niech dalsze Wasze działania przyniosą Wam wiele
satysfakcji i niech inspirują do humanitarnej służby
ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej
dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek ”.
Życzę dalszych sukcesów i osiągnieć w realizacji
bardzo szlachetnych zadań, niejednokrotnie ratujących
zdrowie i życie ludzi oraz mienie indywidualne czy też
społeczne.
Ze strażackim pozdrowieniem
Wójt Gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć
najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświaty. Dziękujemy za Waszą
odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak
najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.
To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności
z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły
i serca młodych ludzi.
Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom
obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia radości
z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w
pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Tryńcza
Stanisław Wielgos
Ryszard Jędruch

2

Echa znad Sanu i Wisłoka

s
t

SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY TRYŃCZA!

Jeden kwartał to niewielki okres czasu, ale mimo to
w ciągu ostatnich trzech miesięcy w naszej gminie zaistniały znaczne przeobrażenia w sferze gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Zrealizowane zadania niewątpliwie
poprawiły standardy życia gminnej wspólnoty. Spośród
wielu podejmowanych działań, do największych należą
remonty i modernizacje dróg gminnych w poszczególnych sołectwach. W celu poprawy jakości dróg powiatowych Gmina Tryńcza partycypuje w ich remontach czy
przebudowach. Mając na względzie modernizację drogi
powiatowej przebiegającej przez miejscowość Jagiełła,
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia
na to zadanie ze środków własnych kwoty 486 tys. zł w
2016 r. Infrastrukturze drogowej towarzyszą uzupełnienia
w zakresie ulicznego oświetlenia. Uważam, że komplementarne rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem w lokalnym ruchu drogowym przynoszą
najbardziej pożądane efekty.
Dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju infrastruktury
turystycznej. W okresie wakacyjnym został oddany
do użytku szlak spływu kajakowego po rzece Wisłok.
W nowym roku budżetowym zamierzamy zrealizować
drugi etap budowy tego szlaku, zgodnie z opracowanym
projektem. Podejmujemy również działania, aby wyrobisko
po
wydobyciu
kruszywa
w Gniewczynie Łańcuckiej zagospodarować jako zalew
rekreacyjny. Nasze oferty turystyczne chcemy skierować
nie tylko do mieszkańców Gminy Tryńcza, ale także do
potencjalnych turystów oraz grup wycieczkowych
z innych miejscowości.
Firmy budowlane w minionym kwartale realizowały
modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle
i remonty w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.
W tym też czasie przybyło wiele nowych odcinków sieci
wodno – kanalizacyjnej, głównie w powstających osiedlach mieszkaniowych. Planujemy także wykonanie prac
związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków
w Tryńczy. Aby pozyskać jak najwięcej środków finansowych z różnych źródeł na realizację pilnych zadań, już
czynimy pewne przygotowania do planowanych naborów
wniosków i projektów. Obecnie trwają prace związane
z opracowaniem „Strategii rozwoju gminy na lata 20152020”.
Dokument
ten
w znaczący sposób wpłynie na kierunki i tempo rozwoju
gospodarczego gminy.
Na uwagę zasługują wszelkie działania w sferze pomocy społecznej, które mają na celu minimalizowanie zjawisk marginalizacji i wykluczenia społecznego. Staramy
się, aby w naszej gminie każdy mieszkaniec miał godne
warunki życia, stąd inicjowane są akcje pomocowe
i charytatywne, głównie za pośrednictwem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym względzie uzyskuję
także wsparcie ze strony organizacji pozarządowych
działających w gminie. Wiele uwagi poświęcałem na
budowanie związków społeczeństwa obywatelskiego.
Podporządkowałem temu - wspólnie z Przewodniczącym

Rady Gminy - tematykę organizowanych spotkań konsultacyjnych z różnymi podmiotami gminnymi. Poczynione
ustalenia mają stanowić impuls do aktywnego działania
poszczególnych społeczności wiejskich w różnych obszarach.

W czasie letnim w gminie kwitło życie kulturalne. Należy tu wymienić chociażby obchody Dni Gminy Tryńcza, Przegląd Piosenki Biesiadnej czy Dożynki Gminne.
Ponadto szerokim echem w regionie odbiła się kolejna
już
rekonstrukcja
historyczna
wydarzeń
z września 1939 r., która miała miejsce przy moście na
rzece Wisłok w Tryńczy.
Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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Jubileusz 25 –lecia działalności samorządowej był
okazją do nadania i poświęcenia sztandaru Gminy
Tryńcza, ufundowanego przez Radę Gminy, Wójta
Gminy, pracowników samorządowych, sołtysów oraz
przedsiębiorców z terenu gminy.
3 lipca 2015 r. uroczystość rozpoczęła się
przemarszem wszystkich uczestników na czele
z pocztami sztandarowymi gminy, szkół, ochotniczych
straży pożarnych, straży grobowych do kościoła pw. św.
Kazimierza w Tryńczy. Uroczysta Msza św.
koncelebrowana przez księdza biskupa Stanisława
Jamrozka, dziekana dekanatu przeworskiego, księdza
Tadeusza Gramatykę, ojca Joachima Kucę, proboszcza
parafii Tryńcza księdza Romana Trzeciaka oraz księży
rodaków zakończyła się uroczystym poświęceniem
sztandaru gminy. Za jego poświęcenie słowa
podziękowania w stronę biskupa, złożyli Wójt Gminy
oraz Przewodniczący Rady.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz do hali
sportowej przy Zespole Szkół w Tryńczy, gdzie po
odegraniu przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą hymnu
narodowego, głos zabrał przewodniczący Rady Stanisław
Wielgos. W krótkim przemówieniu podkreślił doniosłość
chwili oraz znaczenie sztandaru dla społeczności
gminnej i powitał wszystkich, wśród których znaleźli się
przedstawiciele duchowieństwa, wójtowie okolicznych
gmin,
przedstawiciele
instytucji
państwowych:
Samorządu Województwa Podkarpackiego, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, radni
gminy Tryńcza oraz radni powiatowi, sołtysi wraz
z radami sołeckimi, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół
z naszej gminy wraz z gronem pedagogicznym,
przedstawiciele jednostek pomocniczych: ochotniczych
straży pożarnych, ludowych klubów sportowych,
pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z kierownikami, koła gospodyń wiejskich.
Następnie wójt gminy Ryszard Jędruch na prośbę
przewodniczącego Rady odczytał Akt Nadania
Sztandaru oraz dokonał symbolicznego przekazania
sztandaru na ręce przewodniczącego, który odebrał go
słowami:
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- „Sztandar gminy jest symbolem, który buduje ducha
wspólnoty wiejskiej i integruje ją. Posiadanie sztandaru
to dla nas wielki honor. Pragnę, by ten sztandar, który
dziś Gminie Tryńcza jest nadawany był nie tylko
symbolem, ale i wyrazem naszej jedności, byśmy umieli
pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich tych

Chwila przekazania sztandaru

sprawach, które wymagają współdziałania i zgody”.
Następnie zwrócił się do pocztu sztandarowego,
którego przedstawicielami są pracownicy samorządowi
ze słowami:
- „Przekazuję w wasze ręce sztandar gminy Tryńcza
prosząc, abyście szanowali najważniejsze wartości honor i tradycję, godnie wypełniali obowiązki wobec
Boga, Ojczyzny i Narodu, nie rezygnowali z postawy
patriotycznej oraz wzorowej pracy na rzecz mieszkańców
naszej gminy”.
Sztandar został przekazany na ręce pracowników
samorządowych, a następnie zaprezentowany wszystkim
obecnym. Po zakończeniu ceremoniału przekazania
sztandaru, została zaprezentowana krótka prezentacja
dotycząca osiągnięć gminy w kontekście obchodów
25 rocznicy samorządu gminnego.
Dominika Kozak
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DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY - III KWARTAŁ 2015
Tematyka podjętych ważniejszych uchwał
1) Strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Gminy Tryńcza.
2) Współpraca kulturalno – gospodarcza z Gminą
Józefów nad Wisłą.
3) Przekształcenie
Komunalnego
Zakładu
Budżetowego w Spółkę z o.o.
4) Likwidacja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.
5) Dzierżawa gruntów w sołectwie Gorzyce.
Uroczystości i obchody
1) Sesja z udziałem młodzieży gimnazjalnej oraz
wręczenie stypendiów naukowych.
2) Dni Gminy Tryńcza.
3) 25-lecie Samorządu Gminy Tryńcza oraz nadanie
sztandaru.
4) Święto dożynkowe i wręczenie sztandaru Straży
Grobowej „Turki” w Gorzycach.
5) Święto Ochotniczej Staży Pożarnej i przekazanie
samochodu bojowego.
6) Bieg „MONTERA” – święto sportowo-patriotyczne.
Przygotowywane dokumenty
1) Praktyczne
wdrażanie
strategii
rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
2) Strategia rozwoju gminy.
3) Projekt budżetu gminy na 2016 r.
4) Ocena placówek oświatowych.
5) Zdynamizowanie
działalności
Trynieckiego
Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
6) Uroczysta sesja z okazji odzyskania niepodległości.

Tabela 1 : Działalność RG w liczbach:
Lp

Wyszczególnienie

Ilość

1

Posiedzenie Rady Gminy

3

2

Posiedzenie Stałych Komisji

11

3

Posiedzenie Komisji Doradczych
i Podkomisji

1

4

Posiedzenie Prezydium Rady

4

Obrady Rady Gminy

Dominika Kozak

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
GMINY TRYŃCZA

Wystąpienie przewodniczącego RG Stanisława Wielgosa

Rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem
Wielgosem, autorem projektu strategii przeprowadzona
przez Dominikę Kozak
Dlaczego zajmujemy się problematyką społeczeństwa
obywatelskiego?
Najogólniej chcemy zamanifestować w naszych

sołectwach aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu
społecznym, jak i politycznym. Aktywność rozumianą
jako budowanie potencjału, który drzemie w środowisku
lokalnym, w umiejętnościach i temperamencie obywateli,
infrastrukturze oraz w wielu innych sferach, których na
co dzień dotykamy.
Ponadto temat zbieżny jest
z polityką Unii Europejskiej, jej krajów członkowskich
oraz naszego parlamentu.
Jakie są podstawowe założenia programowe dla
strategii ?
Zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne,
prowadzenie doświadczeń edukacyjnych przez szkoły,
wspieranie
działalności
kulturalnej,
rozwój
i
popularyzację
organizacji
pozarządowych,
skuteczniejsze wykorzystanie wiejskich domów kultury.
To oczywiście wybiórcza tematyka. Dominować
powinny takie wartości, jak : pomoc sąsiedzka,
życzliwość, zrozumienie, dobro społeczne, popularyzacja
działalności artystycznej, kulturalnej oraz budowa
zaufania społecznego.
Strategia diagnozuje stan istniejącej aktywności
społecznej gminy. Jakie wynikają z niej przesłania ?

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Z analizy SWOT wynika, że posiadamy bardzo dobrą
bazę lokalową wraz z wyposażeniem, duży potencjał
w ludziach pracujących społecznie, tj. ponad 1000 osób
działających w różnych organizacjach. To oczywiście
atuty. Słabiej wypada wykorzystanie infrastruktury technicznej,
okresowość
działalności
organizacji
( od przypadku do przypadku), pojawiające się nieporozumienia oraz roszczeniowość. Strategia może być szansą
w budowaniu tożsamości obywatelskiej, promowanie dialogu społecznego, wykorzystanie projektów ze środków
Unii Europejskiej. Towarzyszą jej także zagrożenia m.in.
izolacja i podziały społeczne oraz brak zrozumienia w
budowaniu więzi międzyludzkich.
Trynieckie Centrum Kultury zostało wyznaczone
do koordynacji wdrażania strategii ?
Misja TCK realizowana jest poprzez edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą
i sztuką, wspomaganie działających zespołów w sferze
kultury oraz organizacji pozarządowych. Z niej wynikają
zadania z zakresu promocji, edukacji, organizacji
i zarzadzania. Użyjmy przykładu organizacji obchodów
święta odzyskania niepodległości. TCK posiadając potencjał społeczny określony w strategii, opracowuje

scenariusz uroczystości, dokonuje podziału czynności
czyli pełni funkcję organizacyjną. A poprzez prezentowaną tematykę jest ośrodkiem edukacji obywatelskiej. Prowadząc szeroką informację o wydarzeniu patriotycznym
wypełnia funkcję promocyjną. Ustalając kalendarium
oraz miejsce uroczystości realizuje funkcję zarządzającą.
Czym szersze będzie zaplecze społeczne, tym efektywność i rola TCK będzie rosła.
Jakie praktyczne korzyści z realizacji strategii odniesie przeciętny mieszkaniec gminy ?
Korzyści powinny być dwustronne w relacji obywatel
– władza publiczna. Dla mieszkańca integracja
ze środowiskiem lokalnym, poprawa warunków życia
w danej społeczności, włączenie się do współtworzenia
atrakcyjności kulturalnej, budowanie oferty przyjemnego
spędzania wolnego czasu, dostępność do imprez
i uroczystości, wspólne spotkania. Dla władzy publicznej
promowanie szerokiego dialogu obywatelskiego, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz budowanie
ekonomii społecznej. Istotne rozwiązania są rekomendowane w omawianym dokumencie, do zapoznania się z
nim zapraszam wszystkich mieszkańców gminy.
Dziękuję za rozmowę

Z kolei pieszym przypomi-

BEZPIECZNIE DO CELU
Bezpieczeństwo na drogach jest ważnym elementem
naszego codziennego życia. W różny sposób gmina, jak
i jej mieszkańcy podejmują działania, zmierzające systematycznie do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych
drogach. Jednak występujące anomalie pogodowe, deszcz
i wcześnie zapadający zmrok oraz niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków sprawiają, że bezpieczeństwo na drogach zdecydowanie się pogorszyło.
Wypadek, jaki miał miejsce 19 września br. na drodze

namy, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest stosowanie elementów odblaskowych, które w sposób znaczący poprawiają naszą widoczność na drodze. Pamiętajmy,
że jadąc wolniej dajemy sobie czas na podjęcie decyzji i
szansę na bezpieczne dotarcie do celu!
Joanna Kot

DLA LEPSZEJ JAKOŚCI USŁUG
Na początku roku Gmina Tryńcza przystąpiła do
projektu pn. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania
w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” w zadaniu
„Przegląd Standardów Zarządzania Jakością (CAF/PRI)
w JST”, który realizuje Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Celem projektu jest podniesienie efektywności procesów

Ten obraz winien być przestrogą dla użytkowników dróg

krajowej 77 w miejscowości Tryńcza, w wyniku którego
poszkodowanych zostało 7 osób, w tym czworo dzieci,
niech będzie przestrogą dla wszystkich kierowców.
W trosce o bezpieczeństwo zachowajmy rozwagę
i rozsądek na drodze.
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Omówienie procesu wdrożenia modelu CAF

zarządzania w jednostkach samorządowych poprzez
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stworzenie systemu wsparcia wdrażania wspólnej
metody oceny (ang. CAF), w tym procesu poświadczenia
jakości zastosowania tej metody. 23 września br.
w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie
informacyjno – warsztatowe poprowadzone przez
eksperta ds. wdrażania CAF, w którym wzięli udział
wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Tryńcza. Ekspert
Katarzyna Białecka spotkała się także z wójtem,
Ryszardem Jędruchem w celu omówienia szczegółów
realizacji projektu. W dniach 6-7 października br.
w ramach projektu odbyły się kolejne, tym razem
dwudniowe warsztaty, podczas których powołany zespół
pracowników nabył umiejętności do wprowadzenia
procesu
doskonalenia
organizacji

przy wykorzystaniu „10 kroków doskonalenia organizacji
według metody CAF”. Warsztaty miały także na celu
przygotowanie urzędu do udziału w procedurze
poświadczenia jakości zastosowania CAF, co jest
kluczowym elementem projektu.
Cały projekt finansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego udział
dla gmin jest bezpłatny. Jest to dla nas okazja do
podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, które
będziemy mogli wykorzystać w codziennej pracy.
Dominika Kozak

WARTO WIEDZIEĆ

Dowody osobiste
 W nowym dowodzie osobistym pojawiło się szereg
nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone
zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować.
Znajduje się też informacja o polskim obywatelstwie.
Zniknęły natomiast informacje o kolorze oczu, wzroście,
skan podpisu posiadacza oraz adres zameldowania,
w związku z czym przy każdej zmianie meldunku nie
trzeba będzie wymieniać dowodu.
 Nowe przepisy wprowadzają także zmianę odnośnie
fotografii. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, jakie
obowiązuje w przepisach ustawy o paszportach, czyli
robione „na wprost”, a nie jak dotychczas „lewy półprofil”. Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas można było
złożyć wniosek w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania stałego. Nowy dokument należy odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożony został
wniosek.
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście, na nowym, bardziej przejrzystym formularzu.
 W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun
prawny.



Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma
konieczności wymiany dokumentów.
 Tak, jak do tej pory dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie.
Rejestracja stanu cywilnego

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilne-

go w Tryńczy będzie właściwy, jak dotychczas, dla rejestracji zdarzeń z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów,
które następują na terenie Gminy Tryńcza. Natomiast
odpisy aktów stanu cywilnego można pobrać w każdym
urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Niestety w tym zakresie wydłużył się czas załatwiania spraw
w urzędzie, co związane jest z koniecznością wprowadzenia aktu do centralnego rejestru stanu cywilnego.
Przepisy ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”
wprowadzają terminy wydawania dokumentów i tak,
jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
lub zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu
stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokument zostanie wydany w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a jeżeli wniosek został
złożony do kierownika, który nie przechowuje sięgi terminie 10 dni roboczych.
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu
cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczy to nie tylko osób w stanie
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zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych
wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce
zawarcia
małżeństwa
zapewniające
zachowanie
uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób
obecnych na uroczystości. W myśl nowych przepisów za
zorganizowanie
takiej
uroczystości
przyszli
małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 zł.
Od 1 marca możliwe jest nadawanie dzieciom imion

obcego pochodzenia – nawet takich jak Mercedes,
Takahiro czy Liam. Nie może być ono zdrobniałe,
uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym czy
zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania
przewidziane przez przepisy należy do kierownika USC.
Dziecku można nadal nadać maksymalnie dwa imiona.
Ryszard Matyja

WYNIKI REFERENDUM
Na 6646 uprawnionych do głosowania do urn
poszło tylko 536 wyborców. Frekwencja w gminie
wyniosła 8,07 %. (najwyższa w Głogowcu 21%,
najniższa w Jagielle - niecałe 7 %). Poniżej procentowe
wyniki głosów oddanych na „tak”:

Ryszard Matyja

PAMIĘTAJMY O JUBILATACH
Urząd Stanu Cywilnego w Tryńczy informuje, że
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznacza Jubilatów medalem
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal ten nadaje
się tym parom, które przeżyły w jednym, zgodnym
i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Za
zgodą jubilatów z wnioskiem może wystąpić każda
osoba, która chce ich uhonorować. Gotowe wnioski są do
pobrania ze stronie internetowej u rzędu www.tryncza.eu,
w zakładce karty usług, jak również w urzędzie.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za
pośrednictwem rodziny.

