Szanowni Państwo !
Dobiega końca
2011r. , nadchodzi czas
podsumowań. Z perspektywy minionych miesięcy, mogę
powiedzieć, że ten rok był rokiem dużej aktywności dla
Gminy Tryńcza.

Za nami też rok udanych przedsięwzięć kulturalnych
popularyzujących naszą gminę, jej mieszkańców
i tradycje.

Cieszę się ogromnie, że w dalszym ciągu
z dobrym skutkiem z różnych źródeł pozyskiwaliśmy
środki na poprawę infrastruktury naszych miejscowości.

Nieustannie też czynię starania o pozyskanie
inwestorów . Rodzi się nadzieja, że budowa drogi łączącej
gminę z autostradą A4 stworzy nowe możliwości.

Nowe chodniki, wyremontowane drogi i przejazd,
oświetlenie, poprawiony wygląd obiektów komunalnych
napawają radością.

Budujące jest to, że nasze wysiłki są zauważane
i doceniane nie tylko przez lokalną społeczność, ale
niezależnych ekspertów . Już kolejny raz przyznano
naszej gminie zaszczytny tytuł Gminy Fair Play 2011.
Wyróżniono nas także w kategorii „Gmina agro”.

Wiele w tym roku dobrego zostało uczynione na
rzecz oświaty. Mam na myśli spore wydatki na remonty
szkół oraz wyposażenie klas. Terminowo przebiega
budowa sali gimnastycznej w Gorzycach, wkrótce
zostanie oddane wielofunkcyjne boisko „Orlik 2012”
w Gniewczynie Łańcuckiej, jeszcze bardziej cieszy
zdobycie środków na Białego Orlika, czyli lodowisko.
Wiem, że są to pieniądze właściwie zainwestowane, gdyż
naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków
dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Dziękuję za kolejny rok wytężonej pracy
wszystkim pracownikom gminy oraz Radzie Gminy,
sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacjom
działającym na terenie gminy. Jednocześnie chcę
zapewnić, że w nadchodzącym roku równie aktywnie
zamierzamy realizować wszystkie zaplanowane działania.

W ciągu całego roku wspieraliśmy Koła
Gospodyń Wiejskich, Sołectwa,
i
jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych. W zamian mogliśmy
liczyć na wsparcie i pomoc przy organizacji imprez,
za co bardzo dziękuję.
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z bliskimi oraz nadzieję, że Ten, który
nadchodzi obdarzy dobrem.
Niech miłość i szczęście otoczą Wszystkich,
a Nowy Rok 2011 okaże się pomyślny.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt

Stanisław Konieczny

Ryszard Jędruch

Na Wigilię
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.
o. Franciszek Czarnowski
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY W 2011 R.
Do najważniejszych, spraw jakimi zajmowała się
Rada Gminy należało uchwalenie budżetu gminy na 2011
r., zatwierdzenie planów pracy Rady i stałych Komisji,
zatwierdzenia planów działania jednostek podległych
Gminie na 2011 r., udzielenie wójtowi gminy
absolutorium za 2010 r. ocena realizacji budżetu oraz
wykonania
zadań
rzeczowych /inwestycyjnoremontowych/ realizowanych przez Gminę, uchwalenie
wysokości podatków i opłat na 2012 r. ocena stanu
bezpieczeństwa publicznego, podjęcie merytorycznych
uchwał związanych z bieżącą działalnością Gminy.

Sesja Rady Gminy

Podjęte na sesji uchwały dotyczyły finansów gminy –
realizacji budżetu gminy,
wieloletniej prognozy
finansowej, udzielenia pomocy finansowej województwu
podkarpackiemu i powiatowi przeworskiemu na realizację
zadań drogowych w gminie, wysokości podatków i opłat
za wodę i ścieki na 2012 r., realizacji zadań z zakresu
opieki społecznej, sprzedaży i nabycia działek,
przeprowadzenia
wyborów
sołtysów
i ławników sądowych, opracowania znowelizowanych
statutów dla sołectw oraz spraw organizacyjnych.

