Szanowni Państwo !
Z nieukrywaną satysfakcją przyjąłem wiadomość
o przyznaniu przez Kapitułę tytułu „Gmina FAIR PLAY”
oraz tytułu „Gmina agro”. Niewątpliwie nagroda jest
dowodem na to, że Gmina wykazuje dużą aktywność
w podejmowaniu działań promocyjnych i finansowych,
dotrzymuje podjętych zobowiązań. To także informacja,
że jesteśmy godni zaufania inwestorów, którzy z całą
pewnością w urzędzie obsłużeni zostaną w przyjaznej
atmosferze przez merytorycznie przygotowanych
pracowników służących pomocą i doradztwem. Dzięki
udziałowi w prestiżowym konkursie zyskujemy również
ogromny rozgłos w ogólnopolskich mediach.

chodników i oświetlenie. Już w najbliższym czasie
powiększy się
baza sportowa o
następny Orlik
wybudowany z myślą o społeczności Gniewczyny.
Podejmowane są również działania dotyczące zakupu
działek z przeznaczeniem na budowę
parkingu przy
tamtejszym cmentarzu. Zdobycie dodatkowych środków
pozwoliło na remont dachu na budynku Trynieckiego
Centrum Kultury. Przy współudziale Kół Gospodyń
Wiejskich i pracowników Komunalnego Zakładu
Budżetowego zadbaliśmy też o estetykę poszczególnych
miejscowości.
Zostały wykonane
gruntowne remonty
kolejnych dwóch szkół w Tryńczy i Gniewczynie
Łańcuckiej po to, by najmłodsi mogli zdobywać
wiedzę w komfortowych warunkach. Dzięki
dużym nakładom finansowym obie placówki
zyskały na funkcjonalności i estetyce. Śmiało
można powiedzieć, że są to obiekty o wysokim
standardzie. Zaawansowane są też prace
budowlane hali sportowej w Gorzycach, a jej
oddanie rozwiąże problemy lokalowe szkoły.
Zależy nam bowiem na tym, by stworzyć jak
najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju
wszystkich uczniów.
Staramy się
spełniać oczekiwania
mieszkańców i w związku z powstaniem nowych
osiedli
rozbudowujemy
sieci
wodnokanalizacyjne.
Dużą popularnością cieszył się cykl wakacyjnych
imprez
kulturalnorozrywkowych,
zorganizowanych na terenie całej gminy przy
współudziale
Kół
Gospodyń
Wiejskich
i pracowników TCK. Mile zaskoczyła nas ilość
uczestników i gości „Dni Gminy Tryńcza”, swoją
rzeszę fanów zyskuje „Przegląd piosenki
biesiadnej”. Dzięki nowej, łatwej w obsłudze
scenie, mogliśmy zapewnić lepszą oglądalność
występujących zespołów.
Wychodząc
naprzeciw
potrzebom
młodzieży,
chcemy
wzbogacić
ofertę
Trynieckiego Centrum Kultury o zajęcia
taneczne i warsztaty teatralne.

Warto zaznaczyć, że miniony czas upłynął bardzo
pracowicie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
kontynuujemy działalność inwestycyjną.
W trosce
o bezpieczeństwo
mieszkańców
poprawiamy
nawierzchnię dróg, w budowie są nowe odcinki
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Wymierne korzyści przynosi budowa
autostrady A4. Dzięki determinacji lokalnych
samorządowców ze środków Samorządu
Wojewódzkiego i własnych gminy powstanie
odcinek drogi łączący drogę wojewódzką
z autostradą. Tworzymy tym samym możliwości
dla lokalnego rynku pracy. W dalszym ciągu
pozyskujemy fundusze unijne do realizacji kolejnych
zadań, a wszystko po to, by żyło się nam lepiej.
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Wójt
Ryszard Jędruch

W tym numerze:

Śpieszmy się

Gmina „ Fair Play 2011”str.4
Z działalności Rady Gminy str.5
Przybywa chodników str.6
Drogi coraz lepsze str.7
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - str.8
Trzeci „Orlik” w gminie str.9
Plany inwestycyjne str.10
Wkrótce eternit zniknie z dachów str.11
Sanitex wyróżniony str.12
Dopłaty do wzięcia str.13
Pracowite lato str.14
Mobilna scena str.15
Odkrywamy wokalne talenty str.16
Takich Dni Gminy jeszcze nie byłostr.17
Dolanie nagrodzeni str.18
Biesiada na 102 str.19
Święto rolników str.20
Z kulturą w zakątki naszej gminy str.21
Diamentowe gody str.22
Wakacje z GOPS-em str.23
Sami sobie str.24
Pielgrzymkowe wędrówki str.25
Książka na telefon str.26
Dla najlepszych stypendia str.27
Radośnie, kolorowo i wesoło str.28
Atrakcje dla dzieci str.29
Remontujemy szkoły str.30
Inauguracja nowego roku szkolnego str.31
Wypracowali wiele dobra str.32
Zawody pożarnicze str.33
Puchar wójta str.36
Piłkarska jesień str.37

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
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Ks. Jan Twardowski
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WYSOKA JAKOŚĆ – ZADOWOLENIE KLIENTÓW
W ostatnim czasie w Urzędzie Gminy został
przeprowadzony audit dotyczący certyfikacji Systemu
Zarządzania Jakością.

W sekretariacie urzędu

- Audit prowadzony jest w ramach kontroli
losowej i polega min. na rozmowie z pracownikami oraz
przeglądzie poszczególnych dokumentów. Ma na celu
potwierdzenie odpowiednio wysokiego poziomu jakości

świadczonych usług dla społeczności gminy, jak również
klientów spoza tego obszaru, chcących załatwić sprawy
urzędowe - wyjaśnia sekretarz Bogusława Kornak.
Został zakończony wynikiem pozytywnym, co oznacza,
że potwierdzona została zgodność z wymaganiami normy
ISO 9001:2008.
Na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością
corocznie przeprowadza się badanie ankietowe w celu
zdobycia wiedzy na temat zadowolenia klienta z pracy
Urzędu. Wyniki ankiety dowodzą, że petenci wysoko
oceniają
poziom
świadczonych
usług.
- Jest to istotny dowód, który zdecydowanie potwierdza
skuteczność wdrożonego systemu, a nam jako
pracownikom Urzędu daje poczucie satysfakcji
z wykonywania codziennej pracy - stwierdza sekretarz .
Stale zmieniające się normy i wymagania ISO
zmierzają do komplementarnego doskonalenia jakości
szeroko pojętych usług świadczonych przez gminę. Aby
podnieść poziom zadowolenia klientów zostało utworzone
Biuro Obsługi Klienta, które ma za zadanie ułatwić
załatwianie wszelakich spraw w Urzędzie.
Dominika Kozak

GMINA „FAIR PLAY 2011”
Już po raz kolejny Gmina Tryńcza została
uhonorowana tytułem „Gmina Fairy Play”. Patronat nad
konkursem sprawuje Krajowa Izba Gospodarcza. Decyzją
Kapituły otrzymaliśmy także wyróżnienie w kategorii
„Gmin wiejskich agro”. Wyniki
były oficjalnie
ogłoszone 19 października br. na specjalnej konferencji
prasowej.

Zdobycie tytułu laureata w tak prestiżowym
konkursie, to bez wątpienia duży sukces, a udział w samej
gali to wyjątkowa okazja do promowania naszej gminy na
forum ogólnopolskim.
Dominika Kozak

WYBORY PARLAMENTARNE
W dniu 9 października br. w całym kraju i naszej
gminie
odbyły się wybory posłów
i senatorów.
Przeprowadzone zostały według nowego Kodeksu
wyborczego w 7 obwodach głosowania. Frekwencja
na terenie gminy wyniosła 41,17% i była niższa
od poprzednich wyborów.
Przygotowania, jak też przeprowadzenie samych
wyborów pod względem organizacyjnym przebiegły
sprawnie i bez zakłóceń. Wyniki głosowania
w poszczególnych obwodach dostępne są na stronach
PKW i urzędu.

Spotkanie z audytorem

Natomiast uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów
odbędzie się podczas gali 2 grudnia w Sali Kongresowej
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie statuetkę
odbierze wójt – Ryszard Jędruch.

4

Echa znad Sanu i Wisłoka

Edward Wiecheć

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY
Rada Gminy na sesji w dniu 16 sierpnia br.
powołała drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Funkcję tę powierzyła
długoletniemu, zasłużonemu
działaczowi samorządowemu Teofilowi Jakubcowi.
Od początku roku do chwili obecnej odbyło się
6 sesji Rady Gminy w tym dwie sesje nadzwyczajne. Do
najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada
Gminy należało: uchwalenie budżetu na 2011 r.,
zatwierdzenie planów pracy Rady i stałych Komisji,
zatwierdzenie planów działania jednostek podległych
Gminie, udzielenie wójtowi gminy absolutorium za 2010
r. ocena realizacji budżetu oraz wykonania zadań
rzeczowych /inwestycyjno-remontowych/ realizowanych
przez Gminę, ocena stanu bezpieczeństwa publicznego,
podjęcie merytorycznych uchwał związanych z bieżącą
działalnością Gminy.

Posiedzenie Komisji ds.. Budżetu i Finansów

Rada Gminy podjęła 63 uchwały. Dotyczyły one
min.: - spraw finansowych gminy tj. realizacji budżetu,
wieloletniej prognozy finansowej, zaciągania kredytów,
udzielenia pomocy finansowej województwu i powiatowi
na realizację zadań drogowych w gminie, realizacji zadań
z zakresu opieki społecznej, sprzedaży i nabycia działek,
przeprowadzenia wyborów sołtysów i ławników
sądowych, opracowania znowelizowanych statutów dla
sołectw oraz spraw organizacyjnych.
Do ważniejszych osiągnięć zaliczyć można
wydzierżawienie działki w Gniewczynie Łańcuckiej pod
wydobycie kruszywa, która przyniosła gminie znaczne
korzyści finansowe. Warto dodać, że w opracowaniu
są nowe statuty dla każdego z sołectw.

Komisja ds. Budżetu i Finansów RG zajmowała się
wszystkimi sprawami dotyczącymi gospodarki finansowej
gminy, analizowaniem i opiniowaniem projektu budżetu
gminy na 2011 r. i jego realizacją, zaciąganiem kredytów,
udzielaniem pomocy finansowej dla zainteresowanych
jednostek.
Komisja Rewizyjna
opiniowała wniosek
o udzielenie wójtowi gminy absolutorium za 2010r. oraz
kontrolowała wydatki finansowe LKS przyznawane przez
Radę Gminy. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu
zajęła się problematyką funkcjonowania oświaty i kultury
w gminie. Jej członkowie przeprowadzili wizytację
wszystkich
placówek
szkolnych
pod
kątem
bezpieczeństwa w szkołach oraz poziomu samodzielności
i zaradności kierownictwa szkół w pokonywaniu
różnorodnych trudności oraz funkcjonowaniu opieki
przedszkolnej.
Sporządzone
raporty z wizytacji są podstawą do
realizacji
niezbędnych prac
konserwacyjno - remontowych
i modernizacyjnych, zakupów
w poszczególnych szkołach oraz
rozwiązań w zakresie opieki
przedszkolnej. Ponadto Komisja
zapoznała się z
wynikami
sprawdzianów zewnętrznych klas
VI oraz egzaminów z części
humanistycznej i matematyczno przyrodniczej w poszczególnych
gimnazjach.
Analizowano
organizację roku szkolnego, jak też
organizację
roku
szkolnego
2011/12.
Z kolei Komisja ds. Rolnictwa
wiele uwagi poświęciła sprawom
utrzymania dróg w gminie. W tym
względzie zorganizowała spotkania
z przedstawicielami zarządów dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych, podczas których przyjęto
wspólne uzgodnienia w zakresie remontu i utrzymania
dróg w gminie.
Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i
Porządku Publicznego prowadziła uzgodnienia w sprawie
powstania gabinetu rehabilitacyjnego w Tryńczy, który
już funkcjonuje. Ponadto zajmowała się oceną stanu
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz
funkcjonowaniem
opieki
socjalnej
w
zakresie
zaspakajania podstawowych potrzeb społecznych
mieszkańców.
Edward Wiecheć

Aktywnie pracują stałe Komisje Rady Gminy, które
dokładnie analizują i opiniują przedkładane przez Wójta
Gminy projekty uchwał.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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PODSUMOWANIE PÓŁROCZA
Realizacja uchwalonego na 2011r. budżetu
gminy przebiega prawidłowo. Na koniec I półrocza
dochody kształtowały się na poziomie 59,6% w stosunku
do planu, wydatki natomiast stanowiły 39,4%. Ma to
związek z tym, że wykonywane zadania inwestycyjne
będą sfinansowane w II półroczu. Rada Gminy
jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.

Watro zaznaczyć, że tegoroczny budżet ma
charakter proinwestycyjny i skierowany jest na poprawę
warunków życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Odczuwalne są
również pozytywne skutki budowy
autostrady. Podpisane umowy dzierżawy mienia
gminnego, jak i prężny rozwój firm wydobywających
kruszywo stały się źródłem
ponadplanowych
tegorocznych dochodów, które umożliwiły między innymi
spłatę zobowiązań.

Sesja Rady Gminy

Teresa Wielgos

PRZYBYWA CHODNIKÓW
- „W trosce o bezpieczeństwo i komfort poruszania się
pieszych, Gmina Tryńcza stale inwestuje w budowę
nowych chodników wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg”
– mówi Zofia Nowak, zastępca wójta. W lipcu br. została
zakończona budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej
w Gorzycach.