Ryszard Matyja
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MOŻESZ ODZYSKAĆ
CZĘŚĆ AKCYZY
Po raz kolejny rolnicy, którzy złożyli wniosek o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zakupionego do produkcji rolnej w sierpniu
2015 r. otrzymają w październiku 2015 r. pieniądze na
rachunek bankowy podany przez rolnika we wniosku.
Kolejny termin składania wniosków przypada na luty
2016 r. Do tych wniosków należy dołączyć faktury VAT
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
W 2015 roku zostało złożonych 462 wnioski na kwotę
138 tys. zł. Z rocznego limitu, który wynosił 444 tys. zł,
rolnicy wykorzystali tylko 31 % . W ubiegłym roku było
złożonych 452 wnioski na kwotę 131 tys. zł i rolnicy
wykorzystali 29 % rocznego limitu.
Można powiedzieć, że z roku na rok zainteresowanie
ta sprawą minimalnie wzrasta, ale wciąż około 70 %
możliwych środków pozostaje niewykorzystanych, co
obrazuje tabela:
Rok

Liczba

Kwota

do-

Środki nie- wyko-

wniosków

konanego

rzystane w ramach

zwrotu rol-

rocznego limitu

2011

387

nikom
99 tys. zł

299 tys. zł

2012

410

105 tys. zł

339 tys. zł

2013

440

124 tys. zł

320 tys. zł

2014

452

131 tys. zł

313 tys. zł

2015

460

138 tys. zł

306 tys. zł

Maria Grzebyk

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Informujemy o możliwości nabycia działek
stanowiących własność Gminy Tryńcza, zlokalizowanych
na terenie Gorzyc, Jagieły 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
oferty działek, dostępu do mediów i dróg można uzyskać
w Urzędzie Gminy Tryńcza, pok. nr 6 lub telefonicznie
16 642 12 21 wew. 40
Dorota Szelepa
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INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW
PROJEKTU
„BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
W GMINIE TRYŃCZA”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem
terminarza wydarzeń kulturalnych na 2016 r. W dniu
7-8 października br. odbyły się spotkania konsultacyjne
z przedstawicielami poszczególnych sołectw z terenu
gminy. Konsultacje miały na celu wspólne wypracowanie
i ustalenie zakresu, tematyki i schematu planowanych
przedsięwzięć kulturalnych, które odbywać się będą
w każdej miejscowości oraz takich, które w ramach
konsultacji zostaną wspólnie zainicjowane i dzięki
aktywnym działaniom członków różnych grup
społecznych zostaną zrealizowane dla wszystkich
mieszkańców gminy.

Konsultacje na temat planowanych wydarzeń kulturalnych

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego Gminy Tryńcza na spotkanie zaproszeni
zostali przedstawiciele poszczególnych grup społecznych,
w tym: sołtysi i członkowie rad sołeckich,
przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, jednostek OSP,
LKS-ów, dyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek
podległych gminie. Spotkanie prowadził przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Wielgos, który przedstawił
wszystkim założenia strategii, mówiące o potrzebie
aktywnego udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym
gminy oraz o współdziałaniu różnych grup społecznych,
które scala i integruje lokalne społeczeństwo. Wszystkim
uczestnikom spotkań dziękujemy za obecność i aktywny
udział.

Od połowy 2014 r. realizujemy projekt pn. „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”,
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W projekcie bierze udział 200 gospodarstw z terenu
gminy, które na przełomie maja i czerwca 2015 r.
otrzymały zestawy komputerowe (komputer stacjonarny
+ drukarka) wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Sprzęt przekazany został w ramach umowy o warunkach
i zasadach zapewnienia dostępu do sieci Internetowej
oraz powierzenia w tym celu sprzętu komputerowego
w użyczenie. Umowa obowiązuje do 31.12.2020 r.
i określa obowiązki beneficjenta wiążące się, m.in.
z prawidłowym użytkowaniem powierzonego sprzętu.
Otrzymaliśmy
także
zgodę
na
wykorzystanie
dodatkowych środków na zakup sprzętu dla dodatkowych
15 beneficjentów. Do 18 września br. zainteresowane
osoby spełniające kryteria mogły ubiegać się o udział
w projekcie. Zakwalifikowane osoby objęte będą również
szkoleniem z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z założeniami projektu
przekazany sprzęt przede wszystkim ma umożliwić
dostęp do rynku pracy i edukacji, umożliwić
podnoszenie wiedzy na temat UE i funduszy unijnych
oraz podnoszenie kompetencji zawodowych. Umowa
zabrania pobierania niedozwolonych (nielegalnych)
plików, w tym, m.in. gier, filmów, aplikacji, programów.
Dotychczas zgłaszane awarie w większości przypadków
dotyczą niewłaściwego użytkowania sprzętu, m.in.
instalacja niewiadomego pochodzenia plików, które
uszkadzają system operacyjny czy uszkodzenia
mechaniczne, np. monitora. Są to awarie, których
gwarancja nie obejmuje, ponieważ powstają z winy
użytkownika. Jednak, jak dotąd firma serwisująca
wykazywała się zrozumieniem i realizowała naprawy
bezkosztowo.
Ponadto informujemy, że wszelkie awarie
otrzymanego sprzętu i sygnału Internetowego należy
zgłaszać pod wskazane niżej numery:
Awarie sprzętu komputerowego:
SERWIS: (24) 367 20 70
Awarie sieci internetowej:
SERWIS: 17 785 00 01 lub 501 230 103
Natomiast wszelkie inne sprawy związane z udziałem
w projekcie można konsultować z pracownikiem Urzędu
pod nr tel (16) 642 12 21, wew. 29.

Dominika Kozak
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KZB W NOWEJ FORMIE ORGANIZACYJNEJ

Stan dotychczasowy
Komunalny Zakład Budżetowy nieposiadający
osobowości prawnej, działał w oparciu o zatwierdzony
statut przez Radę Gminy i na jej odpowiedzialność.
Innymi słowy, jego usługi nie podlegały mechanizmowi
rynkowemu /konkurencji/, a wszelkie ewentualne jej
straty w działalności gospodarczej zobowiązana była
pokryć Rada Gminy. W tym miejscu należy wyjaśnić,
skąd Rada Gminy posiada na te cele środki finansowe?
Najkrótsza odpowiedź – od podatnika, czyli od lokalnego
obywatela, w sposób bezpośredni lub pośrednio
przypisanych ustawowo jego udziałów w podatkach.
Rozsądek nakazuje racjonalnie i sprawiedliwie nimi
zarządzanie.
W dotychczasowej formule organizacyjnej Rada Gminy
powierzyła zakładowi wykonywanie następujących
zadań: obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie oraz prace
remontowo-budowlane. Mankamentem prawnym dla
podobnych zakładów jest zakaz realizacji zamówień na
zewnątrz, w tym dla osób fizycznych i prawnych, co
skutkuje brakiem możliwości pozyskiwania dodatkowych
dochodów.
Stan prawny po utworzeniu Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o
Podstawą prawną działalności spółki będzie Kodeks
Spółek Handlowych. Organizacja uzyska status osoby
prawnej, która na własny rachunek i odpowiedzialność
zacznie prowadzić działalnością gospodarczą.
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Wyposażona zostanie w kapitał zakładowy wniesiony
aportem w formie udziałów odpowiadającej wartości
majątku księgowego, tj. 28 mln złotych. Organem
stanowiącym będzie w 100% Gmina Tryńcza, w imieniu
której obowiązki właściciela będzie pełnił wójt gminy.
Funkcję kontrolno-zarządzającą powierzy się Radzie
Nadzorczej. Przy wykorzystaniu już działającej Rady
Nadzorczej
Lokalnego
Funduszu
Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Tryńcza Sp. z o.o. jej
funkcjonowanie
nie obciąży finansowo powołanej
organizacji. Funkcję
wykonawczą pełnił będzie
jednoosobowy zarząd spółki. Właściciel dokona wyboru
prezesa zarządu w formie konkursu. Dementuję fałszywe
informacje, jakoby inne podmioty prawne lub osoby
fizyczne miały przejąć majątek zakładu. Obecna Rada
Gminy i kolejne Rady będą za pośrednictwem wójta
wywierać wpływ na funkcjonowanie spółki.
Możliwe korzyści /oczekiwania/ ze zmiany
organizacyjnej.
1. Rozszerzenie rynku usług, zarówno dla osób
prawnych, jak i fizycznych.
2. Redukcja dotychczasowych kosztów ogólnych KZB
poprzez zwiększenie konkurencyjności rynkowej.
3. Zwiększenie asortymentu usług przy wzroście
zatrudnienia.
4. Racjonalne wykorzystanie majątku i sprawniejsze nim
zarządzanie.
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5. Zatrzymanie trendu strat i obciążenia budżetu gminy
dodatkowymi kosztami.
6. Właścicielskie korzyści z majątku – dywidenda.
Dlaczego dokonujemy zmiany?
Jak wcześniej wykazałem działalność usługowa KZB
odbywa się na kilku płaszczyznach. Łącznie wartość
roczna przychodów netto ze sprzedaży kształtuje się na
poziomie 2,3 mln złotych. Analizując koszty działalności
i w zestawieniu do sprzedaży według ich miejsc, powstaje
problem. Ocena sprawozdania finansowego za 2014 oraz
osiem miesięcy bieżącego roku dyktuje podejmowanie
zdecydowanych zmian z uwagi na:
1) ograniczone zapotrzebowanie na prace remontowobudowlane kierowane z budżetu gminy – inwestycje
gminne głównie oparte są na drogownictwie
i budowach specjalistycznych, do których KZB jest nie
przygotowane;
2) KZB, nie ograniczając kosztów ogólnych własnej
działalności, rozpoczyna generować stratę /koniec
sierpnia 2015 na kwotę 139 tys. złotych/. Zakład, jak
wcześniej informowałem działa na odpowiedzialność
gminy. Czyli stratę należy pokryć ze środków
publicznych;
3) koniecznością
staje
się
pozyskiwanie
robót
zewnętrznych, których w obecnym stanie prawnym nie
można było prowadzić;
4) zachodzi więc pytanie czy zwalniać pracowników, czy
poszukiwać nowych form aktywności zawodowych?

Co z ceną wody i ścieków?
Cenę za wodę i ścieki zatwierdza Rada Gminy na
podstawie przedłożonej kalkulacji przez KZB. Cena
zawiera koszty eksploatacyjne i ogólne Zakładu.
Natomiast nie zawiera kosztów amortyzacji, czyli
odtworzenia majątku. Przyjmując, że wartość majątku
wynosi 28 mln złotych /minus dotychczasowe
umorzenie/, udział amortyzacji powinien kształtować się
na poziomie 400 tys. złotych rocznie. Na odtworzenie
majątku w okresie ostatnich pięciu latach Rada Gminy
przeznaczyła 3,2 mln złotych, jednocześnie nie wyrażając
zgody na naliczenia amortyzacji obciążającej odbiorców.
Musimy mieć świadomość, że na tę wartość nie zaspokaja
innych potrzeb społecznych w zamian za tańszą cenę
wody i ścieków. Innym instrumentem wsparcia
obywatelskiego jest dotacja udzielana zakładowi na
poziomie 450 tys. złotych rocznie. Wyjaśniam, że
powyższe środki pochodzą z dochodów gminy, czyli od
podatnika. Problem polega na tym, że pomimo
kierowania tak dużej pomocy finansowej do KZB, Zakład
w bieżącym roku wykazuje stratę z działalności.
Dodatkowym problemem jest kwestia ściągalności
należności od odbiorców za wodę i ścieki. Należności
długoterminowe wynoszą 60 tys. złotych. Niestety,
niektórzy odbiorcy regularnie unikają terminowego
obowiązku płacenia. Bardziej obawiają się zakładu
energetycznego czy gazowniczego, gdzie działania

egzekucyjne są natychmiastowe. Liberalna polityka KZB
nie wymusza na części naszego społeczeństwa do
obowiązku płacenia za media. W większości są to
przypadki nie wymagające wsparcia pomocowego lecz
z jawnego nieposłuszeństwa. Za pomocą niniejszego
artykułu apelujemy do
nieuczciwych odbiorców
o obywatelską postawę w tym względzie.
Co z ceną wody po zmianach? – uzależniona będzie
przede wszystkim od kreatywności nowego podmiotu
oraz skłonności kolejnych rad gmin do wsparcia
finansowego. Musimy jednak pamiętać, że na wsparcie
oczekuje wiele innych instytucji czy organizacji
z terenu naszej gminy. Nie wolno nam marnować szansy
na możliwe lepsze i tańsze zarzadzanie mieniem
komunalnym, które wpłynie korzystnie dla dobra
mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wielgos

GOSPODARUJEMY
NIERUCHOMOŚCIAMI
Gmina Tryńcza każdego roku podejmuje szereg
działań związanych z gospodarką nieruchomościami,
zarówno tymi które stanowią własność gminy, jak
i z nabywaniem nowych.
W od ubiegłego roku staraliśmy się o nieodpłatne
przejęcie budynku byłej strażnicy kolejowej w Wólce
Małkowej będącej w zarządzie PKP.
Nieodpłatne
przekazanie na rzecz gminy było możliwe dopiero po
wyczerpaniu
możliwości
ewentualnej
sprzedaży
nieruchomości przez PKP.
Na początku września br. otrzymaliśmy informację
od zarządcy obiektu o wdrożeniu procedury
nieodpłatnego przekazania, a transakcja ujęta jest
w planie na 2016 r. W ślad za tą informacją na
wrześniowej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała
wyrażająca zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Tryńcza prawa własności byłej strażnicy kolejowej, która
wykorzystana będzie jako atrakcja turystyczna,
zlokalizowana w pobliżu spływu kajakowego.
Trwa także procedura związana z przejęciem na rzecz
gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, a będącej we wcześniejszym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Mowa o budynku administracyjno – mieszkalnym,
który wykorzystywany był na potrzeby Posterunku
Policji w Tryńczy oraz mieszkanie służbowe.
W tej sprawie również podjęta została uchwała Rady
Gminy wyrażająca zgodę na przejęcie przedmiotowej
nieruchomości.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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LEPSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA
W okresie letnio – jesiennym, jak co roku, realizujemy remonty dróg gminnych, które systematycznie podnoszą standard infrastruktury drogowej na naszym terenie.
Do tej pory wyremontowano drogi objęte zadaniem w
ramach
Funduszu
Sołeckiego,
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, usuwania skutków
powodzi oraz NPPDL. Pierwsze zadanie objęło łącznie
17 odcinków dróg we wszystkich sołectwach.

Wyremontowana droga w Gniewczynie Trynieckiej do OSP

Droga gminna po remoncie w Jagielle „Małej”

Gniewczyna Łańcucka - Zawisłocze

Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Wólce Małkowej

Nowa nawierzchnia w Gorzycach - Cierpisze

Wyremontowana droga w Ubieszynie
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Nawierzchnia części z nich utwardzona została tłuczniem kamiennym, cześć skropieniem przy użyciu emulsji
i grysów, a część masą asfaltową. Drogi dojazdowe do
gruntów
rolnych
w
Tryńczy,
Gorzycach
i Jagielle utwardzone zostały tłuczniem kamiennym, ułatwiając dojazd sprzętem rolniczym do gruntów rolnych.
Dominika Kozak

Echa znad Sanu i Wisłoka

PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH
Od sierpnia br. mieszkańcy przysiółka Zawisłocze
w
Gniewczynie
Łańcuckiej
mogą
korzystać
z wyremontowanej drogi gminnej, która znacznie ułatwia
dojazd do ich posesji. Modernizacja drogi polegająca na
wyrównaniu, utwardzeniu i ułożeniu nawierzchni z masy
asfaltowej na długości prawie 1 km, realizowana była
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Dzięki złożonemu we wrześniu ubiegłego
roku wnioskowi o dofinansowanie, otrzymaliśmy
dotację, która w połowie pokryła koszty zadania.
Z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej i radnych
skierowane zostało pismo do Wójta Gminy Grodzisko
Dolne z prośbą o wykonanie remontu dalszego odcinka
w/w drogi, który zlokalizowany jest na terenie wsi
Zmysłówka, argumentując że z drogi gminnej korzystają
mieszkańcy obu gmin. W odpowiedzi Wójt Gminy
Grodzisko Dolne poinformował, że w chwili obecnej
zakończyły się remonty dróg, natomiast deklaruje, że
przedmiotowy remont zostanie ujęty w planie na przyszły
rok.
- „Mamy nadzieję, że gmina Grodzisko Dolne dotrzyma
słowa i brakujący odcinek zostanie zmodernizowany
w następnym roku, i wtedy zarówno nasi mieszkańcy, jak
i sąsiedniej gminy będą mogli bezproblemowo korzystać
z drogi” – mówi radna, Danuta Mucha.

Radni i sołtys z dumą prezentują nową drogę.

W bieżącym roku również aplikujemy o dotację
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na przebudowę ciągu dróg gminnych
w Tryńczy, Ubieszynie, Wólkce Ogryzkowej, Gorzycach
i Jagielle, o łącznej długości 7 km. Termin naboru trwa
od 1 do 30 października 2015 r.
Dominika Kozak

BATALIA O REMONT DROGI
Na remont drogi powiatowej relacji Gorliczyna –
Wólka Pełkińska przez Jagiełłę oczekują przede
wszystkim mieszkańcy Jagiełły. Zauważalna jest gorsza
jakość tej drogi w stosunku do odcinków dróg
powiatowych, na których już przeprowadzono
modernizację.

Maria Chmura apeluje o remont drogi powiatowej.

