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Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali
wysiłki władz samorządowych w całym 2015 roku
w realizacji założonych celów społeczno –
gospodarczych składamy serdeczne i gorące
podziękowania. Dziękujemy wszystkim organizacjom
pozarządowym i pożytku publicznego; Kołom
Gospodyń
Wiejskich,
Ochotniczym
Strażom
Pożarnym, LKS-om, Strażom Grobowym za wszelką
pomoc i za wkład w codzienne funkcjonowanie
naszej wspólnoty samorządowej.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierali
działalność organizacji pozarządowych i pożytku
publicznego przekazując im 1 % podatku.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za odruch serca
w organizacji imprez i uroczystości adresowanych
do lokalnej społeczności. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy świadczyli bezinteresowną
pomoc w organizacji i przeprowadzaniu wszelkich
akcji charytatywnych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wielgos

Wójt Gminy
Ryszard Jędruch

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Szanowni mieszkańcy Gminy Tryńcza!
Drodzy Czytelnicy biuletynu ,,Echa znad Sanu
i Wisłoka"!
Ostatnie kartki z kalendarza 2015 roku zapisują dokonania całego mijającego roku budżetowego. Dokonań
tych było wiele. Każde z nich było ważne dla poszczególnych osób, sołectw i całej gminy. Znaczenie tych dokonań ma swe źródło we wpływie na istotne przeobrażenia wizerunku społeczno-gospodarczego naszej "małej
ojczyzny" i na poprawę standardu życia jej mieszkańców.
Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w sferze
gospodarczej w mijającym roku należy wymienić: wyremontowanie i zmodernizowanie wielu odcinków dróg,
przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację Domu Kultury w Jagielle, wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Ubieszynie,
wybudowanie
i oddanie do użytku obiektu wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Tryńczy. Ponadto 200 rodzin otrzymało
sprzęt
komputerowy
z
bezpłatnym
dostępem
do internetu, co - jak sądzę - jest istotnym krokiem
do skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W sferze kultury głośnym echem odbiły się Dni
Gminy Tryńcza, które już kolejny raz stały się ważnym
wydarzeniem kulturalnym. Oprócz tego niemalże w każdym tygodniu roku odbywały się różnego rodzaju imprezy i uroczystości o charakterze folklorystycznym, patriotycznym, rozrywkowym bądź obrzędowym. Kształtowaniu świadomości historycznej podporządkowana została
rekonstrukcja
wydarzeń
z 10 września 1939 roku, które rozegrały się na moście
na rzece Wisłok w Tryńczy. Wiele uwagi poświęciłem
także na budowanie zrębów społeczeństwa obywatelskiego,
które
rozumiem
jako
współudział
i współodpowiedzialność za kształt swojego najbliższego
otoczenia.

Szanowni Państwo, mijający rok 2015 to już historia. Jej
kartki zapisały się znaczącym rozwojem społecznogospodarczym i wzbogaceniem sfery duchowej mieszkańców naszej gminy. Będzie to trwały ślad, który odcisnęliśmy wspólnym wysiłkiem, i który oddajemy
w posiadanie całej wspólnocie samorządowej.
Nasze wysiłki dla dobra wspólnoty gminnej zostały dostrzeżone w różnych rankingach i plebiscytach.
W rankingu „Złota Setka Gmin” nasza gmina uplasowała
się na 14 miejscu spośród 110 gmin, ale w kategorii
„Kreator Kapitału Społecznego” Gmina Tryńcza zdobyła
pierwsze miejsce. Wśród innych nagród i wyróżnień, które otrzymała gmina należy wymienić: „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, „Przyjazna
Polska”,
Aktywna
Gmina
Podkarpacia
w kategorii Inwestor Roku i „Euro Gmina”. Osobiście
miałem zaszczyt otrzymać tytuł „Najlepszego Wójta Województwa Podkarpackiego” w 2011 i 2014 roku
w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Przed nami jednak nowe wyzwania, nowy rok budżetowy i nowe zadania do zrealizowania. Znaczną część
wydatków budżetowych stanowić będą wydatki na inwestycje, w tym 3 748 tys. zł na remonty
i modernizację dróg, 700 tys. zł na poprawę stanu obiektów komunalnych, 70 tys. zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gorzycach, 100 tys. zł
na poprawę stanu bazy dydaktycznej w Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej, 100 tys. zł na wykonanie
projektów kanalizacyjnych i wiele innych.
Należy mieć nadzieję, że założone w budżecie cele
rozwojowe pozwolą na dalszy progresywny rozwój naszej "małej ojczyzny". Z drugiej strony wyzwalanie aktywności obywatelskiej przyczyni się do ożywienia różnych przejawów działalności społecznej dla dobra wspólnego.
Wójt Gminy Tryńcza

Ryszard Jędruch

Echa znad Sanu i Wisłoka
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GMINA TRYŃCZA KREATOREM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

15 grudnia br. Gmina Tryńcza otrzymała kolejne wyróżnienie w plebiscycie Złota Setka Gmin Podkarpacia
organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania
w Rzeszowie oraz Gazetę Codzienną Nowiny. Tym razem otrzymaliśmy nagrodę główną w kategorii Kreator
Kapitału Społecznego. Podstawą rankingu „Aktywna
Gmina Podkarpacia”, była analiza rozwoju społeczno –
gospodarczego i potencjału miast, gmin miejsko -

wiejskich i wiejskich. Spośród 110 gmin, Gmina Tryńcza znalazła się bardzo wysoko, bo na 14. miejscu. Statuetkę z rąk wojewody Ewy Leniart odebrał wójt Ryszard
Jędruch.
Warto dodać, że w poprzednich latach Gmina Tryńcza
była już laureatem w kategorii Kreator Kapitału Społecznego, a także Inwestor Roku oraz Skuteczny Beneficjent
Środków Unijnych.
Dominika Kozak

SANITEX WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Gratulujemy firmie Sanitex sp. z o.o. z Tryńczy
Elżbiety i Stanisława Wojtas kolejnych sukcesów
w ramach konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play 2015.
9 grudnia br. podczas regionalnej gali w Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie, prezes spółki Stanisław
Wojtas odebrał certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play
2015
oraz
Złotą
Statuetkę,
przyznawaną
przedsiębiorstwom, które nieprzerwanie przez pięć lat
biorą udział w programie i każdorazowo uzyskają tytuł
i certyfikat.
Otrzymana nagroda jest potwierdzeniem rzetelności,
firmy i dbałości o właściwe relacje we wszystkich
dziedzinach sprawdzanych w trakcie trwania programu.
Gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia oraz życzymy
dalszych sukcesów w działalności firmy.
Dominika Kozak
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Prezes Stanisław Wojtas po odebraniu certyfikatu
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GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM
23 października br. w Hotelu Bristol w Warszawie
odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród
laureatom konkursu „Gmina Fair Play 2015” oraz
„Przyjazna Polska”.
Była to 14. edycja konkursu, w ramach której
Fundacja
„Instytut
Badań
nad
Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie
Gospodarczej przyznała wyróżnienia gminom, które
w szczególny sposób dbają o atmosferę sprzyjającą
rozwojowi biznesu na ich terenie. W tej edycji Gmina
Tryńcza otrzymała po raz kolejny certyfikat „Gmina Fair
Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” i po raz
drugi z rzędu nagrodę główną w konkursie „Przyjazna
Polska” w kategorii „Dobre Miejsce Zamieszkania”.
Przyznane naszej gminie wyróżnienia podczas uroczystej
gali odebrał wójt Ryszard Jędruch.
9 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
odbyła się także regionalna gala, podczas której z okazji
przyznania nagrody głównej, wójt odebrał list
gratulacyjny z rąk Lucjana Kuźniara, członka Zarządu
Województwa Podkarpackiego.
W konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji” z powodzeniem bierzemy udział
od 2007 roku, nieprzerwanie otrzymując certyfikat.
Proces certyfikacji polega na weryfikacji przez
audytorów
terminowości
załatwianych
spraw
inwestycyjnych,
relacji
z
inwestorami
oraz
zrównoważony rozwój. Podczas audytu badana jest także
opinia lokalnych inwestorów pod względem zadowolenia
ze współpracy z pracownikami urzędu. Odbywa się także
wizytacja przedsięwzięć inwestycyjnych w terenie.

- Laureat Statuetki w 2010 r. (nagroda główna)
- Laureat Złotej Statuetki w 2011 r.
- Laureat Statuetki w 2012 r.
- Samorządowy Menedżer Roku w 2013 r.
- Honorowe wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich
wielofunkcyjnych w 2014 r.
Udział w konkursie to okazja do promocji gminy na
arenie krajowej. Obecność na uroczystej gali dla
laureatów konkursu pozwala zaprezentować swój region
w obecności dziennikarzy z różnych mediów,
przedstawicieli różnych organizacji oraz przede
wszystkim szerokiemu gronu inwestorów. Konkurs
stwarza także możliwość wymiany doświadczeń
pomiędzy laureatami oraz okazję do podjęcia współpracy.
Nam udało się nawiązać współpracę partnerską z Gminą
Józefów nad Wisłą, która również posiada podobny
certyfikat.
Dominika Kozak

UCHWALONO BUDŻET NA 2016 ROK

Rada Gminy w Tryńczy na przedświątecznej sesji
17 grudnia w WDK w Gorzycach uchwaliła budżet na
2016r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Projekt budżetu był wcześniej przedmiotem obrad
poszczególnych komisji Rady Gminy, na których uzyskał
pozytywne
opinie.
Również
Regionalna
Izba
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
w tym
zakresie. Przyjęto budżet, w którym dochody
zaplanowano w wysokości 25 286 820,00 zł, wydatki
23 035 000,00 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości
2 251 820,00 zł w całości przeznaczona jest na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody
majątkowe stanowią 8,7%, natomiast wydatki
na inwestycje 21,1%. Powyższe wskaźniki świadczą
o prawidłowym wykorzystywaniu środków publicznych.
Zaplanowane do realizacji zadania przyczynią się do
poprawy warunków życia i zwiększenia bezpieczeństwa
dla naszych mieszkańców. Znaczącymi kwotami po
stronie wydatków są remonty i modernizacje dróg
gminnych, obiektów komunalnych, a także oświata.

Wójt Ryszard Jędruch odebrał wyróżnienie

Na przestrzeni 9. lat Gmina Tryńcza, oprócz tytułu
i certyfikatu Gmina Fair Play, który przyznawany jest
jednostkom,
spełniającym
wymogi
konkursu
i w procesie certyfikacyjnym otrzymały min. 72 pkt na
100, otrzymała w ramach tego plebiscytu dodatkowe
wyróżnienia tj.:
- Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu w 2009 r.

Obrady sesji budżetowej

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych
nakładają na samorządy wiele wskaźników , które muszą
być spełnione, aby można było podjąć uchwałę
budżetową. Gmina Tryńcza nigdy nie miała problemów
z osiąganiem tych wskaźników.
Teresa Wielgos
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UROCZYSTA SESJA ŚWIĄTECZNA
17 grudnia 2015 r. w WDK w Gorzycach, odbyła się
świąteczna wyjazdowa Sesja Rady Gminy Tryńcza
z udziałem zaproszonych gości. W części roboczej sesji
przyjęty został, m.in. budżet gminy na 2016 r. oraz
programy
pomocy
osobom
potrzebującym,
a w szczególności rodzinom. Jeden z programów zakłada
wprowadzenie lokalnej Karty Dużej Rodziny, która to
daje możliwość rodzinom wielodzietnym, m.in. ubiegania
się o zniżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych

oraz zapewnia upusty za korzystanie z gminnych
obiektów sportowych i kulturalnych. Po części roboczej
nastąpiła część uroczysta, podczas której zostały
wręczone odznaczenia kombatanckie dla wójta gminy
Tryńcza oraz radnych: Leszka Flaka, Stanisława
Koniecznego i Janusza Niżnika za zasługi polegające na
pomocy dla Związku Kombatantów RP. Wręczenia
odznaczeń dokonał płk Henryk Burdon – prezes Zarządu
Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Przemyślu, por. Dominik
Stępak – prezes Gminnego Zarządu Związku
Kombatantów RP, a także przewodniczący Rady Gminy.
W dalszej części sesji przewodniczący Rady dokonał
podsumowania działalności samorządowej za 2015 r.
omawiając ważniejsze inwestycje gminne. Następnie
nastąpiło wręczenie sołtysom wsi z gminy Tryńcza
planów wydarzeń kulturalnych na 2016 r., które wynikają
z realizacji postanowień zapisanych w Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego Gminy Tryńcza.
Adam Gwóźdź

Po ceremonii odznaczeń

DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY - IV KWARTAŁ 2015
Tematyka ważniejszych uchwał:
1) Wysokość podatków i opłat na 2016 r., w tym opłat za
wodę, ścieki i odpady komunalne (opłaty bez
podwyżek).
2) Budżet gminy na 2016 r.
3) Przystąpienie do opracowania i wdrożenia planu
gospodarki niskoemisyjnej.
4) Regionalna pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców.
5) Gminny Program Wspierania Rodziny.
6) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy.
7) Tryniecka Karta Dużej Rodziny.
8) Strategia rozwiązywania problemów społecznych na
lata 2016 – 2020.
Pracujemy nad:
1) Praktycznym
wdrażaniem
Strategii
Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
2) Opracowaniem strategii rozwoju gminy.
3) Wspieraniem rodziny i przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
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1) Opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej
w gminie.
2) Przygotowaniem planu imprez kulturalnych na 2016 r.