Nawierzchnię z kostki betonowo-brukowej oraz pozostałe
prace przy realizacji tego zadania wykonał Komunalny
Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza. Wartość całkowita
robót wyniosła 35 560 zł.
- „Powstanie nowego odcinka chodnika zapewni
pieszym, szczególnie dzieciom, bezpieczne poruszanie się
wzdłuż wyjątkowo ruchliwej drogi” - twierdzi jeden
z mieszkańców Gorzyc.
W październiku br. ruszyły prace przy budowie
dwóch nowych odcinków chodnika. Pierwszy z nich
powstanie w Gniewczynie Trynieckiej. Będzie to odcinek
o długości 595 m łączący Białobrzeżki z Gniewczyną.
W tym samym czasie trwać będzie budowa chodnika
o długości 541 m na odcinku od ronda do stacji paliw
w Wólce Małkowej.
Obydwie inwestycje realizowane są na podstawie
umowy
zawartej
pomiędzy
gminą
a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, który współfinansuje wykonanie robót.

Nowy chodnik w Gorzycach
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USUWAMY SZKODY POPOWODZIOWE
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie
zadania „Remont dróg w Wólce Małkowej i Głogowcu
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.”
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Leżajska.

Wójt
Gminy
i
Skarbnik
podpisali
umowę
z wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło 2 br.
września, a dwa dni później roboty remontowe ruszyły
pełną parą.
Koszt realizacji tego zadania zostanie pokryty
z dotacji przyznanej przez MSWiA na odbudowę
infrastruktury
komunalnej
zniszczonej
przez
ubiegłoroczne powodzie w kwocie 130 tys. zł.
Tomasz Penkal

REMONT PRZEJAZDU
Wyremontowana droga w Wólce Małkowej

DROGI CORAZ LEPSZE
Zakończyły się prace przy modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w Jagielle, których
wykonawcą, wyłonionym w ramach przetargu, była
Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych z Grodziska
Dolnego. Wyremontowano 630 m dróg.

Fatalny stan przejazdu kolejowego w Wólce
Małkowej jeszcze do niedawna znacznie utrudniał
poruszanie się pojazdów. Interwencje w PKP nie na wiele
się zdały. Dopiero z inicjatywy wójta i po
przeprowadzonej wizji w terenie, w której uczestniczyli
pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedstawiciele PKP
oraz wykonawca, zostało zawarte porozumienie między
stronami, na mocy którego gmina zobowiązała się
do wykonania podbudowy oraz ułożenia warstw masy
bitumicznej od strony zewnętrznej toru oraz na
międzytorzu.
Natomiast PKP zobowiązało się
do oczyszczenia toru, wymiany płyt zewnętrznych, ich
regulacji, a także przekazało środki na częściowe pokrycie
kosztów całego remontu.

Prace przy budowie nowego odcinka drogi

Prace polegały na powierzchniowym utrwaleniu
nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
a także uzupełnieniu poboczy na całej długości.
Część kosztów pokryła dotacja w wysokości
50 tys. zł ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych, o którą Gmina wnioskowała
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego. Całkowity koszt remontu tych dróg
wyniósł 80 471 tys. zł.

Układanie warstwy masy bitumicznej

Po remoncie poprawił się komfort jazdy,
a okoliczni mieszkańcy uwolnieni zostali od uciążliwego
hałasu.
Tomasz Penkal

Tomasz Penkal
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ZMIENIA SIĘ MAPA
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W br. Gmina Tryńcza wielokrotnie ogłaszała
przetargi dotyczące sprzedaży działek. W ich wyniku
sprzedano dwie działki w Gniewczynie Łańcuckiej i trzy
w Wólce Ogryzkowej – z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową oraz dwie na powiększenie działki
sąsiedniej. Działki sprzedano także w Jagielle. Na jednej
z nich ma powstać Zakład Opieki Leczniczej, a druga
została
sprzedana
wieczystym
użytkownikom
nieruchomości. Wykupiono lokal mieszkalny w starym
Domu Nauczyciela w Gorzycach.

ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACYJNEJ
Gmina Tryńcza zleciła kolejne opracowania
projektów budowlanych związanych z rozbudową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w : Gniewczynie
Trynieckiej „Piaski”, Gorzycach, Gniewczynie
Łańcuckiej oraz Wólce Ogryzkowej.

Roboty przy budowie kanalizacji

Rozbudowa jest konieczna, ponieważ powstają
nowe tereny budowlane. Zaprojektowana sieć podniesie
wartość działek budowlanych oraz terenów przyległych
w miejscowości Gniewczyna Tryniecka.
Działka przed „Orlikiem” w Tryńczy

Po podjęciu uchwał przez Radę Gminy oraz po
przeprowadzeniu negocjacji z właścicielem Gmina zakupi
dwie działki w Gniewczynie Łańcuckiej, na których
w przyszłości ma powstać przycmentarny parking.
Planuje się też zakup działki w Tryńczy z przeznaczeniem
na powiększenie istniejącego kompleksu sportowego oraz
w Wólce Ogryzkowej na przystanek autobusowy .
Zainteresowanych zakupem działek budowlanych
informujemy, że wójt gminy wydał decyzje o warunkach
zabudowy na trzy kolejne działki w Wólce Ogryzkowej,
w Jagielle (koło stadionu sportowego ) oraz siedem
w Gorzycach (na Podłużu). Szczegółowych informacji
można zasięgnąć w pokoju nr 3 tel. (16) 642 12 21 wew.
33 .

Projektant
budowlany
sieci
wodno
–
kanalizacyjnej w Gniewczynie Łańcuckiej uzbroi tereny
budownictwa mieszkaniowego wokół boiska sportowego
powstającego w ramach programu Moje boisko - „Orlik
2012”. Opracowanie projektowe dotyczy również
rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej przy drodze
powiatowej Gniewczyna- Gorzyce w sąsiedztwie stacji
paliw w Gorzycach.
Trwają również prace projektowe rozbudowy sieci
w Wólce Ogryzkowej przy drodze gminnej dla nowego
osiedla mieszkaniowego.
W ślad za ruchem budowlanym gmina corocznie
analizuje potrzeby mieszkańców i sukcesywnie będzie
zlecać opracowania projektowe w celu rozbudowy
infrastruktury technicznej dla nowo powstających terenów
inwestycyjnych.

Dorota Szelepa

Stanisława Dadak

„BUM” BUDOWLANY TRWA
Mimo kryzysu gospodarczego
nie zauważono
spadku
aktywności
inwestycyjnej.
W
wielu
miejscowościach
gminy
odnotowujemy
„bum”
budowlany. Świadczy o tym ilość wniosków złożonych
w Urzędzie.
W bieżącym roku zarejestrowano 50 wniosków
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu
publicznego. Na dzień 30 sierpnia 2011 roku wydano
30 decyzji, natomiast 20 spraw jest w toku postępowania
administracyjnego.
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Wnioski dotyczą głównie budownictwa mieszkaniowego
i zagrodowego, ale również rozbudowy stacji paliw,
budowy wytwórni mas bitumicznych. Wydawane są też
decyzje tzw. celu publicznego w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej dla potrzeb uzbrojenia nowych
terenów od zabudowy.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Stanisława Dadak

TRZECI „ORLIK” W GMINIE
Jeszcze w tym roku młodzież z Gniewczyny
Łańcuckiej będzie mogła cieszyć się kompleksem
nowoczesnych boisk sportowych powstających w ramach
programu „Moje Boisko „Orlik 2012”.
Wykonawca, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZAWPOL Sp. z o. o., wybuduje kompleks sportowo –
rekreacyjny, w skład którego wejdą dwa boiska sportowe,
tj.:
boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m
z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej
o wymiarach 19,1 m x 32,1 m z poliuretanową
nawierzchnią, oraz budynek sanitarno-szatniowy. Całość
zostanie ogrodzona i oświetlona.
- „To atrakcyjny obiekt, na którym każdy będzie
mógł zażyć trochę ruchu” - podkreśla sołtys wsi, Roman
Kozyra.
Koszt budowy to 1 mln 80 tys. zł. Na realizację inwestycji
samorząd złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości
500 tys. zł. do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
Na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej
i
Trynieckiej trwają prace projektowe w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz połączenia
wodociągu zasilanego z Gminy Grodzisko Dolne
z wodociągiem należącym do Gminy Tryńcza.
Budowa sieci zapewni odprowadzenie ścieków
do oczyszczalni w Tryńczy. Będzie to możliwe tylko
dzięki przerzutowi pod dnem rzeki Wisłok i po
podłączeniu do istniejącej przepompowni w Gniewczynie
Trynieckiej.

Orlik w Gniewczynie

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.
Jest to trzecie tego typu boisko w gminie
Katarzyna Lis

NOWA SALA GIMNASTYCZNA
W BUDOWIE
W Zespole Szkół w Gorzycach trwa budowa sali
gimnastycznej, której wykonawcą jest firma INTEGRAL
z Rzeszowa. Roboty budowlane w br. zmierzają do
zamkniętego stanu surowego, co pochłonie kwotę
1 500 000 zł. Całkowity koszt realizowanej inwestycji
wynosi 3 376 676 zł.

W tym samym rejonie planuje się wykonanie
wpięcia do istniejącego wodociągu
umieszczonego
w pasie drogowym ulicy Wspólna i przeprowadzenie go
na teren Zawisłocza pod dnem rzeki Wisłok. Celem
działań jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w przysiółkach Gminy Tryńcza oraz poprawa
jakości wód płynących i gruntowych poprzez
zlikwidowanie nieszczelnych szamb, nielegalnych
i niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzeki.
Szacuje się, że w przyszłości do sieci kanalizacji
sanitarnej przyłączy się około 120 gospodarstw
domowych tj. ok. 500 mieszkańców.
Stanisława Dadak

Sala w budowie

Warto przypomnieć, że Sejmik Województwa
Podkarpackiego na w/w inwestycję przyznał kwotę 500
tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
z podziałem na lata 2011 – 2013 w ramach
dofinansowania inwestycji sportowych. Planowany termin
zakończenia prac to grudzień 2012 r.
Tomasz Penkal

Echa znad Sanu i Wisłoka
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FUNKCJONALNIE I ESTETYCZNIE

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie
pod nazwą „Przebudowa dachu na obiekcie
komunalnym wraz z utwardzeniem placu oraz
budowy oświetlenia w miejscowości Tryńcza” w dniu 2
sierpnia br. podpisano umowę na realizację inwestycji
z Firmą Remontowo Budowlaną Piotrowski z Piwody.

Od lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy
formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego
formularza EDG-1.
Dane
o
przedsiębiorcach
figurujących
w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
wójta gminy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. będą
przenoszone do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Do czasu przeniesienia wszystkich wpisów
znajdujących się w ewidencji działalności gospodarczej
Urzędu do CEIDG przyjmujemy zgłoszenia zmian we
wpisach zarejestrowanych u siebie przedsiębiorców, jak
również dokonujemy wpisów nowych przedsiębiorców.
Z uwagi na to, że ewidencja gminna była
tworzona na przestrzeni
wielu lat zachęcamy
przedsiębiorców, żeby sprawdzili
w zaświadczeniu
o wpisie, czy posiadają numer NIP, PESEL i czy
przedmiot działalności gospodarczej jest zgodny z Polską
Klasyfikacją Działalności kod PKD 2007.

Budynek TCK z nowym dachem

Już wykonywane są roboty budowlane, których
zakres obejmuje zmianę konstrukcji dachu i nadbudowę
budynku Trynieckiego Centrum Kultury, utwardzenie
placu wokół niego i montaż oświetlenia.
- Zakończenie prac budowlanych planowane jest
na 15 października 2011r. - informuje kierownik
budowy.
Całość prac zmierza do poprawy
funkcjonalności
obiektu i jego estetyki. Zadanie współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej tj. Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W przypadku braku w/w numerów, bądź, gdy
przedmiot działalności gospodarczej jest określony kodem
PKD 2004, lub ma formę opisową albo dane
są nieaktualne z innych powodów, należy zaktualizować
taki wpis w Urzędzie Gminy, pokój nr 1.
Informujemy, że zmiany takie nie podlegają
opłacie, a powiadomienie Urzędu Skarbowego, GUS,
ZUS lub KRUS spoczywa na organie ewidencyjnym,
którym do chwili przekazania przedsiębiorcy do CEIDG
jest Wójt Gminy.
Prosimy
przedsiębiorców, którzy zaprzestali
wykonywania działalności gospodarczej, a nie dopełnili
obowiązku wyrejestrowania, o złożenie wniosku
o wykreślenie wpisu z ewidencji.
Maria Grunt

Katarzyna Lis

PLANY INWESTYCYJNE
Do końca br. ogłoszony zostanie przetarg na
realizację zadania „Remont i zakup wyposażenia do
Wiejskich Domów Kultury w Jagielle, Tryńczy, Wólce
Małkowej i Wólce Ogryzkowej
dla potrzeb Kół
Gospodyń Wiejskich ”. Ze
środków
pochodzących
z dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 zostanie wykonany remont budynków
WDK, a także zakupione wyposażenie tj. krzesła i stoły.
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Dzięki temu każde KGW zyska nowe możliwości
działania, a lokalne społeczności bardziej funkcjonalne
obiekty. Ponadto, w celu poprawienia bezpieczeństwa
poruszania się po drogach, planuje się rozbudowę
oświetlenia ulicznego w Tryńczy, Gniewczynie
Trynieckiej i Ubieszynie. Już wkrótce zostaną rozpisane
przetargi na w/w zadania.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Katarzyna Lis

WKRÓTCE ETERNIT ZNIKNIE Z DACHÓW
Urząd Gminy Tryńcza jest w trakcie
przygotowywania wniosku o dotację ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu
priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami
innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest”- na lata 2011-2013.