- „Każdy, kto tędy przejeżdża widzi, że droga jest
zaniedbana i wymaga szybkiego remontu. A korzystają
z niej nie tylko mieszkańcy Jagiełły, ale całego powiatu.
Mieszkam przy tej drodze i na co dzień odczuwam
uciążliwości związane z brakiem odpowiedniego
pobocza, nierównościami i dziurami w jezdni. Mam
nadzieję, że powiat weźmie to pod uwagę i w przyszłym
roku w końcu doczekamy się remontu” – mówi członkini
Rady Sołeckiej Maria Chmura.
Z propozycją przebudowy w/w dróg Starosta
Przeworski zwrócił się do Wójta Gminy Tryńcza,
proponując 50 % udział finansowy w wysokości 1,1 mln
zł, a pozostałe 50 % ma pochodzić ze środków unijnych
bez udziału własnego powiatu. Inwestycja miałaby być
realizowana w przyszłym roku w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2020”. Powiat zamierza złożyć wniosek
o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych,
a kwota zgłoszona do zabezpieczenia w budżecie miałaby
stanowić wymagany wkład własny, który w całości
pokryłby budżet gminy Tryńcza. Nie zgadza się na to
Rada Gminy Tryńcza.
- „Proponujemy dofinansowanie ze środków własnych
na poziomie 550 tys. zł, a pozostałe środki powinna
zabezpieczyć Rada Powiatu oraz NPPDL. W tym celu
zaprosiliśmy na posiedzenie Rady Gminy radnych Rady
Powiatu, którzy kolejny raz nie w pełni skorzystali
z debaty o ważnych sprawach dla naszej gminy, w tym
omawianej
drogi
powiatowej.
Radę
Powiatu
reprezentował Krzysztof Bartuś i Jadwiga Gwóźdź,
natomiast Zygmunt Zielonka i Tadeusz Walkiewicz nie
byli obecni. Przy obecnym poziomie zadłużenia dalsze
inwestycje na kredyt przy zagrożeniach osiągania
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dochodów własnych gminy mogą doprowadzić do utraty
płynności finansowej. Kolejny raz podnosimy,
że właściciel drogi zobowiązany jest do utrzymania
własnego majątku. Oczekujemy, że Rada Powiatu oraz
starosta przy mocnym wsparciu radnych z terenu naszej
gminy z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa
zweryfikują własne stanowisko w tej sprawie” – wyjaśnia
przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos.
Takie stanowisko przyjęła Rada Gminy na wniosek
Komisji ds. rolnictwa, gospodarki terenami, rozwoju,
ochrony środowiska i p. pożarowej, a także Komisji ds.
budżetu i finansów.
Dominika Kozak

MODERNIZACJA WDK
Trwa przebudowa budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Jagielle. Do chwili obecnej dobudowana
została nowa część obiektu. Wykonawca wymienił także
bramę wjazdową dla OSP. Zrealizowane zostały prace
przy instalacji elektrycznej oraz powstała nowa
konstrukcja dachowa. Zakres inwestycji obejmuje jeszcze
przebudowę wejścia, wykonanie dwóch podjazdów dla
osób niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz budynku
na parterze powstaną 3 sanitariaty, w tym jeden
przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dwie
sale. Przebudowie poddana będzie także kuchnia, przy
której usytuowane będą 3 małe pomieszczenia
magazynowe, służące do przechowywania wyposażenia
kuchennego.

PO REMONCIE DROGA POWIATOWA
Na przełomie czerwca i lipca br. wykonany został
remont drogi powiatowej relacji Gniewczyna –
Grodzisko, od mostu na rzece Wisłok w kierunku
Grodziska realizowany w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Inwestorem zadania był Powiat
Przeworski, który otrzymał środki zewnętrzne na
realizację remontu, natomiast wymagany wkład własny
w całości pokryty został z budżetu gminy Tryńcza, która
przeznaczyła na ten cel 65 tys. zł. Na remontowanym
odcinku wykonawca położył nową nawierzchnię z masy
mineralno – bitumicznej, która znacznie poprawiła stan
techniczny drogi.

Radny Tadeusz Korpeta przed modernizowanym WDK w Jagielle.

Stanisław Kogut na zmodernizowanej drodze.

- Droga była bardzo zniszczona, zwłaszcza na tym
odcinku, dlatego od dłuższego czasu zabiegaliśmy
w starostwie o jej remont. Udział finansowy z budżetu
gminy oraz dodatkowe środki z zewnątrz pozwoliły na
wykonanie modernizacji, która na pewno poprawiła
jakość całej trasy. – mówi z zadowoleniem radny
Stanisław Kogut.
Dominika Kozak
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Dodatkowo, wykonawca zabuduje balkon, tworząc
w ten sposób pomieszczenie chłodne. Na piętrze
powstanie taras oraz sala taneczna. 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 roku. Inwestycję realizuje
konsorcjum firm: Firma Budowlana GRP Piotr
Gimlewicz z/s w Jarosławiu oraz APIS S.A.
- Prace cały czas trwają. Ich zakres jest obszerny,
dlatego wymagają sporo czasu, ale na pewno
w przyszłym roku będziemy mogli już cieszyć się
z nowego domu kultury. Życzyłbym sobie, aby tętnił
życiem i skupiał mieszkańców przy okazji różnych
uroczystości – mówi radny, Tadeusz Korpeta.
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ZWIĘKSZAMY OFERTĘ REKREACYJNĄ

Kończące się prace związane z wydobyciem kruszywa
na potrzeby budowy autostrady A-4, pozwolą wykorzystać powstałe wyrobisko w Gniewczynie na akwen rekreacyjny. Na ostatniej sesji Rady Gminy, radni przyjęli
uchwały w sprawie zmiany studium oraz opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla
terenów
po
eksploatacji
kruszywa
w Gniewczynie Łańcuckiej – Zakręcie. Dzięki temu już
wkrótce opracowany zostanie kompletny projekt budowlany, który wstępnie zakłada budowę ścieżek rowerowych
wokół zalewu, powstaną także boiska do piłki plażowej,
przystań dla sprzętu wodnego, grzybek taneczny, nowoczesna strefa fitness oraz plac zabaw dla najmłodszych.
Projekt określa także budowę niezbędnego zaplecza sanitarnego i parkingowego.
Na planowaną w latach 2016 – 2017 inwestycję aplikować będziemy o dotację ze środków unijnych
w nowym okresie programowania. Oprócz obiektów
sportowo – rekreacyjnych i spływu kajakowego, będzie to
na pewno najlepsza oferta rekreacyjna w naszej gminie.
Dominika Kozak

BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM

Dzięki dobrej współpracy z biurem Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych w Jarosławiu, które
pośredniczyło w aplikowaniu o środki z funduszu
prewencyjnego TUW, otrzymaliśmy wsparcie finansowe
na zakup systemu monitoringu dla Zespołu Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej. Fundusz prewencyjny
wspomaga działania związane z prewencją i poprawą
bezpieczeństwa. W ramach zadania we wrześniu
zamontowane zostały łącznie 4 kamery wraz
z niezbędnym osprzętem, monitorujące w technologii
IP bramę wjazdową, boisko oraz szatnię. Monitoring
objął miejsca najbardziej narażone na ryzyko związane
m.in. z wtargnięciem niepowołanych osób na teren szkoły
czy kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni.

Jedna z kamer monitoringu w ZS w Gniewczynie

- System monitoringu coraz częściej instalowany jest
w placówkach szkolnych, dlatego cieszę się, że również
w naszej szkole będzie funkcjonował. Mam nadzieję, że
wpłynie on pozytywnie przede wszystkim na
bezpieczeństwo uczniów i pracowników Zespołu Szkół –
mówi Barbara Tytuła dyrektor ZS w Gniewczynie. Do
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych aplikowaliśmy
jeszcze o środki na zakup sprzętu do nauki pierwszej
pomocy realizowanej w ramach przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa w postaci manekinów i zestawów do
pozorowania ran dla Zespołu Szkół w Gorzycach,
Gniewczynie i Tryńczy. Złożone wnioski oczekują
jeszcze na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.
Dominika Kozak

PROJEKTUJEMY NOWE OŚWIETLENIE
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest jednym
z priorytetowych zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Na początku
roku oświetlone zostały kolejne ulice w poszczególnych
miejscowościach, dzięki czemu mieszkańcy mogą bezpiecznie poruszać się po drodze w godzinach wieczornych.
W
miarę
potrzeb
związanych
z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych i nie
tylko, projektujemy dalszą rozbudowę sieci oświetlenia
na terenie gminy, tj:
- Gorzyce – Cierpisze,
- Ubieszyn (koło mostu), nowe osiedle i „Mały Ubieszynek”,

- Jagieła „Mała” i droga obok stacji ujęcia wody,
- Głogowiec – Ilki,
- Wólka Ogryzkowa do Gorzyc – przy drodze krajowej,
- Gniewczyna Łańcucka – Zawisłocze Duże i Zakręcie,
- Gorzyce (rondo i parking),
- Gniewczyna Tryniecka w kierunku Białobrzeżek
(oświetlenie solarne) .
Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, realizacja odbywać się będzie zgodnie z najpilniejszymi potrzebami oraz możliwościami
finansowymi w najbliższych latach, tak aby systematycznie podnosić komfort i bezpieczeństwo użytkowników
dróg zlokalizowanych na terenie gminy.
Dominika Kozak
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ROWEREM WZDŁUŻ WISŁOKA

LEPSZA WODA DLA MIESZKAŃCÓW

Ujęta w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi budowa
ścieżki
rowerowej
wzdłuż
brzegu
Wisłoka
w Gniewczynie Łańcuckiej otrzymała dofinansowanie
z
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego w ramach Programu Odnowy Wsi.

W okresie letnim trwały prace modernizacyjne stacji
ujęcia wody w Jagielle, realizowane równocześnie
z rozbudową sieci wod – kan w Tryńczy i Wólce
Ogryzkowej
na
terenach
nowych
osiedli
mieszkaniowych. Zakres inwestycji obejmował prace
modernizacyjne zbiorników, wymianę rur, budowę
ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
Przy okazji realizacji innego zadania, wcześniej
wymieniona została także szafa sterownicza oraz
zamontowano agregat prądotwórczy. W związku
z prowadzonymi pracami polegającymi m.in. na
testowaniu procesu technologicznego, w okresie
wakacyjnym mieszkańcy mogli odczuwać pewne
uciążliwości związane, np. z żółtawym zabarwieniem
wody. Było to jednak nieuniknione. Obecnie inwestycja
została zakończona i odebrana przy udziale wykonawcy,
tj. firmy Sanitex Sp. z o.o. z/s w Tryńczy, pracowników
Urzędu, Komunalnego Zakładu Budżetowego oraz
inspektora nadzoru. Dzięki wykonanej modernizacji
poprawiła się przede wszystkim jakość dostarczanej do
mieszkańców wody oraz wydajność stacji. Zmniejszyło
się także ryzyko występowania awarii urządzeń, które
doprowadzały do przerw w dostawie wody.

Tędy będzie przebiegać ścieżka rowerowa

Złożony na początku maja br. wniosek
o dofinansowanie tego zadania został rozpatrzony
pozytywnie, dlatego też jeszcze w tym roku wykonana
zostanie ścieżka biegnąca od mostu do ujścia Mleczki,
tworząc spójny szlak ze spływem kajakowym. Realizacja
polegać będzie na oczyszczeniu terenu z zakrzaczeń
i chwastów oraz profilowaniu i zagęszczeniu podłoża tak,
aby przejazd rowerem był bezpieczny i komfortowy.
Otrzymana dotacja w połowie pokryje koszty
przedsięwzięcia, które zwiększy ofertę rekreacyjną
dostępną dla mieszkańców. Dzięki inicjatywnie sołtysa
Romana Kozyry jest to już drugie zadanie
współfinansowane ze środków Programu Odnowy Wsi.
W ubiegłym roku Gniewczyna Łańcucka otrzymała
wsparcie na budowę grzybka tanecznego przy WDK.
- Myślę, że uda nam się jeszcze zorganizować jesienny
rajd rowerowy nową ścieżką, na który już teraz
zapraszam. Trasa może nie jest zbyt długa, ale dla
początkujących w sam raz – mówi z zadowoleniem,
sołtys Roman Kozyra.
Dominika Kozak

Stacja Ujęcia Wody w Jagielle

Całość zamówienia współfinansowana była w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013”. Koszty inwestycji to ponad
1,4 mln zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła
841 tys. zł.
Dominika Kozak

USUWAJMY CHWASTY
Dbanie o czystość i porządek na terenie gminy to
nasza wspólna sprawa. Obowiązkiem właścicieli,
posiadaczy, zarządców, użytkowników wieczystych oraz
dzierżawców gruntów jest wykaszanie traw oraz
niszczenia chwastów w obrębie swoich nieruchomości.
Prace porządkowe są istotne nie tylko ze względów
estetycznych. Zachwaszczone grunty i niewykoszone
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trawy stanowią bowiem zagrożenie dla upraw rolniczych,
ogrodniczych
oraz
stwarzają
niebezpieczeństwo
pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw
rolnych i lasów.
Wysiew chwastów z zaniedbanych działek jest dużą
uciążliwością dla użytkowników sąsiednich terenów,
którzy narażeni są w związku z tym na większe koszty
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związane z pielęgnacją swoich upraw. Niekiedy sołtysi
oraz urzędnicy są zmuszeni interweniować u właścicieli
gruntów, którzy nie zajmują się pielęgnacją własnego
terenu.

Z danych przekazanych przez sołtysów wsi wynika, że
problem odłogowanych i zachwaszczonych gruntów
nadal istnieje. Sprawa nie powinna być bagatelizowana,
ponieważ grunty te mogą stanowić zagrożenie dla całej
gminnej społeczności. Rolnicy, którzy złożyli wnioski w
ARiMR powinni wiedzieć, że utrzymanie kultury rolnej
jest również jednym z warunków otrzymania dopłat.
Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy wizerunek naszej
gminy.
Maria Grzebyk

ROZBUDOWA SIECI
Mając na uwadze potrzeby związane z rozbudową
sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy, które
wynikają przede wszystkim z powstawaniem nowych
terenów
mieszkalnych,
podejmujemy
działania
zmierzające do ciągłej rozbudowy sieci, umożliwiając
mieszkańcom wykonanie przyłącza. W chwili obecnej na
etapie uzgodnień są nowe projekty rozbudowy sieci w:
- Jagielle od SUW w kierunku lasu (budownictwo
mieszkaniowe);
- Tryńcza centrum (budownictwo mieszkaniowe);
- Gniewczyna Łańcucka w kierunku Zakręcia
(budownictwo mieszkaniowe);
- Gniewczyna Łańcucka za FW (tereny inwestycyjne);
- Gorzyce – Wólka Ogryzkowa wzdłuż DK 77
(budownictwo mieszkaniowe).
Po zakończeniu procedur związanych z uzgodnieniem
inwestycji, dokumenty i wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę zostanie skierowany do Starostwa
Powiatowego w Przeworsku. Projekty inwestycyjne będą
musiały zostać uwzględnione w projekcie budżetu na
2016 rok, o czym zadecyduje Rada Gminy. Zatwierdzone
zadania będą sukcesywnie realizowane w przyszłym roku
zgodnie z najpilniejszymi potrzebami.
Na podstawie składanych przez mieszkańców
wniosków o wydanie warunków technicznych dla
wykonania przyłącza oraz na podstawie analizy terenu,
przekroju sieci i możliwości wykonania ewentualnych
przyłączy, podejmowana zostaje decyzja o potrzebie
dalszej rozbudowy sieci, tak aby nadal spełniała
odpowiednie standardy.

Dominika Kozak

USUWANIE ETERNITU W GMINIE
Od 2012 r. Gmina Tryńcza uczestniczy w akcji
polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych i składowanych na terenie posesji.
Celem tej akcji, zgodnie z „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza
na lata 2012 – 2032”, jest stopniowa eliminacja eternitu
z naszych dachów oraz bezpieczne i prawidłowe jego
unieszkodliwianie, jak również edukacja w tym zakresie.
Należy podkreślić, że akcja usuwania azbestu z terenu
posesji cieszy się wśród naszych mieszkańców dużym
zainteresowaniem. Na ten cel w latach 2012-2015
pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w wysokości 135,764 tys. złotych, za którą udało się
usunąć ponad 388 ton wyrobów zawierających azbest od
149 właścicieli gospodarstw. W roku bieżącym Gmina
Tryńcza po raz czwarty otrzymała dofinansowanie
z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 13 439 zł, za które
planuje się usunąć ok. 36 ton azbestu od 16 właścicieli
gospodarstw. Wykonawcą zadania jest firma Środowisko
i Innowacje sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczempy
wyłoniona w drodze przetargu, posiadająca stosowne
uprawnienia na odbiór i transport odpadów
niebezpiecznych. W chwili obecnej prace związane
z usuwaniem azbestu są kontynuowane, a zakończenie
ich planowane jest w terminie do końca września 2015 r.

Usuwanie eternitu z dachu.

Informujemy, że nasza gmina w roku przyszłym
planuje również przystąpić do realizacji kolejnego etapu
prac związanych z usuwaniem azbestu z chwilą
ogłoszenia
konkursu
o
naborze
wniosków
o
dofinansowanie
zadania
przez
WFOŚiGW
w Rzeszowie w ramach dostępnych środków
finansowych na rok 2016.
Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich
nieruchomościach
wyroby
zawierające
azbest,
a chciałyby je usunąć w sposób legalny, korzystając
z dotacji na ten cel, mogą w terminie do końca 2015 roku
składać wnioski w Urzędzie Gminy Tryńcza. Wszelkich
informacji dotyczących zasad dofinansowania prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Tryńcza, pok. Nr 3,
tel: (16) 642 12 21. Liczymy, iż kolejna akcja spotka się z
jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż
realizacja programu usuwania azbestu leży w naszym
wspólnym interesie – wpłynie korzystnie na poprawę
jakości środowiska naturalnego, a także na poprawę
zdrowia mieszkańców.
Stanisław Nowak
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ZADBAJMY O PORZĄDEK!
Każdy z nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej
i estetycznej okolicy. Wszyscy lubimy, gdy w naszym
otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy z nas dba
o czystość chodników, placów oraz terenów, z których
korzysta? Niestety nie.
Narzekając na nieporządek pamiętać należy,
że utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy jest
nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również
i mieszkańców. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku, przez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych,
- przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych i pozbywanie się ich w sposób
zgodny z przepisami ustawy oraz z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tryńcza.