Sesja Rady Gminy

Echa znad Sanu i Wisłoka

Adam Gwóźdź

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.
W ramach projektu Urząd Gminy Tryńcza otrzymał
bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie
wdrożenia Wspólnej Metody Samooceny CAF (z ang.
Common Assessment Framework) tj. 3 dni warsztatów
prowadzonych przez eksperta ds. wdrożenia CAF we
wrześniu i październiku w siedzibie Urzędu. Podczas
warsztatów opracowane zostało sprawozdanie z wyników
samooceny z wykorzystaniem modelu CAF oraz Plan
Doskonalenia przygotowane przez pracowników Urzędu,
powołanych do specjalnego zespołu.
Kolejnym etapem wdrożenia metody samooceny CAF
w Urzędzie był proces poświadczenia jakości
zastosowania CAF, który odbył się 19 listopada br.
w Urzędzie Gminy Tryńcza i zakończył wynikiem
pozytywnym. Na potrzeby przeprowadzenia procesu
poświadczenia Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej powołała dwóch ekspertów zewnętrznych,
którzy po przeprowadzeniu rozmowy z kierownictwem
Urzędu, koordynatorem ds. CAF, członkami zespołu ds.
CAF oraz po weryfikacji opracowanych dokumentów
poinformowali,
że
złożą
pozytywny
wniosek
o przyznanie Certyfikatu potwierdzającego jakość
zastosowania CAF w Urzędzie Gminy Tryńcza.
Korzyści z udziału w projekcie to przede wszystkim:

W NOWY ROK BEZ PODWYŻEK
Koniec każdego roku niesie ze sobą wiele wątpliwości,
co przyniesie ten następny. Najczęściej kojarzy się on
nam ze zmianami, a także z nowymi opłatami.
W samorządzie procedura uchwalania podatków, i opłat
lokalnych rozpoczyna się zawsze w ostatnim kwartale
roku ubiegłego. Tak było również w Gminie Tryńcza.
Po otrzymaniu ministerialnych stawek podatków, jak
i danych z GUS Rada Gminy na wniosek wójta,
po uprzednim dokładnym przeanalizowaniu wszystkich
założeń, opłaty i podatki na 2016r. pozostawiono
na poziomie roku 2015. Warto o tym pamiętać, że stawki
te już od kilku lat nie są podnoszone. Jest to sytuacja
korzystna dla podatników, ale wpływy do budżetu nie
są duże. W Gminie Tryńcza obowiązują zwolnienia
z podatków zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy
uchwałami. Dotyczą one:
a. wszystkich budynków mieszkalnych lub ich części
oraz nieruchomości lub ich części zajętych na cele
mieszkaniowe,
z
wyjątkiem
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
b. budynków gospodarczych lub ich części, z wyjątkiem
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
W naszej gminie nie płacimy podatków od posiadanych
psów, a warto zwrócić uwagę, że problem z bezdomnymi
psami, jak w każdej gminie, tak również i u nas
występuje.
Od przyszłego roku nowelizacja ustaw: o podatkach
i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym
wprowadza zasadnicze zmiany, a mianowicie - jeżeli
kwota zobowiązania podatkowego (w podatku
od nieruchomości, rolnym lub leśnym) nie przekroczy
100 zł, podatnik będzie płacił podatek jednorazowo,
w terminie płatności pierwszej raty.
Teresa Wielgos

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Szkolenie pracowników Urzędu

- zidentyfikowanie mocnych i słabych stron urzędu
- uzyskanie przez kierownictwo całościowego podglądu
na stan zarządzania w urzędzie
monitorowanie
postępów
i
efektywności
podejmowanych działań (przy kolejnej samoocenie)
- promocja pracy zespołowej i pogłębienie kultury jakości
w urzędzie
- możliwość porównania wyników z innymi
organizacjami
Warto dodać, że projekt w całości finansowany jest ze
środków unijnych.

Dominika Kozak

W nowym okresie programowania 2014-2020
przedsiębiorcy mogą skorzystać ze środków unijnych
przeznaczonych na rozwój swojej działalności, w ramach
kilku programów i działań, m.in.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
- Program Operacyjny Polska Wschodnia
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
27 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Tryńczy odbyło się spotkanie konsultacyjne dla
przedsiębiorców zorganizowane przy współpracy Punktu
Informacyjnego
Funduszy
Europejskich.
Każdy
z przedsiębiorców mógł skorzystać z indywidualnych
konsultacji. Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego
dostępna jest na stronie www.tryncza.eu
Przydatne linki:
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.parp.gov.pl
www.ncbir.gov.pl
Dominika Kozak
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BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”, który
w całości finansowany był ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Wartość projektu opiewa na kwotę 2 mln zł.

Zajęcia szkoleniowe z obsługi komputera

Dzięki otrzymanym środkom 215 gospodarstw
z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
otrzymało sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym
dostępem do Internetu oraz usługą serwisowania.
Uczestnicy projektu objęci zostali także wsparciem
szkoleniowym w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostało 346
komputerów, drukarki - po jednej dla każdego
gospodarstwa i jednostki publicznej oraz szafy ładujące
na laptopy dla szkół.
Celem realizowanego projektu było przede
wszystkim:
- zwiększenie dostępności do rynku pracy;
- wzrost wykorzystania technologii informatycznych
oraz komunikacyjnych w nauce i pracy zawodowej;
- zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych
oraz mentalnych barier związanych z dostępem do
Internetu oraz usług świadczonych przy jego
wykorzystaniu;
- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez
dostęp do Internetu;
- wyrównanie poziomu edukacji pomiędzy dziećmi
i młodzieżą z rodzin ubogich, a wywodzącymi się
z rodzin dobrze sytuowanych;
- aktywizacja zawodowa osób wykluczonych
społecznie oraz niepełnosprawnych;
Zgodnie z umową o warunkach i zasadach
zapewnienia dostępu do sieci internetowej oraz
powierzenia sprzętu komputerowego, mieszkańcy
biorący udział w projekcie otrzymali w/w sprzęt będący
własnością Gminy Tryńcza w użyczenie do końca 2020 r.
Umowa zapewnia także dostęp do sygnału internetowego
oraz usługę serwisowania.
Po raz kolejny przypominamy, że każdy beneficjent
biorący udział w projekcie zobowiązany jest
do właściwego użytkowania otrzymanego sprzętu,
zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami umowy.
Dotyczy to przede wszystkim zakazu pobierania
nielegalnych plików, gier czy aplikacji oraz właściwego
zabezpieczenia sprzętu przed jego uszkodzeniem. Należy
pamiętać, że wszelkie awarie i uszkodzenia wynikające
jednoznacznie z winy użytkownika będą usuwane
na koszt beneficjenta.
Informujemy, że również w okresie trwałości
projektu, tj. 5 lat licząc od 1 stycznia 2016 r. wszelkie
awarie dotyczące sygnału internetowego oraz sprzętu
komputerowego 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
Inne sprawy związane z udziałem w projekcie: 16 642 12
21 wew. 29

Moment wręczania certyfikatu

Ponadto zakres projektu zakładał także dostawę
i instalację sprzętu komputerowego dla szkół, wiejskich
domów kultury oraz Trynieckiego Centrum Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej.
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Dominika Kozak

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE W 2015 R.
Głogowiec:
- remont drogi gminnej (Ilki) na długości 350 m
w ramach Funduszu Sołeckiego
- remont drogi gminnej (Głogowiec – Ubieszyn) na
550 m w ramach usuwania skutków powodzi
- budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (23 lampy)
i powiatowej (13 lamp)
- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej (Ilki)

- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na
realizację przebudowy drogi powiatowej relacji
Gniewczyna – Grodzisko
Gniewczyna Tryniecka:
- remont drogi gminnej i parkingu przy OSP w ramach
Funduszu Sołeckiego
- rekultywacja drogi gminnej wzdłuż Wisłoka na długości
3,4 km
- remont drogi gminnej k/Białobrzeżek
- utwardzenie drogi gminnej (Piaski) na długości 780 m
- montaż monitoringu na budynku WDK
- remont i prace porządkowe na stadionie LKS
„Huragan”
- projekt budowy oświetlenia dróg gminnych (łączniki
z drogi wojewódzkiej 835) oraz wzdłuż drogi
wojewódzkiej 835 w kierunku Białobrzeżek (oświetlenie
solarne)

Radny Zdzisław Rydzik przed nowo wybudowanym oświetleniem

Gniewczyna Łańcucka:
- remont drogi gminnej (Zawisłocze Duże) na długości
350 m w ramach Funduszu Sołeckiego
- remont drogi gminnej (Zawisłocze Duże) na długości
991 m w ramach NPPDL
- rekultywacja ścieżki rowerowej wzdłuż Wisłoka
- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Szkolnej (5 lamp)
- projekt budowy oświetlenia dróg gminnych
(Zawisłocze, Zakręcie)
- rozpoczęcie procedury projektowania sieci wod – kan
celem uzbrojenia terenów inwestycyjnych za Fabryką
Wagonów

Radny Edward Niemiec na wyremontowanym placu przed remizą

Gorzyce:
- remont dróg gminnych (Cierpisze, Podłuże) na długości
305 m w ramach Funduszu Sołeckiego
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
(Żurawiec) na długości 600 m

Sołtys i radny przy wyremontowanej drodze

- opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiorników
po eksploatacji kruszywa
- zagospodarowanie ternu przy wiacie na kajaki
- roboty uzupełniające na placu zabaw

Sołtys Elżbieta Sobala na wyremontowanej drodze
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- montaż monitoringu na budynku WDK
- remont szatni i parkingu przy stadionie LKS
- montaż tablicy informacyjnej przy WDK
- projekt budowy oświetlenia dróg (przez wieś, Cierpisze)

- budowa oświetlenia ulicznego (nowe osiedle – 5 lamp)

Sołtys Wólki Małkowej przed nowo wybudowanym oświetleniem
Radny Leszek Flak prezentuje wyremontowaną drogę

Jagiełła:
- remont dróg gminnych (4 odcinki) na długości 330 m
w ramach Funduszu Sołeckiego
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na
długości 753 m
- odwodnienie przy drodze gminnej
- przebudowa i nadbudowa WDK
- rekultywacja rowu melioracyjnego
- projekt budowy oświetlenia dróg gminnych (Mała
Jagiełła, pod Chałupkami)
Tryńcza:
- remont dróg gminnych (3 odcinki) na długości 355 m
w ramach Funduszu Sołeckiego
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na
długości 375 m
- rekultywacja drogi wzdłuż Wisłoka na długości 575 m
- budowa oświetlenia dróg gminnych (Zawisłocze,
Podwólcze, ul. Słowackiego)
- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej (za Orlikiem)
- rozbudowa sieci wod-kan (II linia zabudowy)
- projekt modernizacji oczyszczalni ścieków
- roboty uzupełniające na placu zabaw

Ubieszyn:
- remont dróg gminnych (4 odcinki) na długości 220 m
w ramach Funduszu Sołeckiego
- remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków
powodzi
- wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
- projekt budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej 835
(w kierunku mostu i nowe osiedle do ronda)
Wólka Małkowa:
- remont drogi gminnej (do nowego osiedla) na długości
120 m w ramach Funduszu Sołeckiego
- rekultywacja drogi gminnej wzdłuż Wisłoka na długości
1,1 km
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Wólka Ogryzkowa:
- remont drogi gminnej na długości 110 m w ramach
Funduszu Sołeckiego
- rozbudowa sieci wod – kan (nowe osiedle)
- kontynuacja budowy chodnika od ronda
- remont wiaty przystankowej
- roboty uzupełniające na placu zabaw
- projekt przebudowy WDK
- projekt budowy oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 77

Sołtys Helena Mazur przy wyremontowanej drodze

Inwestycje i remonty służące wszystkim
mieszkańcom Gminy :
- remont budynku Urzędu Gminy
- modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Jagielle
- projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tryńczy
- remont dróg gminnych przy użyciu remontera
- roboty uzupełniające przy budowie trasy spływu
kajakowego
- oczyszczenie z zakrzaczeń w lesie gminnym
- utrzymanie przystanków
- uzupełnienie znaków drogowych
Dominika Kozak
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WSPARCIE TECHNICZNE
W RAMACH PROJEKTU

DOM KULTURY PIĘKNIEJE

Na początku ubiegłego roku, Gmina Tryńcza wraz
z 12. jednostkami samorządowymi przystąpiła do
projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko –
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, którego liderem był
Powiat Przeworski. Projekt miał na celu opracowanie
dokumentacji technicznej dla wybranych zadań
inwestycyjnych. Wśród projektów o najwyższym
priorytecie realizacyjnym znalazły się „Modernizacja
zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach którego
została opracowana dokumentacja techniczna na remont
linii wraz z obiektami inżynieryjnymi Przeworskiej Kolei
Dojazdowej Przeworsk-Dynów oraz dokumentacja
techniczna na budynki stacyjne w miejscowości
Przeworsk, Kańczuga, Jawornik Polski oraz Dynów.
Kolejnym projektem obejmującym zasięgiem cały
obszar wsparcia jest „Zintegrowana sieć tras rowerowych
i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą”, opracowana
dokumentacja techniczna obejmuje wyznaczenie nowych
tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną
infrastrukturą oraz połączenie ich już z istniejącymi
szlakami, w tym z Wschodnim Szlakiem Rowerowym
Green Velo.
Projekt „Szlakiem zespołów pałacowo - parkowych
Przeworska i okolic” dotyczył opracowania dokumentacji
technicznej
dla
Zespołu
Pałacowo-Parkowego
w Przeworsku oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Zarzeczu.
W sierpniu br. odbyła się konferencja podsumowująca
projekt, w której wziął udział przewodniczący Rady
Gminy Stanisław Wielgos.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 373 755,33 zł,
z tego kwota dotacji to 1 236 379,79 zł, co stanowi 90%
kosztów kwalifikowanych. Wkład własny pokryty został
z budżetu jednostek uczestniczących w projekcie
proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Opracowana w ramach projektu dokumentacja
techniczna będzie niezbędna przy aplikowaniu o środki
unijne w aktualnym okresie programowania 2014-2020.
Źródło: www.powiat.przeworsk.pl
Dominika Kozak

Trwają prace przy przebudowie i nadbudowie
Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle, realizowane przez
firmę GRP Piotr Gimlewicz z Jarosławia. Mimo,
iż większa część prac została już wykonana, to do
całkowitego zamknięcia inwestycji pozostały jeszcze
prace wykończeniowe. Dotychczas powstała nowa część
budynku, wymieniono dach na całym obiekcie oraz
bramę wjazdową do OSP. Ekipa budowlana wykonała
nową instalację elektryczną, ocieplenie budynku oraz
elewację zewnętrzną. Wewnątrz budynku odmalowano
pomieszczenie należące do OSP, przebudowano także
kuchnię. Zakres zadania obejmował także wymianę
ogrzewania wraz z montażem nowego pieca gazowego.
Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające m.in.
na dociepleniu sufitów, ułożeniu płytek, malowaniu ścian
wewnętrznych, wymianie drzwi, montażu windy oraz
zagospodarowaniu terenu wokół budynku.
Dominika Kozak

ŚCIEŻKA ROWEROWA GOTOWA
Końcem października br. dobiegły końca prace
rekultywacyjne ścieżki rowerowej w Gniewczynie
Łańcuckiej wzdłuż Wisłoka.