Zbiorcze zestawienie wyrobów zawierających
azbest (eternit) po przeprowadzonej inwentaryzacji
w poszczególnych sołectwach Gminy Tryńcza
Lp

Wieś

Ilość eternitu

Ilość eternitu

1

Głogowiec

w m2
10 394

w tonach
174,62

W związku z powyższym informujemy,
że sporządzona zostanie lista osób planujących w 2012
roku
usunięcie
wyrobów
azbestowych.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania
z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest, których właścicielami są
rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki
samorządu terytorialnego.

2

17 978

302,03

6 885

115,67

4

Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

15 042

252,71

5

Jagiełła

12 895

216,64

6

Tryńcza

10,394

174,62

Osoby, które posiadają w swoich gospodarstwach
wyroby zawierające azbest i chciałyby je usunąć, mogą do
31 października br. składać wnioski w Urzędzie Gminy
Tryńcza.

7

Ubieszyn

7 614

127,92

8

Wólka Małkowa

2 670

44,86

9

Wólka Ogryzkowa

4 860

81,65

Formularze są dostępne na stronie internetowej
i w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tryńcza.
Podstawowym warunkiem
dofinansowania
przez
WFOŚiGW w Rzeszowie jest przeprowadzenie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i w oparciu
o jej wyniki opracowanie programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032.

10

Gmina: ogółem

88 732

1 490,73

3

Inwentaryzację
wyrobów
zawierających
azbest
przeprowadzili pracownicy Urzędu. Wszelkich informacji
dotyczących zasad dofinansowania prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można
zasięgnąć w Urzędzie Gminy Tryńcza, pok. nr 7, tel. :
(16) 642 12 21.
Stanisław Nowak

NOWE ROZWIĄZANIA USTAWY ŚMIECIOWEJ
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2012r., nakłada na
gminę i właścicieli nieruchomości nowe obowiązki.
Gminy zobowiązane zostały do objęcia
wszystkich
mieszkańców
systemem
zagospodarowania odpadów i budową regionalnych
instalacji
przetwarzania
odpadów.
Zgodnie
z przepisami ustawy gmina, a w jej imieniu wójt,
jest zobowiązany do zorganizowania przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Właściciele nieruchomości ponoszą
opłaty za odbieranie odpadów. Organem właściwym
do ustalenia wysokości, terminu i trybu uiszczania
opłat i wzoru deklaracji o wysokości opłaty jest
rada gminy. Opłaty mają stanowić dochód gminy
i mogą być przeznaczone na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mogą także pokrywać koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania śmieci.
Ustawa wprowadza również obowiązek selekcji
odpadów komunalnych na papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. Aby
wdrożyć w życie te przepisy, gminy mają tworzyć
punkty
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,
mają
też
wskazać
miejsca
prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych. W ramach nowych przepisów
ustawodawca nałożył na gminę obowiązek
prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz dokonywania corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Bogusława Kornak
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SANITEX WYRÓŻNIONY
27 września br. podczas uroczystej Gali X edycji
konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” firmy
Sanitex Sp. z o.o. z siedzibą w Tryńczy oraz Sanitex II
Elżbieta Wojtas z siedzibą w Gniewczynie Łańcuckiej
zdobyły wyróżnienie w kategorii firm średnich.

Kapituła, przyznając nagrody, brała pod uwagę
m.in.
dynamikę
rozwoju
firmy,
rentowność,
innowacyjność, zatrudnienie.

Prezes Stanisław Wojtas z nagrodą

Prezes Elżbieta Wojtas z nagrodą

Konkurs stwarza możliwość do zaprezentowania
się najaktywniejszym gospodarczo firmom regionu.

Udział w konkursie to nobilitacja dla każdego
z uczestników. Gratulujemy i życzymy podobnych
sukcesów wszystkim firmom działającym i rozwijającym
się na terenie naszej gminy.
Dominika Kozak

BANKOMAT W TRYŃCZY
W trosce o wygodę klientów Bank Spółdzielczy
w Jarosławiu oddał do użytku nowy bankomat, który
zlokalizowany jest w Tryńczy przy Fili Banku.
Symbolicznego otwarcia bankomatu dokonał wójt gminy
Ryszard Jędruch, prezes Zarządu Banku - Zbigniew
Baryła, kierownik Posterunku Policji w Tryńczy Grzegorz Lis.

Przemysław Górski
Symboliczne otwarcie bankomatu przez wójta
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NIE TRUJMY ŚRODOWISKA !!!

DOPŁATY DO WZIĘCIA

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów
ochrony środowiska jest wykroczeniem zagrożonym
grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet
przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia
wolności.

Wciąż zbyt mało jest rolników korzystających
z częściowej rekompensaty poniesionych kosztów
do produkcji rolnej, bo zaledwie 15 % uprawnionych.
Z tej formy pomocy rolnicy mogli otrzymać kwotę 398
tys. zł, a za złożone wnioski otrzymali jedynie 93 tys. zł,
co stanowi tylko 23 % przysługujących gminie środków.

Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych
w ogniskach, domowych piecach i kotłowniach to
zjawisko nagminne na terenie całego kraju, bez względu
na to czy na wsi, czy w mieście. Spalanie tych odpadów
ma miejsce także na terenie naszej gminy.
Problem szczególnie nasila się w okresie jesiennozimowym, czyli w tzw. okresie grzewczym, w którym
część osób, próbując oszczędzać drzewo i węgiel - spala
odpady wytwarzające toksyczne związki. Towarzyszą
temu przykre gryzące zapachy oraz zabarwione na
pomarańczowo lub czerwono dymy, unoszące się w
różnych miejscach i porach dnia.
Oprócz przykrych
zapachów spalania w piecach domowych i kotłowniach
takich odpadów jak: plastikowe butelki i opakowania,
folie, ścinki z gumy, sztucznej skóry, tkaniny, opony czy
odpady z płyt wiórowych, towarzyszy uwalnianie się do
powietrza metali ciężkich, dioksyn i wielu innych
związków mających negatywny wpływ na środowisko
oraz zdrowie człowieka. Nie narażajmy więc siebie,
rodziny i sąsiadów na wdychanie toksycznych związków
powstających w procesie niewłaściwego spalania
odpadów. Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem !
Każdy z nas chciałby żyć w czystym,
nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym
pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Czy tak
będzie, zależy to od każdego z nas, od naszej wrażliwości
i troski o środowisko. Należy wiec nie tylko samemu dbać
o przestrzeganie podstawowych zasad ekologii, ale także
edukować swoje dzieci, swoich znajomych i przyjaciół…
dla dobra nas wszystkich i dla trucicieli także!

Stanisław Nowak

Składanie wniosku

Wnioski o dopłaty do oleju napędowego wraz
z fakturami VAT składa się w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy. Aby poprawnie wypełnić wniosek
należy posiadać następujące dane: NIP, Pesel,
nr rachunku bankowego wnioskodawcy. Jeżeli olej
napędowy będzie zakupiony w okresie od 1 września br.
r.
do
28
lutego
2012
r.,
to
faktury
z tego okresu wraz z wnioskiem należy złożyć w marcu
2012 r. Roczny limit, nie uległ zmianie i wynosi
86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu
podatku akcyzowego
wynosi 0,85 zł za 1 litr
zakupionego oleju napędowego.
Zachęcamy wszystkich rolników do większego
zainteresowania i korzystania
z przysługujących
dopłat.
Maria Grunt

W INTERESIE ROLNIKÓW
Rolnicy naszej gminy w wyborach powszechnych
wybrali nowych członków do Rady Powiatowej Izby
Rolniczej w Przeworsku. Zostali nimi Ryszard Gliniak
z Gorzyc i Edward Tkaczyk z Głogowca. Osoby te będą
reprezentowały interesy rolników w Podkarpackiej Izbie
Rolniczej przez najbliższe cztery lata. Izby Rolnicze jako
samorząd rolniczy wpływają na kształtowanie polityki
rolnej w naszym kraju, stąd ważny jest także głos z naszej
gminy, która jest typową gminą rolniczą.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
W październiku br. kończy się kadencja ławników
sądowych. Dotychczas funkcję ławnika pełnili: Józefa
Sosnowa z Gniewczyny Trynieckiej i Zdzisław Chmura
z Gorzyc. Do końca czerwca br. trwała kampania
typowania kandydatów na ławników na nową kadencję
2012-2015. Do Sądu Rejonowego w Przeworsku
zgłoszone zostały dwie kandydatury: Józefy Sosnowy
z Gniewczyny Trynieckiej i Marii Kluczkowskiej
z Ubieszyna. W październiku Rada Gminy dokona
wyboru ławników na nową kadencję, zatwierdzając obie
kandydatury

Edward Wiecheć
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Edward Wiecheć
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PRACOWITE LATO
W okresie wiosenno – letnim Komunalny Zakład
Budżetowy wykonywał prace remontowo - budowlane.
Wczesną wiosną wyremontowano po zimowych
uszkodzeniach chodniki we wszystkich miejscowościach
gminy.

WYDŁUŻA SIĘ SIEĆ WODOCIĄGOWA
I KANALIZACYJNA
Pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego
wykonali nowe odcinki sieci w tych miejscowościach,
dla których gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
W Gniewczynie Łańcuckiej położono wodociąg na nowo
powstającym osiedlu w kierunku Zakręcia oraz obok
powstającego boiska „ Orlik 2012” w stronę Fabryki
Wagonów.

Nowe łapacze wokół stadionu w Jagielle

W Gorzycach dokończono budowę nowego
chodnika wzdłuż drogi krajowej. Zostały odnowione
murowane przystanki autobusowe. W Gniewczynie
Łańcuckiej w WDK przeprowadzono remont piwnic.
Uzupełniono tynki, na podłodze położono płytki,
następnie wszystkie pomieszczenia odmalowano.
W budynku
Urzędu
Gminy
wyremontowano
pomieszczenia biurowe na piętrze. Prace prowadzone
były również na terenie stadionów piłkarskich
w Gniewczynie, Jagielle, Tryńczy, gdzie zamontowano
tzw. „łapacze” piłek. W najbliższym czasie będą
montowane „łapacze” na boisku LKS „San” Gorzyce.
Ponadto w Jagielle odnowiono szatnię, pomalowano
elewację budynku i stojący obok grzybek.

Budowa wodociągu

W realizacji jest prawie kilometrowy odcinek sieci
wodociągowej w Głogowcu, natomiast w Jagielle
układany jest kolektor kanalizacji sanitarnej o długości
pół kilometra. W miarę uzyskiwania nowych pozwoleń
budowane będą dalsze odcinki sieci wodnokanalizacyjnej m.in. w Gniewczynie Trynieckiej „Piaski”
Na bieżąco dokonuje się przyłączy do sieci nowo
powstałych budynków.
Władysław Tytuła

PARK SPRZĘTOWY KZB
CORAZ WIĘKSZY
W lipcu br. Zakład Komunalny wyposażony
został w kosiarkę bijakową, która jest wykorzystywana do
koszenia poboczy wzdłuż dróg gminnych.

WDK w Wólce Małkowej w czasie prac remontowych

Wraz z nastaniem wakacji Zakład przystąpił do
remontu dwóch szkół na terenie naszej gminy tj. Zespołu
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy.
Trwają remonty w Wiejskich Domach Kultury
w Wólce Małkowej, a w najbliższej przyszłości
w Jagielle.
Władysław Tytuła
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- „Była ona niezbędna, gdyż kosiarka rotacyjna, jaką
posiadamy nie nadaje się do koszenia tego typu miejsc” twierdzi jeden z pracowników. Zakup był możliwy dzięki
środkom przyznanym przez Radę Gminy.
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W TROSCE O WYGLĄD
Jednym z zadań Zakładu Komunalnego jest
pielęgnacja zieleni na terenie gminy.

Na bieżąco sprzątane są obiekty komunalne,
chodniki i place. Całość prac ma na celu dbanie o jak
najlepszy wygląd naszej gminy.
Aleksander Grabowiec

MOBILNA SCENA

Rabaty przy budynku OSP w Tryńczy

- W poszczególnych sołectwach zostały
założone rabatki, zielone skwery, a zadaniem KZB jest
utrzymanie ich w należytym porządku - mówi
kierownik.

W lipca br. Trynieckie Centrum Kultury
przekazało w zarząd Komunalnemu Zakładowi nową
mobilną scenę. Jest ona w pełni profesjonalna
o wymiarach 10 x 6 m. Wykonana jest z aluminium,
a podest sceny z tworzywa antypoślizgowego. Jej montaż
trwa zaledwie dwie godziny, gdyż posiada siłowniki
hydrauliczne sterowane pilotem. Scenę ustawić można
w dowolnym miejscu, w zależności od potrzeb. Pierwszy
raz można ją było zobaczyć podczas „Dni Gminy
Tryńcza” na placu UG, gdzie stała obok głównej sceny.
Występowali na niej także uczestnicy „Piosenki
biesiadnej” oraz „Dożynek Gminnych”.
Dzięki łatwości transportu nowa scena była
w Głogowcu na „Pożegnaniu lata” oraz w Wólce
Ogryzkowej podczas „Pikniku rodzinnego” .

Od wiosny rabaty plewione są z trawy, skwery
koszone, dokonujemy też nowych nasadzeń kwiatów
i krzewów ozdobnych - dodaje.
Cieszy fakt, że powstają też nowe miejsca
zieleni, ostatnio wzdłuż nowego chodnika przed WDK
w Wólce Ogryzkowej, przy budynku TCK i GOPS–u oraz
obok remizy OSP w Tryńczy.
Ułożono też ozdobne palisady obok „witaczy”
w Gorzycach i Tryńczy.
- „Przez cały sezon pracownicy zakładu dbali również
o to, by była wykoszona trawa na placach gminnych,
placach zabaw, boiskach sportowych, zatoczkach
autobusowych, a także wzdłuż dróg gminnych
i chodników w każdej miejscowości” – relacjonuje
kierownik.