REMONT STOŁÓWKI NA FINISZU
Dobiega końca remont szkolnej stołówki
w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
wykonywany przez pracowników Komunalnego Zakładu.
Prace rozpoczęły się pod koniec sierpnia, a zakończone
zostaną w październiku br. W pomieszczeniach jadalni
i
kuchni
wymieniono
wewnętrzną
instalację
wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

Już niebawem uczniowie szkoły będą mogli korzystać z nowej
stołówki

Wstawiono również nowe drzwi. Następnie przystąpiono
do skuwania starych tynków oraz podłóg i wykonania
nowych. Po tak zwanych mokrych robotach, układana jest
glazura, terakota, są malowane ściany. Po zakończeniu
remontu dzieci będą spożywać posiłki w dużo lepszych
warunkach.
Władysław Tytuła
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Zgodnie z tymi przepisami właściciele nieruchomości
zobowiązani są nie tylko do utrzymania czystości
i porządku w obrębie swoich posesji, ale również
chodników, tj. do
niezwłocznego uprzątania z nich
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń ( również
trawy).
Uchylanie się od obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku ciążącego na
właścicielach nieruchomości podlega karze grzywny!
Nasza gmina posiada duże walory przyrodniczo –
krajobrazowe, dlatego zwracam się do wszystkich
Państwa z apelem o wspólne dbanie o teren, którego
wszyscy jesteśmy gospodarzami, pamiętając o tym, że
nasze otoczenie świadczy o nas. A to właśnie ono szczególnie zaśmiecone lasy odsłaniają smutną prawdę
o negatywnych zachowaniach
części mieszkańców
w zakresie utrzymania czystości i porządku. Nie bądźmy
bierni – potrafmy zwracać uwagę na te zachowania
mieszkańców, które przyczyniają się do pogarszania
wizerunku naszej gminy.
Stanisław Nowak

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Segregowanie odpadów komunalnych na terenie
posesji pozwala na gospodarowanie nimi w sposób
efektywny ekologicznie i ekonomicznie, między innymi
poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających
na składowiska, jak również zmniejszenie ilości odpadów
trafiających do pojemnika przeznaczonego do
gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.
Ważnym elementem systemu gospodarowania
odpadami jest selektywna segregacja odpadów
komunalnych
u
źródła,
prowadzona
już
w gospodarstwach domowych. Ustawodawca nakazał
wprowadzenie dwóch stawek opłat dla mieszkańców.
Niższą dla tych, którzy będą prowadzili segregację
odpadów komunalnych oraz wyższą dla osób
przekazujących zmieszane odpady. Różnica w opłatach
wynika z faktu, że odpady zmieszane muszą zostać
poddane
segregacji
przez
firmy
zajmujące
się zagospodarowaniem odpadów .
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi
wypełnić deklarację, w której określa wysokość
ponoszonej opłaty za wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel
nieruchomości
zadeklarował
selektywną
zbiórkę
odpadów i nie dopełnił tego obowiązku, przedsiębiorca,
który będzie odbierał odpady komunalne, przyjmuje
je jako odpady zmieszane i powiadomi o tym gminę.
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych jest
obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie, wobec czego jego
niedopełnienie jest wykroczeniem.
Odpady komunalne zbierane przez właścicieli
w sposób selektywny należy gromadzić w workach
o pojemności 601:
a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały,
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b) papier - kolor niebieski,
c)
tworzywa
sztuczne,
małe
opakowania
wielomateriałowe - kolor żółty,
d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem
odpadów zielonych - kolor brązowy.
Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić
w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź metalowego

NIE PALMY ŚMIECI !
Spalanie
odpadów
z
tworzyw
sztucznych
w ogrodowych ogniskach i domowych piecach
i kotłowniach występuje na terenie całego kraju. Spalanie
tych odpadów występuje także na terenie naszej gminy.
Problem szczególnie nasila się w okresie jesiennozimowym, czyli w tzw. okresie grzewczym, w którym
część osób próbując oszczędzać drzewo i węgiel - spala
odpady wytwarzające toksyczne związki. Towarzyszą
temu przykre gryzące zapachy oraz zabarwione na
pomarańczowo lub czerwono dymy, unoszące się
w różnych miejscach i porach dnia. Oprócz przykrych
zapachów - spalaniu w piecach domowych i kotłowniach
takich odpadów jak plastikowe butelki i opakowania,
folie, ścinki z gumy, sztucznej skóry, tkaniny, opony czy
odpady z płyt wiórowych, towarzyszy uwalnianie się do
powietrza m.in. metali ciężkich, dioksan i wielu innych
związków mających bardzo negatywny wpływ na
środowisko oraz zdrowie człowieka. Nie narażajmy więc
siebie, rodziny i sąsiadów na wdychanie toksycznych
związków powstających w procesie spalania odpadów.
Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

oraz w workach w kolorze czarnym.
Właściciel nieruchomości może również dostarczyć
dowolną ilość razy odpady zbierane w sposób selektywny
do punktu selektywnej zbiórki odpadów – stadion LKS
w Tryńczy.
Łukasz Rzeczyca

KONTROLA NIERUCHOMOŚCI
W ZAKRESIE WOD – KAN
W związku ze złożonym przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
wnioskiem o przeprowadzenie kontroli właścicieli
nieruchomości pobierających wodę z wodociągu
gminnego i niepodłączonych do kanalizacji gminnej,
informujemy mieszkańców, że w bieżącym miesiącu
rozpoczęły się przedmiotowe kontrole.
Celem kontroli jest wyeliminowanie przypadków
nielegalnego odprowadzania ścieków w tym do wód,
ziemi lub rowów przydrożnych, za co przewidziane są
odpowiednie sankcje.

Zapewne każdy z nas chciałby żyć w czystym,
nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym
pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Pytanie
czy tak będzie, zależy od każdego z nas, od naszej
wrażliwości i troski o środowisko. Dlatego należy nie
tylko samemu dbać o przestrzeganie podstawowych zasad
ekologii, ale także edukować swoje dzieci, swoich
znajomych i przyjaciół.
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony
środowiska jest wykroczeniem zagrożonym grzywną,
a w skrajnych przypadkach może być nawet
przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia
wolności.
Stanisław Nowak
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DEKLARACJE W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z prawem deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą składać
właściciele
nieruchomości
zamieszkałych
oraz
właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje co
najmniej jedna osoba lub w przypadku nieruchomości
niezamieszkałej powstały odpady komunalne.
W przypadku zmian, które mają wpływ na powstanie,
ustanie obowiązku uiszczania opłaty za śmieci lub
wpływają na wysokość opłaty - np. sprzedaż lub zakup
nieruchomości, narodzin dziecka, śmierci członka rodziny

zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców,
należy złożyć nową deklarację. Taką deklarację składamy
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie
Gminy Tryńcza codziennie od godziny 7:30 do 15:30,
a w piątki od 7:00 do 15:00. Osoby, które deklaracji nie
złożyły i unikają płacenia, mogą się spodziewać
kontroli, a w skutek niej, w uzasadnionych przypadkach
decyzji wydania przez Urząd Gminy o wysokości opłaty
oraz konieczności spłaty zaległości wraz z odsetkami.
Wszelkich informacji dotyczących deklaracji za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
można
uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pokój nr 3 lub pod
numerem telefonu 16/642-12-21 wew. 33.
Łukasz Rzeczyca

AKTYWIZUJEMY BEZROBOTNYCH
Każdego roku Gmina Tryńcza podejmuje działania
mające na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez
różne
formy
zatrudnienia
finansowane
lub
współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Przeworsku. W bieżącym roku 10 osób skorzystało
ze wsparcia w ramach prac społecznie – użytecznych,
6 osób zatrudniliśmy w ramach robót publicznych, w tym
1 osoba zakończyła już pracę, a 5 właśnie rozpoczyna.
W jednostkach podległych na terenie gminy 11 osób
odbywa lub odbywało 5-miesięczne staże oraz 2 osoby
pracuje w ramach prac interwencyjnych. W okresie
wakacyjnym 2 osoby skorzystały z 3 - miesięcznych
staży dla studentów studiujących stacjonarnie.
Skierowane osoby w trakcie okresu objętego umową
realizowały szereg prac na terenie gminy, m.in.
utrzymywanie
porządku
i
czystości
obiektów
komunalnych wzdłuż chodników i parkingów. Mimo
wyjątkowo trudnych warunków pogodowych pracowały
przy pielęgnowaniu kwiatów, a także utrzymywaniu
cmentarzy wojennych. Ponadto jedna osoba wykonuje
zadania związane z pomocą osobom starszym i naprawą
sprzętu rehabilitacyjnego. Część osób pomagała także
rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty, zdobywając
również doświadczenie na stanowiskach urzędniczych
i pomocniczych. Jedna osoba zajmuje się dostarczaniem
korespondencji urzędowej na terenie gminy, obniżając
związane z tym koszty.
Liczba osób objętych aktywizacją w tym roku była
znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Dla
porównania rok temu w ramach prac społecznie
użytecznych z zatrudnienia skorzystało ok. 50 osób.
Ograniczona możliwość organizacji tego rodzaju
wsparcia dla osób bezrobotnych wiąże się z obowiązkiem
zatrudnienia po zakończeniu np. stażu, co z kolei
znacznie przekracza wysokość środków przeznaczonych
przez gminę na ten cel.
W związku z ograniczoną liczbą osób, które dotychczas
zajmowały się utrzymaniem czystości i porządku na
terenie gminy, prosimy właścicieli
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nieruchomości o systematyczne porządkowanie chodnika
i terenu przyległego znajdującego się bezpośrednio przy
posesji oraz o możliwą pielęgnację ukwiecenia, które
jest przecież wizytówką każdej miejscowości. Takie
działanie nie wymaga żadnych kosztów, a wyłącznie
dobrej woli i poczucia estetyki.

Prace porządkowe na rondzie

Krystyna Penkal

NIE ZAPOMNIJ ZAPŁACIĆ
ZA ŚMIECI !
W związku ze zmianą przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, egzekucja
zaległych należności za odbiór odpadów należy do
urzędów skarbowych.
Najnowsza nowelizacja ustawy, która weszła w życie
18 kwietnia br. wprowadziła istotne zmiany w zakresie
prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Spośród 1996 złożonych w gminie Tryńcza deklaracji
opłat za odbiór odpadów komunalnych, 1950 pochodzi
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z nieruchomości, w których segreguje się śmieci,
a 46 z tych, w których zbiera się odpady zmieszane.
- W jednej i drugiej grupie znajdują się osoby, które nie
płacą systematycznie. Mimo wysyłanych upomnień nie
wszystkie zobowiązania zostały spłacone, dlatego od
18 kwietnia br. wystawiane są tytuły wykonawcze, a
wobec dłużników zostanie wszczęte postępowanie
komornicze,
a także zostaną oni dodatkowo obciążeni odsetkami oraz
opłatami związanymi z procedurą windykacyjną.

W związku z tym, przypomina się naszym
mieszkańcom o konieczności regularnego opłacania
śmieci, gdyż na podstawie nowych przepisów wszystkie
należności zaległe zostaną obciążone dodatkowymi
opłatami egzekwowanymi przez Urząd Skarbowy.
Informacje o stanie należności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie
Gminy Tryńcza, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu
16/642-12-21 wew. 33.
Łukasz Rzeczyca

PROBLEM „BEZPAŃSKICH” PSÓW
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. 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
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
terenie szczelnie zamkniętej posesji lub w kojcu.
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.
Jeśli decydujemy się na przygarnięcie psa – to
bezterminowo.
Należy pamiętać, że zwierzę jako istota żyjąca,
zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien dać
poszanowanie, ochronę i opiekę. Dlatego to nie psy
są problemem, lecz ich właściciele. Gdyby
wszyscy, którzy mają psy, dbali o nie, gminy nie
miałyby problemu ze znalezieniem pieniędzy na
odławianie bezdomnych zwierząt. Jest jednak
inaczej. Zarówno w miastach, jak i na wsi, żyją
ludzie, którzy nie mają w sobie żadnego oporu
przed podjęciem decyzji o wywiezieniu swego psa
w odludne miejsce i pozostawienie go na pastwę
losu. Nie brakuje takich osób również u nas. Kilka
dni temu jeden z mieszkańców Gniewczyny
Trynieckiej znalazł psa przywiązanego na krótkim
łańcuchu do drzewa na brzegu Wisłoka. Wyjątkowo
bezduszne, okrutne i karygodne działanie osoby, która
skazała bezbronne zwierzę na niewyobrażalne cierpienie,
na szczęście zostało przerwane przez spacerującego w tej
okolicy mieszkańca. Porzucony w najgorszy możliwy
sposób pies przebywa obecnie u nowych właścicieli,
którzy dali mu schronienie.

Stanisław Nowak
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WARSZTATY „VADEMECUM KARIERY”
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Przeworsku nawiązało współpracę
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tryńczy. Współpraca
ma na celu pomoc osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu zatrudnienia.
Bezrobocie, jakie odnotowuje się
w powiecie przeworskim, wymaga
skierowania wszelkich sił i środków
w celu ograniczenia tego zjawiska.
Zadaniem
instytucji
pomocy
społecznej
jest
zapobieganie
marginalizacji
społecznej.
Ograniczenie
skali
bezrobocia
wymaga współdziałania partnerów
rynku pracy w kwestii rozwiązania
problemów
osób
bezrobotnych,
dlatego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wraz z Młodzieżowym
Centrum Kariery przy OHP planują
organizację warsztatów „Vademecum
Kariery”, gdzie osoby uczestniczące
w szkoleniu będą mogły skorzystać z
komplementarnych
usług
poradnictwa
zawodowego,
pośrednictwa pracy i szkoleń
zawodowych. Warsztaty odbędą się
20.10.2015 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Tryńczy w godz.
9.00 do 12.00 oraz w Wiejskim
Domu Kultury w Gniewczynie
Trynieckiej w godz. 12.30 – 15.30.
Specjalista do spraw rozwoju
zawodowego, doradca zawodowy
oraz pośrednik pracy będą pomagać
w planowaniu kariery zawodowej,
przygotowaniu
do
rozmowy
kwalifikacyjnej. Każdy uczestnik
będzie
mógł
poznać
zasady
konstruowania
dokumentów
aplikacyjnych, a także przybliżyć
sobie
zagadnienia
z
zakresu
przedsiębiorczości oraz poruszania
się po lokalnym rynku pracy.
Osoby zainteresowane będą mogły także zapoznać się
z informacją w zakresie ofert pracy, otrzymać wsparcie
w planowaniu kariery i rozwoju zawodowego oraz
kształtowania umiejętności aktywnego poszukiwania
pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawi
ponadto ofertę kursów i szkoleń zawodowych,
podnoszących kwalifikacje na rynku pracy, na które
osoby zainteresowane będą miały możliwość zapisu.
Wszystkie usługi świadczone przez Młodzieżowe
Centrum Kariery w Przeworsku są bezpłatne.
Młodzieżowe Centrum Kariery tworzy komplementarną
sieć zajmującą się przyszłością zawodową młodych ludzi.
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Ośrodek ponadto pełni rolę lokalnego banku informacji
o pracodawcach i ich ofertach pracy. Dodatkowo
umożliwia
zdobycie
kwalifikacji
zawodowych,
doskonalenia zawodowego, reorientacji zawodowej oraz
ukształtowania aktywnych postaw na rynku pracy. Dzięki
tej współpracy osoby bezrobotne będą mogły uzyskać
konkretną pomoc dotyczącą poruszania się na rynku
pracy.
Beata Kalińska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego w MCK
w Przeworsku
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EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO
W latach 2013 – 2015 Zespół Projektowy
i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy
realizowali w trzech edycjach projekt systemowy ,,Czas
na aktywność w Gminie Tryńcza" współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Adresatami projektu były osoby zamieszkałe w gminie
Tryńcza, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
niezatrudnione, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, oraz
zatrudnione w rolnictwie i zagrożone wykluczeniem
społecznym. Rekrutacja do projektu realizowana była na
każdą z trzech edycji odrębnie. Łącznie do udziału
w projekcie w trzech edycjach zakwalifikowano 41 osób.
Zrealizowano następujące instrumenty aktywnej
integracji:
- grupowe warsztaty kompetencji społecznych
w zakresie: zarządzania czasem;
rozwiązywania
konfliktów; umiejętności komunikacyjnych i trening
asertywności;
- indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie
diagnozy potrzeb informacji o przekwalifikowaniu
zawodowym, informacji o rynku pracy, określenie
potencjału osoby, jego zainteresowania, zdolności,
umiejętności i możliwości;
- grupowe warsztaty aktywności zawodowej
w zakresie metody poszukiwania pracy, analiza ofert
ogłoszeń o pracę, przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych, list motywacyjny, CV, autoprezentacja.
Szkolenia/kursy
zawodowe
dla
uczestników
i uczestniczek projektu obejmujące:
1) kierowca wózka widłowego – 3 mężczyzn,
2) operator koparko-ładowarki – 10 mężczyzn,
3) kucharz małej gastronomii – 3 kobiety,
4) bukieciarz-florysta – 2 kobiety,
5) spawacz – 3 mężczyzn,
6) profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera
i kasy fiskalnej – 13 kobiet,
7) opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych –
2 kobiety,
8) fryzjer – 1 kobieta,
9) pracownik ogrodów – 2 kobiety,
10) księgowość z obsługą komputera – 2 kobiety,
Opiekę asystenta rodziny otrzymało 8 rodzin, która
polegała na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, edukacji
i modelowaniu prawidłowego pełnienia ról rodzinnych
i społecznych.
Dodatkowym atutem udziału w projekcie były płatne
staże zawodowe dla 4 uczestników i uczestniczek
projektu. Odbycie stażu pozwoliło osobie niezatrudnionej
na zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego
zgodnego z profilem ukończonego kursu zawodowego.
Wszyscy uczestnicy projektu mieli zapewniony zwrot
kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie oraz
catering. Na czas udziału w szkoleniach udzielana była
pomoc finansowa w postaci zasiłków celowych
i okresowych.
Cały budżet projektu w latach 2013-2015 wynosił
520 557,00 zł, z czego kwotę 54 658,48 zł stanowił wkład

własny Gminy Tryńcza.