Sołtys Roman Kozyra przy zrekultywowanej ścieżce rowerowej
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Rozpoczyna się ona przy moście na rzece Wisłok
i kończy przy ujściu Mleczki. W ramach zadania teren
został oczyszczony z zakrzaczeń i chwastów,
wyprofilowano i zagęszczono podłoże, tak aby przejazd
rowerem mógł być komfortowy i bezpieczny. Koszty
zadania w połowie pokryła dotacja ze środków
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, o którą
wnioskowaliśmy w maju br. Z tego samego programu
współfinansowana była także budowa „grzybka” przy
WDK w Gniewczynie Łańcuckiej w ubiegłym roku.
Mimo sezonu zimowego, zachęcamy mieszkańców do
korzystania z nowej trasy rekreacyjnej, którą przemierzyć
można rowerem lub pieszo.

Dominika Kozak

SZKOŁA PO REMONCIE
W ostatnich dniach listopada br. zakończyły się prace
przy odnowieniu elewacji zewnętrznej budynku Szkoły
Podstawowej w Ubieszynie, realizowane w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Uszkodzenia
powstałe w wyniku gradobicia zostały wyrównane,
oczyszczono i pomalowano barierki zewnętrzne, ułożona
została także nowa siatka ochronna. W ostatnim etapie na
przygotowane podłoże nałożony został nowy kolor
elewacji.
Warto
dodać,
że
koszty
zadania
współfinansowane są ze środków Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych.

ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI ZA
ODPADY KOMUNALNE
W związku z prośbami kierowanymi ze strony
mieszkańców do radnych, sołtysów oraz pracowników
Urzędu Gminy w dniu 25 listopada 2015 r. Rada Gminy
uchwałą Nr XI/118/2015 zmieniła terminy płatności za
odbiór odpadów komunalnych tj.:
1) do 15 marca danego roku za styczeń, luty;
2) do 15 maja danego roku za marzec, kwiecień;
3) do 15 lipca danego roku za maj, czerwiec;
4) do 15 września danego roku za lipiec, sierpień;
5) do 15 listopada danego roku za wrzesień, październik;
6) do 15 grudnia danego roku za listopad, grudzień.
Zwiększenie liczby rat pozwoliło rozłożyć płatności
z wcześniej połączonych czterech miesięcy od lipca do
października na dwie raty obejmujące po dwa miesiące.
Za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku
odpowiedzialna będzie Spółka Stare Miasto – Park
z
Wierzawic,
wybrana
w
drodze
przetargu
nieograniczonego, która realizowała to zadanie również
w tym roku. Ponadto, co najważniejsze, opłaty za odbiór
odpadów pozostają bez zmian, tzn. za odbiór odpadów
selektywnie zbieranych – 5,40 zł/os., za odpady
nieselekcjonowane – 10 zł/os. W Punkcie Obsługi
Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu dostępny jest
harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r.
z podziałem na poszczególne miejscowości. Przypomina
się, że nakazy płatnicze na przyszły rok, tak jak
w latach ubiegłych, będą wydawane przez sołtysów
w WDK w wyznaczonych terminach.
Przypominamy, że związku ze zmianą pr zepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
egzekucja zaległych należności za odbiór odpadów
należy do Urzędu Skarbowego, dlatego prosi się
mieszkańców o terminowe wpłaty, gdyż wszystkie
zaległości będą obciążane dodatkowymi opłatami
egzekucyjnymi przez ten Urząd.
Łukasz Rzeczyca

PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY

Dyrektor Jadwiga Gwóźdź przez wyremontowaną szkołą

- Mimo, iż jesień nie jest czasem remontów w szkołach,
to listopadowa pogoda sprzyjała odnowieniu elewacji
zewnętrznej naszej szkoły . Dotychczasowa elewacja
została zniszczona w czasie gradobicia w 2013 roku.
Teraz uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy
Ubieszyna cieszą się z nowego oblicza swojej szkoły –
mówi z zadowoleniem Jadwiga Gwóźdź, dyrektor SP
w Ubieszynie.
Dominika Kozak
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Gmina Tryńcza rozpoczęła prace nad przygotowaniem
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej,
który
jest
strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się
o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na
zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością
energetyczną.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści
w skali makro, docelowo Plan ma służyć wszystkim
mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza
oraz zmniejszenie kosztów energii.
Pierwszym etapem opracowania PGN jest inwentaryzacja
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zużycia energii i wynikającej z niego emisji dwutlenku
węgla na terenie gminy Tryńcza. W związku z tym
niezbędne jest badanie ankietowe wśród mieszkańców
i przedsiębiorców z terenu Gminy Tryńcza. Końcowym
etapem prac będzie opracowanie dokumentu pn. „Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tryńcza” wraz
z bazą inwentaryzacyjną, które umożliwią starania
o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne
z zakresu
efektywności
energetycznej,
m.in.
zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy załączone są
ankiety skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców.
Zachęcamy Państwa do wsparcia tych działań
i wypełnienia odpowiedniej ankiety, która ma charakter
anonimowy. Wypełniony formularz można dostarczyć do
Urzędu Gminy w Tryńczy osobiście lub za
pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub elektronicznej)
ewentualnie przekazać sołtysowi.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas.
Dominika Kozak

DEMOGRAFIA W GMINIE
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 11 grudnia
2015 roku wynosiła 8525. Jest to o 28 osób więcej
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jako ciekawostkę
mogę podać, że dwie mieszkanki mają już
skończone 101 lat. Jedna z nich mieszka w Wólce
Ogryzkowej, a druga w Wólce Małkowej. Zmarło
też o 14 osób mniej w porównaniu z poprzednim
rokiem.
Przekrój społeczeństwa na koniec IV kwartału 2015 r.
w Gminie Tryńcza według wieku i płci

WARTO WIEDZIEĆ
Urząd Stanu Cywilnego w Tryńczy jest właściwy
dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji 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 księgi w terminie
10 dni roboczych.
Ryszard Matyja

Liczba urodzeń w Gminie Tryńcza w latach 1999-2014

Liczba ślubów w Gminie Tryńcza w 2014 r.
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TRYNIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY
17.12.2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w
sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza
programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Tryniecka Karta Dużej Rodziny”.

Tryniecka Karta Dużej Rodziny stanowi jedną
z odpowiedzi na pogłębiający się niż demograficzny.
To rodziny wielodzietne napotykają największe trudności
w zaspokajaniu potrzeb wielu członków rodziny. Celem
projektu jest wspieranie i promowanie wielodzietności na
terenie gminy Tryńcza, a także zwiększenie szans
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży
z poszczególnych rodzin.
Tryniecka Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny
wielodzietne do:
 100 % zniżki na wywóz odpadów komunalnych za
jedno dziecko,
 100 % zniżki na korzystanie z lodowiska gminnego w
Tryńczy (przy wprowadzeniu opłaty)
 100 % zniżki na korzystanie z obiektów sportowych
na terenie gminy Tryńcza,
 50 % zniżki na korzystanie z obiektów wiejskich
domów kultury.
Uprawnienia te będą dostępne od dnia 01.01.2016 r.
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu
są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Tryńcza,
którzy posiadają także Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny. Karta jest wydawana na podstawie wniosku,
niezależnie od dochodu każdemu z członków rodziny
wielodzietnej: rodzicom lub opiekunom prawnym oraz
dzieciom do 18 roku życia lub do 25 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez
ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji.
Wniosek powinien zostać złożony, przez co najmniej
jednego z rodziców albo opiekunów prawnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy. Do
wniosku należy dołączyć: 1) w przypadku rodziców lub
opiekunów- dokument potwierdzający tożsamość, 2)
w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia - dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, skrócony
odpis akty urodzenia, paszport), 3) w przypadku dzieci
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powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty, skrócony odpis akty
urodzenia, paszport),
4) w przypadku rodzin
zastępczych
–
oryginał
postanowienia
sądu
o ustanowieniu rodziny zastępczej, 5) w przypadku
opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu
o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, 6)
w
przypadku
rodzin
z
dzieckiem/dziećmi
niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia
–
oryginał
orzeczenia
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji.
Tryniecka Karta Dużej Rodziny wydawana jest
bezpłatnie. W przypadku utraty, zagubienia lub
zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym samym numerem
wydawany jest na wniosek, w terminie 7 dni roboczych
od dnia złożenia wniosku.
W przypadku utraty,
zgubienia lub uszkodzenia Karty, użytkownik Karty
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
o tym fakcie GOPS w Tryńczy. Warunkiem wydania
duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo
złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości
10 zł płatnej na konto Gminy Tryńcza.
Karta ważna jest na okres, na jaki została wydana.
W przypadku utraty uprawnień Karta jest ważna do
końca roku kalendarzowego, w którym ta utrata nastąpiła.
Osoba, która utraciła prawa do uprawnień jest
zobowiązana do zwrotu karty nie dłużej niż miesiąc po
upływie ważności Karty.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na
podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość użytkownika i Ogólnopolską
Kartą Dużej Rodziny.
Zapraszamy wszystkich chętnych do składania
wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tryńczy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu. Więcej informacji pod nr. tel: (16) 642 17 32.
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Karolina Ziółkowska

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2015
Parafialne
Stowarzyszenie
Rozwoju
„Wiara”
z Tryńczy przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Tryńczy pozyskało w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
żywność dla 703 osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej
potrzebującej.
Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową
do grup osób najbardziej potrzebujących. Żywność jest
cyklicznie
dystrybuowana
w
formie
paczek
żywnościowych, które składają się z następujących
produktów: makaron świderki, ryż biały, kasza
jęczmienna, kawa zbożowa, płatki kukurydziane, mleko
UHT,
ser
żółty,
ser
topiony,
groszek
z
marchewką,
koncentrat
pomidorowy,
dżem
truskawkowy,
mielonka
wieprzowa,
klopsiki
w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy. Ogólna
ilość pozyskanej
żywności wynosi 33 tony
o łącznej wartości 100 065,00 zł
Obok dystrybucji paczek, prowadzone są również
działania aktywizacyjne i na rzecz włączenia
społecznego.

Ponadto informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2015
roku od godziny 10:00 do 13:00 w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej (obok Urzędu Gminy) w
Tryńczy będzie kolejna dostawa żywności dla osób
zakwalifikowanych do w/w projektu.

NOWE ŚWIADCZENIE
RODZICIELSKIE OD 01.01.2016 R.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY
ROZPOCZĘTY

Rodziny, którym urodzi się lub urodziło się dziecko,
a które do tej pory nie skorzystały z urlopu
macierzyńskiego bądź rodzicielskiego, będą mogły
otrzymać świadczenie w wysokości 1 000,00 zł. Kwota
ta będzie im wypłacana co miesiąc przez 52 tygodnie.
Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego mają
rodzice posiadający zatrudnienie. Również osoby nie
będące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu
chorobowemu mają prawo do zasiłku macierzyńskiego
przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników.
Uprawnień takich nie mają bezrobotni, studenci ani
uczniowie oraz osoby pracujące na podstawie umów
cywilno-prawnych.
Ustawa wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie
w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, które będzie można
pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia
jednego dziecka (przy dwojgu dzieciach - przez
65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni,
przy piątce i więcej - 71 tygodni). Terminy będą liczone
od dnia porodu. Świadczenia przysługiwać będą
też rodzicom dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r,
jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin
(i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej).
Zatem np., gdy dziecko przyszło na świat 1 października
2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez
9 miesięcy.
Po świadczenie będzie można zgłaszać się w ciągu
3 miesięcy od dnia porodu, również można to zrobić
w późniejszym terminie lecz zasiłek będzie obowiązywał
od momentu złożenia wniosku.
Zgłoszenia przyjmowane będą od stycznia 2016 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Marta Kornafel

Anna Młynarska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że
z dniem 1 listopada 2015 r. rozpoczął się nowy okres
zasiłkowy, na który w dalszym ciągu można składać
wnioski z kompletem dokumentów. Obecne kryterium
dochodowe wynosi 674 zł w przeliczeniu na osobę,
a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 774 zł.
Zmniejszył się także przelicznik za 1 ha przeliczeniowy
pola, który wynosi 208,83 zł. Nowe warunki są bardziej
sprzyjające dla osób ubiegających się o świadczenia
rodzinne w związku, z czym zachęcamy do składania
wniosków o zasiłek rodzinny w siedzibie GOPS
w Tryńczy. Tym bardziej, że zmieniły się również kwoty
zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat 89 zł
(wzrost 12), na dziecko od 5-18 lat 118 zł (wzrost 12 zł),
na dziecko od 18-24 lat 129 zł (wzrost 14 zł).
Marta Kornafel

W ZIMIE BĄDŹMY CZUJNI
Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem. To
właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki
temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia
osób starszych i samotnych, mieszkających bez bliskiego
sąsiedztwa oraz osób będących pod wpływem alkoholu.
Apelujemy o wzmożoną czujność i uwrażliwianie na
sytuację osób i rodzin, które mogą być dotknięte
tragicznymi skutkami zimy – niejednokrotnie to właśnie
pomoc sąsiedzka, troska i uwaga mogą zapobiec wielu
nieszczęściom w tym zamarznięciom, wychłodzeniom
organizmu.
W w/w przypadkach prosimy o kontakt z GOPS (pod
nr tel. 16 642-17-32) oraz z policją.
Agata Kaszuba