Złożona scena

Wszędzie
wzbudzała
powszechne
zainteresowanie mieszkańców, jak i przyjezdnych, gdyż
jest to jedyna
tego rodzaju scena na Podkarpaciu.
Dlatego nie ma się co dziwić, że inni nam jej zazdroszczą,
a jeden z uczestników Piosenki biesiadnej stwierdził,
że jest to scena z prawdziwego zdarzenia.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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NA ROZWÓJ KULTURY
Trynieckie Centrum Kultury od kilku lat
z powodzeniem realizuje projekty grantowe o charakterze
społeczno – kulturalno – edukacyjnym. Wyjątkowym dla
TCK okazał się rok 2011 za sprawą pozyskanych środków
finansowych. W ramach projektu
pn. „Ocalić
od zapomnienia – Spotkania z Twórcami Ludowymi ”
współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 13 180 zł, wartość całego
projektu 23 536 zł. na warsztaty z rękodzieła ludowego
oraz album z realizacji projektu. Również w ramach tego
działania został zrealizowany projekt pn. Wyposażenie
Sali prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, z którego
zostały zakupione stroje oraz instrumenty. Wartość
dofinansowania 13 977 zł – wartość całego projektu
24 959 zł.
Kolejne dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 141 721 zł otrzymaliśmy na
„Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum
Kultury” z programu „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007
– 20013. Wartość całego projektu wyniosła 221 400 zł.

ODKRYWAMY WOKALNE TALENTY
To była już dwunasta edycja konkursu wokalnego
pn. „Ukryte Talenty”, którego organizatorem jest
Trynieckie Centrum Kultury. W czerwcowym konkursie
(10. VI) wzięło udział 30 wykonawców. Umiejętności
wokalne oceniało jury w składzie: Bożena Siwiecka –
instruktor MOK Przeworsk , Zofia Sokół – instruktor
TCK, oraz Jan Krupiński – dyrektor MGOK Kańczuga.
Z roku na rok poziom artystyczny konkursu jest coraz
wyższy,
co
podkreśliła
komisja
oceniająca.
Po wysłuchaniu prezentacji wszystkich uczestników, jury
przyznało następujące miejsca:

Uczestnicy „Ukrytych talentów”

W KATEGORII SOLISTÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH:
I miejsce: Magdalena Jędral (Gorzyce), Agnieszka
Jezierska (Jagiełła),
II miejsce: Roksana Pieczek (Gorzyce),
III miejsce: Paulina Pawlak (Jagiełła).
W KATEGORII SOLISTÓW SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH:
I miejsce: Sylwia Krówka (Tryńcza),
II miejsca: Jolanta Janas (Gorzyce), Aleksandra Motyka
(Gniewczyna).
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy

Priorytetowym zadaniem dla TCK jest również ochrona
i zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego.
W związku z tym został złożony kolejny wniosek do LGD
„Kraina Sanu” pn. „Promocja lokalnej twórczości ludowej
Gminy Tryńcza poprzez wykonanie i powielanie
materiałów audiowizualnych. Głównym celem tego
projektu jest ocalenie od zapomnienia tradycji
i obyczajów
regionu
poprzez
nagranie
filmu”
o twórczości ludowej zanikającego rękodzieła ludowego.
Wartość całego projektu wynosi 20 325 zł. Realizacja
wszystkich wymienionych projektów niewątpliwie
przyczyni się do rozwoju kultury.
Przemysław Górski

W KATEGORII SOLISTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
I miejsce: Jolanta Konieczna (Gniewczyna),
II miejsce: Ewa Joniec (Gniewczyna).
W KATEGORII ZESPOŁY:
I miejsce: Zespół „Asy” z Gorzyc,
II miejsce: Zespól „Mirabelki” z Jagiełły,
II miejsce: Zespół „Trend” z Gorzyc.
- „Konkurs, który organizowany jest przez TCK jest
takim zalążkiem eliminacji „Mam Talent”, który
emitowany jest w TVN. Od przeszło 4 lat biorę w nim
udział jako solistka. Występuję także w zespołach
wokalnych. Inspiruje mnie to i motywuje, aby kształcić
swój głos i nawiązywać kontakty z innymi wykonawcami.
A tym samym brać od nich ciekawe i pozytywne wzorce.
Popieram inicjatywę organizowania takich konkursów”
- mówiła Ola z Jagiełły.
Przemysław Górski
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TAKICH DNI GMINY JESZCZE NIE BYŁO
Atrakcje na Dni Gminy Tryńcza zgromadziły
rzeszę publiczności, która doskonale się bawiła. W sobotę
na kompleksie sportowym „Orlik” odbywały się zawody
sportowe drużyn samorządowych w piłce nożnej. Spośród
8 walczących ekip, najlepszą okazała się drużyna
Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Ponadto w tym
dniu zostały przeprowadzone rozgrywki sportowe w piłce
siatkowej, piłce plażowej, tenisie ziemnym. Najmłodsi też
chętnie brali udział w konkurencjach sportowych.

Niewątpliwą atrakcją był także pokaz startu
balonu, skoki spadochronowe, otwarcie wystawy w galerii
„Pod Aniołem” oraz występ Rewii Tanecznej „Viva
Miraż” ze Lwowa.

Występ członków rewii

Rozgrywki w piłkę nożną

Sobotnią
imprezę
uświetnił
występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy oraz wspaniały
pokaz konny „Szwadronu Niepołomice” w barwach
8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego" pod dowództwem
Jana Znamiec.

Wieczorem wybrano miss Gminy Tryńcza 2011.
Została nią Anna Ochab z Ubieszyna. Triumfatorka
konkursu otrzymała laptopa. Pierwszą wicemiss została
Ewa Kojder również z Ubieszyna, natomiast drugą Kinga
Dałomis z Wólki Małkowej.

Miss Gminy Tryńcza Anna Ochab

Niewątpliwie gwiazdami imprezy były zespoły:
Marcin „TOPLES” Siegieńczuk i „VIDEO”, które dały
w niedzielny wieczór wspaniały koncert.
Szwadron Niepołomice pod dowództwem Jana Znamiec

Niedzielne obchody święta gminy rozpoczął
uroczysty przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ulicami Tryńczy. Następnie wystąpili soliści i zespoły
z terenu gminy tj. Martyna Myłek, Martyna Niemirowska,
Zespół Taneczny z Tryńczy, Roksana Pieczek, Agnieszka
Jezierska, Magdalena Jędral, zespół wokalny „Trend”
z Gorzyc, zespół wokalny „Mirabelki” z Jagiełły,
Wojciech Turek, Jolanta Janas, zespół wokalny „HIT”
z Gorzyc, Sylwia Krówka, Duet wokalny H&Z
z Gniewczyny, zespół „Jagiellanie” z Jagiełły.
Wokalista zespołu „Video”

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Nie zabrakło gromkich oklasków oraz refrenów
śpiewanych wspólnie z blisko 10 - tysięczną
publicznością. Zwieńczeniem udanego dnia, był
niezwykle efektowny pokaz sztucznych ogni oraz zabawa
przy zespole „Metro”. „Takich dni gminy jeszcze
w Tryńczy nie było – często można było usłyszeć takie
słowa na placu” – mówiła Edyta.
Przemysław Górski

„DOLANIE” NAGRODZENI
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
28 czerwca br. odbyła się uroczystość połączona
z
wręczeniem
nagród
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie kultury. Zostały one
przyznane twórcom i popularyzatorom kultury z całego
Podkarpacia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, a także upowszechnianie
i ochronę kultury regionu.

DO MATKI JEDNOŚCI
„Do Matki Jedności z Bogiem” pod takim hasłem
odbywały się 28 sierpnia w Jarosławiu tegoroczne
Archidiecezjalne Dożynki Województwa Podkarpackiego.
W uroczystościach wzięły udział delegacje z wieńcami
z całego województwa podkarpackiego. Naszą Gminę
reprezentowały delegacje z Gniewczyny Łańcuckiej oraz
Jagiełły. Uroczystą polową Mszę Św. dziękczynną za
zebrane plony odprawił na placu przed Kolegiatą ks. bp
Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko –
lubaczowskiej wspólnie z ks. abp Józefem Michalikiem.

Z darami dożynkowymi

Na placu zaprezentowano ponad 200 wieńców
dożynkowych
przywiezionych
przez
rolników
z wszystkich stron archidiecezji oraz każdego powiatu
województwa podkarpackiego.
Wręczenie nagród przez wicemarszałka

Jednym z laureatów był Ludowy Zespół
Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej.

Prezentacja wieńca z Jagiełły
Laureaci konkursu

„Przeszło 30 – letnia działalność społeczna oraz
zaangażowanie zostały wyróżnione przez Zarząd
Województwa, za co serdecznie dziękujemy. Zdobyta
Nagroda jest dla nas dużym sukcesem i jednocześnie
dużą motywacją do dalszej pracy. Jesteśmy dumni,
iż nasza twórczość
została doceniona” – mówiła
kierownik zespołu Zofia Sokół.

To wyraz wdzięczności Bogu za zebrane plony
oraz okazja do zaprezentowania zdolności artystycznych
ich wykonawców. Wśród prezentowanych wieńców
można było oglądać misternie wykonane dzieła sztuki, na
których powstanie zapewne poświęcono mnóstwo czasu.

Przemysław Górski
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BIESIADA NA 102
Doskonała zabawa, wspólne śpiewy, a także miła
atmosfera to atuty piątego Regionalnego Przeglądu
Piosenki Biesiadnej i Gawędy, który odbył się w Tryńczy.

Trzecią nagrodę ufundowaną przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu otrzymał Zespół „Pawłosiowianie”
z Pawłosiowa. W tej kategorii przyznano dwa
wyróżnienia ufundowane przez przewodniczącego Rady
Gminy Tryńcza dla zespołów „Aktywne w Sieniawie”
i „Wierzbnianie” z Wierzbnej. W kategorii zespołów
wokalnych: pierwszą nagrodę ufundowaną przez wójta
gminy Tryńcza oraz mikrofon ufundowany przez Piotra
Chmurę, sklep muzyczny „Metro” z Gniewczyny
Łańcuckiej otrzymał Zespół z „Rożniatowa”.

Na scenie „Śpiewające Zośki”

W tym roku wzięło w nim udział 2 kapele,
11 zespołów wokalno - instrumentalnych, 7 zespołów
wokalnych oraz 4 gawędziarzy. Organizatorem przeglądu
było: Trynieckie Centrum Kultury przy współpracy
z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Patronat honorowy
nad imprezą sprawował wójt gminy Ryszard Jędruch. Jury
w składzie: Jolanta Danak – Gajda etnomuzykolog (Radio
Rzeszów); Jerzy Dynia folklorysta, muzyk (TVP
Rzeszów); Stanisław Baryła muzyk, po długich naradach
ogłosiło werdykt: w kategorii kapel - pierwszą nagrodę
ufundowaną przez posła Mieczysława Golbę otrzymała
Kapela „Kańczudzka” z Kańczugi, natomiast wyróżnienie
ufundowane przez Trynieckie Centrum Kultury otrzymała
Kapela „Chłopaki ze Starej Paki” z Tryńczy.

Chłopaki ze Starej Paki

W
kategorii
zespołów
wokalno
–
instrumentalnych: pierwszą nagrodę ufundowaną przez
Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz wiceministra
Gospodarki Mieczysława Kasprzaka otrzymał zespół
„Złoty Potok” z Jelnej. Dwie równorzędne drugie nagrody
ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu
otrzymały: „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej, oraz „Niespodzianka” z Krowicy Samej.

Zasłuchana widownia

Drugą nagrodę ufundowaną przez firmę „Super
Krusz” Borzęcin otrzymał zespół z Wyszatyc. Trzecią
nagrodę ufundowaną przez firmę Super Krusz otrzymał
zespół z Maćkówki. Przyznano w tej kategorii dwa
wyróżnienia ufundowane przez Trynieckie Centrum
Kultury i wójta gminy Tryńcza dla Zespołów z Kisielowa
i Wiązownicy. W kategorii gawędziarzy: pierwszą
nagrodę ufundowaną przez Starostę Przeworskiego oraz
wiceministra Gospodarki Mieczysława Kasprzaka
otrzymała Anna Samborska z Sieniawy. Dwa wyróżnienia
ufundowane przez przewodniczącego Rady Gminy i firmę
Super Krusz otrzymały Janina Dyrda z Wylewy
i Kazimiera Buniowska z Pigan. Jury z przyjemnością
podkreśliło rosnący z roku na rok poziom przeglądu.
Stwierdziło, że tegoroczna impreza była zróżnicowana
pod względem artystycznym. Pozytywnie oceniło
społeczne zaangażowanie członków zespołów wokalnych
a także instrumentalnych. Kulminacyjnym momentem był
wspólny występ na scenie wszystkich zespołów biorących
udział w przeglądzie i wspólne zaśpiewanie kilku znanych
i lubianych
piosenek
biesiadnych.
Przeglądowi
towarzyszyła
prezentacja
potraw
regionalnych
przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu
gminy. Na zakończenie spotkania odbyła się zabawa
taneczna przy muzyce zespołu „Metro”. „To bardzo
sympatyczna impreza. Cieszę się, że do Tryńczy
przyjechało aż tyle zespołów biesiadnych. Dzięki takim
spotkaniom mamy możliwość poznać nowych ludzi –
mówiła Józefa Pelc z Gniewczyny Łańcuckiej”.
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ŚWIĘTO ROLNIKÓW
Już od wielu lat dożynki to tradycyjne święto,
podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. To też
czas wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku
pracy na roli. Zgodnie z tradycją w sierpniu corocznie
organizowane są uroczystości święta plonów. Tegoroczne
Dożynki Gminne obchodzono uroczyście w dniu
21 sierpnia br. w Tryńczy na placu rekreacyjnym obok
Urzędu Gminy.