Dzięki zrealizowanym zadaniom uczestnicy projektu
zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności społeczne
oraz zawodowe. Pozwoli to na lepszą ich adaptację do
zmieniających się warunków na rynku pracy
i zwiększania ich aktywności społecznej i zawodowej.
Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu środków
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Anna Młynarska

SPÓŁDZIELNIA „SMAKOSZ”
ZACZYNA DZIAŁALNOŚĆ
Spółdzielnia
Socjalna
„Smakosz”
powstaje
z inicjatywy pięciu kobiet znających się od lat, które
posiadają wszechstronne doświadczenie z dziedziny
gastronomii. Większość z nich od wielu lat aktywnie
uczestniczy w życiu społeczno - kulturalnym środowiska
lokalnego. Determinacja i chęć działania spowodowały,
że postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce
i zabrać się do działania. Głównym celem działalności
będą gastronomiczne usługi cateringowe oraz pizza na
telefon.
Najważniejsza, jak zapewniają członkinie,
będzie jakość oferowanych usług oraz przystępna cena.

Moment podpisania umowy.
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Andżelika Frączek
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup
osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Jest on
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Do końca lutego 2016 roku w Parafialnym Stowarzyszeniu Rozwoju „Wiara”, mieszkańcy Gminy Tryńcza,
którzy otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, będą mogli skorzystać ze
wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie
dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, znajdzie w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę
jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty,
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej
może być przekazywana do osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: dla osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej (813, 00 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 684, 00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej.
Magdalena Kulpa

RZECZY DLA POTRZEBUJĄCYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
dysponuje różnego rodzaju przedmiotami. Są to: meble
pokojowe, sprzęt gospodarstwa domowego, meble
kuchenne, stoły, krzesła, kanapy, narożnik i lampy oraz
inne przedmioty użytku domowego. Przedmioty te
pochodzą z Niemiec. Zostały one pozyskane w ramach
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Nowej Sarzynie.

Meble dla potrzebujących

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich osób, które
mają do oddania meble lub działający sprzęt RTV i AGD,
aby skontaktowały się z GOPS. Ośrodek zorganizuje
transport wszystkich mebli i sprzętów, a następnie
przekaże
je
osobom
potrzebującym.
Prosimy
o kontakt pod nr tel. (016) 642-17-32. Przekazane dary
mają wartość nie tylko materialną, ale także świadczą
o
solidarności
ludzkiej
lokalnej
społeczności.
Przypominamy naszym podopiecznym, że ośrodek
dysponuje również różnorodnym asortymentem odzieży
w ramach „Kramika wzajemnej pomocy”. Osoby
zainteresowane zapraszamy w każdy piątek od godz. 8.00
do 14.00.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za bezinteresowną
pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.
Agnieszka Kulpa

ZMIANY W POMOCY SPOŁECZNEJ
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r.
rozporządzenie
w
sprawie
zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria
zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na
wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze
świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz
wzrost wysokości tych świadczeń.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń
z pomocy społecznej to:
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dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie
634 zł (wzrost o 92 zł),
dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o
58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre
świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego:
maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z
529 zł na 604 zł;
wartość dochodu miesięcznego z 1 ha
przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.
Teresa Joniec
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Od marca br. uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy pod
opieką nauczycielek: Alicji Garbaty, Lucyny Myłek, Ewy
Szeli i Anny Walkiewicz, realizują przy wsparciu
finansowym Gminy Tryńcza program „Profilaktyka
uzależnień”
w
ramach
Gminnego
Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program ten podyktowany jest troską o dobro naszych
uczniów, którym chcemy pomóc ustrzec się przed
uzależnieniami i wynikającymi z nich konsekwencjami.
Zależy nam na tym, aby żaden uczeń nie padł ofiarą
własnej naiwności, braku krytycyzmu w myśleniu,
niewiedzy o skutkach palenia, picia, zażywania
narkotyków czy też nadmiernego spędzania czasu przed
komputerem. Aby nie próbował topić problemów lub
nudy w alkoholu, uciekać od tego, co trudne w narkotyki,
„nie szpanował” paleniem papierosów.

Laureaci konkursu „Warto pomagać”

Głównym założeniem programu jest promocja
zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego stylu
życia oraz nauka właściwych postaw wobec własnej
osoby, własnych problemów, indywidualnych kontaktów
z jednostkami i grupą społeczną.
Realizacja programu pozwoli kształtować u dzieci
i młodzieży postawy prozdrowotne i prospołeczne.
Nauczy podejmować świadome decyzje, oparte na
wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę
w siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto
ukierunkuje ucznia w jego dążeniach, pomoże zbudować
właściwą hierarchię wartości, nauczy poszanowania dla
potrzeb
drugiego
człowieka
z
jednoczesnym
poszanowaniem własnych praw. Program ma pomóc
uczniowi odnaleźć się i nauczyć go radzić sobie w trudnej
dla niego rzeczywistości.
Spotkania rozpoczęły się od zajęć teoretycznych
dotyczących szkodliwości alkoholu, papierosów,
narkotyków, a także uzależnienia od Internetu. Drugi etap
programu to aktywizacja dzieci i młodzieży. W związku
z tym uczestniczyliśmy w wyjeździe na pływalnię do
Jarosławia, w strugach deszczu ćwiczyliśmy formę
i wytrwałość podczas marszu Nordic Walking,
sprawdziliśmy nasze talenty kulinarne podczas
warsztatów,
na
których
lepiliśmy
pierogi
i przygotowywaliśmy zapiekanki, obejrzeliśmy niezwykłe
widowisko baletowe pt. „Myj-Do-Dziur” w Filharmonii
Rzeszowskiej. Ogółem program ten obejmuje ponad
30 godzin zajęć aktywizujących i teoretycznych.

Warto też dodać, iż ramach kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, w maju br. sześcioro uczniów Szkoły
Podstawowej pod opieką polonistki Anny Walkiewicz
wzięło udział w ogólnopolskim konkursie literackim pt.
„Warto pomagać”. Troje z nich, tj. Natalia Florek (kl.V),
Martyna Myłek (kl.V) i Damian Hanejko (kl.VI)
otrzymało tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu.
Dyplomy oraz nagrody wręczone zostały laureatom
7 września 2015r. Laureatką w konkursie internetowym
została również nasza absolwentka Karolina Rydzik.
Gratulujemy!
Anna Walkiewicz

ALKOHOLIKOWI TRZEBA POMÓC !

8 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Tryńczy miało miejsce spotkanie informacyjne, mające
na celu przedstawić czym jest grupa wsparcia AA oraz
Al-Anon. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rady
gminy, urzędu gminy, oświaty, policji, sądu oraz
pracownicy
GOPS.
Mieli
okazję
wysłuchać
wzruszających świadectw osób będących członkami tych
grup.
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i
kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą
i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem
i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest
chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek
ani opłat. Ich podstawowym celem jest trwanie
w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej
osiągnięciu.
Grupy Rodzinne Al - Anon są wspólnotą żon, mężów,
rodziców i innych krewnych, jak również przyjaciół
alkoholików. Spotykają się oni w tym celu, aby sobie
wzajemnie pomagać i pocieszać się, jak żyć bez stresów
pomimo ujemnego oddziaływania alkoholizmu, oraz aby
dojrzewać duchowo dzięki powolnym wprowadzaniu
w swoje życie Dwanaście Stopni Al - Anon. Podczas
spotkań, uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami –
we wspólnocie odnajdują zrozumienie, siłę i nadzieję,
otrzymują pomoc oraz uczą się odwagi. Spotkania mają
z reguły charakter „zamknięty”. Oznacza to, że mogą
w nich brać udział tylko osoby uzależnione od alkoholu.
Jednak chyba prawie każda grupa, przynajmniej raz
w miesiącu, organizuje spotkanie „otwarte”, na które
może przyjść każdy.
Najbliższe grupy AA
Grupa
AA
„Alternatywa”,
Jarosław, ul.
Dominikańska 25, Klasztor NMP, spotkania w każdy
czwartek godz. 18.30; każdy pierwszy czwartek miesiąca
- mityng otwarty AA „Bratek”, Przeworsk ul. Krakowska
30,
poniedziałek,
godz.18:30
AA,
„Do Przodu”, Przeworsk, ul. Ber nar dyńska 22
Klasztor oo Bernardynów, spotkania w każdą środę godz.
18:30. Każda pierwsza środa miesiąca – mityng otwarty
AA „Eureka”, Sieniawa ul. Kościuszki 4 (kino Sokół
obok kościoła), wtorek godz. 18.00, Każdy pierwszy
wtorek miesiąca mityng otwarty.
Agnieszka Kulpa
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„PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE…”
W ostatniej dekadzie lipca harcerki z drużyny
„Leśne echo” przebywały na obozie w Widełkach. Dziewczęta z Gniewczyny pod kierunkiem drużynowej Kamili
Grabowiec i Katarzyny Drozd miały okazję na atrakcyjne
i aktywne spędzenie wakacji.

Warto więc działać w harcerstwie, chociażby po to,
aby skosztować prawdziwej przygody. Tak wspaniałe
wakacje zawdzięczamy wsparciu finansowemu wójta
gminy Ryszarda Jędrucha.
Kamila Grabowiec

DZIAŁANIA
RATOWNICZO-GAŚNICZE

Na obozie w Widełkach

Na biwaku harcerki musiały radzić sobie z każdym
problemem, który w warunkach cywilizacji wcale nie
musiał nim być. Spartańskie warunki na obozie przerwała
wycieczka do Kielc, podczas której dziewczęta mogły
poznać najbardziej urokliwe zakątki miasta.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
jak również zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia
pożarowego, Państwowa Straż Pożarna w Przeworsku
zorganizowała 4 września br. ćwiczenia jednostek OSP
KSRG z terenu powiatu przeworskiego. Manewry zostały
przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Sieniawa
w Leśnictwie Kot. Głównym celem było sprawdzenie
gotowości bojowej, znajomości zasad działań ratowniczo
– gaśniczych, organizacji i współpracy jednostek OSP
z jednostkami PSP oraz pracownikami Służby Leśnej
w przypadku wystąpienia pożaru w kompleksie leśnym.
Jednostki biorące udział w ćwiczeniu miały możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia ryzyka pożarowego.
Organizacja tego rodzaju ćwiczeń pozwoliła sprawdzić
poziom wyszkolenia, stan sprawności technicznej sprzętu, prawidłowość działania środków alarmowania i łączności oraz poziom gotowości bojowej jednostek OSP i
PSP. Na koniec ćwiczeń odbyło się podsumowanie i
omówienie spostrzeżeń z realizacji poszczególnych etapów zadań.

Trzeba samemu ugotować obiad

Wypoczynek w obozie harcerskim – o czym przekonały się harcerki z Gniewczyny – to wspaniały pomysł na
udane wakacje i twarda szkoła życia.

Ćwiczenia strażaków w terenie leśnym.

W manewrach udział wzięło 80 osób, w tym
12 pracowników z PSP Przeworsk, 47 strażaków z OSP
powiatu przeworskiego oraz 21 pracowników Służby Leśnej z Nadleśnictwa Sieniawa.
Łukasz Rzeczyca
Harcerskie ognisko
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ARIMR UDZIELA POMOCY FINANSOWEJ DLA ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STARTY W WYNIKU TEGOROCZNEJ SUSZY.
Od 11 września 2015 r. do 30 września 2015 r. producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków
o
przyznanie
płatności,
w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane
przez
tegoroczną
suszę
mogą
składać
w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.
Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na
której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz
stawki pomocy, które wynoszą:
 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew

i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę;
 400 zł na 1 ha pozostałych powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę.
Pomoc zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r.
co najmniej 50% powierzchni upraw
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego z następujących ryzyk:
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy
wyższej niż równowartość 15 tys. euro. Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których
komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty,
które
spowodowały
obniżenie
dochodów
z produkcji o ponad 30 % w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat
z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej
i najniższej.

roku obrotowym oraz w ciągu poprzedzających go
2 lat obrotowych (podatkowych).
Tomasz Bury
Kierownik ARiMR w Przeworsku

STRAŻACY Z OSP GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA OTRZYMALI NOWOCZESNĄ
MOTOPOMPĘ
Od sierpnia br. działania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gniewczynie Łańcuckiej wspomagać będzie nowo zakupiony sprzęt – motopompa TOHATSU VC82AS.
Pompa posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Masa modelu w stanie suchym wynosi zaledwie około
94 kg, a konstrukcja jest bardzo zwarta. Przy takiej wadze
i rozmiarach pompa może być łatwo przenoszona przez
dwie osoby i ustawiona w pobliżu pożaru, nawet
w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Są to istotne
cechy dla pomp pożarniczych przenośnych, umożliwiające szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej. Silnik zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie do zastosowania w
pompach pożarniczych. Wysoka sprawność, lekkość i
niewielkie rozmiary podnoszą jego niezawodność i trwałość. Większość części składowych silnika i pompy jest
wykonana z antykorozyjnego stopu aluminiowego, co
redukuje wagę i przedłuża trwałość użytkową.
Koszt zakupu motopompy wyniósł 31 tys zł, z czego
część kosztów w wysokości 10 tys. zł pokryła dotacja
MSWiA, 15 tys. zł z sfinansował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
natomiast 6 tys. zł pochodziło z budżetu gminy Tryńcza.
Wójt Gminy Tryńcza stawia na bezpieczeństwo miesz-

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są
załączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą
nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.
We wrześniu br. ARiMR przeprowadzi również nabór
wniosków od rolników, którzy w 2015 r. byli producentami porzeczki czarnej. Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis i będzie udzielana do wysokości równowartości 15 000 EUR. Stawka pomocy ma wynosić 600
zł
na
1
ha
powierzchni
owocujących
w 2015 r. upraw porzeczki czarnej. Do wniosku producent zobowiązany będzie dołączyć, m.in. wszystkie zaświadczenia
dotyczące
pomocy
de
minimis
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie lub
innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w bieżącym

Pompa TOHATSU

kańców i sukcesywnie uzupełnia brakujący sprzęt
i wyposażenie jednostek OSP. Dlatego zakup motopompy
został dokonany w celu zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych jednostki do działań ratowniczogaśniczych i sprawniejszego niesienia pomocy na terenie
gminy - podkreśla Naczelnik OSP w Gniewczynie
Łukasz Rzeczyca
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SPOTKANIA KONSULTACYJNE ,,KRAINY SANU”
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania rozpoczęła opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014 – 2020. Program Leader 2014 – 2020 jest rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFROW, realizowany na obszarach wiejskich, przez
które należy rozumieć obszar całego kraju,
z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców oraz
realizuje cel szczegółowy ,,wspieranie lokalnego rozwoju
na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu wspieranie
włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Obrady stowarzyszenia „Kraina Sanu”

We wrześniu br. na terenie 6 gmin należących do
LGD, tj; Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa,
Tryńcza i Wiązownica przeprowadzane były spotkania
konsultacyjne, w których udział wzięli mieszkańcy,
przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, radni, członkowie kół
gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych oraz inni
członkowie organizacji działających na terenie gminy.
Konsultacje społeczne prowadzone były przez Annę Machałę - dyrektora Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” –
LGD. Spotkania miały na celu poinformowanie uczestników o głównych założeniach PROW na lata 2014-2020,
czyli wypracowanie wstępnej analizy SWOT, tj. mocnych
i
słabych
stron,
szans
i zagrożeń a także celów LSR ,,Kraina Sanu”. Podczas
spotkań uczestnicy debatowali i przedstawiali potrzeby
i oczekiwania, wypowiadali się na tematy dotyczące ich
regionu, podsuwali pomysły dotyczące projektów, jakie
chcieliby w przyszłości zrealizować. Podczas dyskusji
uczestnicy wypełniali kwestionariusz ankiety badający
problemy i potrzeby w środowisku lokalnym. Duże zaangażowanie lokalnych partnerów obejmujące mieszkańców,
grup
interesów
gospodarczych
i społecznych oraz instytucji publicznych wpłynie miarodajnie na proces tworzenia LSR. Spotkania przyniosły
wymierny efekt, ponieważ opinie, wskazówki i uwagi
przedstawiane podczas spotkań posłużą LGD m. in. do
określenia
celów
strategicznych
oraz
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rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Anna Machała

MODERNIZACJA GOSPODARSTW
ROLNYCH Z PROW 2014 – 2020
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił 17 września br.
w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym
ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie
pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od
19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość
wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł
Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku.
Na realizację wyżej wymienionych inwestycji
w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano łącznie
1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie
dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.
ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na "Modernizację
gospodarstw rolnych" w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50%
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być
wyższy
i
wynieść
60%,
ale
tylko
w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub
gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały
regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć
za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Tomasz Bury
Kierownik ARiMR
w Przeworsku

JAGIELLAŃSKIE POWITANIE LATA

REMONT W ZS W GNIEWCZYNIE

28 czerwca br. nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły
przeprowadzili
„Jagiellańskie
Powitanie
Lata”
zorganizowane przez Radę Rodziców i Radę Sołecką.
Były występy dzieci z przedszkola, zespołu
„Dzwoneczki” i uczniów z klasy IV, którzy zaśpiewali
trzy
piosenki.
Nauczyciele
byli
zaangażowani
w przeprowadzenie konkurencji sportowych, w których
uczestniczyło wielu chętnych z różnych grup wiekowych.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i - dzięki sponsorom atrakcyjne nagrody. Poza tym organizatorzy postarali się
o urozmaicenie imprezy pokazem motorów, akcji Straży
Pożarnej, meczem LKS „Zorza” Jagiełła kontra
„Huragan” Gniewczyna oraz występem Zespołu
,,Jagiellanie”. Dla najmłodszych były dmuchane zamki,
domki i zjeżdżalnie. Nie zabrakło lodów i napojów.

W czasie wakacji w ZS w Gniewczynie ekipa
pracowników dokonywała licznych napraw i remontów.
Gruntownej odnowie zostały poddane cztery sale
lekcyjne i łączący je korytarz, a należące do klas
nauczania początkowego.