Echa znad Sanu i Wisłoka
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NOWE ZASADY WYCINANIA DRZEW I OCHRONY ZIELENI
Od kilku miesięcy obowiązują nowe zasady wycinania
drzew wprowadzone na mocy znowelizowanej ustawy
o samorządzie gminnym.
W znowelizowanej ustawie
konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę
uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie
jak dotychczas od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1
pkt. 3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nowe przepisy upraszczają też system ochrony
zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek
uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów
z ogrodów przydomowych/działkowych
i powalonych lub złamanych przez wiatr
drzew.
Złomy i wywroty będą mogły być
usunięte przez właściwe służby (Straż
Pożarna,
właściciele
urządzeń,
o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu
cywilnego,
zarządców
dróg,
infrastruktury kolejowej, itp.) lub po
oględzinach
pracownika
urzędu,
przeprowadzonych
po
otrzymaniu
zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy
(których wiek przekracza 10 lat i rosną
na terenach innych niż ogrody
przydomowe) nadal wymagają zgody
organu gminy
na ich usunięcie.
Nowe prawo zapewnia także ochronę
zadrzewień przed niepotrzebną wycinką
w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja
nie jest realizowana. Z tego powodu
drzewa i krzewy będą mogły być
usunięte tylko na dalszym etapie
przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem
uzyskania
przez
inwestora
prawomocnego
pozwolenia
na
rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na
budowę.
Ponadto nowe przepisy
regulują
sprawę
niewłaściwie
prowadzonej pielęgnacji koron drzew.
Według nowych przepisów prace
w obrębie korony drzewa nie mogą
prowadzić
do
usunięcia
gałęzi
w wymiarze przekraczającym 30%
korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, chyba że mają
na celu:

wymierza administracyjną karę pieniężną za:



usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego
zezwolenia;
 usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza
nieruchomości;
 zniszczenie drzewa lub krzewu;
uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac
w
obrębie
korony
drzewa.
- Zmiana regulacji prawnych w zakresie ochrony oraz
usuwania drzew i krzewów oznacza zdecydowanie
sprawniejszą i prostszą drogę do uzyskania zezwolenia.
To uproszczenie systemu ochrony jest z drugiej strony
sposobem
na
jego
uszczelnienie
i poprawę
funkcjonowania
Magdalena Rachfał




usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
utrzymywanie uformowanego kształtu korony
drzewa;
wykonanie
specjalistycznego
zabiegu
w
celu
przywrócenia statyki drzewa.
Za nie przestrzeganie powyższych zasad wójt gminy
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ABY BOŻE NARODZENIE TRWAŁO CAŁY ROK
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy
najbardziej odczuwamy samotność. Dlatego w dniu
18 grudnia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Wólce
Ogryzkowej
wójt gminy Ryszard Jędruch przy
współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zorganizował wieczerzę wigilijną dla osób starszych
i samotnych z terenu naszej gminy. Dla zaproszonych
gości zapewniony był transport. Łącznie na Wigilii
gościło 100 osób. Oprócz stołów zastawionych
potrawami wigilijnymi na uczestników czekały kolędy
i pastorałki. Jak każe tradycja zebrani łamali się
opłatkiem i składali sobie życzenia. Ksiądz proboszcz
Marian Jagieła z Gorzyc odczytał fragment Ewangelii
i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia.

z Panią sołtys – Heleną Mazur oraz pracownikom
Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownikom
Trynieckiego Centrum Kultury.

Przy wigilijnym stole

Agata Kaszuba

BOŻONARODZENIOWE
PIERNICZKI
Jasełka w wykonaniu dzieci z Gorzyc

Następnie wójt Ryszard Jędruch przekazał życzenia,
by ten świąteczny czas niósł pociechę i radość, a także
pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie
przebiegało w świątecznej atmosferze, wszyscy poddali
się nastrojowi zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Uroczystą Wigilię uświetnił występ dzieci z Zespołu
Szkół z Gorzyc, który wzbudził zachwyt wśród
uczestników spotkania. Na zakończenie uroczystości
uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi
upominkami.

W listopadzie uczniowie klasy IIIb Gimnazjum
w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z wychowawczynią
podjęli decyzję o podjęciu próby zbierania pieniążków na
wycieczkę klasową do Warszawy, która ma się odbyć
w maju 2016r. W tym celu wspólnymi siłami upieczono
i udekorowano tysiąc pierniczków świątecznych, które
uczniowie mieli sprzedawać w niedzielę po każdej mszy
w Gniewczynie i Jagielle.

Młodzież z Gniewczyny wykonuje świąteczne pierniki
Uczestnicy wieczerzy wigilijnej łamią się opłatkiem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Flak na zakończenie złożyła życzenia świąteczne
i podziękowała za zaangażowanie Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich z Wólki Ogryzkowej na czele

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Ciasteczka
rozeszły się już po drugiej mszy i niestety zabrakło dla
innych osób zainteresowanych ich kupnem. Dlatego też
wspólnymi siłami podjęto kolejną próbę wypieku tych
świątecznych słodkości, które były sprzedawane
w niedzielę 20 grudnia.
Barbara Tytuła

Echa znad Sanu i Wisłoka
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TRADYCJA BOŻONARODZENIOWA W GMINIE TRYŃCZA
W publikacji ,,Śladami tradycji" (Tryńcza 2011 rok)
autorstwa Andrzeja Swatka szczegółowo opisana została
tradycja bożonarodzeniowa, właściwa dla mieszkańców
obecnej gminy Tryńcza. Jej autor pisze, że już w okresie
adwentu, szczególnie zaś podczas odpustu św. Barbary
w Przeworsku mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli nie
tylko w uroczystościach odpustowych, ale ,,niejako przy
okazji zaopatrywano się wówczas w kolorowe papiery,
naftę, kawę, cykorię, a nawet w ubrania. Kobiety w tym
czasie szły do olejarni, przygotowywały potrawy, dzieci
łuskały groch i bób, a także pomagały w wykonywaniu
ozdób na choinkę. Niektórzy przygotowywali szopkę.
Gdy już wszystko było gotowe i nadszedł wieczór,
przystępowano do wieczerzy wigilijnej. Wstępem do niej
było przyniesienie przez gospodarza snopka zboża, który
ustawiano w rogu izby. Pod obrusem musiało znaleźć się
siano. W wigilię ubierano także choinkę. Wieszało się na
niej jabłka, orzechy owinięte w ozdobne papierki
i ręcznie wykonane ozdoby. U sufitu zawieszano także
ręcznie wykonane pająki. Jak relacjonuje Stanisław
Stęchły z Wólki Małkowej: ,,W dzień wigilii każdy
czekał na pierwszą gwiazdkę. Od rana gospodyni
przygotowywała dwanaście dań. W wigilię trzeba było
wstać wcześnie rano. Szliśmy z braćmi i ojcem po
choinkę. Wycinaliśmy najpiękniejszą, jaką tylko udało się
znaleźć. Ależ ona pachniała! W domu wspólnie ją
dekorowaliśmy. Bombki były wtedy bardzo drogie i na
naszej choince wisiało ich zaledwie kilka. Ozdoby
robiliśmy sami. Pamiętam, jak robiliśmy z braćmi długie
łańcuchy ze słomy". Na wigilijnym stole, oprócz potraw,
świec i opłatków z miodem, kładło się także ziarnka
zboża. Wszystkim daniom wigilijnym przypisywano
symboliczne znaczenie. Stanisław Dudek z Tryńczy
wyjaśnia, że: ,,opłatek symbolizował zgodę i jedność,
chleb - dobrobyt i początek nowego życia, wypieki
z mąki zapewniały pomyślność w nadchodzącym roku,
ziarna zbóż były źródłem codziennej energii, ryba
przypominała o chrzcie, zmartwychwstaniu, odradzaniu
życia, groch chronił przed chorobami, mak był symbolem
płodności, jabłko miało chronić przed bólem gardła,
a orzech przed bólem zębów". Na wigilijnym stole
musiała też znaleźć się sakiewka z pieniędzmi, co miało
zapewnić dostatek w nadchodzącym roku. Natomiast pod
stołem ustawiało się maśniczkę, do której wrzucano
resztki jedzenia, by następnie dać je bydłu. Dzielenie się
opłatkiem odbywało się według starszeństwa. Pierwszy
zaczynał najstarszy członek rodziny, który łamał się
opłatkiem ze wszystkimi w kolejności od najstarszego do
najmłodszego. Po wieczerzy rozpoczynało się wspólne
kolędowanie. Młodzież w tym czasie wychodziła z domu,
by robić ,,zbytki", tzn. ściągać furtki i bramy. Wiele
z nich udało się odnaleźć dopiero po zejściu śniegów.
Katarzyna Kluczkowska z Ubieszyna wspomina, że:
,,w noc wigilii na dach żydowskiego domu wniesiono
wóz ,,w częściach", po czym poskładano go. Następnie
mieszkańcy Ubieszyna w gnojnice nałożyli obornik.
Wyciągnęli też nie tylko wóz, ale i inne narzędzia
rolnicze". Po wieczerzy wigilijnej i wspólnym
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kolędowaniu wszyscy domownicy udawali się na
pasterkę. W drodze do kościoła też kolędowano. Rzecz
jasna, że w całym okresie Bożego Narodzenia nie
strzelało się z petard i nie odpalało się fajerwerków.
Piszący te słowa doskonale pamięta, jak ksiądz prałat
Adam Pietrucha z Gorzyc przez kilka lat próbował
"walczyć"
z
takim
obyczajem.
Oczywiście,
bezskutecznie! W uroczystość św. Szczepana, w czasie
sumy kościoły wypełnione były po brzegi. Do tak
licznego uczestnictwa we Mszy św. zachęcało
poświęcenie owsa, którym następnie rzucano w księdza
i w zgromadzonych w kościele parafian. ,,Obrywało się jak wspomina Maria Sternik z Głogowca - szczególnie
dziewczętom, które jednak się nie obrażały, bo miało to
wróżyć powodzenie w nowym roku".

Od św. Szczepana po wsiach chodzili kolędnicy.
W tym miejscu podaję dosłowny opis tego obyczaju
zachowany w pamięci Zdzisława Rydzika z Głogowca:
,,Kolędowano po domach (...) kolędników było wielu.
Byli kolędnicy, którzy chodzili po wsi z szopką
i wystawiali widowisko opowiadające historię narodzenia
Jezusa i spisek Heroda na jego życie. Głównymi
postaciami byli: król Herod, żołnierze, Żyd, śmierć
i diabeł. Kolędnicy w wielu domach byli częstowani
wypiekami domowymi i cukierkami". Opis ten uzupełnia
relacja Janiny Sobali z Jagiełły, która dodaje, że: ,,dzieci
zbierały się w grupki i chodziły kolędować pod oknami.
Bogatsze rodziny piekły białe bułeczki zwane
szczodrakami,
które
ofiarowywali
kolędnikom.
Ofiarowywano im także jabłka i cukierki. Kolędnicy
przebierali się za diabła, aniołka, króla Heroda, Żyda,
Turonia, trzech króli i nosili ze sobą ,,gwiazdę
betlejemską". Świętom Bożego Narodzenia towarzyszyły
różne przesądy. Zdzisław Jezierski z Jagiełły podaje,
że w dzień wigilii pierwszy do domu powinien wejść
mężczyzna, gdyż to miało przynieść szczęście w nowym
roku. Jeżeli stało się inaczej, tzn. pierwsza do domu
weszła
kobieta,
to
,,nieszczęście"
było
już
zagwarantowane przez cały nadchodzący rok. W wigilię
dzieci musiały być grzeczne, by nie sprawiały problemów
swoim rodzicom w najbliższym czasie. Zresztą w wigilię
należało spożywać w milczeniu. Po wieczerzy wigilijnej
dziewczęta wychodziły na podwórko uderzając o siebie
łyżkami i nasłuchiwały, z której strony zaszczeka pies, co
miało wskazywać stronę, z której będą mieć
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narzeczonego. Przed nowym rokiem gospodarze
obwiązywali powrósłem zrobionym z ,,wigilijnego"
snopa drzewa owocowe, co miało zapewnić dobry
urodzaj jabłek, gruszek, śliwek i orzechów. Na Trzech
Króli święcono kadzidło, które następnie wkładano do
żelazka lub rozsypywano się je na kuchennej blasze
i palono. W tym dniu Rusini obchodzili swoje Boże
Narodzenie, a wiele rodzin było z nimi spokrewnionych,
dlatego i Polacy wówczas świętowali, odwiedzając
w tych dniach swoich ruskich krewnych. Począwszy od
wieczerzy wigilijnej śpiewano pastorałki będące
ludowym wyobrażeniem narodzin Jezusa. Wiele z nich
niestety zostało już zapomnianych. Niektóre z nich
przechowują
w
pamięci
najstarsi
mieszkańcy
Gniewczyny Łańcuckiej i Gniewczyny Trynieckiej.
Andrzej Swatek