Później podzielono je pomiędzy wszystkich uczestników
uroczystości. Następnie głos zabrał wójt gminy Ryszard
Jędruch, który w swoim wystąpieniu zwrócił się
w szczególności do rolników i ich rodzin ze słowami
podziękowania za trud codziennej pracy na roli.

Dolanie podczas występu
Starostowie dożynek

Zainaugurowała je dziękczynna Msza św. odprawiona
przez księży z terenu gminy pod przewodnictwem ks.
katechety Jakuba Wielgosa w kościele parafialnym pw.
św. Kazimierza w Tryńczy. Po Mszy św. korowód
dożynkowy przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry
Dętej przemaszerował na plac rekreacyjny, gdzie na
specjalnie przygotowanym miejscu przed sceną ustawiono
pięknie wykonane wieńce z tegorocznych plonów.

Po części oficjalnej miała miejsce prezentacja
dorobku artystycznego. Na początku zaprezentował się
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny
Trynieckiej, który specjalnie na tę okoliczność
przygotował nowy repertuar.

Dożynkowe wieńce

Przekazanie chleba wójtowi Ryszardowi Jędruchowi

Na początku oficjalnej części uroczystości na ręce
wójta gminy i Przewodniczącego Rady przekazane
zostały chleby dożynkowe przez starostów dożynek
Bernadettę
i
Mariusza
Siemieniak.
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Koncert dała także: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Tryńczy, "Śpiewające Zośki" z Gniewczyny Łańcuckiej,
Zespół wokalny "HIT" z Gorzyc, Duet instrumentalno wokalny H&Z z Gniewczyny, "Jagiellanie" z Jagiełły
oraz Kapela Ludowa z Gniewczyny.
Po części artystycznej wszyscy bawili się do
białego rana przy dźwiękach muzyki zespołu ATEST.
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Z KULTURĄ W ZAKĄTKI NASZEJ GMINY
Zakończyliśmy cykl wydarzeń kulturalnych pt.
„Z kulturą w zakątki naszej gminy”. W związku
z zakupem nowej mobilnej sceny plenerowej, Trynieckie
Centrum Kultury wspólnie z Radami Sołeckimi, Kołami
Gospodyń Wiejskich, Ludowymi Klubami Sportowymi
i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi stworzyło oprócz
stałych, cyklicznych imprez, widniejących w kalendarzu
serię tematycznych przedsięwzięć mających na celu
promowanie naszej pięknej gminy oraz uatrakcyjnienie
i umilenie spędzenia wolnego czasu mieszkańcom.

W myśl „Wszystko co dobre szybko się kończy" zostało zorganizowane w Głogowcu „Pożegnanie lata”.
Cykl imprez zakończył się „Jesiennym Piknikiem
Rodzinnym”
w Wólce Ogryzkowej, gdzie ostatnia
niedziela września stała się miejscem wspaniałej
rodzinnej zabawy.

Wśród publiczności zaproszeni goście

Występ gimnazjalistek z Gorzyc

W okresie od czerwca do września wiele się działo.
Każda wieś z gminy miała do dyspozycji jeden
weekendowy dzień, aby pochwalić się swoją tradycją
i kulturą. Pierwszą imprezą otwierająca cykl wydarzeń
kulturalnych było „Powitanie Lata 2011”, które odbyło się
na stadionie sportowym „Zorza” Jagiełła. Kolejnymi
imprezami były: „Piknik Rodzinny w Ubieszynie”
i Turniej Oldboi w Gorzycach.

Podczas tych wszystkich wydarzeń kulturalnych
zaprezentowały się zespoły z terenu naszej gminy
działające przy TCK oraz inne formacje z sąsiednich
gmin.

Występ kapeli ludowej z Gniewczyny

Podsumowując program „Z kulturą w zakątki
naszej gminy” należy zaliczyć do szczególnie udanych.
Każdy uczestnik wzbogacił swoją wiedzę na temat
kultury gminy i mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy
nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.
„Pożegnanie lata” w Głogowcu

Przemysław Górski

Na początku września odbyło się „Święto
Pieczonego Ziemniaka” w Gniewczynie Łańcuckiej - na
którym to mieszkańcy mogli skosztować przepysznych
wyrobów z ziemniaków.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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DEMOGRAFIA W GMINIE
Jest nas wszystkich w gminie 8428, z czego
mężczyzn 4213, a kobiet 4215.

To dane z września tego roku. W ostatnich latach
zaznacza się niewielki wzrost liczby mieszkańców.
Najstarsi mieszkańcy mają od 99
– 100 lat i pochodzą z Ubieszyna,
Gniewczyny
Łańcuckiej
i Gniewczyny Trynieckiej.
Z powyższego diagramu wynika,
że w gminie przeważają osoby
w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym nie uwidacznia
się zjawisko – tak jak w gminach
ościennych – starzenia się
społeczeństwa. W przedziale
wiekowym
60 i więcej lat
zdecydowanie
przeważają
kobiety. Oznacza to, że kobiety
żyją znaczenie dłużej niż
mężczyźni.
To
zjawisko
demograficzne powinno dawać
wiele
do
myślenia…
mężczyznom !
Źródło: dane USC w Tryńczy

Ryszard Matyja

DIAMENTOWE GODY
Państwo Maria i Piotr Duży z Gorzyc, 24 lipca br.
obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystości
jubileuszowe rozpoczęła
Msza św. w kościele
parafialnym. Dostojnym jubilatom towarzyszyła rodzina.
Dalsza cześć rodzinnego przyjęcia miała miejsce
w zajeździe. „Casablanka” w Tryńczy. Honorowymi
gośćmi byli: wójt gminy Ryszard Jędruch wraz
z małżonką,
ks. proboszcz Marian Jagieła i z-ca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ryszard Matyja.

im „Sto lat”. Pani Maria i Piotr z rozrzewnieniem
wspominali obyczaje, które towarzyszyły obrzędom
weselnym w latach ich wczesnej młodości.
Ryszard Matyja

W WALCE Z BEZROBOCIEM
Wójt Gminy Tryńcza wystąpił z wnioskiem do
Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie na prace
społecznie - użyteczne na 2011 rok dla 25 osób i 10
w ramach robót publicznych. Do prac tych zostały
wytypowane osoby długotrwale bezrobotne oraz
korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. 25 osób w okresie od kwietnia do września
pracowało przez 4 dni w miesiącu, porządkując teren
gminy.

Dostojni Jubilaci

Jubilatom wręczono prezenty, kwiaty, okolicznościowy
dyplom, a następnie przy lampce szampana odśpiewano
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Pracownicy pozyskali także środki finansowe na
zatrudnienie 10 osób z programu aktywizacji osób
bezrobotnych w wieku 45 i więcej lat. Osoby
te zatrudnione zostały przy wykonywaniu robót
publicznych. W okresie od lipca do grudnia będą
pracować na stanowiskach robotniczych, doręczyciela
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a w szczególności w obiektach użyteczności publicznej,
w tym naprawiają drogi gminne, chodniki, parkingi,
porządkują
cmentarze,
utrzymują
w należytym porządku rabaty kwiatowe.
Staż w Urzędzie Gminy odbyła tylko jedna osoba i jedna
została zatrudniona na okres sześciu miesięcy w ramach
prac interwencyjnych, ze względu na zmniejszenie
środków finansowych przez PUP.
Należy podkreślić, że dzięki dobrej współpracy
Urzędu
z
radnymi,
sołtysami z poszczególnymi
sołectwami znacznie poprawił się wygląd wiosek, min.
poprzez nasadzenia nowych kwiatów i krzewów.
Wszystkim, którym na sercu leży dbałość o wygląd
naszych miejscowości, bardzo dziękujemy.

Nowe nasadzenie na rondzie w Tryńczy

Krystyna Penkal

i pomocy administracyjnej. Wykonują oni także prace
porządkowe na terenie całej gminy,

WAKACJE Z GOPS-em

SKORZYSTAJ Z SZANSY

46 dzieci z naszej gminy skorzystało podczas
wakacji z kolonii, które zorganizowało Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie i „Caritas” Diecezji Przemyskiej.
W dniu 7 sierpnia br. wróciła z letniego
wypoczynku 6-cio osobowa grupa dzieci z terenu naszej
gminy przebywająca w Kielcach, a wytypowana przez
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tryńczy. Uczestnicy kolonii przebywali tam w dniach
od 25 lipca do 7 sierpnia br. i korzystali z mnóstwa
atrakcji, min. kąpieli w basenie pod opieką ratownika,
zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczek po górach,
zajęć psychoedukacyjnych, zabaw i gier ruchowych.
- Kolonia była super. Mieliśmy pełno atrakcji
i dużo dyskotek. Poznałem wielu nowych kolegów
i koleżanek – mówi zadowolony z wypoczynku kolonista
z klasy V.
Koszt pobytu naszych dzieci został sfinansowany
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Liczba miejsc
była niestety ograniczona. Inna grupa kolonistów
odpoczywała w Rajskim – ośrodku prowadzonym przez
„Caritas” Archidiecezji Przemyskiej. Czterdziestu
uczestników wróciło opalonych i pełnych wrażeń.
- Szkoda, że to, co dobre, szybko się kończy –
stwierdza Ania, uczennica gimnazjum.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
promuje Spółdzielnie Socjalne, które może założyć,
grupa co najmniej pięciu osób. Muszą to być osoby
bezrobotne lub niepełnosprawne z pełną zdolnością do
czynności prawnych. Projekt pt. „Podkarpackie
Spółdzielnie Socjalne” realizowany jest w okresie
od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet
VII Promocja integracji społecznej.
– „Założenie spółdzielni socjalnej to doskonały
sposób na wyjście z bezrobocia. Wystarczy pomysł na
rodzaj wykonywanej pracy wspólny dla pięciu
założycieli, finanse będą w formie dotacji i to w niemałej,
bo 20 000 zł na osobę o spełnienie warunku roku
utrzymania się na rynku. Zachęcamy do podjęcia ryzyka
i wzięcia losu we własne ręce”. – informuje kierownik
GOPS. Najbliższa spółdzielnia funkcjonująca na ww.
warunkach to Spółdzielnia Dębnianka w Dębnie, pow.
leżajski zajmująca się gastronomią.
Głównym celem projektu jest wsparcie
finansowe, szkoleniowe i doradcze tych, którzy
zamierzają
założyć
spółdzielnię
socjalną
oraz
wspomaganie już istniejących na rynku. Osoby, które
otrzymają
dotację,
zostaną
również
objęte
dofinansowaniem pomostowym w wysokości 1 300 zł.
W uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać
przedłużona o kolejne 6 miesięcy. Szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.pss.rarr.rzeszow.pl.
Kolejny nabór wniosków już w roku 2012.
Wszyscy zainteresowani projektem mogą się zgłaszać
do Biura Projektu w Rzeszowie, ul Szopena 51 lub
dzwoniąc po
informacje pod numerem telefonu
17 8676235, 17 8676294.
Agata Kaszuba

Agata Kaszuba
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SAMI SOBIE

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

Pracownicy Ośrodka zmobilizowali osoby
korzystające z pomocy społecznej do uprawy warzyw. Na
wiosnę został zagospodarowany nieużytek rolny będący
własnością gminy. Zasadzono na nim przy współpracy
z
Komunalnym
Zakładem
Budżetowym
60 arów ziemniaków oraz warzywa: buraki ćwikłowe
i cukinię. Pielęgnacją upraw oraz wykopkami zajmowały
się osoby bezrobotne – podopieczni GOPS.

Do walki z bezrobociem wykorzystywane
są unijne środki. Przykładem może być realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Czas
na aktywność w gminie Tryńcza” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Umożliwił on osobom długotrwale
bezrobotnym ukończenie różnych kursów podnoszących
kompetencje zawodowe, jak również dał możliwość
zwiększenia ich szansy na uzyskanie zatrudnienia.
Uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:
opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
kucharz małej gastronomi z obsługą przyjęć,
okolicznościowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
z elementami obsługi komputera i fakturowania, operator
koparko-ładowarki, kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, stylizacja paznokci.

Zbieranie ziemniaków

- Całe lato chodziłam do lasu. Opał zgromadziłam,
a teraz „Opieka” ziemniaki przywiozła i na zimę mogę
czekać. Kiedyś to i sama sadziłam, ale teraz zdrowia i sił
brak, a sama zostałam – mówi Pani Maria.
Jolanta Flak

POMAGAMY W POTRZEBIE
Nasze społeczeństwo się starzeje. Pomoc
w formie finansowej, rzeczowej czy usługowej coraz
częściej
udzielana jest osobom starzejącym się
i w podeszłym wieku. Bywa, że musimy interweniować
z powodu czyjejś bezradności, długotrwałej choroby.
Szereg działań podjęliśmy, by pomóc mieszkance
Jagiełły znajdującej się w trudnej sytuacji mieszkaniowej
i zdrowotnej. Kobieta przez szereg zamieszkiwała
w wynajętym domu w obcej wsi podczas, gdy jej własny
niszczał. Pogarszający się stan zdrowia i zalecenia
lekarzy wykluczyły możliwość
samodzielnego
zamieszkania w wynajmowanym lokalu. Musieliśmy
interweniować. We współpracy z radnym Tadeuszem
Korpetą i sołtysem Jagiełły, Franciszkiem Pusztukiem
oraz Komunalnym Zakładem Budżetowym zgromadzone
zostały materiały budowlane na remont budynku
mieszkalnego podopiecznej ośrodka. W imię wiejskiej
solidarności
nastąpiła
mobilizacja
mieszkańców
do sąsiedzkiej pomocy. Budynek został już
uporządkowany, będzie stawiany piec, wymienione
zostaną szyby w oknach, są już meble pozyskane przez
pracowników Ośrodka.