W tak wyremontowanej klasie łatwiej się uczyć

Przygotowanie do biegu w workach

Nawet pogoda dopisała i wszyscy ciekawie spędzili
wolny czas.
Andrzej Ruchała

Remont obejmował:
odwilgocenie ścian wewnętrznych,
malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach,
cyklinowanie i malowanie parkietu,
wymiana kratek wentylacyjnych,
udrażnianie przewodów wentylacyjnych,
zamontowanie wywietrzników w ścianach,
remont korytarza: zbicie lamperii, wyłożenie ścian
płytkami.
Remont zakończył się przed pierwszym dzwonkiem.
Pierwszego września uczniowie klas 1-3 rozpoczęli
naukę w pięknych i czystych klasopracowniach.
Grażyna Kogut

PIERWSZY WRZEŚNIOWY DZWONEK
1 września br. uczniowie z naszej gminy wrócili po
wakacjach do szkolnych ławek. Niektórzy zasiedli w nich
z tęsknotą, wspominając wakacje, inni z radością odliczali
dni do pierwszego dzwonka. Jedno jest pewne, rok
szkolny 2015/2016 rozpoczął się na dobre.
Ci najmłodsi przyszli do szkoły po raz pierwszy. Część
uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum
przekroczyła progi nowych szkół w każdym z trzech
Zespołów Szkół.
Dla uczniów trzecich klas gimnazjum to już ostatni rok
w tych samych szkolnych murach. Za kilka miesięcy
napiszą testy, które będą ich biletem do szkół średnich .
Z testami zmierzają się również uczniowie podstawówek.
Jednak nie ma się czym martwić, na odpowiednie
przygotowanie się mają jeszcze dużo czasu. Oby tylko
potrafili go dobrze spożytkować.
Nowy rok szkolny
przynosi zawsze coś nowego: nowych wychowawców,
nowych kolegów, nowe zadania oraz nowe przygody.
Wielu uczniów z pewnością osiągnie jakieś sukcesy
i pobije życiowe rekordy. Być może ktoś podniesie swoją
średnią ocen, a ktoś inny dostanie pierwszą szóstkę.
Jedni uczniowie zostaną laureatami konkursów,

Pierwsze po wakacjach spotkanie ze szkołą.

zaś inni wygrają zawody sportowe. Ważne, aby każdy
uczeń wykorzystał najbliższe miesiące najlepiej jak potrafi. Zarówno dzieciom, jak i młodzieży szkolnej życzymy, aby wiedza przekazywana przez nauczycieli nie poszła w las i przyniosła w przyszłości same korzyści. W
ławkach wszystkich szkół naszej gminy zasiadło 860
uczniów.
Elżbieta Adamczyk
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FINANSE GMINY

SUKCESY SPORTOWE

Gmina Tryńcza stawia na zrównoważony rozwój
wszystkich sołectw. Budżety na kolejne lata planowane
są z myślą o poprawie warunków życia i bezpieczeństwa
naszych mieszkańców.
W dużej mierze pozyskujemy dofinansowania
z różnych źródeł zarówno na zadania inwestycyjne, jak
i bieżące, w tym na rozwój kultury .Od kilku lat wysokość
pobieranych podatków utrzymuje się na tym samym poziomie. Z jednej strony jest to sytuacja korzystna dla podatnika ,ale w budżecie gminy są mniejsze środki, które
można by przeznaczać na inwestycje. Niemniej jednak,
w każdym roku wydatki inwestycyjne i remontowe stanowią ponad 35% wydatków ogółem. Należy również dodać, że Gmina Tryńcza nie tylko realizuje zadania własne,
ale również przeznacza środki dla powiatu na budowę
chodników czy dróg.
Od 2006r. do III kwartału br. przekazaliśmy na zadania powiatowe 7,4 mln zł. W tym roku została już podjęta
uchwała w sprawie dotacji w wysokości
486 tys. zł dla Starostwa Przeworskiego na modernizację
drogi powiatowej w Jagielle.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu budżetu gminy na rok 2016. Należy podkreślić, że
planowane do realizacji zadania w nowym roku budżetowym będą uwzględniały możliwości pozyskania jak najwięcej środków zewnętrznych.

W dniu 1 października 2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu odbyły się XXXII Biegi Przełajowe
o Memoriał Franciszka Sabana. Celem zawodów było
uczczenie pamięci Franciszka Sabana oraz popularyzacja
biegów
przełajowych
wśród
dzieci
i młodzieży. Organizatorami zawodów byli: Podkarpackie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe "Zespoły Sportowe” w Rzeszowie, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy "Koliber” w Zarzeczu.
Wzorem lat poprzednich uczniowie zmagali się ze
swoimi rywalami na wyznaczonej trasie biegu
w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym.
W zawodach uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły w składzie: Miłosz Hanejko, Bartosz Kogut, Gabriela
Dadak, Mateusz Misiło, Franciszek Kubajewski.
Rywalizacja odbywająca się w pięknej scenerii parku
w Zarzeczu została podzielona na kategorie wiekowe tj.
klasy 1-3 (dziewczęta i chłopcy) oraz klasy 4-6
(dziewczęta i chłopcy).
W biegu na 400 m miejsce na podium zdobyli:
I miejsce - Mateusz Misiło (kl. 2)
II miejsce - Gabriela Dadak (kl. 3)
III miejsce - Franciszek Kubajewski (kl. 2)
W biegu na dystansie 600 m Bartosz Kogut zajął

Teresa Wielgos

NOWE ZASADY
OBSŁUGI SZKÓŁ
W związku z nowelizacją przepisów obsługa administracyjno – księgowa szkół prowadzona przez dotychczasowe
zespoły
ekonomiczno-administracyjne
w tej formie może funkcjonować tylko do przyszłego roku . W związku z powyższym Rada Gminy Tryńcza podjęła uchwałę o likwidacji Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkola Gminy Tryńcza z dniem 31.12.2015r.
Organ prowadzący szkoły ma obowiązek zapewnienia
obsługi administarcyjno - księgowej szkół, dlatego też od
stycznia 2016r. pracownicy obecnego Zespołu będą zatrudnieni w poszczególnych szkołach. Sytuacja ta nie spowoduje problemów w obsłudze szkół. Dyrektorzy będą
mieli bezpośredni kontakt z pracownikami księgowości, a
zatem będą mogli właściwie zarządzać majątkiem szkoły.
Dyrektorzy szkół w większym stopniu będą odpowiedzialni za gospodarkę finansową , rachunkowość i sprawozdawczość.
Teresa Wielgos
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Medaliści z Ubieszyna

VII miejsce, a Miłosz Hanejko uplasował się na
IX miejscu. Jest to niewątpliwie duży sukces, gdyż grupa,
w której startowali liczyła 30 zawodników.
Uroczystej dekoracji zawodników dokonał dyrektor
szkoły Bogusław Bąk, wręczając dyplomy, medale, upominki. Każdy z biorących udział w biegach mógł liczyć
na poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i życzymy
dalszych sukcesów sportowych!
Grażyna Mazurek
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KONKURSY DLA SZKÓŁ

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tryńczy zmobilizowali osoby korzystające z pomocy
społecznej do uprawy warzyw. Na wiosnę zostało zagospodarowane mienie rolne będące własnością gminy. Zasadzono na nim, przy współpracy z rolnikami wyposażonymi w sprzęt rolniczy, 60 arów ziemniaków.
Pielęgnacją upraw oraz wykopkami w dniu
1 października br. zajęły się osoby bezrobotne. Dzięki
takim działaniom, oprócz żywności pozyskanej
z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dysponujemy warzywami w ilości 2 ton dla osób potrzebujących. W myśl słów „dajemy wędkę, a nie gotową rybę”,
mobilizujemy bezrobotnych do działania oraz zmiany
swojej
sytuacji.
Taka
pomoc
w formie rzeczowej jest doskonałym rozwiązaniem dla
osób nieposiadających dochodu, a borykających się
z problemem nadużywania alkoholu. Zwrócenie uwagi na
uprawę własnego ogródka jest także częścią pracy socjalnej
wśród
osób
mieszkających
na
wsi
i posiadających gospodarstwo rolne, które często jest nieużytkiem rolnym z powodu zwykłego lenistwa lub braku
zaradności.
Jolanta Flak

Zachęcamy uczniów i nauczycieli naszych szkół do
aktywnego udziału w konkursach organizowanych przez
różne organizacje i instytucje, w ramach których można
zdobyć ciekawe doświadczenia, a także cenne nagrody.
Poniżej przedstawiamy aktualne i najciekawsze propozycje:

„Postaw na Słońce” – konkurs dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący odnawialnych źródeł energii. Termin rejestracji szkół mija 20
października 2015 r.

Szczegóły na stronie: www.postawnaslonce.pl

„Mistrz Recyklingu, Maks porządkuje odpady” –
konkurs
dla
szkół
podstawowych
dotyczący prawidłowej segregacji odpadów. Termin
rejestracji szkół mija 30 kwietnia 2016 r.
Do wygrania wyjazd do wybranego Parku Narodowego !

Szczegóły na stronie: www.chlorofil.com.pl

„Eko Odkrywcy” – konkurs dla przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów dotyczący zmian zachodzących w przyrodzie. Termin rejestracji szkół mija
9 listopada 2015 r. Do wygrania wyjazd na zieloną
szkołę !

Szczegóły na stronie: www.naszaziemia.pl

„Wartościowa wycieczka szkolna” – konkurs dla
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów
i średnich dotyczący praktycznego poznawania
świata w ramach organizowanych wycieczek lub
warsztatów. Termin rejestracji szkół mija
30 października 2015 r. Szczegóły na stronie:
www.konkurs.atas.pl
Dominika Kozak

WIZYTA PIELGRZYMÓW Z UKRAINY
28 lipca br. Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy
odwiedzili uczestnicy rowerowej pielgrzymki z Ukrainy.
Pielgrzymi przebyli długą drogę liczącą 1100 kilometrów.

Chwila odpoczynku pielgrzymów

Gościnna Tryńcza dla pielgrzymów

Ich celem była Częstochowa. Pokłoniwszy się Jasnogórskiej Pani wyruszyli w drogę powrotną, podczas której spędzili kilka chwil w trynieckiej bibliotece. Zbierali
tu siły na dalsze trudy podróży, zaspokajając głód i pragnienie oraz relaksując się przy kubku kawy bądź herbaty. Na zakończenie wizyty otrzymali drobne

upominki od dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy Marzeny Rydzik. Drobiazgi te, miejmy nadzieję,
będą
przywoływać
miłe
wspomnienia
z przebiegu wizyty pielgrzymów w naszej gminie.
Maria Janas
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WAKACJE 2015 Z BIBLIOTEKĄ
Wraz z rozpoczęciem lata nadeszły upragnione przez
dzieci i młodzież wakacje – czas zakończenia kolejnego
roku nauki, a tym samym odpoczynku przed dalszymi
etapami edukacji. W związku z tym, Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy wdrożyła program pod nazwą
„Wakacje 2015 z Biblioteką”. Miał on na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom gminy atrakcji na lipiec i
sierpień. Program został zainaugurowany podczas sobotniej części obchodów „Dni Gminy Tryńcza 2015”, kiedy
to
młodzi
zawodnicy
wzięli
udział
w konkurencjach sportowych.

Szczególną popularnością cieszyły się zawody sportowe w Wólce Ogryzkowej, Gorzycach i Głogowcu. Milusińscy rywalizowali w wielu konkurencjach, a każdy
z uczestników otrzymał drobny upominek ufundowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Cyklicznie odbywało się również czytanie dzieciom w plenerze oraz projekcje filmowe. W Tryńczy, Gorzycach i Głogowcu zorganizowano również warsztaty kulinarne, kiedy to dzieci pod
czujnym okiem dorosłych opiekunów przygotowały gofry.
Oferta przygotowana przez dyrekcję i pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Aktywny wypoczynek zwyciężył z biernym siedzeniem przed komputerem,
a
dzieci
zawarły
nowe
znajomości
i zyskały wspomnienia, które pozostaną z nimi na długie
lata.
Maria Strama

PIELGRZYMKA DO KALWARII PACŁAWSKIEJ

Na wakacyjnej wycieczce

Kolejnym punktem był rajd Nordic Walking. Trasa
przebiegała wzdłuż brzegu Wisłoka, z Tryńczy do Wólki
Małkowej. Trudy marszu nie ostudziły zapału dzieciaków, dlatego też zorganizowano dwa wyjazdy do kina
MOK w Leżajsku. Oglądanymi filmami były „Wakacje
Mikołajka” oraz adaptacja lektury szkolnej „Mały Książę”. Ponadto pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci odwiedziła
również
pływalnię
miejską
„Oceanik”
w Leżajsku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy - jak co roku - zorganizowała jednodniową, autokarową pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej dla mieszkańców gminy.
Tym razem odbyła się ona 13 sierpnia br., w tak zwany
Pogrzeb Matki Bożej. Wędrujący po dróżkach Maryjnych pątnicy towarzyszyli symbolicznemu pogrzebowi
Najświętszej Maryi Panny, rozważając jej życie i późniejszą chwałę w niebie. W wyjeździe udział wzięło 55
mieszkańców gminy. Nawet doskwierający sierpniowy
upał,
nie
zniechęcił
pielgrzymów
do wędrowania.

Na dróżkach Maryjnych

Na basenie w Leżajsku

Marzena Rydzik

Oprócz wyjazdów, najmłodsi mogli korzystać
z atrakcji w siedzibie biblioteki oraz w filiach.
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POWITANIE PIELGRZYMÓW
Uroczystą Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika w Bazylice Jasnogórskiej,
zakończyła się 35. Przemyska Piesza Pielgrzymka na
częstochowską Jasną Górę. Pielgrzymi, powitani przed
Jasnogórskim Szczytem, udali się najpierw do Kaplicy
Cudownego Obrazu, by przed Obliczem Czarnej Madonny
złożyć
intencje,
niesione
w pielgrzymim trudzie.

WYSTAWA KARYKATURY
5 lipca br. w ramach obchodów Dni Gminy Tryńcza
odbył się wernisaż indywidualnej wystawy karykatury
portretowej autorstwa Henryka Cebuli. Wydarzenie miało miejsce w trynieckiej Galerii „pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy. Prace plastyczne obejmowały karykatury polityków, aktorów i osób publicznych
z całego świata. W zaprezentowanym zbiorze znalazły
się prace przedstawiające między innymi Baracka Obamę, Leszka Millera czy Justynę Kowalczyk.

W drodze do Jasnogórskiej Pani

W tym roku przed oblicze Jasnogórskiej Pani przybyło 1300 pielgrzymów. Wspierał ich biskup Adam Szal z
pomocą 50 księży, 18 kleryków oraz 16 sióstr zakonnych. Po raz kolejny pielgrzymi zostali powitani kwiatami przez mieszkańców gminy Tryńcza, którzy, jak co
roku, licznie przybyli na Jasną Górę.

Przed częstochowskim klasztorem Ojców Paulinów

W autokarowej pielgrzymce organizowanej przez
Gminną Bibliotekę Publiczną udział wzięło ponad 100
osób. Wizyta u stóp Jasnogórskiej Pani była dla nich
ogromnym duchowym przeżyciem i na pewno pozostanie
w ich pamięci na długie lata.
Marzena Rydzik

Była to 105 indywidualna wystawa Henryka Cebuli.
Sam artysta otrzymał dotychczas 157 nagród i wyróżnień
zarówno w kraju, jak i za granicą. Otrzymał główną nagrodę za karykaturę portretową przedstawiającą boksera
Adamka. Praca ta została uznana przez Stowarzyszenie
Polskich
Artystów
Karykatury
za najlepszą karykaturę roku 2014. Uzyskał honorowe
wyróżnienie we Włoszech za karykaturę Angeli Merkel
oraz pierwszą nagrodę za pracę przedstawiającą Eryka
Lipińskiego. Przyznano mu również pierwszą nagrodę na
Słowacji oraz wyróżnienie za rysunek polityczny
o Ukrainie oraz dwa inne wyróżnienia w konkursach
ogólnopolskich. W roku 2015 zorganizował 4 wystawy
indywidualne w Preszowie, Inowrocławiu, Bratysławie
i Tryńczy. Ostatnia, tryniecka wystawa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem i można było ją podziwiać
do ostatnich dni sierpnia 2015 roku.
Marzena Rydzik
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KURSY JĘZYKOWE
Kursy e-learning to coraz popularniejsza forma dokształcania się, zwłaszcza w zakresie języków obcych.
Ludzie w każdym wieku chętnie korzystają z tego typu
form nauczania, gdyż nie wymaga to od nich zbyt wielkiego wysiłku – wystarczy uruchomić komputer
i zalogować się na stronie internetowej, bez konieczności
odwiedzania profesjonalnych szkół językowych. Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa i wraz z początkiem
wakacji zaprezentowała mieszkańcom gminy nową ofertę, uruchamiając kurs językowy e-learning.
Proponowana oferta trwa do końca 2015 roku i jest
całkowicie bezpłatna. Do wyboru są języki w różnym
stopniu zaawansowania: angielski, angielski dla dzieci,
angielski biznesowy, francuski, niemiecki. Udział
w kursie może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Wystarczy zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Tryńczy, gdzie każdy zainteresowany może otrzymać
kod dostępu, który należy wpisać wraz z adresem e-mail
na stronie nternetowej http://www.kursy123.pl/funpakiet/
uzyj.
Dotychczas z kursu internetowego korzystały przede
wszystkim dzieci odwiedzające czytelnię internetową.
Pozwoliło im to spędzić czas nieco inaczej, nie poświęcały się wyłącznie grom internetowym, ale szlifowały też
swoje umiejętności w zakresie wybranego języka obcego.
Czasem swoim przykładem zachęciły do nauki starszych
od siebie. Wielu mieszkańców gminy Tryńcza już teraz
korzysta z kursu. Pozostałych również serdecznie zapraszamy.

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy przyłączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”. Tym razem wydarzenie to miało miejsce
5 września br. Tegoroczną lekturą była „Lalka” Bolesława Prusa. Licznie zgromadzeni uczniowie oraz mieszkańcy z Gminy Tryńcza przysłuchiwali się fragmentom, które odczytywali: przewodniczący Komisji ds. Oświaty,
Kultury i Sportu - Teofil Jakubiec, Adam Jakubiec, dyrektor
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Ubieszynie Jadwiga Gwóźdź oraz grupa teatralna
„Baccalaureus” z Jarosławia, która wybrany przez siebie
tekst zaprezentowała w strojach odpowiadających epoce
Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Każdy
z uczestników spotkania mógł spróbować swoich sił jako
lektor, pomimo dużego poziomu trudności tekstu, który
roił się od wyrazów archaicznych, trudnych i obecnie nieużywanych oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku
zapewnionego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Tryńczy. Wydarzenie przebiegło w miłej atmosferze,
a lektura „Lalki” na moment połączyła przedstawicieli
kilku pokoleń. „Narodowe Czytanie” zapoczątkował
w 2012 roku prezydent RP Bronisław Komorowski.
W tym roku inicjatywa została objęta honorowym patronatem pary prezydenckiej – Andrzeja i Agaty Dudy.