PRAWA PACJENTA
Na łamach biuletynu postanowiliśmy przybliżyć
najważniejsze informacje dotyczące praw pacjenta wobec
świadczeń opieki medycznej realizowanych ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.
 Pacjent ma prawo wyrażenia zgody na zaproponowane
leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Możesz nie zgodzić
się np. na zaproponowany zabieg operacyjny lub
badanie. Zgoda lub odmowa powinny zawsze zostać
poprzedzone
przedstawieniem
przez
lekarza
wyczerpującej i obiektywnej informacji na temat stanu
zdrowia oraz proponowanego leczenia, jego skutków,
możliwych powikłań i ewentualnych konsekwencji
jego zaniechania;
 dziecko do ukończenia 16 lat może korzystać ze
świadczeń tylko za zgodą i w obecności
przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna
faktycznego.
O wszystkich sprawach związanych z leczeniem
dziecka decydują wtedy wyłącznie przedstawiciele
ustawowi (np. rodzice) lub opiekunowie faktyczni;
 pacjent ma prawo do uzyskania jasnej, zrozumiałej
i przystępnej odpowiedzi na pytania dotyczące swojego
stanu zdrowia i prowadzonego lub planowanego
leczenia. Masz też prawo decydować, komu poza Tobą
mogą być przekazywane informacje. Osobą
upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie
decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce
zamieszkania. Warunkiem niezbędnym jest Twój
świadomy wybór i zgoda;
 zakres informacji, które pacjent ma prawo otrzymać,
jest bardzo szeroki. Ma prawo do pełnej wiedzy
o stanie zdrowia, o rozpoznaniu choroby, jej
diagnostyce i leczeniu oraz o dających się przewidzieć
następstwach terapii albo skutkach jej zaniechania,
o wszelkich planowanych zabiegach leczniczych
i badaniach oraz o przepisanych lekach, ich działaniu
oraz możliwych skutkach ubocznych. Pacjent ma
prawo żądać informacji o wynikach przeprowadzonego
leczenia oraz dalszym rokowaniu. Ma także prawo
uzyskać informację o osobach np. uczestniczących
w badaniu lub prowadzących leczenie;

 pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo,

aż informacja, którą przekazują Ci osoby uprawnione
(lekarz, pielęgniarka, położna, rehabilitant), będzie
przez Ciebie w pełni zrozumiała, a wszystkie
wątpliwości wyjaśnione;
 obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np.
studentów medycyny, wymaga świadomej zgody
pacjenta. Warunkowanie udzielenia świadczenia od
udzielenia takiej zgody i jej wymuszanie jest
niezgodne z prawem.
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw.
Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany
w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy
z NFZ, możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim
Funduszu.
W sytuacji, kiedy:
- odmówiono Ci zapisania do lekarza,
- odmówiono Ci wykonania świadczenia,
- kazano zapłacić za świadczenie, które należy Ci się
bezpłatnie,
- masz trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy
możliwe są tylko osobiście,
- lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których
powinien
Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków
pacjenta określa ustawa o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub
ustawa o działalności leczniczej.
Źródło: www.nfz.gov.pl

DLA POTOMNYCH KU PAMIĘCI
W 70. rocznicę istnienia parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gorzycach Przeworskich ukazała się
publikacja autorstwa Izabeli Misiło i Andrzeja Swatka pt.
"Parafia Gorzyce Przeworskie pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w 70. rocznicę istnienia".
Przybliża
ona
czytelnikowi
historię
i wybrane aspekty życia
parafii w przeciągu
siedemdziesięciu lat jej
istnienia. We wstępie do
publikacji jej autorzy
napisali: ,,Odtworzenie
i zapisanie kolejnych
kart historii parafii to nie
tylko
faktograficzne
Autorzy publikacji
przywołanie wydarzeń
duchowych i materialnych, ale przede wszystkim
utrwalenie pamięci o ludziach, którzy w niej mieszkali,
pracowali, modlili się i ją współtworzyli. To zadanie nie
było łatwe ze względu na brak lub znaczne rozproszenie
źródeł i zwykłą ulotność ludzkiej pamięci... Mimo tych
trudności
powstała
interesująca
publikacja
dokumentująca życie parafii od początku jej istnienia do
uroczystości jubileuszowych, które odbyły się
2 października 2015 roku.
Andrzej Swatek
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Z POTRZEBY SERCA

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Gorzycach w okresie adwentu
szeroko otwarli swoje gorące serca na potrzeby innych.
Podczas każdej przerwy, a także po zajęciach lekcyjnych
można zobaczyć kwestujących uczniów na różne cele
bądź przygotowujących prezenty dla potrzebujących.
Słowem ,,iskierka miłości" rozbłysła w uczniowskich
sercach wielkim i gorącym płomieniem, w którym będzie
się mógł ogrzać każdy potrzebujący pomocy i wsparcia.

16 października, w 37 rocznicę powołania Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową w Zespole Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Gorzycach odbył się
III Wojewódzki Przegląd Piosenki i Poezji - ,,W hołdzie
św. Janowi Pawłowi II". Uroczystość rozpoczął udział
uczestników przeglądu we Mszy świętej odprawionej
przez ks. proboszcza Mariana Jagiełę w miejscowym
kościele. Kolejnym punktem scenariusza Przeglądu było
złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła
II już na placu szkolnym. Kwiaty złożyli przedstawiciele
uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i władz
samorządowych. W imieniu samorządowców wiązankę
kwiatów w hołdzie Wielkiemu Polakowi złożyli Teofil
Jakubiec - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Elżbieta Sobala - sołtys wsi Gorzyce oraz
Jadwiga Gwóźdź - radna powiatu przeworskiego. Główna
część uroczystości odbyła się już na sali gimnastycznej.
Istotnym elementem scenografii był piękny różaniec
wykonany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Gorzycach. Otwarcia imprezy dokonał Andrzej
Swatek, dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.
Tegoroczna, trzecia już edycja Przeglądu zgromadziła
wykonawców aż z piętnastu szkół różnych typów: od
przedszkola poprzez szkoły podstawowe i gimnazjalne,
po szkoły średnie. Wśród nich byli wykonawcy z Zespołu
Szkół w Grodzisku Dolnym, Chałupkach Przeworskich,
Manasterzu, Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy, Jagiełły,
Szkół Podstawowych w Świebodnej, Ostrowie,
Ubieszynie, Dębnie, Gimnazjum w Adamówce i Dębnie,
a także Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku.
Rzecz jasna z Zespołu Szkół w Gorzycach wystąpili
zarówno uczniowie ze Szkoły Podstawowej, jak
i Gimnazjum. Szczególnie gorąco zostali przyjęci przez
publiczność dzieci z Niepublicznego Przedszkola
prowadzonego przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka
Jezus w Gorzycach. Największy aplauz publiczności
wzbudził występ młodych artystów z Gorzyc, Dębna,
Manasterza, Grodziska Dolnego, Jagiełły, a także
ze Szkoły Muzycznej z Przeworska.

Wolontariusze przed kolejną zbiórką

Wśród akcji adwentowych znalazła się zbiórka
makulatury, z której dochód z jej sprzedaży będzie
wykorzystany do budowy studni głębinowych w Sudanie
i Madagaskarze. W tym dziele wspomagamy Grupę
Charytatywną przy Sanktuarium Bożego Grobu
w Przeworsku. Szczególnie wiele wysiłku w zbiórkę
makulatury włożył Dariusz Rupar i uczniowie klasy
II gimnazjum.
Inna grupa wolontariuszy przez dwa tygodnie
zbierała bajki dla dzieci z Ukrainy, a także podręczniki do
nauki języka polskiego. Dar ten zawiozły osobiście do
Lwowa trzy nauczycielki: Beata Gurak, Beata Piętowska
i Grażyna Szybiak, które następnie przekazały siostrom
józefitkom uczące dzieci pochodzenia polskiego
i sprawujące opiekę nad grobami wojskowymi
w okolicach Lwowa. Za ten piękny odruch serca
nauczyciele i uczniowie szkoły otrzymali wzruszające
podziękowania od sióstr, księży i nauczycieli języka
polskiego pracujących wśród Polaków na Wschodzie.
Już tradycją szkoły stało się w okresie adwentowym
przeprowadzanie akcji pod nazwą "Świąteczna kartka
z upominkiem". W jej ramach przeprowadza się zbiórkę
zabawek, słodyczy i artykułów żywnościowych we
współpracy z miejscowymi sklepami. Tuż przed świętami
uczniowie wraz z opiekunami samorządu zaniosą je do
najbardziej potrzebujących rodzin.
Ponadto
szkolni
wolontariusze
pod
opieką
nauczycielki Anety Botwiny włączyli się do
ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Do tej pory zebrali
już kilkadziesiąt kilogramów groszówek, które będą dużą
częścią "Góry Grosza".
Andrzej Swatek
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Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola z Gorzyc

Niezależnie jednak od tego wszyscy uczestnicy
Przeglądu zasługują na ogromne brawa za wysoki poziom
wykonywanych utworów, za wysoką kulturę muzyczną
oraz za profesjonalne radzenie sobie z trudną materią
dźwięku i słowa. Publiczność, która oglądała występy
wykonawców z poszczególnych szkół miała swoistą
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ucztę duchową. Wielu podkreślało, że jest to niezwykle
wartościowa lekcja wychowawcza, a także istotny
element integrowania lokalnej społeczności. Rodzice
uczniów, panie z Akcji Katolickiej, Rady Rodziców
i Koła Gospodyń Wiejskich nie szczędzili własnego czasu
i sił, aby właściwie i godnie przyjąć gości z różnych szkół
z regionu. Dość powiedzieć, że każdy z wykonawców
otrzymał
zapiekankę
i
kremówkę
,,papieską",
a opiekunowie zostali poczęstowani wyszukanym
obiadem. III Przegląd to już historia, ale każdy
z uczestników już zadeklarował, że weźmie udział
w IV edycji tej imprezy.
Andrzej Swatek

SUKCES
W VI. MIĘDZYGIMNAZJALNYM
KONKURSIE Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
8 grudnia 2015 roku odbył się VI Międzygimnazjalny
Konkurs z Języka Angielskiego pod honorowym
patronatem
Podkarpackiego
Kuratora
Oświaty.
Inicjatorem konkursu było Gimnazjum w Wólce
Pełkińskiej. Zadania konkursowe, które zostały
przygotowane przez organizatora obejmowały:
 zagadnienia przedstawione w książce Ann Collins
„British Life”,
 zagadnienia z zakresu znajomości kultury krajów
anglojęzycznych,
 uzupełnienie ze słuchu tekstu piosenki "The Show
Must Go On" zespołu Queen,

W TROSCE
O ZDROWE ZĘBY
W br. oddział przedszkolny z ZS w Tryńczy bierze
udział w ogólnopolskim projekcie pod nazwą „Zęby
małego dziecka. Edukacja, promocja i profilaktyka
w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych
dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.
Głównym celem projektu jest ograniczenie występowania
i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa
ogólnego stanu zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.
Korzyści
płynące
z
realizacji
projektu
to m.in.: podniesienie świadomości zdrowotnej
odbiorców projektu, a przy tym wpływ na poprawę
zachowań
prozdrowotnych
w
odniesieniu
do
przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej,
wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych oraz
przeciwdziałanie szkodliwym nawykom poprzez
zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy
związane
z
profilaktyką
stomatologiczną.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Uczestnicy projektu otrzymali darmowe materiały
edukacyjne: zestawy do higieny jamy ustnej –szczoteczki
i pasty do zębów dla dzieci, pakiet edukacyjny dla
oddziału przedszkolnego, ulotki edukacyjne dla dzieci
i ich rodziców.

Uczestnicy projektu

Zwycięzcy konkursu

Na podium stanęło aż dwóch uczniów z Gimnazjum
w Gniewczynie Łancuckiej. Pierwsze miejsce i nagrodę
główną – tablet ufundowany przez wójta gminy Jarosław
zdobył Jakub Portas z klasy Ib, zaś trzecie miejsce zajęła
uczennica klasy IIIb - Gabriela Deput. Zwycięzcom
gratulujemy.
Barbara Tytuła

Zachęcamy rodziców do odwiedzania strony
internetowej projektu (www.zebymalegodziecka.pl),
gdzie znajdą wiele ciekawych informacji, porad
i wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej u dzieci
w wieku przedszkolnym.
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Joanna Buszta
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WRZESIEŃ MIESIĄCEM
WOJENNYCH WSPOMNIEŃ

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” –
NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

Wspomnienie wybuchu II wojny światowej jest nadal
żywe. W związku z potrzebą upamiętnienia tego
wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy
z
Instytutem
Pamięci
Narodowej
przygotowała wystawę pt. „Polska Walcząca/Fighting
Poland”. Ekspozycja wzbudziła zainteresowanie wśród
ludzi w każdym wieku. Udokumentowane wspomnienia
z okresu II wojny światowej oglądali uczniowie z klasy
III i IV Zespołu Szkół w Tryńczy oraz uczniowie z klasy
IV i V Szkoły Podstawowej w Jagielle.

6 grudnia 2015 r. w sali OSP w Tryńczy odbył się
wykład Ireny Kozimala - dr historii, dyrektora Instytutu
Historii
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Wschodnioeuropejskiej, połączony z promocją jej
najnowszej książki pt. ”Żołnierze Wyklęci”. Książka
opowiada o dziejach partyzantki antykomunistycznej
w powiecie przeworskim w latach 1944 – 1956. Autorka
w swym wykładzie opowiadała o akcjach bohaterów
z naszego powiatu skierowanych przeciwko służbom UB,
NKWD, członkom UPA i PPR. Nakreśliła sylwetki
żołnierzy, ich dramatyczne losy oraz wyjasniła, dlaczego
zostali „wyklęci". Irena Kozimala w swojej książce
opowiada o ludziach, o których historia miała zapomnieć.
– „Ale historia nigdy nie zapomina. A Polska dziś coraz
mocniej upomina się o ich pamięć i sławę”.
Promocja książki cieszyła się dużym zainteresowaniem
starszych mieszkańców naszej gminy.

Dzieci na wystawie

Dnia 17 września 2015 roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Tryńczy miało miejsce „spotkanie pokoleń”,
podczas którego zaprzyjaźnione z GBP panie opowiadały
najmłodszym uczniom Zespołu Szkół w Tryńczy
o wojnie, natomiast dzieci wykonały kilka piosenek
patriotycznych – m. in. „Serce w plecaku”, „Sanitariuszka
Małgorzatka”, „Warszawskie dzieci”, „Warszawo ma”.
„Młodych” wykonawców przygotowała Magdalena
Młynarska.