Uczestniczki projektu

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników. Osoby wykluczone społecznie
otrzymują szansę ponownej integracji ze społecznością
lokalną, czego przykładem jest mieszkanka Tryńczy.
-Ukończyłam kurs i udało mi się podjąć pracę.
Wprawdzie to tylko umowa zlecenie, ale zawsze coś.
Przestałam siedzieć w domu, wyszłam do ludzi, poczułam
się potrzebna. Cieszę się, że zdecydowałam się na
uczestnictwo w tym projekcie. Miałam obawy czy dam
radę, bo pierwszej młodości nie jestem, ale teraz jestem
wdzięczna paniom z GOPS-u.
Projekt systemowy będzie realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy również
w latach, aż do 2013 roku. Zachęcamy do udziału.

Mamy nadzieję, że remont domu przebiegnie
sprawnie i nasza podopieczna po powrocie ze szpitala
zamieszka w godziwych warunkach.
Jolanta Flak
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Anna Młynarska

DOŻYWIANIE DZIECI
W br. roku szkolnym przetarg na świadczenie
usług dożywiania dzieci w szkołach wygrała firma
„Catermed” z siedzibą w Krakowie. Posiłki dla dzieci
są wydawane od dnia 15-09-2011 r. Koszt jednego
wynosi 3,55 zł brutto. Za tę cenę firma oferuje 3 razy
w tygodniu drugie danie (w tym przynajmniej dwa dania
mięsne), a w pozostałe dni zupę.

Wydawanie posiłku

Rodzice mogą zapisywać na dożywianie swoje
pociechy, uiszczając miesięczną opłatę lub uzyskać
refundację posiłku w tutejszym Ośrodku. Refundacja
w formie dożywiania dzieci w szkole, przysługuje
rodzinom, których dochód netto w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł lub jeżeli
w rodzinie występuje jeden z powodów np.: sieroctwo,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, choroba,
wielodzietność, alkoholizm.
- W przypadku ubiegania się o pomoc w formie
dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tryńczy złożyć wniosek, z krótkim
jego uzasadnieniem - informuje kierownik Ośrodka
Jolanta Flak.
Agata Kaszuba

PIELGRZYMKOWE WĘDRÓWKI
Od kilku lat pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy organizują w okresie letnim
pielgrzymko – wycieczki do różnych ciekawych miejsc
w Polsce.
28 czerwca pątnicy odwiedzili rodzinne miasto
błogosławionego Jana Pawła
II – Wadowice.
„Zwiedziliśmy tam muzeum w domu rodzinnym Karola
Wojtyły i bazylikę. Mieliśmy również czas na degustację
słynnych „papieskich kremówek”. Później udaliśmy się
do pobliskiego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz zapoznaliśmy
się z historią tego świętego miejsca” – mówi Marcin
Borcz. W czasie wolnym każdy z uczestników miał
możliwość wyruszenia na kalwaryjskie dróżki.
Następnie uczestnicy pielgrzymki udali się
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
a ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie groty
w „polskim Lourdes” - w Porąbce Uszewskiej.

BLIŻEJ PETENTA
Od 1 września br. trwa przyjmowanie wniosków
o świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Wypełnione
wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
w siedzibie tutejszego Ośrodka. Pamiętać należy jednak,
że data złożenia wniosku ma wpływ na termin wypłaty.
Zgodnie z ustawą, osoby, które złożyły wnioski
we wrześniu otrzymają wypłaty świadczeń w listopadzie.
Natomiast do końca grudnia br. będziemy wypłacać
świadczenie tym osobom, które złożą wnioski
w październiku i listopadzie. W celu usprawnienia usług
pracownicy Ośrodka zamieścili wzory wszystkich
wniosków wraz z załącznikami na stronie internetowej
Urzędu
Gminy
www.tryncza.eu
w zakładce
„Do pobrania”.
Ponadto można skontaktować się
z pracownikami Ośrodka i przesłać ewentualne pytania
drogą elektroniczną – przez formularz kontaktowy
(Zakładka „Kontakt”). Pracownik Ośrodka odpowie
na pytania zawarte w przychodzącym e-mailu.
Agata Kaszuba

Powitanie pątników

Swego rodzaju tradycją stała się organizowana w
dniach 14 - 15 lipca pielgrzymko – wycieczka na Jasną
Górę. Kulminacyjnym i bardzo wzruszającym momentem
każdego wyjazdu jest powitanie pielgrzymów, którzy
docierają do sanktuarium
w Pieszej Przemyskiej
Pielgrzymce. Podobnie było i w tym roku.
Dodatkową atrakcją stało się zwiedzanie kopalni
soli w Wieliczce. Wszystkim podobała się unikatowa
kaplica Świętej Kingi.
Jak wspominali uczestnicy: „W naszej pamięci na
zawsze pozostaną miłe wrażenia i wspomnienia z tego
wyjazdu”.
Maria Strama
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KSIĄŻKA NA TELEFON

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

Na przestrzeni dziejów zmieniały się funkcje, zadania
i zakres działania bibliotek. Nowoczesna biblioteka nie
tylko gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia
księgozbiór. Oferuje swoim klientom coraz bardziej
atrakcyjne i nowoczesne usługi. Jedynym z oryginalnych
pomysłów
jest
wyjście
do
szerszego
grona
użytkowników, nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także
do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, którzy
często potrzebują pomocy, rozmowy czy kontaktu z drugą
osobą.

W dniu 16 września
br. w galerii sztuki
„Pod Aniołem” w Tryńczy otwarto kolejną wystawę prac
zatytułowaną „Malarstwo i grafika 2010/2011’’.
Tym razem zaprezentowano prace uczniów
z Zespołu Szkół z Tryńczy i z Gorzyc wykonane pod
kierunkiem Kingi Manowiec – nauczycielki plastyki.
Na otwarcie przybyło liczne grono koneserów sztuki.

W tym celu pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy oraz w filiach wraz z wolontariuszami
i harcerzami będą prowadzić akcję ,,Książka na telefon”.
W sytuacji, gdy biblioteka nie jest przystosowana dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość zamawiania
książek przez osoby chore, starsze i niepełnosprawne
wydaje się nieoceniona.

Autorzy prac z Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

Z usługi można już skorzystać

Aby zamówić książki, wystarczy zadzwonić do
biblioteki (tel. (16) 642-11-76)

Zarówno starsi, jak i dzieci oraz młodzież
podziwiali prace wykonane przez młodych artystów.
Autorzy prac, chętnie opowiadali o technice ich
wykonania. Dzięki zaangażowaniu uczniów galeria staje
się miejscem spotkań, a także integracji lokalnej
społeczności.

– Dla osób pozostających w domach, często samotnych,
taka usługa ma olbrzymie znaczenie – stwierdza
pracownica biblioteki.
Marzena Rydzik
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Marzena Rydzik

DLA NAJLEPSZYCH STYPENDIA
W dniu 21 czerwca 2011r. w Gniewczynie
Łańcuckiej odbyło się Gminne Zakończenie Roku
Szkolnego
2010/2011
rozpoczęte
Mszą
św.
w miejscowym kościele. Dalszą część obchodów
uświetniły występy taneczne dzieci i młodzieży Zespołu
Szkół w Gniewczynie. Hala sportowa rozbrzmiewała
muzyką , gromkim śmiechem i brawami.
W trakcie uroczystości wręczone zostały
stypendia za wyniki w nauce dla najzdolniejszych
uczniów z naszej gminy ufundowane przez wójta gminy.
Liczba laureatów była imponująca.

Ogółem stypendia otrzymało – 113 uczniów, z tego
63 to uczniowie szkół podstawowych, a 50 to uczniowie
gimnazjów. Wysokość stypendium dla uczniów szkół
podstawowych to kwota 100 zł dla średniej co najmniej
5,0, dla gimnazjów: dla średniej 4,75 - 4,99 kwota 60 zł,
dla średniej 5,00 - 5,19 kwota 100 zł, dla średniej
powyżej 5,20 kwota 150 zł.
Stypendia, wraz z pamiątkowymi dyplomami, wręczali:
Ryszard Jędruch - wójt gminy, Stanisław Kogut – radny,
Grzegorz Lis – kierownik Posterunku Policji w Tryńczy
oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Stypendyści

Barbara Hader

MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA
W Zespole Szkół w Tryńczy odbył się konkurs
„Zostań mistrzem pięknego czytania”. Rozgrywał się on
w trzech kategoriach wiekowych.

Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: Lucyna
Czeszyk, Alicja Garbaty, Beata Konnak i Lucyna Myłek.

30 maja 2011 r. rywalizowali uczniowie kl. I – III
szkoły podstawowej. Spośród 14 uczestników konkursu
mistrzem czytania okazała się Aleksandra Chomicz z kl.
III, II miejsce zajęła Magdalena Rydzik z tej samej klasy,
zaś III miejsce przypadło Karolinie Chruszcz z kl. II.
31 maja w zmaganiach konkursowych zmierzyli
się uczniowie gimnazjum. Mistrzem pięknego czytania
został Kamil Gąsiorek z kl. II, II miejsce zajęła Kinga
Dałomis z kl. I, a III miejsce ex aequo Natalia Rydzik
z kl. I i Paweł Pysz z kl. III b.
6 czerwca w konkursie wzięło udział 15 uczniów
kl. IV – VI. Oto wyniki tego konkursu: I miejsce
Dominika Baranowska i Martyna Duży z kl. VI,
II miejsce Karol Jędruch z kl. V i Faustyna Kiełbowicz
z kl. VI, III miejsce Gabriela Kiełbowicz z kl. III oraz
Maciej Sroka z kl. V.

Najlepsi w czytaniu

Wszystkim laureatom konkursu „Zostań mistrzem
pięknego czytania” gratulujemy!
Lucyna Czeszyk
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RADOŚNIE, KOLOROWO I WESOŁO
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”tą trafną maksymę pozytywnie zweryfikowały obchody
Gminnego Dnia Dziecka, które w tym roku odbyły się na
„Orliku” przy Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Gorzycach.

Poloneza czas zacząć

W piękny czerwcowy dzień na „Orliku” zaroiło się
od dzieci i młodzieży. Z tłumu żółtymi kolorami koszulek
wyróżniała się młodzież z Zespołu Szkół w Tryńczy,
a czerwonymi młodzież z Zespołu Szkół z Gniewczyny
Łańcuckiej. Młodzież z Zespołu Szkół w Gorzycach dla
odmiany prezentowała się w koszulkach koloru
niebieskiego.

Każdy był pod wrażeniem perfekcyjnego wykonania tego
„integracyjnego” poloneza, chociaż nie był on wcześniej
wspólnie tańczony. Potem były występy artystyczne
zespołów z poszczególnych szkół. Znalazły się w nich
i scenki kabaretowe, i występy wokalne, i oczywiście
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na boisku
głównym rozegrane zostały także mecze piłkarskie i inne
konkurencje rekreacyjno-sportowe.
Taki dzień zapewne na długo pozostanie
w pamięci dzieci i młodzieży. Pełni wrażeń z przeżytych
emocji będą mogli powiedzieć, że to naprawdę było ich
święto.
W tym miejscu chciałbym podziękować rodzicom
dzieci i nauczycielom z Zespołu Szkół w Gorzycach
za trud przygotowania i organizacji tego święta. Wyrazy
głębokiej wdzięczności kieruję także do naszych
sponsorów, których otwarte i gorące serce pozwoliły
wywołać radosny uśmiech dziecka. Dziękuję przede
wszystkim panom: Zbigniewowi Puci, Jerzemu
Zagórskiemu,
Kazimierzowi
Szczygielskiemu,
Stanisławowi Matuszkowi, Witoldowi Wańczykowi
i Tadeuszowi Nyczowi. Niech uśmiech i radość dzieci
będzie dla Was najlepszą zapłatą.
Andrzej Swatek

TO JUŻ X JUBILEUSZ
W ramach obchodów „Dni Gminy Tryńcza 2011”
w galerii sztuki „Pod Aniołem”
im. Stanisława
Perykaszy w Tryńczy otwarto nową wystawę.