„Lalkę” czyta Teofil Jakubiec

Marzena Rydzik
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Każdy z uczestników spotkania otrzymał podziękowanie
z pamiątkową pieczęcią przygotowaną w Kancelarii Prezydenta RP.
Marzena Rydzik
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OTWARCIE SPŁYWU KAJAKOWEGO
19 lipca br. w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się
uroczysta inauguracja spływu kajakowego. W niedzielne
popołudnie na brzeg Wisłoka przybyło wielu miłośników
sportów wodnych. Po symbolicznym przecięciu wstęgi
i poświęceniu kajaków przez ks. Krzysztofa Filipa rozpoczął się spływ rzeką Wisłok. Duży wkład
w przygotowanie imprezy włożyli sołtysi wsi Gniewczyna Łańcucka – Roman Kozyra i Gniewczyna Tryniecka –
Edward Niemiec przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich,
które zadbały o stronę kulinarną. Po zakończonym rejsie
wszyscy zebrani – mimo kapryśnej pogody - spędzili miło czas przy ognisku na przystani końcowej w Gniewczynie Trynieckiej. Oprawę muzyczną przygotowała Kapela
Ludowa oraz Zespół „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej.

Aż 300 osób wzięło udział w półmaratonie dla uczczenia 71. rocznicy Powstania Warszawskiego, którego dowódcą był nasz rodak gen. Antoni Chruściel ps.
„Monter”.
Bieg rozpoczął się sprzed pomnika generała
w Gniewczynie Łańcuckiej o godz. 16.30, gdzie wcześniej
przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego
w Przeworsku, Urzędu Miasta Przeworska, Urzędu Gminy Przeworsk, Urzędu Gminy Tryńcza , Południowo –
Wschodniego Hufca „Grody” oraz poseł na sejm Mieczysław Golba złożyli kwiaty. Gdy wybiła godzina „W” zabrzmiały syreny, po czym nastąpiła minuta ciszy, odśpiewano uroczyście hymn narodowy.

Uroczyste otwarcie spływu kajakowego przez wójta

Spływ kajakowy to nowa oferta rekreacyjna skierowana zarówno do mieszkańców, jak i wszystkich osób odwiedzających
gminę.
Na
przystaniach
w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej,
Wólce Małkowej i Tryńczy można odpocząć, zrelaksować się i miło spędzić czas. Wzdłuż trasy spływu zlokalizowane są także tablice informacyjne, z których można
wyczytać
ciekawe
informacje
o
położeniu
i historii danej miejscowości oraz o lokalnych zabytkach.
Spływ kajakowy doliną Wisłoka - to przede wszystkim
możliwość obcowania z przyrodą, a także idealny sposób
na aktywny wypoczynek dla osób w każdym wieku.
Na trasie „Biegu Montera”

Po oficjalnej części biegacze ruszyli w stronę Jagiełły,
następnie przez Chałupki do Przeworska, ulicami Chruściela, Łakową, Gorliczyńską, Konopnickiej, Ablewicza,
Kościelną do Rynku, gdzie znajdowała się meta. Pierwszy
metę
przekroczył
Radosław
Kłeczek
z czasem 72 min. W półmaratonie wzięli udział biegacze
z całej Polski. Warto wyróżnić Andrzeja Żaka – wicedyrektora
LO
im.
Władysława
Jagiełły
w Przeworsku, który pokonał dystans na wózku oraz
Pawła Meja biegnącego boso.
Przemysław Górski

Za chwilę ruszy spływ Wisłokiem

Marzena Rydzik
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DNI GMINY TRYŃCZA

BRACIA, Ewelina Lisowska, Łukasz Świrk - to najważniejsze atrakcje, które można było obejrzeć podczas
tegorocznych XI Dni Gminy Tryńcza.

Dla aktywnych odbył się także trening fitness na wolnym powietrzu. Jak co roku, na boisku „Orlik” rywalizowały także drużyny samorządowe, reprezentujące Urząd
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Komendę Powiatową
Policji w Przeworsku, Urząd Gminy Tryńcza oraz Oldboi z Gminy Tryńcza. Po zaciętej rywalizacji, najlepsi
okazali się Oldboje, tuż za nimi Nowa Sarzyna, UG
Tryńcza oraz KPP Przeworsk. Na zakończenie można
było posłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Tryńczy oraz potańczyć przy zespole TOXIC.

Występ Zespołu „Finezja”

Pierwszego dnia, tj. w sobotę organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sportowych dla dzieci
i dorosłych, w tym turniej piłki plażowej i siatkowej, turniej tenisa ziemnego, zawody strongman oraz konkurencje
zręcznościowe i atrakcje dla najmłodszych.

Występ Jolanty Janas
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O 19.30 na trynieckiej scenie wystąpiła Ewelina Lisowska, gromadząc wyjątkowo liczną grupę fanów.
O 21.30 przed zgromadzoną publicznością z niesamowitą
energią
wystąpił
zespół
BRACIA,
gościnnie
z Krzysztofem Cugowskim. Po koncertach, fani mogli
spotkać się z gwiazdami, aby dostać autograf czy zrobić
wspólne zdjęcie. Na zakończenie obchodów Dni Gminy,
organizatorzy przygotowali pokaz sztucznych ogni.

Ewelina Lisowska na scenie

Niedziela, mimo upalnej pogody zgromadziła tysiące
osób. Imprezę rozpoczął start III Trynieckiego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem było Przeworskie Koło
Turystyki Rowerowej „Leliwa”. Oficjalne otwarcie obchodów Dni Gminy nastąpiło po przemarszu ulicami
Tryńczy Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie na
scenie prezentowali swoje umiejętności tancerze
i wokaliści, m.in. Martyna Niemirowska, Jolanta Janas,
Natalia Jakubiec, Zespół Com Cuore, Reflex, Quest oraz
grupa mażoretek Finezja. W pobliskiej galerii sztuki,
można było także podziwiać wystawę karykatur Henryka
Cebuli, która przyciągnęła liczne grono zainteresowanych.

Bracia i ich żywiołowy występ

Tegoroczna impreza zgromadziła kilkanaście tysięcy
osób, którzy po obejrzanych atrakcjach bawili się prawie
do białego rana przy Zespole METRO.

Łukasz Świrk prezentuje swoje umiejętności

Niewątpliwą atrakcją był pokaz akrobatyczny Łukasza
Świrka - finalisty „Mam Talent”, który w kilku wyjściach
dał popis swoich niezwykłych umiejętności.

Jeden z „Braci” przed tryniecka publicznością
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26 lipca br., już po raz dziewiąty, odbył się w Tryńczy
Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy. Podczas Przeglądu można było degustować tradycyjne potrawy regionalne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Wszystkie występy śledziło jury w
składzie: Jolanta Danak - Gajda – etnomuzykolog, Stanisław Baryła – muzyk, Andrzej Osmyk – muzyk, którzy po
wysłuchaniu
29
prezentacji
konkursowych,
w tym: 4 kapel, 14 zespołów wokalno-instrumentalnych,
8 zespołów wokalnych i 3 gawędziarzy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
W tym roku wyniki „Przeglądu” prezentują się następująco:
W kategorii kapel:
- I nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy
Tryńcza otrzymała Kapela Biesiadna z Gniewczyny Łańcuckiej;
- II nagrodę pieniężną ufundowaną przez Trynieckie
Centrum Kultury
otrzymała Kapela „Malawianie”
z Malawy;
- III nagrodę pieniężną ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Tryńcza otrzymała Kapela Kańczudzka z Kańczugi.
Wyróżnienie w tej kategorii jury przyznało Sołtysowej
Kapeli z Szówska.
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych:
Dwie równorzędne I nagrody ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymały:
- Zespoły Piosenki Biesiadnej: „Śpiewające Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej oraz „Jagiellanie” z Jagiełły;
- Dwie równorzędne II nagrody ufundowane przez
Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymały zespoły:
„Sąsiedzi” z Białobrzegów i „Ala Babki, Ala Dziadki”
z Kańczugi;
- Dwie równorzędne III nagrody otrzymały zespoły:
„Wesołe Kumoszki” z Rzeszowa i „Pawłosiowianie”
z Pawłosiowa;
W tej kategorii jury przyznało też trzy wyróżnienia,
które otrzymały zespoły: „Jarzębinki” z Łapajówki,
„Wiola” z Chodaczowa i „Akademicy” z Jarosławia.
W kategorii zespołów wokalnych:
- I nagrodę ufundowaną przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu otrzymał zespół „Nielepkowice”

38

z Nielepkowic;
- II nagrodę ufundowaną przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu otrzymał Zespół Biesiadny z Kisielowa;
- III nagrodę ufundowaną przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu otrzymał Zespół z Wiązownicy;
-Wyróżnienie
przyznano
Zespołowi
„Krzeczowiczanki” z Krzeczowic.
W kategorii gawęd:
Jury
przyznało
dwie
równorzędne
I nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku dla Janiny Dyrdy z Pigan
i Janiny Mihułki z Tuczemp
- II nagrodę ufundowaną przez przewodniczącego Rady Gminy Tryńcza otrzymał Łukasz Rzepka
z Białobrzegów.

Przegląd obserwowało wielu fanów i fanek

Ponadto gawędziarze otrzymali upominki od firmy
AVON. Komisja podkreśliła rosnący poziom artystyczny
zespołów, a także duże zaangażowanie wykonawców.
Godne uwagi jest także to, że coraz więcej zespołów
uczestniczy w kolejnych przeglądach, prezentując swój
wkład w rozwój muzyki biesiadnej, tak bardzo obecnej
w codziennym życiu. Na koniec odbyła się zabawa taneczna przy zespole muzycznym „Metro”. Organizatorem przeglądu było Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy przy współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Patronat honorowy nad imprezą objął Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza.
Henryk Chruściel
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DOŻYNKI GMINNE 2015
W tym roku Dożynki Gminne uroczyście obchodzono
30 sierpnia br. w Gorzycach na stadionie LKS. Tradycyjnie rozpoczęły się dziękczynną Mszą św. odprawioną
przez
ks.
Józefa
Gwoździa
–
misjonarza
z Panamy, ks. Mariana Jagiełę, ks. Adama Pietruchę
i ks. Eugeniusza Wielgosza w kościele parafialnym p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego w Gorzycach. Podczas
Mszy odbyło się także poświęcenie sztandaru dla Straży
Grobowej z Gorzyc. Następnie korowód dożynkowy przy
dźwiękach orkiestry dętej przemaszerował na stadion,
gdzie na specjalnie przygotowanym miejscu przed sceną
ustawiono pięknie wykonane wieńce z tegorocznych plonów, reprezentujące poszczególne sołectwa z terenu gminy.

W tegorocznych dożynkach uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. Mieczysław Golba poseł na Sejm,
Zbigniew Kiszka starosta Powiatu Przeworskiego, Tomasz Bury kierownik ARiMR w Przeworsku, Andrzej
Ćwierz reprezentujący marszałka Lucjana Kuźniara, radni Powiatu Przeworskiego, radni Rady Gminy Tryńcza,
sołtysi, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Parada „Turków”

Korowód dożynkowy w drodze na stadion

W oficjalnej części uroczystości na ręce Wójta Gminy
i Przewodniczącego Rady przekazane zostały chleby dożynkowe przez starostów tegorocznych dożynek - Agatę
Mróz i Adama Szwacza, którzy później podzielili się nimi
ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi oraz zgromadzonymi mieszkańcami. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ryszard Jędruch, który w swoim wystąpieniu zwrócił się w
szczególności
do
rolników
i ich rodzin ze słowami podziękowania za trud codziennej
pracy na roli, bo w tym roku była wyjątkowo ciężka ze
względu na suszę, która dotknęła w największym stopniu
właśnie rolników.

Po części oficjalnej odbyła się parada Straży Grobowych z Gniewczyny Łańcuckiej, Gniewczyny Trynieckiej, Jagiełły, Tryńczy, Gorzyc i Wólki Pełkińskiej oraz
pamiątkowe wbicie gwoździ. Następnie na scenie swój
dorobek artystyczny prezentowały zespoły z terenu gminy. Na początku zaprezentował się Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, który na tę
okoliczność przygotował pieśni dożynkowe. Z koncertem
wystąpili
także:
„Śpiewające
Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej, „Jagiellanie” z Jagiełły,
„Chłopaki ze Starej Paki” z Tryńczy oraz Kapela Ludowa
z Gniewczyny.

Występ Zespołu „Jagiellanie”

Wieńce dożynkowe

Po części artystycznej wszyscy bawili się do białego
rana przy zespole muzycznym „METRO”.
Henryk Chruściel
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PRZYWRACANIE PAMIĘCI HISTORYCZNEJ
Już kolejny rok teren wokół mostu na Wisłoku
w Tryńczy był miejscem rekonstrukcji wydarzeń
z 10 września 1939 roku. W tym dniu w obronie mostu
zginął rotmistrz Tytus Dunin i podchorąży Konstanty
Ostrowski. Ci bohaterscy żołnierze później zostali pochowani na trynieckim cmentarzu.

i wysadzić w powietrze i uniemożliwić Niemcom przeprawę na drugą stronę rzeki. W ostatniej chwili stalową
konstrukcją mostu wstrząsają wybuchy.
To barwne i dynamiczne widowisko było dziełem Stowarzyszenia Szwadronu Niepołomice w Barwach
8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego
w Krakowie oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 24 Dywizji Piechoty Garnizonu Jarosław. Warto
dodać, że scenki z życia codziennego odtwarzały panie
współpracujące z Gminną Biblioteką Publiczną
w Tryńczy oraz mażoretki z Grupy „Finezja” pod kierunkiem Katarzyny Duży.

Składanie wieńców w miejscu śmierci bohaterów z 10 września
1939 r.

Niemiecka taktyka wojny błyskawicznej spowodowała,
że tak naprawdę ani wojsko, ani ludność cywilna nie wiedziała, gdzie w danym momencie znajdował się wróg.

Wojsko Polskie przed mostem w Tryńczy

Atmosferę tamtych wrześniowych dni wiernie oddały
pierwsze sceny widowiska. Oto nad brzegiem rzeki dzieci
beztrosko bawią się, kobiety grabią siano, a jeszcze inni
spacerują nad wodą. Wtem padają pierwsze strzały.
Na moście i w jego okolicach zaroiło się od Niemców.
Polscy ułani wycofują się, by za chwilę, po przegrupowaniu, z impetem uderzyć na wroga. Niemcy uciekają. Na
most
wkraczają
saperzy,
by
go
zaminować

Atak polskich ułanów

Istotnym elementem rekonstrukcji historycznej było
złożenie wiązanek kwiatów przez Wójta Gminy Ryszarda
Jędrucha, Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława
Wielgosa oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Teofila Jakubca. Był to wyraz pamięci dla
trynieckich bohaterów, a także element wychowania patriotycznego młodego pokolenia. Podobny cel miał koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która wykonała wiele
pieśni patriotycznych.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe dla Fundacji Bank Zachodni WBK otrzymanej
w kwocie 7 tys. zł na organizację wydarzenia historycznego pt. „ Rekonstrukcja wydarzeń historycznych Wrzesień
1939
r.obrona
mostu
w Tryńczy”. Środki finansowe zostały pozyskane
w ramach II edycji konkursu grantowego” Tu mieszkam tu zmieniam” przez Stowarzyszenie Chóralne Chór
„Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa” w Tryńczy.

Obrona mostu na Wisłoku
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Marzena Rydzik

SOŁTYS GOSPODARZEM WSI

30 sierpnia br. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
wraz
z
Mażoretkami
„Finezja”
uczestniczyła
w IX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Besku. W Przeglądzie wzięło udział 8 innych orkiestr.
Uroczystości rozpoczęły się od musztry paradnej, której
orkiestry wraz z mażoretkami zaprezentowały się przed
trzyosobowym jury. Następnie odbyło się oficjalne otwarcie Przeglądu Orkiestr OSP, którego dokonał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, druh Janusz Konieczny.
Na początku wszystkie orkiestry wykonały wspólny
utwór pod tytułem „Marsz Orkiestry Dętej”, po czym
Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban przywitał przybyłe
orkiestry, gości oraz zgromadzoną publiczność. Kolejnym
ważnym etapem przeglądu była prezentacja konkursowych utworów. Nasza orkiestra zagrała pod batutą kapelmistrza Edwarda Myłka.

Prezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy

Ostatecznie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy
wraz z grupą Mażoretek została wyróżniona
w klasyfikacji musztry paradnej, w której zdobyła
III miejsce oraz, co najważniejsze, zakwalifikowała się
do Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się już za rok. Gratulujemy !
Katarzyna Duży

Z Elżbietą Sobalą - sołtysem Gorzyc rozmawia Dominika Kozak
D.K.: Wiosną tego roku rozpoczęła Pani kolejną kadencję
w roli sołtysa Gorzyc. Czy w związku z tym, ma Pani nowe pomysły na działalność jako gospodarz wsi ?
E.S.: Nowa kadencja to nowe zadania, wyzwania
i pomysły. Na pewno
w dalszym ciągu chcę działać w kierunku rozwoju naszej miejscowości. Razem
z radnymi i radą sołecką
poczynimy starania, aby
w Gorzycach powstał plac zabaw, równie nowoczesny
i piękny, jak w innych miejscowościach. Kolejnym wyzwaniem, które stawiam sobie za cel, to integracja mieszkańców poprzez różne spotkania, uroczystości czy wspólne przedsięwzięcia. Wiem, że w dzisiejszych czasach, to
trudne zadanie, ale na pewno będę próbować. Poza tym
chcę po prostu aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców i być do ich dyspozycji, kiedy jest taka potrzeba.
D.K.: Czym dla Pani jest funkcja sołtysa ?
E.S.: Funkcja sołtysa wymaga otwartości na sprawy
mieszkańców, bo jest to pewnego rodzaju służba na rzecz
lokalnej społeczności. Bardzo lubię i cenię sobie tą pracę.
Może nie każdy jest zadowolony z mojej działalności, ale
w większości przypadków spotykam się z sympatią
i życzliwością mieszkańców, co na pewno ułatwia mi
pełnienie tej funkcji. Gorzyce to nieduża miejscowość,
ale zauważa się tu spore zainteresowanie sprawami społecznymi. Wiem, że przyjęcie tej funkcji to odpowiedzialność i duże zobowiązanie wobec mieszkańców, dlatego z
całych sił staram się, aby wywiązywać się ze swoich obowiązków najlepiej, jak potrafię.
D.K: Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek
były właśnie Gorzyce. Czym dla Was była ta uroczystość ?
E.S.: Dożynki to święto plonów, święto wsi, święto każdego rolnika. Bardzo się cieszę, że ta wyjątkowa uroczystość tym roku mogła odbyć się właśnie u nas. Myślę, że
z dumą możemy patrzeć na naszą wieś i gminę i z dumą
pokazywać jej uroki. Korzystając z okazji chciałabym
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w
większy
lub
mniejszy
sposób
w przygotowanie tego święta. Dziękuję sołtysom, wieńczarkom, paniom z kół gospodyń, gospodarzowi naszej
gminy wójtowi Ryszardowi Jędruchowi wraz z małżonką
oraz wszystkim zaproszonym gościom i przede wszystkim rolnikom. Kultywując tradycje dożynkowe, przypominamy jak ciężka i nie zawsze doceniana jest praca na
roli. Mam nadzieję, że dla mieszkańców Gorzyc dożynki
były okazją do wspólnej integracji, zabawy
i pokazania, że jesteśmy otwarci i gościnni dla każdego.
D.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślności
w realizacji swoich planów.