Podziękowanie za promocję książki

„Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo
męstwa,
niezłomnej
postawy
patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny…”
Maria Strama

WIECZÓR POETYCKI Z JERZYM
WELCEM

Spotkanie w bibliotece

Mariusz Trojak
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Dnia 15 października 2015 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Tryńczy odbył się wieczór poetycki
połączony z obchodami Dnia Papieskiego. Spotkanie
rozpoczął występ duetu H-Z z repertuarem ulubionych
pieśni papieskich: ”Barka”, „Abba Ojcze”, „Moje miasto
Wadowice”. Podziwiać mogliśmy również występ dwójki
młodych artystów ze Szkoły Podstawowej z Jagiełły
w piosence Magdy Anioł pt. „Lolek”. Po tych występach
przyszedł czas na głównego gościa wieczoru – Jerzego
Welca. Przedstawił nam wiele wspaniałych wierszy
religijnych swojego autorstwa. Zachwycała nie tylko
treść jego utworów, ale także to, że wszystkie potrafił
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wyrecytować z pamięci. Jak sam zaznaczył:
- „Poezja jest dla mnie wszystkim”.

AUTOKAREM DO SANDOMIERZA
15 października 2015 r. pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy oraz filii bibliotecznych
zorganizowali autokarową wycieczkę do Sandomierza
oraz do Baranowa Sandomierskiego. W wyjeździe
uczestniczyło wiele osób w różnym wieku.

Poeta Jerzy Welc

Na zakończenie słuchacze mogli podzielić się swoimi
refleksjami dotyczącymi twórczości poety oraz mieli
okazję zadawać pytania. Po spotkaniu zaproszony gość
rozdał wszystkim uczestnikom małe tomiki wierszy pt.
„Droga do Boga” z dedykacją i autografem. Spotkanie
przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze, a na
zakończenie
dla
wszystkich
zgromadzonych
przygotowano słodki poczęstunek.
Marzena Rydzik

PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH

Na wycieczce do Sandomierza

Uczestnikom wyjazdu sprzyjała piękna jesienna
pogoda. Grupie towarzyszył przewodnik, który
oprowadzał i ciekawie opowiedział o historii tych miast,
zabytkach i ciekawych miejscach. Uczestnicy zwiedzili w
Sandomierzu Rynek, gdzie kręcony jest serial „Ojciec
Mateusz”, Ratusz, Trasę Podziemną, Ucho Igielne,
Bramę Opatowską, katedrę Narodzenia NMP, Pałac

Po raz kolejny pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy włączyli się w akcję
porządkowania grobów żołnierskich na terenie gminy.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu sołtysów wsi Wólka
Ogryzkowa i Gorzyce oraz młodzieży szkolnej
pracownicy biblioteki złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
znicze na żołnierskich mogiłach. Akcja ta miała na celu
uczczenie pamięci poległych żołnierzy oraz dbanie
o dobra kulturowe.

Przed pałacem w Baranowie Sandomierskim

Na cmentarzu wojennym w Gorzycach

Maria Janas

Biskupi.
Natomiast w Baranowie Sandomierskim zwiedzali
piękny Zamek, w którym był kręcony serial „Czarne
chmury”, oraz Park i Ogród włoski. Wszyscy uczestnicy
byli bardzo zadowoleni z wycieczki i czekają na kolejny
wyjazd w ciekawe miejsce.
Maria Strama
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WARSZTATY DECOUPAGE
Dnia 27 października 2015 r. w filii bibliotecznej
w Gorzycach odbyły się warsztaty decoupage. Zajęcia
poprowadziła Maria Drapała z Sieniawy. Licznie
zgromadzeni uczestnicy zasiedli przy stole i wspólnie
pracowali pod okiem instruktorki dekorując słoiki,
flakoniki, deski oraz wykonywali ozdoby kwiatowe
z bibuły. Kolejne zajęcia odbyły się 17 listopada 2015 r.
również w filii bibliotecznej w Gorzycach. W pierwszej
części spotkania dzieci wraz z instruktorem upiekli
wspaniały, wiejski chleb z ziarnami słonecznika, który
wszystkim bardzo smakował

JESIENNE RAJDY NORDIC WALKING
Aktywność fizyczna to jedna z najlepszych
i najtańszych form profilaktyki zdrowotnej. Osobom,
które dopiero zaczynają zmieniać swój tryb życia na
bardziej aktywny, warto polecić Nordic Walking.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy z sołectwami zadbała o aktywność
mieszkańców gminy w okresie jesiennym poprzez rajdy
Nordic Walking, które prowadziła instruktor, Maria
Drapała z Sieniawy.

Odpoczynek przed kolejnym wysiłkiem

Zajęcia warsztatowe

Po posiłku uczestnicy zaczęli pracować nad
wykonywaniem aniołków i ozdób świątecznych.
Spotkania te minęły w przemiłej atmosferze, a dzieci
mogą teraz chwalić się swoimi dziełami wśród
znajomych. Warsztaty prowadzone są cyklicznie
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy oraz filiach.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w tego
typu zajęciach.

Dnia 23 września 2015 r. odbył się rajd w Wólce
Małkowej przy współpracy z sołtysem wsi Stanisławem
Żugajem. Udział w nim wzięły nie tylko dzieci
i młodzież, ale także panie z KGW w Wólce Ogryzkowej,
Wólce Małkowej i Jagielle oraz sołtys wsi Wólka
Ogryzkowa, Helena Mazur.
Kolejny rajd zorganizowany został dnia 30 września.
Przebiegał on wzdłuż brzegu Wisłoka od siedziby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy aż do
Głogowca.

Na trasie rajdu

Technikę decoupage opanowali wszyscy uczestnicy warsztatów

Maria Strama
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Po ponad godzinnym marszu wszyscy chętnie usiedli
wokół ogniska, gdzie mogli nie tylko odpocząć, a także
posilić się kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami.
Dnia 4 listopada 2015 r. korzystając z uroków „złotej
jesieni” pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy oraz filii zorganizowali rajd Nordic Walking,
którego trasa biegła tym razem z Wólki Ogryzkowej,
przez las, do Tryńczy.
Zapraszamy wszystkich chętnych miłośników "rajdów
z kijkami", do wspólnych spotkań, które organizowane
są cyklicznie, raz w tygodniu przez pracowników
biblioteki.
Maria Janas
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SPOTKANIE POETYCKIE
Z WŁADYSŁAWĄ WOŁOWIEC
W dniu 30 listopada br. pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy we współpracy z sołtys
Heleną Mazur zorganizowali w Wiejskim Domu Kultury
w Wólce Ogryzkowej spotkanie z poetką Władysławą
Wołowiec z Białobok. Jest ona cenioną ludową poetką,
chętnie
zapraszaną
na
różne
uroczystości.
Od najmłodszych lat pracowała dla dobra społeczności
wiejskiej, bo – jak podkreśliła: - „Zwyczajnie kocham
ludzi”.

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy wzięła udział
w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”, będącym
interesującym pomysłem na promocję czytelnictwa.
Skierowany jest on do najmłodszych czytelników. Projekt
organizowany przez Fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej, która poprzez swoje działania chce
dotrzeć do bibliotek szkolnych i publicznych
z konkretnymi narzędziami, które nie tylko zachęcą
dzieci do nauki samodzielnego czytania, ale także
pomogą bibliotekom zbudować własny program działań
animacyjnych wokół literatury!

Zajęcia biblioteczne

Poetki z Białobok i Gorzyc

Uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej wraz
z wychowawczynią Magdaleną Młynarską pojawili się
trzy
razy
na
warsztatach
edukacyjnych
przeprowadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy w ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece”.
Na spotkaniu uczniowie czytali 9 książek z serii „Czytam
sobie” od wydawnictwa Egmont. Na warsztatach nie
zabrakło również wesołego akcentu, gdy jeden z uczniów
powiedział:
- „Mój tata kiedyś przebrał się za Czerwonego Kapturka,
ja udawałem wilka i próbowałem go ugryźć, kiedy
uciekał.„ - cała sala wybuchła śmiechem. W prezencie
młodzi czytelnicy otrzymali teczkę „Czytam sobie
w bibliotece”, w której znajdowały się kolorowanki,
zakładki do książki, naklejki i dyplom.
Mariusz Trojak

30 lat temu założyła i prowadzi zespół ludowy
„Białoboczoki”, który przez taniec, śpiew
i obrzędy,
pokazuje wszystko, co było dorobkiem dawnych pokoleń.
Pisze przepiękną poezję, w której wyraża miłość
do Boga, ziemi ojczystej i swojej wioski, którą ukochała
nad życie. Wydała dwa tomiki wierszy pt. „Z poszumu
wierzb” oraz „Wszystko co kocham”. Na spotkanie
przybyło wielu słuchaczy zarówno młodszych, jak
i starszych. Miła i sympatyczna atmosfera podczas
spotkania
spowodowała,
że
nie
tylko
Pani
Władysława czytała swoje wiersze, ale także inni
uczestnicy wieczoru poetyckiego. Na spotkaniu można
było nie tylko delektować się poezją, ale także słodkimi
wypiekami i gorącą herbatką, które przygotowały Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich.
Maria Janas
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USŁYSZ KSIĄŻKĘ
Uprzejmie informujemy, że Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy
przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia
odtwarzaczy
cyfrowej
książki
mówionej dla osób niewidomych
i słabo widzących – Edycja 2015”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji projektu
biblioteka otrzyma nieodpłatnie od Stowarzyszenia
„Larix” (na zasadach użyczenia) urządzenie Czytak Plus
do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Koszt
urządzenia pokrywany jest w ramach niniejszego projektu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma
na celu ułatwienie osobom niewidomym i słabo widzącym
dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie
dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych. W katalogu
urządzenia znajduje się ponad 1000 egzemplarzy książek
czytanych przez zawodowych aktorów. Wiemy, że
pomimo dużego zaangażowania bibliotek i zakupu
odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych, nadal
istnieje bardzo duża grupa potrzebujących czytelników,
których nie stać na zakup urządzenia.
- „To właśnie im chcemy pomóc.
Razem,
we
współpracy
ze
Stowarzyszeniem „Larix” stworzymy
ogólnopolską sieć miejsc przyjaznych dla
niewidomych czytelników - dodaje
Marzena Rydzik
Mariusz Trojak

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
11. listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska
odzyskała
niepodległość.
Narodowe
Święto
Niepodległości to najważniejsze święto państwowe
w ciągu roku. Po latach rozbiorów, dokonanych przez
Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach
narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym
1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki
niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli
wolność.

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
„Andrzejki” - to czas wróżb, czarów oraz wspomnień,
którymi ludzie dzielą się na wieczornych spotkaniach.
24 listopada br. pracownicy biblioteki zorganizowali
integracyjny „Wieczór Andrzejkowy”, który tym razem
odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy.
Co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy jest
organizatorem tego typu spotkań towarzyskich dla osób
starszych. Wszyscy spędzili miło czas przy poczęstunku,
przygotowanym przez samych uczestników, a wieczór
upłynął w miłej atmosferze, przepełnionej żartobliwymi
opowieściami i przeżyciami wszystkich zgromadzonych.

Złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim

Po latach oczekiwań całych pokoleń spełniły się słowa
pieśni śpiewanej w kościołach "Ojczyznę wolną racz nam
wrócić, Panie..." My także w naszej "Małej Ojczyźnie"
wspominamy tych, którzy o wolną Polskę walczyli.
Pamiętamy nie tylko o wygnańcach Sybiru, uczestnikach
powstań narodowych, ale o tych, którzy zginęli
w II wojnie światowej, a także ofiarach PRL-u .
10 listopada 2015 r. delegacja pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy wraz z nauczycielami
w asyście harcerzy z Zespołu Szkół w Tryńczy udała się
do Parku im. Lecha Kaczyńskiego, gdzie pod Krzyżem
Katyńskim zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
„Andrzejki” w trynieckiej bibliotece

Marzena Rydzik
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 Listopada obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w hali
widowiskowo - sportowej w Tryńczy odbył się koncert
pieśni patriotycznych zorganizowany przez Ryszarda
Jędrucha, wójta gminy Tryńcza oraz Trynieckie Centrum
Kultury.

już przelewania krwi, ale aktywnego
społeczeństwa w rozwoju „małej Ojczyzny”.

udziału

Występ grupy tanecznej z Gniewczyny

Wspólne przeżywanie i uroczyste obchody tego
Narodowego Święta to lekcja historii dla kolejnych
pokoleń oraz uczczenie pamięci poległych, walczących
przed laty o wolność naszego kraju.

Występ „Finezji”

Repertuar pieśni patriotycznych zaprezentowali artyści
z terenu gminy: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy,
zespół Dolanie, Śpiewające Zośki i duet H - Z
z Gniewczyny, zespół Jagiellanie oraz soliści.
Przygotowane na tą wyjątkową okazję układy
zaprezentowały także mażoretki „Finezja” z Tryńczy oraz
grupa taneczna działająca przy Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej. W uroczystości brali udział
także harcerze, którzy podczas części artystycznej pełnili
wartę przed symboliczną mogiłą. Głos zabrał również
przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Wielgos mówiąc
o dzisiejszym wymiarze patriotyzmu, który nie wymaga

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w repertuarze melodii patriotycznych
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ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA
Dnia 7 grudnia, jak co roku do gminy Tryńcza zawitał
święty Mikołaj. W asyście pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy odwiedził Urząd Gminy,
poszczególne jednostki, aptekę, ośrodek zdrowia, pocztę,
siostry zakonne oraz osoby starsze i samotne. Nie ominął
również przechodniów napotkanych na ulicy, których
częstował słodyczami.

wszystkim zdrowych, wesołych świąt
Nowego Roku. Święty Mikołaj
Bibliotekę.
W
tym
czasie
rękodzielniczych wykonywane były
samotnych.

oraz szczęśliwego
odwiedził także
podczas
zajęć
stroiki dla osób

Św. Mikołaj z wizytą w bibliotece
Święty Mikołaj w UG Tryńczy

Na zaproszenie Heleny Mazur - sołtysa wsi, Mikołaj
odwiedził również mieszkańców z Wólka Ogryzkowej.