Młodzież podczas prezentacji

Na widowni zasiadło wielu gości z wójtem gminy
Ryszardem Jędruchem na czele, a także dyrektorzy
i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół. Gdzieś na
zapleczu rozdawane były kiełbaski z grilla, lody, ciasta
i napoje. Rodzice dzieci z Gorzyc dokładali wszelkich
starań, aby nikomu niczego nie brakowało. Nawet z nieba
leciały na nich cukierki zrzucane z paralotni przez
gorzyckiego „Ikara”. Na scenie kolejno prezentowały się
w pięknych układach choreograficznych poloneza zespoły
taneczne, które następnie utworzyły jeden wielki
korowód. Wówczas pojawiły się głośne wyrazy zachwytu.
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Artyści i goście

Była to X jubileuszowa ekspozycja, na której
swoje prace wystawili artyści związani z ziemią
tryniecką: Krzysztof Dziamara, Dariusz Dałomis, Henryk
Cebula, Kinga Manowiec, Bolesław Młynarski, Marek
Kozak, Bartosz Cebula, Paweł Jezierski i Przemysław
Cebula. Wystawę można było zwiedzać do połowy
września.
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ATRAKCJE DLA DZIECI
W miesiącu czerwcu Gmina Tryńcza złożyła
deklarację uczestnictwa w półkoloniach letnich
organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej dla
dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców/
prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym
zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
Z Faustyną Kiełbowicz, uczestniczką turnusu
półkolonii w Zespole Szkół w Tryńczy, rozmawia
Lucyna Czeszyk
- Jak wspominasz swój pobyt na półkolonii?
-Bardzo dobrze, miałam tyle ciekawych zajęć, nie
nudziłam się przez wakacje.
- Jakie zajęcia były dla Ciebie najatrakcyjniejsze?
- Najbardziej byłam zadowolona z wyjazdów na basen
w Jarosławiu i w Leżajsku. Zawsze marzyłam o tym, żeby
nauczyć się pływać. Wprawdzie na tych wakacjach
jeszcze się nie nauczyłam, ale oswoiłam się z wodą
i kąpiel w basenie sprawia mi wielką przyjemność.
- Co obejrzałaś w Muzeum Ziemi Leżajskiej?
- Fajne były modele okrętów, choć dziewczęta były
nimi mniej zainteresowane. Za to chłopców nie można
było od nich oderwać.

Uczestnicy na wspólnym wyjeździe

W związku z powyższym w dniach 10-24 sierpnia
br. na terenie Zespołu Szkół w Tryńczy zorganizowano
letni wypoczynek dla 50 – osobowej grupy dzieci
rolników wytypowanych z terenu Gminy przez GOPS
w Tryńczy. Wśród uczestników było 9 dzieci
z Gniewczyny, 5 z Gorzyc, 12 z Jagiełły, 11 z Ubieszyna,
1 z Głogowca, 3 z Wólki Małkowej i 9 z Tryńczy.
Odpłatność wniesiona przez rodziców to 50 zł za dziecko.

Przed pałacem w Łańcucie

W pałacowych wnetrzach

W ramach otrzymanych środków dzieci miały
zapewnioną opiekę kadry pedagogicznej, 2 posiłki oraz
bogaty program kulturalno - oświatowy, m. in. liczne
wycieczki (muzeum, kino), zajęcia sportowo-rekreacyjne
na hali sportowej, boisku „Orlik 2012”, boisku
tartanowym, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz
wyjazdy na basen. Na zakończenie półkolonii
uczestnikom zostały wręczone mini wyprawki szkolne
zawierające m. in. plecak i przybory szkolne.
Z całą pewnością będzie to czas mile spędzony,
a wspomnienia niezapomniane.
Alicja Garbaty

- W jakich zajęciach sportowych najchętniej
uczestniczyłaś?
- Bardzo lubię grać w siatkówkę, mogłam poćwiczyć
technikę gry. Grałam też w badmintona i tenisa
stołowego.
- A jak było z konkursami? W jakich brałaś udział?
- Najlepszy był konkurs plastyczny "Półkolonia w moich
oczach".
- Jaka wycieczka krajoznawcza dostarczyła
Ci najwięcej wrażeń?
- Najciekawsza była wycieczka do Łańcuta, chociaż nie
byłam tam pierwszy raz. Zwiedziliśmy zamek,
powozownię i park. Pogoda dopisała, było nawet gorąco,
więc poszliśmy na lody i to była dodatkowa atrakcja tej
wycieczki.
- Czy zapewniano wyżywienie uczestnikom?
- Tak, dwa razy dziennie. Mieliśmy śniadanie i obiad.
- W przyszłym roku chciałabyś się zapisać na taką
półkolonię?
- Tak, bardzo chętnie, jeżeli będzie tylko taka możliwość.
- Dziękuję za rozmowę i życzę Ci sukcesów w nowym
roku szkolnym.
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NA ”ORLIKU”

REMONTUJEMY SZKOŁY

„Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Tryńczy
podczas wakacji tętnił sportowym życiem. W ramach
programu Animator – Moje Boisko „Orlik 2012”
prowadzone były zajęcie sportowo – rekreacyjne
z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną. Atrakcją stały się
rozgrywane z dorosłymi mecze piłki nożnej, piłki
siatkowej, siatkówki plażowej i
tenisa ziemnego
w zorganizowanych grupach.

Wakacje to najlepszy czas na intensywne
remonty w szkołach. Kiedy jedni odpoczywali, inni
w pocie czoła pracowali, żeby po letnim odpoczynku
dzieci mogły wrócić do pięknych szkół.

Wśród chłopców największym powodzeniem
cieszyła się piłka nożna, a wśród dziewczyn koszykówka
i siatkówka plażowa. W soboty i niedziele rozgrywane
były mecze rodzin, a kort tenisowy był zajęty przez
młodzież i osoby dorosłe. Na „Orliku” spotykała się
młodzież z całej gminy, a często także osoby przyjezdne
wypoczywające w Tryńczy
i okolicach. Zaletą
kompleksu jest duża ilość sprzętu sportowego. Każdy
mógł
wypożyczyć
rakiety
tenisowe,
piłki
do koszykówki, siatkówki czy też piłki nożnej.
Uczestnictwo w zajęciach sprzyja podnoszeniu
poziomu sprawności, co zaczyna procentować
w zawodach sportowych. Najlepszym przykładem jest
pierwsze miejsce naszych chłopców w turnieju piłki
nożnej w Gaci i w Pucharze Lata w Tryńczy.

Jedna z wyremontowanych sal

Dzięki staraniom Rady Gminy, wójta Ryszarda
Jędrucha młodzież w Tryńczy i Gniewczynie Łańcuckiej
mogła rozpocząć naukę w świeżo wyremontowanych
salach lekcyjnych, a to dzięki sporej kwocie, która została
przeznaczona na poprawę infrastruktury.
Kierownictwo i pracownicy Komunalnego
Zakładu Budżetowego dołożyli wszelkich starań, by na
czas wykonane zostały niezbędne roboty. Ich zakres był
ogromny.
- To było duże wyzwanie, bo czas na realizację
inwestycji był ograniczony - mówi Władysław Tytuła,
kierownik KZB.
W Gniewczynie odnowiono 5 sal dla starszych
uczniów tj. wyszpachlowano i pomalowano ściany,
wymieniono
oświetlenie,
założono
wykładzinę
antypoślizgową, 2 sale dla najmłodszych pomalowano .

Podczas jednego z meczy

W ramach programu „Animator – Moje Boisko”
dziewczęta i chłopcy rozgrywali mecze towarzyskie
z rówieśnikami z Gorzyc, Gaci, Wólki Pełkińskiej
i Pełkiń. Dużym powodzeniem cieszył się turniej
siatkówki plażowej, w którym wzięło udział 10 par,
a zwyciężyła w tych zawodach para Łukasz Gurak
i Łukasz Kowal. W gminnym turnieju tenisa ziemnego
wystartowało 12 zawodników, a w finale Adrian Stęchły
pokonał Karola Żelazko. Swoje umiejętności na „Orliku”
podnoszą również zawodnicy „Wisłoczanki” Tryńcza,
trenując i grając mecze z młodszymi adeptami futbolu.
„Orlik” 2012 jest niezwykle udaną inwestycją,
a program „Animator - Moje Boisko „Orlik” 2012”
okazał się bardzo potrzebny dla dzieci i młodzieży.

Z kolei w Tryńczy generalnego remontu
doczekało się skrzydło budynku szkoły od głównej drogi.
Wymieniono instalację wodno- kanalizacyjną, CO
i elektryczną, następnie wyszpachlowano ściany,
pomalowano i założono wykładziny. Efekt jest
imponujący zwłaszcza, że do klas zostały zakupione
meble, ławki i krzesła.
W pozostałych szkołach dokonano bieżących
napraw, przeprowadzono prace konserwatorskie.
Mamy nadzieję, że poprawa warunków wpłynie
inspirująco na szkolne środowisko i pobudzi do działań
edukacyjnych, czego życzymy zarówno uczniom,
jak i nauczycielom.

Józef Ciurko
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INAUGURACJA NOWEGO ROKU
SZKOLNEGO 2011/2012
Dwa miesiące wakacyjnego wypoczynku
szybko dobiegło końca i w czwartek 1 września br.
zabrzmiał pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego.

Uczniowie w drodze ma Mszę św.

W szkołach całej gminy uczniowie najpierw
uczestniczyli we mszach św. w kościołach w Tryńczy,
Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, a następnie wzięli
udział w uroczystej inauguracji roku, który pani minister
ogłosiła „Rokiem z Pasją”.

KOLEJNY ROK POP
Głównym założeniem projektu „Podkarpackie
Ośrodki Przedszkolne” było utworzenie ośrodków
przedszkolnych oraz zapewnienie równego dostępu do
edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu
5 gmin powiatu przeworskiego i 3 gmin powiatu
jarosławskiego. Projekt będzie trwał do 31 lipca 2012 r.,
a więc przedszkolaki ostatni już rok mogą pobierać naukę
pod okiem fachowej kadry. Celem unijnych przedszkoli
jest w szczególności wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci z terenów wsi zlokalizowanych w powiecie
przeworskim i jarosławskim, zapewnienie rozwoju dzieci
i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi
im rozpoczęcie nauki w szkole. Ma zapewnić równy
dostęp do wysokiej jakości edukacji i wyrównać
dysproporcje
edukacyjne
dzieci
uczęszczających
do Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych. Ośrodki
zostały wyposażone w niezbędne meble, materiały
dydaktyczne, drobny sprzęt, place zabaw oraz materiały
dla nauczyciela i specjalistów. Zajęcia w przedszkolach
odbywają się 5 dni w tygodniu: 4 dni po 4 godziny
i 1 dzień 4,5 godziny.
Na terenie Gminy Tryńcza działa 5 unijnych
przedszkoli, w tym po dwa Punkty Przedszkolne
utworzono w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy,
po jednym Punkcie w Gorzycach, Jagielle oraz
Ubieszynie.

Na szkolnym apelu

Podczas apelu w Zespole Szkół w Tryńczy im. św. Jana
Kantego wystąpili pierwszoklasiści, którzy przywitali
szkołę, nauczycieli i kolegów wierszami i piosenką.
Ciepłe słowa powitania, szczególnie do najmłodszych
uczniów, - skierował dyrektor szkoły Zygmunt Kulpa,
który w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował
władzom gminy, szczególnie wójtowi za to, że uczniowie
mogą rozpocząć naukę w pięknych, wyremontowanych
klasach lekcyjnych.
Zaproszeni
goście:
przewodniczący Komisji Oświaty - Teofil Jakubiec
i dyrektor ZOSiP- Beata Tołpa życzyli wszystkim
uczniom, nauczycielom, dyrekcji wytrwałości w dążeniu
do celu i samych sukcesów, a rodzicom spełnienia
oczekiwań, jakie wiążą z edukacją swoich dzieci.

Przedszkolaki podczas zajęć

W roku szkolnym 2011/2012 do ośrodków na
terenie naszej gminy uczęszcza 89 dzieci w wieku 3 - 5
lat. W Punktach w Tryńczy uczy się 22, w Gniewczynie
Łańcuckiej 32, w Gorzycach 15, a w Ubieszynie i Jagielle
po 10 dzieci.
Wioletta Panek

Wioletta Panek
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WYPRACOWALI WIELE DOBRA

GMINNY DZIEŃ

Jeszcze do niedawna cmentarz parafialny
w Gorzycach nie był dobrym świadectwem o nas żywych.
Ileż wstydu musiałem się najeść, gdy austriacki historyk
Peter Sixl poszukiwał na nim grobu swego dziadka.
Wtedy to, z trudem przedzierając się przez chwasty
w starej części cmentarza, nie mogliśmy znaleźć mogiły.

EDUKACJI NARODOWEJ
W szkołach naszej gminy uczniowie uczcili
Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystości rozpoczęły się mszami św.
w intencji nauczycieli i pracowników oświaty, a następnie
odbyły się akademie. Nie zabrakło życzeń, ciepłych słów
pod adresem nauczycieli.

Koszenie trawy

Sytuacja zmieniła się wraz z wybudowaniem
przycmentarnego obszernego parkingu wraz z dojazdem
do niego. Jest to niewątpliwa zasługa wójta gminy
i miejscowych radnych. Wykonanie tej inwestycji
wyzwoliło następne działania nad zmianą wizerunku
całego cmentarza.

Prace porządkowe na cmentarzu w Gorzycach

Przez dwa kolejne dni września młodzież
z gorzyckiego gimnazjum uporządkowała cmentarz:
wykosiła trawę, wygrabiła ją i pomalowała ogrodzenie.
Włożyła w to wiele serca, sumienności i zaangażowania.
Ks. proboszcz, oceniając efekty ich pracy, stwierdził:
„Wypracowali wiele dobra”. Dodajmy, dobra dla siebie,
innych i dla całej lokalnej społeczności. Była to wiec
także lekcja kształtowania postaw obywatelskich, lekcja
odpowiedzialności za swą małą ojczyznę.

Gimnazjaliści z Gorzyc z misjonarzami

DEN był okazją do uczczenia patronów szkół :
w Tryńczy - św. Jana Kantego, w Jagielle- Władysława
Jagiełły. W Gorzycach obchodzono drugą rocznicę
nadania szkole imienia błogosławionego Jana Pawła II.
Pod pomnikiem
przedstawiciele środowisk złożyli
kwiaty, a rodzice poczęstowali wszystkich przepysznymi
kremówkami. Oprócz dyrektora, uczniów, pracowników,
oświaty, rodziców w uroczystościach udział wzięli
zaproszeni goście- wójt gminy Ryszard Jędruch, radni
gminy z przewodniczącym Rady Stanisławem
Koniecznym oraz duchowni. Wśród nich w szkole
w Gorzycach znaleźli się księża misjonarze- ks. Dariusz
i ks. Otto, którzy kwestowali na rzecz dzieci Ugandy.
Młodzież tej szkoły, idąc śladami swojego patrona, nie
tylko aktywnie włączyła się w zbiórkę datków dla swych
afrykańskich rówieśników, ale udowodniła podczas
konkursu, że wiele wie o problemach Czarnego Lądu.
W tym roku z inicjatywy wójta po raz pierwszy
nauczyciele i pracownicy oświaty z całej gminy spotkali
się na wspólnym obiedzie z władzami gminy
i zaproszonymi gośćmi. Wójt wręczył dyrektorom
nagrody, wszystkim życzył wielu sukcesów w pracy oraz
satysfakcji z wykonywania obowiązków.