Echa znad Sanu i Wisłoka

41

BYĆ KOMENDANTEM
Z Marianem Glinianym – komendantem „Turków”
w Gorzycach rozmawia Dominika Kozak
D.K.: Co skłoniło Pana do tego, aby objąć stanowisko
komendanta „Turków" w Gorzycach ?
M.G.: Decyzja o objęciu przeze mnie funkcji komendanta
Straży Grobowej w Gorzycach nie była łatwa, ale prośby
jej członków sprawiły, że nie mogłem im odmówić.
W dodatku mam pewne doświadczenie w dowodzeniu
„Turkami”, ponieważ już kiedyś byłem ich komendantem.
Ponadto chciałem dokonać istotnych zmian w ich organizacji i funkcjonowaniu. Już udało nam się zakupić sztandar dla oddziału, 30 szabli i orzełków na czapki,
a także zorganizować własną orkiestrę dętą, złożoną
w całości z miejscowych muzyków.
D.K.: To pasja, poszanowanie tradycji czy może poczucie
obowiązku ?
M.G.: Wszystko ! Jednak przede wszystkim rodzinna tradycja. Tato, bracia i ja, jako młody chłopiec, byliśmy
'Turkami' i oczywiście bardzo duże wsparcie rodziny,
za co korzystając z okazji z całego serca dziękuję.
D.K.: Jako nowy komendant miał Pan nowe pomysły na
musztrę paradną ?
M.G.: Tak, i tu wielką pomocą posłużył mi komendant
Straży Grobowej z Tryńczy, czyli mój serdeczny kolega
wójt Ryszard Jędruch, za co również mu dziękuję.
D.K.: Czym dla gorzyckiej Straży Grobowej jest nowo
nadany sztandar ?
M.G.: Moim zdaniem dużym zaszczytem, bo ofiarność
Parafian była ogromna. Do dziś jestem pełen podziwu
i szacunku dla wszystkich ofiarodawców.
D.K.: Czego życzy się Komendantowi „Turków” ?
M.G.: Wytrwałości.

WIZYTA STUDYJNA
MIESZKAŃCÓW UKRAINY
Urząd Gminy Tryńcza gościł grupę mieszkańców
Ukrainy, a konkretnie z obwodu dniepropietrowskiego,
odwiedzających Polskę w ramach wyjazdu studyjnego
realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

Polsko - ukraińska debata o samorządności

Licząca 28 osób grupa to m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów. Celem wizyty było
przedstawienie polskich doświadczeń w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
i lokalnym społeczeństwem oraz nawiązanie kontaktów
pomiędzy jednostkami. Gmina Tryńcza była jednym
z punktów całego wyjazdu. Podczas krótkiej wizyty wójt
Ryszard Jędruch przedstawił gościom zasady funkcjonowania gminy jako jednostki samorządowej, opowiedział
także
o
realizowanych
inwestycjach
i projektach unijnych. Skarbnik gminy Teresa Wielgos
przybliżyła temat związany z gospodarką finansową gminy. Uczestnicy projektu zadawali wiele pytań związanych, m.in. z funkcjonowaniem urzędu, sołectw czy finansowaniem różnych zadań realizowanych przez Gminę
Tryńcza. Na koniec pobytu goście zwiedzili siedzibę
urzędu oraz galerię „Pod Aniołem”, nie kryjąc przy tym
podziwu dla tak dobrze rozwiniętej infrastruktury, którą
zdąrzyli zobaczyć w trakcie wizyty.
Dominika Kozak

TELEWIZJA W GMINIE TRYŃCZA

Komendant Marian Gliniany

Dominika Kozak
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Na początku września gościliśmy w Gminie Tryńcza
ekipę Telewizji Rzeszów, która relacjonowała stąd prognozę pogody. Podczas krótkiego nagrania, które emitowane było na antenie TVP Rzeszów od 2 do
6 września br. zaprezentować mogli się lokalni twórcy,
grupa kajakarzy czy uczestnicy rajdów Nordic Walking.
Mieliśmy również okazję pokazać atrakcyjne miejsca na
terenie gminy, zachęcając do przyjazdu i promując lokalne atrakcje turystyczne, jak np. spływ kajakowy czy rekonstrukcję obrony mostu. Nagrania można obejrzeć na
stronie internetowej TVP Rzeszów, wybierając film
z przyporządkowaną datą emisji, tj. 2 - 6 września lub na
stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Galeria
Video.
Link do nagrań: http://rzeszow.tvp.pl/17949059/
prognoza-pogody
Dominika Kozak
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ZAWODY DRWALI
24 lipca br., na terenie Leśnictwa Białobrzeżki odbyły
się III Zawody Drwali zorganizowane przez Nadleśnictwo Sieniawa. Głównym celem organizatorów było promowanie bezpiecznych metod pracy, stosowanie prawidłowej techniki ścinki, okrzesywania i przerzynki drewna, a także doskonalenie umiejętności zawodowych drwali.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
W weekend 19 i 20 września br gościliśmy w Tryńczy
grupę młodzieży z Józefowa nad Wisłą wraz
z opiekunami w ramach podpisanego w tym roku porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Tryńcza,
a Gminą Józefów nad Wisłą.

Podczas zawodów rywalizowali ze sobą najlepsi pracownicy Zakładów Usług Leśnych świadczący usługi dla
Nadleśnictwa Sieniawa. W zawodach wzięło udział
9 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą
w 5 konkurencjach.

Na dziedzińcu zamku w Łańcucie

Przed zawodami

Po zakończeniu pełnych emocji zmagań, zwycięzcą
zawodów w Nadleśnictwie Sieniawa został Sylwester
Modrak uzyskując 1123 pkt.

Podczas krótkiego pobytu goście zwiedzili galerię
„Pod Aniołem”, zamek w Łańcucie, a także, co było najważniejszym punktem wizyty, obejrzeli sobotnią rekonstrukcję wydarzeń historycznych. Zaproszeni goście korzystali z nowego obiektu wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Tryńczy, z bogatego zaplecza sportowego, które
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jednak największe
wrażenie zrobiła rekonstrukcja, która dzięki tak widowiskowej i rzetelnej oprawie zasiała wśród najmłodszych
gości lekką nutkę niedowierzania, czy to na pewno tylko
symulowane wystrzały. Była to na pewno niezapomniana
lekcja historii w nietypowym wydaniu.
Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy,

Najlepsi z najlepszych
W drodze na miejsce rekonstrukcji historycznej

W podziękowaniu za udział w zawodach wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach zawodów.

również nasza młodzież
Gminę Józefów nad Wisłą.

miała

okazję

odwiedzić

Dominika Kozak

Dominika Kozak
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JUBILEUSZ ZESPOŁU „JAGIELLANIE”
Zespół Piosenki Biesiadnej "Jagiellanie" z Jagiełły
3 października br. obchodził 10 - lecie istnienia
i działalności artystycznej. Nie zabrakło w tym dniu
życzeń
dla
szanownych
jubilatów,
wspólnego
odśpiewania "Sto lat" oraz zdmuchnięcia świeczek na
torcie.

życzył szerokich perspektyw rozwoju i wytrwałości
w realizacji zamierzonych planów oraz kolejnych
jubileuszy przeżywanych w atmosferze pełnego sukcesu.
Niech świętowany dziś jubileusz stanie się powodem
satysfakcji i bodźcem do dalszego działania.
Przemysław Górski

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

Jolanta Turek odbiera gratulacje od wójta

Otwarcia imprezy dokonali Jolanta i Stanisław Turek ,
którzy przedstawili pokrótce historię powstałego
w kwietniu 2005 r. zespołu. Po raz pierwszy wystąpił trzy
miesiące później podczas plenerowej imprezy "Letnie
spotkania z muzyką" w Jagielle. Dziś występuje nie tylko
w Polsce, ale i za granicą.

18 lipca 2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie
absolwentów Szkoły Podstawowej w Jagielle rocznika
1940, 1941, 1942. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele parafialnym w Jagielle, którą odprawił
ks. proboszcz Eugeniusz Wielgosz. Następnie w sali
Szkoły Podstawowej w Jagielle odbyła się część
oficjalna, podczas której dyrektor szkoły Andrzej
Ruchała opowiedział o zmianach, jakie zaszły w szkole
na przestrzeni lat. Głos także zabrał Zdzisław Harpula –
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który
przywitał wszystkich zebranych uczestników. Po części
oficjalnej przyszedł czas na spotkania z kolegami
i koleżankami z klasy. Wspomnieniom szkolnych lat
towarzyszyły radość i wzruszenie.

Pamiątkowe zdjęcie absolwentów

„Jagiellanie” w pełnym składzie

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch, Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba,
Radny Sejmiku Tomasz Bury, Starosta Przeworski
Zbigniew
Kiszka,
Radny
Powiatowy
Tadeusz
Walkiewicz, Skarbnik Gminy Teresa Wielgos, Dyrektor
TCK Henryk Chruściel,
którzy wręczyli jubilatom
pamiątkowe dyplomy i upominki. Zaproszone zostały
również zaprzyjaźnione zespoły: "Śpiewające Zośki" i
Kapela Ludowa z Gniewczyny. Gościła również delegacja
z Ukrainy na czele z Marianem Mazurem.
Wójt Gminy w imieniu swoim i Rady Gminy złożył
serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla
zaangażowania i pasji, z jakim Zespół Piosenki
Biesiadnej ,,Jagiellanie'' muzyką i śpiewem ubogaca
kulturalny i artystyczny pejzaż gminy. Jednocześnie
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W sali rozbrzmiała muzyka w wykonaniu zespołu
„Jagiellanie”, która uświetniła spotkanie absolwentów.
Dla wielu z nich było to pierwsze wspólne spotkanie od
ukończenia szkoły. Rozmowom nie było końca. Sobota
była dniem spotkań. Każdy mógł odnaleźć ślady swojej
obecności w szkole. W uroczystościach uczestniczyło 40
absolwentów. Wśród nich był profesor Stanisław Woś kardiochirurg, kierownik II Kliniki Kardiochirurgii
Górnośląskiego Centrum Medycznego. Zjechali się
absolwenci z kraju, a nawet zza granicy. Wśród
zaproszonych gości był także Ryszard Jędruch – Wójt
Gminy
Tryńcza,
który
wręczył
pamiątkowe
podziękowanie oraz złożył życzenia wszelkiej
pomyślności, zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym oraz
kolejnych jubileuszowych spotkań w gronie przyjaciół.
- Mamy nadzieję, że za pięć lat, podczas następnego
zjazdu będziemy wspominać naszą szkołę w jeszcze
większym gronie - mówił Zdzisław Harpula.
Przemysław Górski

Echa znad Sanu i Wisłoka

OBÓZ SIATKAREK „DEVELOPRES”
W TRYŃCZY
Dziesięciodniowy obóz siatkarek KS DevelopRes
Rzeszów który miał miejsce w Tryńczy był
przedłużeniem trwających już dwutygodniowych
przygotowań do nowego sezonu w ORLEN Lidze.
Zawodniczki
korzystały
z
nowego
obiektu
wielofunkcyjnego
przy
Zespole
Szkół
w Tryńczy oraz zaplecza sportowego, m.in. Hali
sportowej, siłowni, kompleksu „Orlik”.

Zawodniczki KS DevelopRes w sali narad

Podczas obozu siatkarki pracowały nad techniką,
taktyką, a także siłą fizyczną, czemu towarzyszyły zajęcia
sensomotoryczne oraz zajęcia na siłowni. Jednym
z punktów obozu był także spływ kajakowy rzeką Wisłok
zakończony ogniskiem, który był doskonałą okazją do
integracji zespołu. W ostatnim dniu pobytu, drużyna
DevelopRes odwiedziła siedzibę Urzędu Gminy. Podczas
krótkiego spotkania pożegnalnego, za-ca wójta Zofia
Nowak oraz sekretarz Magdalena Rachfał życzyły całemu
zespołowi sukcesów w zbliżających się rozgrywkach
ligowych.

„GÓRAL” TRYŃCZA WRACA DO GRY
1 października br. po letniej przerwie do zajęć
powracają zawodnicy (seniorzy oraz grupy młodzieżowe)
Górala Tryńcza. Poszczególne drużyny tradycyjnie
przygotowywać się będą w hali Zespołu Szkół w Tryńczy
- oprócz treningów zaplanowane są przedsezonowe gry
kontrolne. I zespół (seniorzy) wystąpi w rozgrywkach II
ligi. Będzie to jubileuszowy, piąty sezon na
drugoligowych parkietach (2x wicemistrz II ligi) oraz w
Halowym
Pucharze
Polski
(2x
awans
do
1/8 finału).
Juniorzy (od U-14 do U-20) wystąpią w rozgrywkach
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. Warto
dodać, że nasz klub jest aż 7-krotnym uczestnikiem
finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, w tym
wicemistrzem Polski w kategorii U-14 w sezonie 2013/14
i pod tym względem jest najbardziej utytułowanym
zespołem z woj. podkarpackiego.
Klub zaprasza również nowych zawodników
w dowolnym wieku, zarówno z terenu Gminy Tryńcza,
jak i okolic do reprezentowania barw Górala.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z prezesem
Robertem Kuroszem.
Treningi w Góralu są oczywiście bezpłatne!
- Przed nami kolejny, bardzo ciekawie zapowiadający się
sezon. Chcemy, jak najlepiej przepracować okres
przygotowawczy, by w rozgrywkach ligowych, jak
i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski godnie
reprezentować gminę Tryńcza. W imieniu swoim, jak
i klubu już dziś serdecznie zapraszam wszystkich
sympatyków Górala na nasze mecze - mówi prezes klubu,
Robert Kurosz.

Przemysław Górski

LIGA HALOWA
Kolejny sezon Ligi Halowej Piłki Nożnej 2015/2016
zbliża się wielkimi krokami. Jak w latach ubiegłych,
termin na zgłoszenie drużyn mija z końcem listopada po
wpłaceniu wpisowego w wysokości 350 zł. na konto
Zespołu Szkół w Tryńczy 78 9096 0004 2005 0046 9197
0002. Losowanie drużyn odbędzie się 2 grudnia. Listę
zawodników należy zgłosić przed rozpoczęciem
pierwszego meczu.
Na inaugurację rozgrywek
zapraszamy 6 grudnia 2015 r. do hali widowiskowo sportowej w Tryńczy. Formularz zgłoszenia drużyn,
regulamin rozgrywek dostępny jest na stronie
internetowej www.tryncza.eu .

Przemysław Górski

Drużyna „Górala” Tryńcza

Warto zaznaczyć, że patronat nad klubem sprawuje
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch. Więcej
informacji: strona internetowa: www.ksgoral.prv.pl,
Oficjalny fan page (facebook): Góral Tryńcza FutsalTeam
Przemysław Górski

Echa znad Sanu i Wisłoka
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TABELE ROZGRYWEK RUNDY JESIENNEJ
Klasa O, grupa jarosławska

Klasa B, grupa przeworska

Klasa A, grupa przeworska

Rozmowę z Tomaszem Wojtasem, trenerem drużyny
„Huragan” Gniewczyna - liderem klasy okręgowej
grupy jarosławskiej, przeprowadziła Dominika Kozak
D.K. Jak oceniasz dorobek punktowy osiągnięty przez
zespół?
T.W. Witam wszystkich mieszkańców Gminy Tr yńcza
oraz sympatyków i kibiców „Huraganu” Gniewczyna. Co
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do dorobku punktowego oraz miejsca dotąd
zajmowanego jestem mile zaskoczony. Każdy z nas
brałby w ciemno taki rezultat, jaki osiągnęliśmy do tej
pory - 10 meczów bez porażki mówi samo za siebie. Jest
to tylko i wyłącznie zasługa całego zespołu i osób
związanych z klubem, którzy dbają o to, by nic w klubie
nie brakowało, a my tymi wynikami chcemy się im
odwdzięczyć.
D.K. Szansę gry otrzymywali młodzi zawodnicy. Czy
ją wykorzystali?
T.W. Tak, chciałbym tu
przede wszystkim wspomnieć
Jakuba i Adama Słysza, którzy
praktycznie z trampkarzy od
razu przeskoczyli do seniorów.
Cieszy mnie postawa Kamila
i Daniela Koniecznych, którzy
bardzo się angażują, by być
w drużynie seniorów.
Nie
zapomnę
również
o
pozostałych
juniorach,
którzy pojawiają się na treningach i powiem tak, że na
pewno dostaną szansę prędzej czy później.
D.K. Jakie plany na przyszłość?
Plany na przyszłość? Nikt balonika nie pompuje i nie ma
na nas żadnej presji, po prostu gramy w każdym meczu
o pełną pulę, a co wyjdzie na koniec sezonu, to
zweryfikuje boisko. Na koniec chciałbym podziękować
wszystkim zawodnikom, którzy w każdy mecz wkładają
całe serce dla „Huraganu” oraz podziękować prezesowi
Przemysławowi Górskiemu i włodarzom gminy na czele
z panem wójtem Ryszardem Jędruchem oraz sponsorom
za wszelką pomoc dla klubu.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Echa znad Sanu i Wisłoka

43