Potem wszystkie Panie św. Mikołaj obdarował
upominkami, co sprawiło im wielką radość, a każda
z nich chciała zrobić sobie z Nim pamiątkowe zdjęcie.
Mariusz Trojak

KONCERT MARYJNY

Wizyta świętego Mikołaja w Wólce Ogryzkowej

Wszyscy ciepło i z uśmiechem witali świętego Mikołaja.
Po rozdaniu słodkich upominków święty Mikołaj życzył
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W ostatnią niedzielę października w kościele
parafialnym p.w. Św. Mateusza w Gniewczynie
Łańcuckiej odbył się Koncert Pieśni i Piosenki Maryjnej
pn. „W hołdzie Maryi”, którego organizatorem było
Trynieckie Centrum Kultury. W tegorocznym koncercie
zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Tryńczy wraz z solistkami Martyną Myłek i Aleksandrą
Kowal, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”, Chór
Mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej, Zespół „Śpiewające
Zośki” oraz duet H - Z z Gniewczyny Łańcuckiej.
Koncert poprowadziła Zofia Sokół, instruktor TCK
w Tryńczy. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia
przyciągnął liczne grono mieszkańców, którzy
w skupieniu wsłuchiwali się w piękno prezentowanych
pieśni w hołdzie Maryi.
Henryk Chruściel
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XXI SPOTKANIE POETÓW
I MIŁOŚNIKÓW POEZJI
Centrum Kulturalne w Przemyślu po raz 33 jest
organizatorem cyklicznych Spotkań poetów oraz osób, dla
których wspólną pasją jest poezja. W dniu
29 października w Klubie PIWNICE Centrum
Kulturalnego spotkało się przeszło 70 osób z terenu
województwa podkarpackiego. Wszystkich uczestników
powitał dyrektor CK Janusz Czarski, który podziękował
wszystkim za czas poświęcony na tworzenie swojej
poetyckiej pasji. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali
okolicznościowe tomiki wierszy, jak również mogli
zaprezentować swoje wiersze. W przerwie spotkania miał
miejsce występ solistek z MOK z Radymna.

Stefania Groch na spotkaniu poetów

Naszą Gminę Tryńcza już po raz 11 reprezentowała
Stefania Groch z Gorzyc, która pisze wiersze od ponad
40 lat oraz zajmuje się rękodziełem artystycznym
wykonując na szydełku piękne serwety, obrusy i bieżniki.
Życzymy jej dalszych sukcesów w tworzeniu tak
oryginalnych dzieł.
Henryk Chruściel

35 LAT ZESPOŁU DOLANIE

H

Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny
Trynieckiej 22 listopada obchodził Jubileusz 35 - lecia
istnienia i działalności artystycznej. Nie zabrakło w tym
dniu życzeń dla szanownych Jubilatów, wspólnego
odśpiewania "Sto lat" oraz zdmuchnięcia świeczek na
torcie.
Otwarcia jubileuszu dokonał dyrektor Trynieckiego
Centrum Kultury Henryk Chruściel, przedstawiając
historię zespołu, który od trzydziestu pięciu lat spotyka
się po to, żeby śpiewać i kultywować tradycję. Średnia
wieku artystów sięga - jak wyliczają sami członkowie
zespołu - 70 lat. „Dolanie” to zespół rodzinny. Jego trzon
od początku tworzyły rodziny Niemców, Szozdów
i Koniecznych. Pierwszy publiczny występ dali w marcu
1981 r. z okazji Dnia Kobiet.
Następnie wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch
i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos
wręczyli im pamiątkowe dyplomy i statuetki. Licznie
przybyłe władze samorządowe, radni gminy i sołtysi,
przedstawiciele instytucji kultury oraz mieszkańcy
wysłuchali koncertu jubileuszowego. Zaproszone zostały
również zaprzyjaźnione zespoły, tj. "Śpiewające Zośki"
z Gniewczyny oraz Kapela Ludowa z Gniewczyny.
Organizatorami byli: Trynieckie Centrum Kultury,
Koło Gospodyń Wiejskich i Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej.
Przemysław Górski

MOJĄ PASJĄ JEST ŚPIEW
Z Zofią Sokół, kierowniczką Ludowego Zespołu
„Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej rozmawia
Katarzyna Duży.
KD: Zespół „Dolanie” to obecnie najstarszy zespół
ludowy w naszej gminie, który w tym roku obchodził
swoje 35 – lecie. Jakie były jego początki?
ZS: Zespół powstał w 1980 r. Założyli go nieżyjący już
Józef Rydzik oraz Józef Niemiec, który przez 30 lat jego
działalności był kierownikiem. Zespół budują tak
naprawdę rodziny. Do chwili obecnej są to rodziny
Niemców, Szozdów i Koniecznych.
KD: Jaki repertuar posiadają „Dolanie”?
ZS: W repertuarze Zespołu są pieśni i piosenki ludowe,
pieśni obrzędowe związane z dożynkami, pracami na roli,
pieśni sieroce, ballady, a także pieśni kościelne, kolędy,
pastorałki, pieśni wielkopostne oraz widowiska: Herody
z rajem, Przyjęcie parobka i inne.

KD: Skąd czerpie Pani pomysły na nowe utwory?
ZS: Wspólnie z p. H. Chruścielem, dyrektorem
Trynieckiego Centrum Kultury, jeździliśmy do starszych
osób na terenie gminy Tryńcza, nagrywaliśmy
do magnetofonu różne stare pieśni i piosenki. Później
wspólnie słuchając wybieraliśmy to, co nadawało się
do zaprezentowania na przeglądach. Wspomnę, ze
bogaty repertuar pieśni weselnych, obrzędowych,
miłosnych i pogrzebowych zawdzięczamy głównie
nieżyjącej już p. Anieli Hojło – Kornak z Gorzyc. Po jej
śmierci przekazano nam zeszyty, w których są zapisane
teksty
tych
pieśni.
Repertuaru
wyciągniętego
„od korzeni” nie zabraknie nam na długie lata.
KD: Zespół może pochwalić się wieloma sukcesami
i zdobytymi nagrodami. Które z nich są dla Was
najcenniejsze?

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZS: Każdy występ jest dla Zespołu ważny, również dla
bardzo małej publiczności. Jednak dla zespołów ludowych
największymi
nagrodami
jest
uczestnictwo
w prestiżowych festiwalach folklorystycznych oraz
nominacje dla szczególnie wysoko cenionych przez
zespoły do Ogólnopolskigo Festiwalu Kapel Ludowych
i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą. „Dolanie” zdobyli
taką nominacje dwukrotnie, w 2004 i 2008 r. Do naszych
czołowych osiągnięć można zaliczyć również, m.in. I i II
nagrody na
Przeglądach Kolęd i
Pastorałek
w Pawłosiowie oraz Grand Prix i trzykrotne I nagrody na
Przeglądzie Kolęd w Miejskim Ośrodku Kultury
w Przeworsku. Zdobywaliśmy również główne nagrody
na Przeglądach w Dubiecku, Kańczudze, Zarzeczu
i w Tyczynie. Ponadto cieszą nas również nagrania pieśni
wielkopostnych i pastorałek przez TVP – Rzeszów
w Skansenie w Markowej i Radio Rzeszów.
KD: Co motywuje członków waszego zespołu do
wspólnego śpiewania, oczywiście oprócz tylu
zdobytych wyróżnień?
ZS: Na pewno motywuje wspólna pasja i zamiłowanie do
śpiewu. Ale ważna jest również sama idea i promowanie
kultury ludowej, prawie zapomnianej w dzisiejszych
czasach. Próby Zespołu to także świetna rozrywka i fajnie
spędzony czas.
KD: Jakie są potrzeby zespołu?

KD: Czego można życzyć „Dolanom” na nadchodzący
rok 2016?
ZS: Przede wszystkim zapału do pracy i czerpania
radości z tego, co robią. Chcemy w najbliższym czasie
Zespół „odmłodzić”, zachęcając młodych ludzi do
wspólnego śpiewu. A moim marzeniem jest aby przy
zespole powstał zespół tańca ludowego.
KD: Dziękuję za rozmowę, życzę Pani i Zespołowi wielu
sukcesów w pracy, spełnienia zamierzonych celów oraz
dużo zdrowia i zapału do dalszej aktywności
artystycznej.
Katarzyna Duży

RĘKODZIELNICZE PIĄTKI
W GNIEWCZYŃSKIM WDKU
Od ponad ośmiu lat w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzone są zajęcia
rękodzielnicze. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe,
członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, a także dzieci
i młodzież szkolna.
Pod okiem instruktor Trynieckiego Centrum Kultury
p. Zofii Sokół prowadzona jest nauka wykonywania
kwiatów z bibuły, krepiny, wyrobów ze sznurka oraz
innych kompozycji. Uczestnicy zajęć wykonują również
różnego rodzaju ozdoby bożonarodzeniowe - bańki,
stroiki, łańcuchy czy wisiorki na choinkę. W każdy
piątek w godzinach popołudniowych spotyka się liczna
grupa uczestników, niekiedy ok. 30 osób, co bardzo
cieszy panią instruktor.
- Zajęcia rękodzielnicze są bardzo interesujące.
Uczestniczę w nich już od 7 lat. Zaczynałam od
wykonywania prostych kwiatów z bibuły. W tej chwili
potrafię zrobić je z zużytych rajstop i drutu – mówi Ania,
uczestniczka zajęć.

Zofia Sokół podczas występu

ZS: Od chwili powstania, zespół występuje
w wysłużonych rzeszowskich strojach ludowych, które
zostały jeszcze w latach 70 – tych zakupione dla zespołu
w Tryńczy, a później nam przekazane. Zachodzi
konieczność zmiany ubiorów z regionu rzeszowskiego na
region przeworski, gdyż Przeworsk jest nam bliższy, niż
Rzeszów.
KD: Praca w Zespole jest niezwykle trudna
i czasochłonna. Jak godzi Pani obowiązki w pracy
z obowiązkami w domu?
ZS: Od 20 lat mieszkam razem z rodziną w Rzeszowie,
ale każdorazowo przyjeżdżam na próby nie tylko „Dolan”,
ale także zespołu „Zośki”, Kapeli Ludowej, czy zespołu
H-Z. Ponadto od 2008 r. prowadzę zajęcia rękodzielnicze
w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej. Jeżeli się robi coś,
co sprawia człowiekowi przyjemność i ogrom satysfakcji,
to zawsze znajdzie się na to czas. I tak jest w moim
przypadku.
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Uczestniczki zajęć rękodzielniczych

Zajęcia rękodzielnicze to okazja dla dzieci do
poznania technik ozdabiania przedmiotów i tworzenia
nowych rzeczy od podstaw. Dają nie tylko możliwość
twórczego spędzenia czasu, odkrycia w sobie pasji
i nieznanych być może talentów. Dodatkowo warsztaty
takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię
przestrzenną,
spostrzegawczość,
ułatwiają
zapamiętywanie, uczą estetyki, cierpliwości, dokładności
i dyscypliny. Stwarzają również okazję do spotkania
innych osób o podobnych zainteresowaniach, do
ciekawych rozmów, do zrelaksowania się i odpoczynku.
Katarzyna Duży
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UCZĄ SIĘ RATOWAĆ
W dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w 21 listopada
br. jednostka OSP z Tryńczy brała udział w szkoleniu
z zakresu ratownictwa technicznego, które zostało
zorganizowane i przeprowadzone przez Państwową Straż
Pożarną w Przeworsku.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

Strażacy podczas akcji ratunkowej

Jednostki biorące udział w szkoleniu były
zadysponowane do zdarzenia drogowego: wypadek
samochodowy,
w
którym były dwie
osoby
poszkodowane. Podczas działań strażacy wykazali
się wiedzą i umiejętnościami z ratownictwa technicznego
na
drogach,
obsługi
hydraulicznych
urządzeń
ratowniczych, zastosowania metody uwalniania osób
poszkodowanych z samochodów osobowych oraz
współkoordynacji działań z jednostkami biorącymi udział
w zdarzeniu.

27 października 2015 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się wyjazdowe
posiedzenie
Prezydium
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego.
Obradom przewodniczył prezes ZOW ZOSP RP druh
Janusz Konieczny. Tematem posiedzenia była informacja
Zarządów Oddziałów Powiatowych w Lesku, Sanoku,
i Ustrzykach Dolnych z realizacji uchwał programowych
ZOSP RP, informacja z wykorzystania limitu odznaczeń,
z realizacji pomocy finansowej dla OSP ze środków
MSW za 2015 rok. Druga części posiedzenia poświęcona
była szkoleniu organizacji kampanii sprawozdawczo –
wyborczej w OSP i oddziałach Związku OSP RP w roku
2016 oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch zaprezentował
działalność i osiągniecia gminy na przestrzeni ostatnich
lat. Ponadto uczestnicy posiedzenia mogli zobaczyć
nowoczesne wyposażenie OSP.
Przemysław Górski

PACZKI ŚWIĄTECZNE

Pomoc poszkodowanym

Na zakończenie szkolenia dowódcy z Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku dokonali podsumowania
ćwiczeń i omówili czynności i działania przeprowadzone
w trakcie zdarzenia drogowego.