Andrzej Swatek

32

Echa znad Sanu i Wisłoka

Beata Tołpa

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W TRYŃCZY
W sierpniu br. na stadionie sportowym LKS
„Wisłoczanki” w Tryńczy odbyły się kolejne Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których uczestniczyły
4 jednostki OSP: Gniewczyny Łańcuckiej, Gorzyc,
Jagiełły i Tryńczy. Ponadto swoje umiejętności
zaprezentowała jedyna w naszej gminie kobieca drużyna
strażacka działająca przy OSP w Tryńczy.

Uczestnicy zawodów pożarnych

Otwarcia tegorocznych Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP, a zarazem wójt gminy – Ryszard
Jędruch.

Startujących
oceniali
druhowie
z
PSP
w Przeworsku: asp. sztab. Zbigniew Wojnar, mł. bryg.
Paweł
Janas,
mł.
bryg.
Bogdan
Jarosz,
asp. Grzegorz Lonc i techn. Bogdan Gołąb., natomiast
bacznymi obserwatorami całego przebiegu zawodów byli
mł. bryg Adam Banachowicz, były wykładowca Szkoły
Aspirantów z Krakowa, asp. Bogdan Lenczar z PSP
w Łańcucie.

Zawodom
przyglądali
się
również
przewodniczący Rady Gminy Stanisław Konieczny i asp.
Grzegorz Lis oraz wiceprezes ZG ZWOSP Tadeusz
Nowak.
Zmagania były okazją do sprawdzenia
przygotowania
kondycyjnego,
mobilności
i zaangażowania strażaków z poszczególnych jednostek
oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. Poziom
rywalizacji wszystkich drużyn był wysoki, a różnice
czasowe niewielkie.
Pierwsze miejsce wywalczyli
strażacy jednostki z Tryńczy, na drugim miejscu
uplasowała się jednostka z Jagiełły, trzecie miejsce
przypadło jednostce z Gniewczyny Łańcuckiej, a czwarte
miejsce zajęła jednostka OSP z Gorzyc.
Nagrody i posiłki przygotowali druhowie
z jednostki OSP w Tryńczy. Przebieg zawodów uświetnił
występ Młodzieżowej orkiestry Dętej z Tryńczy.

Jedna z konkurencji—uruchomienie pompy

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie
pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Poprowadził je
Komendant Gminny ZOSP RP w Tryńczy Tadeusz
Jakubiec.
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BYĆ STRAŻAKIEM…
Działania Ochotniczej Straży Pożarnej, to nie
tylko wyjazdy do pożarów, ale również powodzie,
zabezpieczanie
kolizji
drogowych,
poszukiwanie
zaginionych ludzi, działania na rzecz ochrony środowiska,
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz
sposobach ochrony przed nimi itp.

- A plany na przyszłość w związku z OSP w Tryńczy?
- OSP w Tryńczy na obecną chwilę posiada odnowioną
remizę, dwa boksy garażowe, bramy automatycznie
otwierane oraz jeszcze wiele innego przydatnego sprzętu.
Najbardziej palącym problemem w OSP jest brak nowych
członków. Związane jest to z trudnymi warunkami
bytowymi, emigracją zarobkową i trochę też lenistwem
młodych ludzi. Bycie strażakiem ochotnikiem nie jest
modne wśród młodzieży, a przecież to naprawdę dająca
wiele satysfakcji i szacunku profesja. Dlatego jednym
z wyzwań jest pozyskanie w szeregi OSP młodych ludzi
oraz zaszczepianie w nich chęci niesienia pomocy innym.
- Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kot

NOWY PREZES
Prezesem Zarządu Gminnego OSP został wójt gminy
Ryszard Jędruch. Zapytany o priorytety odpowiedział:

Powrót z akcji ratowniczej

- Jaka akcja najbardziej utkwiła Panu w pamięci ?
- Uczestniczyłem prawie we wszystkich akcjach i muszę
przyznać, że najbardziej dramatyczne są te, w których
ginie człowiek lub zwierzęta. Mnie osobiście najbardziej
zapadła w pamięć akcja, gdzie zmagaliśmy się z siłami
natury, czyli powódź w 2010r. Gdy dojechaliśmy na
miejsce do gminy Gorzyce, wieś Orliska była zalana
całkowicie. Widok jaki zastaliśmy i ogrom zniszczeń
domów był przerażający. Była to niedziela, ludzie….
skromnie poubierani, gdyż ich cały dobytek zabrała
powódź. Stali w kolejkach przy remizie po wodę pitną
i żywość. Na miejscu pracowało kilkanaście jednostek
OSP, których głównym zadaniem było wypompowywanie
wody z zalanych domów i piwnic, wynoszenie mebli
i ubrań z budynków mieszkalnych. Powódź spowodowała
ogromne straty i zniszczenia. Mając taki widok przed
oczami czuje się jeszcze większą chęć i potrzebę niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi.
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Wystąpienie prezesa OSP Ryszard Jędrucha

- Przede wszystkim zależy mi na zakupie nowych wozów
strażackich, poprawie mobilności wszystkich jednostek
OSP, doposażeniu w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
Od tego zależy życie i bezpieczeństwo ludzi. Często
strażacy – ochotnicy są na miejscu pożaru czy innych
zdarzeń szybciej niż zawodowi. Cieszę się, że udało się
wyremontować budynek straży w Tryńczy. W dalszym
ciągu będziemy pracować nad poprawą bazy lokalowej
jednostek działających na naszym terenie.
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POLICYJNE ZMAGANIA
Kolejny raz mogliśmy oglądać w hali sportowej
w Tryńczy wspaniałe zawody sportowe stojące na
wysokim poziomie, ponieważ w dniu 1 października br.
odbywały się „Międzynarodowe Mistrzostwa Policji
w Halowej Piłce Nożnej”.

TURNIEJ OLDBOJÓW
15 sierpnia br. na stadionie
Sportowego „San” Gorzyce piłkarze
Oldbojów. W rozgrywkach wzięły
oldboi: Przeworsk, „Stal Systems”
„Brzeg” Białobrzegi i Gorzyce.

Ludowego Klubu
walczyli o Puchar
udział 4 drużyny
Wólka Pełkińska,

Drużyny przed zawodami
W walce o piłkę

Do uczestnictwa w nich zgłosiło się 14 drużyn
policyjnych z terenu naszego województwa oraz
zaproszone reprezentacje zaprzyjaźnionych garnizonów
z zagranicy: Węgier oraz Słowacji. Zawody rozgrywane
były w halach sportowych w Tryńczy, Kańczudze
i Przeworsku. W Tryńczy zostały przeprowadzone
eliminacje do półfinałów. Spośród 7 drużyn awansowały
IPA Debreczyn (Węgry) i KPP w Przeworsku.

Zwycięzcą turnieju została
drużyna Oldboi
z Przeworska, która w finale wygrała z drużyną „Brzeg”
Białobrzegi (2:0). W meczu o trzecie miejsce „Stal
Systems” Wólka Pełkińska pokonał piłkarzy z Gorzyc
(1:0). Przyznano indywidualne wyróżnienia turnieju.
Królem strzelców został Bogdan Pieczek z Przeworska .
Natomiast najlepszym bramkarzem okazał się Dariusz
Ficek z Gorzyc.

Uczestnicy turnieju

W trakcie rozgrywek

Natomiast z rozegranych eliminacji w Kańczudze
awansowały Reprezentacja Słowacji i KPP w Łańcucie.
Finały, które zostały rozegrane w Przeworsku wyłoniły
najlepszą drużynę, którą okazała się Słowacja, drugie
miejsce zajęła Policja z Debreczyna (Węgry), trzecie
KPP w Łańcucie, czwarte KPP w Przeworsku.

Miano najlepszego zawodnika przyznano
Mariuszowi
Curzytkowi
„Brzeg”
Białobrzegi,
a najlepszym zawodnikiem turnieju został Tadeusz
Odrobina „Stal Systems” Wólka Pełkińska. Całą imprezę
uświetniły występy zespołów „HIT” z Gorzyc
i „Jagiellanie”.

Przemysław Górski
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PUCHAR WÓJTA DLA GNIEWCZYNY
Stadion Ludowego Klubu Sportowego „Zorza” Jagiełła
13 sierpnia br. stał się areną rozgrywek piłkarskich, gdzie
drużyny z terenu gminy walczyły o Puchar Wójta. W tym
roku w rozgrywkach, oprócz seniorów, udział wzięły
drużyny juniorów. Spośród 4 drużyn seniorów najlepszą
drużyną po raz piąty okazał się „Huragan” Gniewczyna,
który pokonał w finale drużynę z Jagiełły (2:1). Natomiast
w finale rozgrywek juniorów „Huragan” Gniewczyna
wygrał pewnie z „Sanem” Gorzyce (4:0). Najlepszymi
bramkarzami
turnieju
zostali
Krzysztof
Pysz
z Gniewczyny (seniorzy), Stanisław Botwina z Jagiełły
(juniorzy), natomiast puchar dla najlepszego strzelca
przypadł braciom Piotrowi i Marcinowi Lasek z Jagiełły
(seniorzy) oraz dla Jakubowi Słyszowi z Gniewczyny

(juniorzy). Ponadto został rozegrany mecz pokazowy
pomiędzy reprezentacją Oldbojów z Gminy Tryńcza
a Oldbojami z Jagiełły. W tym spotkaniu lepszą i bardziej
zgraną drużyną okazała się ekipa z Jagiełły. Dla
najmłodszych fanów piłki nożnej zostały przeprowadzone
konkurencje sportowe: strzał do bramki, bieg w workach,
żonglerka piłką, hula hop. Na zakończenie wydarzeń
sportowych wystąpiły zespoły „HIT”, „Chłopaki ze Starej
Paki” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy.
Turniej zgromadził liczną grupę kibiców i miłośników
sportu. Spotkania odbywały się w sportowej atmosferze,
która integruje lokalną społeczność. Każda drużyna
uczestnicząca w rozgrywkach otrzymała nagrody,
pamiątkowe puchary oraz dyplomy .

Zawodnicy „Huraganu” Gniewczyna

Przemysław Górski

TRYNIECKA LIGA HALOWA
Trynieckie Centrum Kultury
oraz Zespół Szkół w Tryńczy serdecznie
zapraszają
drużyny
do
udziału
w Halowej Lidze Piłki Nożnej – sezon
2011/2012. Zgłoszenia drużyn do udziału
w rozgrywkach przyjmowane będą do dnia
30.11.2011 r. w TCK. Potwierdzeniem
zgłoszenia jest wpłata kwoty 350 zł brutto
na konto Zespołu Szkół w Tryńczy.
Regulamin i program rozgrywek zostanie
podany po ustaleniu liczby drużyn
przystępujących do ligi. Przewidywany
termin rozpoczęcia ligi: 6 grudnia 2011 r..
W przypadku wątpliwości i pytań – kontakt
telefoniczny 16 642 11 24.

Rozgrywki halowe

Przemysław Górski
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PIŁKARSKA JESIEŃ
Drużyny piłkarskie z terenu Gminy
Tryńcza
ze
zmiennym szczęściem
walczyły w rundzie jesiennej w swoich
klasach
rozgrywkowych.
„Huragan”
Gniewczyna po rocznym pobycie w klasie
okręgowej grupy jarosławskiej uplasował
się - jak na beniaminka - bardzo dobrze
i zajął ostatecznie 8 miejsce. Nowy sezon
jest
dla
tej
drużyny
udany.
Po 13 kolejkach zajmuje wysokie czwarte
miejsce.

bowiem walka ich drużyn o ligowe
punkty przychodzi bardzo ciężko.
„Zorza” zajmuje 7 miejsce,
a „Wisłoczanka” zamyka tabelę.
Życzymy
„Sanowi”
Gorzyce
awansu
do
wyższej
ligi
rozgrywkowej
a
„Zorzy”
i „Wisłoczance” awansu w tabeli.

Z pozostałych trzech drużyn naszej gminy
grających w A-klasie przeworskiej, najlepiej
radzi sobie „San” Gorzyce. Jest liderem
w rozgrywkach z 27 punktami po 11 kolejach.
W całkowicie innych nastrojach są kibice
„Zorzy” Jagiełła, a zwłaszcza „Wisłoczanki”
Tryńcza,

Ryszard Matyja
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PANORAMICZNA KRZYŻÓWKA

NA WESOŁO
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:

Tato, czy nauczyciele dostają pensje?

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.

- Oczywiście.

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek

- To niesprawiedliwe. Więc dlaczego my - uczniowie,
zawsze musimy odwalać za nich całą robotę?

z adnotacją ojca:
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę!

*****

Na lekcji geografii nauczycielka pyta ucznia:

*****

- Która rzeka jest dłuższa, Ren czy Missisipi?

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle
błędów? - Mówi nauczyciel do ucznia.

- Missisipi oczywiście - odpowiada pewny siebie uczeń.

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi brat
i siostra.

- O sześć liter.
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- A mniej więcej o ile?
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