Joanna Kot

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Przeworsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy
w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tryńczy rozdysponowali łącznie 40 ton
jabłek
wśród
mieszkańców
gminy
Tryńcza.
Do prowadzonej akcji chętnie przyłączyli się także
sołtysi poszczególnych miejscowości. Jednak obojętni
nie pozostali również sami mieszkańcy, którzy odbierając
jabłka, do puszek PCK wrzucali pieniążki. Z zebranych
środków PCK zakupiło 50 paczek, które zostały
przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebującym.
Joanna Kot
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Znakomicie spisali się 21 listopada br. w eliminacjach
do Mistrzostw Polski U-14 rozgrywanych w Przeworsku
piłkarze „Górala”. Nasi zawodnicy z pierwszego miejsca
(jedyny zespół bez porażki) awansowali do finałów
Mistrzostw Polski!! To kolejny sukces grup
młodzieżowych klubu futsalowego z Tryńczy – ósmy raz
w historii „Górale” awansowali do grona najlepszych
zespołów futsalowych w Polsce, w którym niemal
tradycyjnie są jedynym zespołem z woj. podkarpackiego!
Finały Mistrzostw Polski odbędą się w dniach 30-31
stycznia 2016 r. w Bielsku-Białej.
W meczu decydującym o awansie, podopieczni
Roberta Kurosza pokonali po dramatycznym meczu
Ekom Futsal Nowiny k. Kielc 3-2 po dwóch golach
Dawida Olejarki i jednej bramce Maksa Myłka, który
zdobył gola na 6 sek przed końcem meczu !
Oto wyniki drużyny Górala:
Góral Tryńcza – Glinik Gorlice 6-3 (4-3)
bramki: Przemysław Czado – dwie (8′,13′), Dawid
Olejarka 1′, Bartłomiej Słysz 5′, Waldemar Mazur 9′,
Norbert Kulpa 12
Góral Tryńcza – Futsal Team Przeworsk 3-3 (1-2)
bramki: Bartłomiej Słysz 2′, Maksymilian Myłek 13′,
Przemysław Czado 19′
Góral Tryńcza – Ekom Futsal Nowiny 3-2 (1-0)
bramki: Dawid Olejar ka – dwie (8′, 13′), Maksymilian
Myłek 19′
Awans bezpośredni z pierwszego miejsca uzyskali
„Górale”, 2 i 3 miejsce zajęły odpowiednio zespoły
z Nowin i Gorlic (obie zagrają w barażach), natomiast
4 miejsce gospodarze FT Przeworsk. 1. Góral Tryńcza 7
pkt 12-8 – awans 2. Ekom Nowiny 4 pkt 7-7 – baraże 3.
Glinik Gorlice 4 pkt 8-9 – baraże 4. FT Przeworsk 1 pkt
6-9
- Bardzo cieszy sukces naszego najmłodszego zespołu,
który jest ukoronowaniem naszych 2-miesięcznych
przygotowań do tego turnieju. Wszystkim zawodnikom
należą się wielkie gratulacje. Teraz przed nami czas,
który musimy wykorzystać jak najlepiej by przygotować
się do finałów Mistrzostw Polski i godnie reprezentować
w nich gminę Tryńcza – mówi prezes i trener Robert
Kurosz.
Skład „Górala”: bramkarze - Arkadiusz Chmura
(Wola Buchowska – Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej),
Andrzej Bury (Tryńcza, Zespół Szkół w Tryńczy) –
Przemysław Czado (kapitan, 3 bramki, Wólka
Ogryzkowa – Zespół Szkół w Gorzycach), Maksymilian
Myłek (2 bramki, Tryńcza – Zespół Szkół w Tryńczy),
Dawid Olejarka (3 bramki, Wola Buchowska – Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie), Bartłomiej Słysz
(2 bramki, Wólka Pełkińska – Gimnazjum w Wólce
Pełkińskiej), Waldemar Mazur (1 bramka, Wólka
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Ogryzkowa – Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Mielcu), Kacper Fleszar (Wólka Ogryzkowa – Zespół
Szkół w Gorzycach), Norbert Kulpa (1 bramka, Gorzyce
– Zespół Szkół w Gorzycach), Jakub Machała (Wólka
Ogryzkowa – Zespół Szkół w Gorzycach), Damian Socha
(Ubieszyn – Zespół Szkół w Tryńczy), Adrian Majcher
(Wola Buchowska – Zespół Szkół w Gorzycach),
Damian Chmura (Jagiełła – Gimnazjum w Dębnie),
Klaudiusz Kapusta (Gorzyce – Zespół Szkół
w Gorzycach), trener: Robert Kurosz, trener bramkarzy:
Dominik Mazur, kierownik: Krystian Pietrycha
Robert Kurosz

FINAŁ PUCHARU POLSKI
W rozegranym 28 listopada br. w Przeworsku Finale
Four Pucharu Polski Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej najlepsza okazała się drużyna Górala Tryńcza,
dzięki czemu będzie reprezentować nasze województwo
na szczeblu ogólnopolskim !!!
Po wygraniu półfinału ze SPAR-em Łańcut (4-1)
w finale nasz zespół zmierzył się z gospodarzami
turnieju, Futsal Team Przeworsk. Po bardzo dobrej grze,
zwłaszcza w 2. połowie, "Górale" okazali się lepsi,
wygrywając 4-2 (po dwóch golach Krzysztofa Pietlucha
i Dawida Czyrnego) zasłużenie zdobywając I miejsce !
Finał:
GÓRAL TRYŃCZA - Futsal Team Przeworsk 4-2
(1-2) bramki: Krzysztof Pietluch - dwie (16, 17' przedłużony rzut karny), Dawid Czyrny - dwie (3', 15')
Półfinał:
GÓRAL TRYŃCZA - SPAR Łańcut 4-1 (0-0)
bramki: Dawid Pigan - dwie (13',23'), Dawid Czyrny dwie (23', 24')
Górale wystąpili w składzie: Dominik Mazur, Robert
Kurosz (bramkarze) - Krzysztof Pietluch (kapitan),
Patryk Broda, Dawid Pigan, Dawid Czyrny, Rafał
Jagodziński, Mateusz Podstolak, Krzysztof Karwacki,
Karol Flak, Daniel Luch, trener: Robert Kurosz,
kierownik: Krystian Pietrycha
- Bardzo cieszymy się z wygrania finału
wojewódzkiego Pucharu Polski. Uważam że zasłużenie
okazaliśmy się najlepszą drużyną prezentując naprawdę
bardzo dobrą grę. Podziękowania dla całej drużyny za
włożony wysiłek. Teraz przed nami gra na szczeblu
ogólnopolskim - komentuje prezes i trener Górala Robert
Kurosz.
W 1/32 finału przeciwnikiem naszej drużyny był
I-ligowy zespół Ekom Futsal Nowiny. Tym razem
przeciwnik okazał się z atrudny dla Górala, który
przegrał 7:2 z pierwszoligowcem.
Robert Kurosz
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MIKOŁAJKOWY WEEKEND Z GÓRALEM ZA NAMI !
W weekend 5-6 grudnia w hali widowiskowosportowej w Tryńczy odbyła się 2-dniowa inauguracja
futsalowego sezonu 2015/16 pod nazwą „Mikołajkowy
weekend z Góralem”.

W sobotę odbył się I turniej Grand Prix eliminacji
Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 16 w futsalu
z udziałem naszej drużyny Góral U-16 Tryńcza oraz
zespołów BSF Bochnia, Futsal Team Przeworsk oraz
Heiro Rzeszów. "Górale" (grający w zdecydowanej
większości młodszym rocznikiem) odnieśli 1 wysoką
wygraną i 2 nieznaczne porażki (zdobywając najwięcej
bramek ze wszystkich zespołów - 17) - po I turnieju nasz
zespół zajmuje 3 miejsce, które daje awans do Finałów
Mistrzostw Polski (awansują 3 drużyny - wcześniej
wycofał się bowiem zespół z Kłaja). 6 stycznia drugi
i ostatni turniej w Bochni. Warto dodać, że sobotni
turniej cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców
i przez blisko 5 godzin trwania turnieju na trybunach hali
w Tryńczy pojawiło się wielu kibiców. Przyjezdne
drużyny w samych superlatywach wypowiadały się
o wzorowej organizacji turnieju.
W niedzielę natomiast w pierwszym meczu nowego
sezonu II ligi w Tryńczy nasz zespół pokonał przy
pełnych trybunach beniaminka rozgrywek z Jasła 7-2 aż cztery gole zdobył dobrze dysponowany Dawid Pigan,
który do swojego dorobku bramkowego dołożył
2 asysty. Wygrana "Górali" nad ambitnym rywalem jest
w pełni zasłużona, choć na pewno nasz zespół stać na
lepszą grę i kilka elementów jest jeszcze do poprawy.
Debiut w meczu II ligi zaliczył w naszych barwach
Krystian Ożga.

Warto dodać, że zanim rozpoczął się mecz nasz klub
z okazji Mikołajek przygotował niespodziankę. Licznie
przybyli kibice zostali obdarowani przez zawodników
słodkimi upominkami. W przerwie spotkania odbył
się pokaz fitness pod kierunkiem instruktor Bernadetty
Miszczuk-Mazur, a także loteria dla kibiców, w której
nagrodami były gadżety naszego klubu (koszulki
i kubki). Dodatkowo obecni na meczu partnerzy "Górala"
otrzymali z rąk prezesa Roberta Kurosza pamiątkowe
dyplomy wraz z podziękowaniami za wspieranie naszego
klubu.Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom za
obecność oraz doping !!
Górale wystąpili w składzie: Adrian Przewrocki,
Arkadiusz Chmura (bramkarze) - Rafał Michalik
(kapitan), Mateusz Kowal, Jan Pelc, Bartłomiej Słysz,
Kacper Antosz, Wojciech Gurak, Kacper Dadak, Wiktor
Tołpa, Adrian Socha, Jakub Gwóźdź, Marcin Szpila,
SOBOTA:
1 mecz: Góral Tryńcza Futsal-Team - Heiro Rzeszów
13-1 (7-1)
bramki: Jan Pelc - cztery (1', 5', 21',21'), Bartłomiej Słysz
- cztery (11', 12', 22', 23'), Kacper Antosz - dwie (8' 24'),
Mateusz Kowal 4', Rafał Michalik 12', Wiktor Tołpa 24'
2 mecz: Góral Tryńcza Futsal-Team - FT Przeworsk 1-3
(0-3) bramka: Wiktor Tołpa 15'
3 mecz: Góral Tryńcza Futsal-Team - BSF Bochnia 3-4
(3-2) bramki: Rafał Michalik - dwie (1', 5'), Kacper
Antosz 10'Bartłomiej Wojtyna,
trener: Robert Kurosz, trener bramkarzy: Dominik
Mazur, kierownik: Krystian Pietrycha
NIEDZIELA: GÓRAL TRYŃCZA - Ulaszowice
Jasło 7-2 (2-1)
bramki: Dawid Pigan - cztery (7', 8', 32', 37'), Mateusz
Podstolak 27', Krzysztof Pietluch 30', Patryk Broda 35'
Góral: Dominik Mazur - Patryk Broda, Krzysztof
Pietluch (kpt), Dawid Pigan, Dawid Czyrny oraz Rafał
Jagodziński, Mateusz Podstolak, Krzysztof Karwacki,
Karol Flak, Daniel Luch, Krystian Ożga, trener: Robert
Kurosz, kierownik: Krystian Pietrycha
Sędziowali: Paweł Wałęga, Stanisław Wałęga
(obaj Dębica), Mateusz Duży (sędzia stolikowy)
Robert Kurosz

LIGA HALOWA W TRYŃCZY
Po rozegraniu dwóch kolejek Ligi Halowej tak
przedstawiają
się
tabele
w
dwóch
grupach
rozgrywkowych:

Przemysław Górski
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PODSUMOWANIE RUNDY JESIENEJ
Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną
sportu. Przyciąga rzesze kibiców na stadiony. Czasami
jest jedyną formą rozrywki w miejscowościach. Czasami
wystarczy jedno zwycięstwo, jeden gol, aby cała
miejscowość przez kilka dni tym żyła. Była to bez
wątpienia emocjonująca runda. Emocji i dramaturgii
w wielu meczach nie brakowało ale jeśli chodzi
o najważniejszy aspekt czyli poziom gry to pozostawia
jeszcze wiele do życzenia. Czytając relacje ze spotkań
można dojść do wniosku, że wiele kontrowersji
wzbudzała praca sędziów. Czy słusznie dyktowali rzuty
karne, upominali zawodników żółtymi i czerwonymi
kartkami. Na to pytanie nie otrzymamy jednoznacznej
odpowiedzi. Piłkarze strzelali piękne bramki: uderzeniem
głową, strzałem z dystansu, po zespołowych akcjach,
z rzutów wolnych, bezpośrednio z rzutów rożnych. Teraz
rozpoczęli długą przerwę zimową. Kibice zbierają siły na
wiosenne emocje, a przed trenerami i prezesami
rozpoczął się okres podsumowań, wyciągania wniosków
i planowania przygotowań do rundy wiosennej. Tak się
przedstawia tabela
naszych gminnych drużyn
w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
Klasa okręgowa 2015/2016, grupa Jarosław

WICEMISTRZYNI EUROPY
Rozmowa z Pauliną Pawlak z Jagiełły zdobywczynią drugiego miejsca w Pucharze Europy.

TABELE O, A i B

P.G. Od jak dawna trenujesz karate kyokushin?
P.P. Kar ate kyokushin tr enuję od 10 lat. J ak miałam
około 7. lat, rodzice zapisali mnie na treningi do przeworskiego klubu karate kyokushin. Zaczęłam uczęszczać
na pierwsze treningi. Bardzo mi się spodobały, dlatego z
miłą
chęcią
na
nie
uczęszczałam.
Z upływem czasu pogłębiałam swoje umiejętności.
P.G Dlaczego właśnie karate?
P.P. Złożyło się na to wiele powodów. Dzisiaj wiem, że
ta dyscyplina sportu korzystnie wpływa na ciało i umysł,
że wyzwala wiele pozytywnej energii. Sprawia, że czuje
się równowagę psychiczną. To że jest to sport walki jest
sprawą drugorzędną.
P.G Co uważasz za swój największy sukces sportowy?
P.P. Sukcesów mam wiele ale, za największy swój sukces uważam 2. miejsce w Pucharze Europy, który odbył
się 5 grudnia 2015 roku w Katowicach. Zdobyłam to
miejsce dzięki ciężkiej pracy. Do tych zawodów, jak
i do każdych innych przygotowywał mnie trener Dariusz
Walas, któremu zawdzięczam wysoki poziom moich
umiejętności. Bez niego nie osiągnęłabym takich sukcesów. Stoczyłam 3 walki z zawodniczkami z Turcji, Polski
i Bułgarii. Niestety w walce o finał w dogrywce przegrałam z Bułgarką.
P.G. Dziękuje za r ozmowę
Przemysław Górski
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Występ Jolanty Janas

36

Echa znad Sanu i Wisłoka