analizowaniem i opiniowaniem projektu budżetu gminy i
jego realizacją, zaciąganiem kredytów, udzielaniem
pomocy finansowej dla zainteresowanych jednostek, jak
też opiniowaniem projektu budżetu na 2012 r. oraz
stanem finansowym wiejskich domów kultury,
- Komisja Rewizyjna – opiniowaniem wniosku
o udzielenie wójtowi gminy absolutorium za 2010 r. oraz
kontrolą wydatków finansowych przyznawanych przez
Radę Gminy na funkcjonowanie klubów sportowych
w gminie.
- Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu: problematyką
funkcjonowania oświaty i kultury w gminie. Komisja
przeprowadziła wizytację wszystkich placówek szkolnych
pod kątem bezpieczeństwa w szkołach oraz poziomu
samodzielności i zaradności kierownictwa szkół
w pokonywaniu różnorodnych
trudności oraz
funkcjonowania opieki przedszkolnej, czym również
zainteresował się Uniwersytet Warszawski.
Sporządzone raporty z wizytacji są
podstawą do
realizacji niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych
i modernizacyjnych, zakupów
w poszczególnych
szkołach oraz ewentualnych rozwiązań w sprawie opieki
przedszkolnej. Ponadto Komisja zapoznała się
z wynikami sprawdzianów zewnętrznych klas VI oraz
egzaminów z części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej poszczególnych szkół, jak też organizacją
roku szkolnego 2011/12 na podstawie arkuszy
organizacyjnych szkół. Komisja przeprowadziła między
in. dogłębną analizę sytuacji finansowej w oświacie,
kulturze i sporcie w br. i na tej podstawie przedstawiła
opinię do budżetu gminy na 2012 r. w zakresie finansów
w/w jednostek.

W opracowaniu są nowe statuty dla każdego z sołectw.
Ich zakończenie przewidywane jest na I kwartał 2012 r.
Rada Gminy w tym roku odbyła 8 sesji,
2 nadzwyczajne. Podjęto 73 uchwały.

w tym

Protokoły z posiedzeń sesji i komisji rady gminy wraz
z podjętymi uchwałami, wnioskami, interpelacjami oraz
opiniami zamieszczane są na stronie internetowej urzędu
gminy.
Aktywnie również pracują stałe Komisje Rady
Gminy. Dokładnie analizują i opiniują przedkładane przez
wójta gminy projekty uchwał na sesje Rady Gminy.
Ponadto poszczególne Komisje zajmowały
następującymi problemowymi sprawami:

się

- Komisja ds. Budżetu i Finansów RG wszystkimi
sprawami dot. gospodarki finansowej gminy –
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Wręczenie budżetu

- Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju
i Ochrony Środowiska 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.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Efektem tych spotkań było wyremontowanie wielu dróg
w gminie. Komisja skupiła się też
na ochronie
środowiska, a konkretnie na likwidacji eternitu.
Działania
doprowadziły
do
złożenia
przez
zainteresowanych wniosków o likwidację eternitu oraz
pomocy gminy w jego usunięciu i utylizacji.
- Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu
i Porządku Publicznego prowadziła uzgodnienia
w sprawie powstania gabinetu rehabilitacyjnego
w Tryńczy, w efekcie czego gabinet taki funkcjonuje.
Ponadto Komisja zajmowała się oceną
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,

stanu

zagrożeniami patologicznymi oraz funkcjonowaniem
opieki społecznej w zakresie zaspakajania podstawowych
potrzeb społecznych mieszkańców szczególnie w okresie
zimowym, dożywianiem dzieci w szkołach jak też
realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. Najważniejszym osiągnięciem
wójta
i Rady Gminy w 2011 r. było wykonanie zadań
inwestycyjnych w każdej miejscowości, jak też
przeprowadzenie generalnego remontu budynku ośrodka
zdrowia w Tryńczy. Racjonalnie przy tym prowadzona
była gospodarka finansowa gminy z umiarkowaną
polityką podatkową.
Edward Wiecheć

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
W bieżącym roku Gmina Tryńcza realizowała
wiele inwestycji lub projektów z udziałem środków

zewnętrznych. Poniższa tabela przedstawia pozyskane
środki w tym dotacje:
Teresa Wielgos

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZŁOTA STATUETKA WRĘCZONA
2 grudnia br. podczas Gali w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród Laureatom X edycji konkursu „Gmina Fair Play”.
Wyróżnienie honorowe – Złota Statuetka dla Gminy
Tryńcza w Kategorii Gmina Wiejska Agro odebrał Wójt
Gminy Ryszard Jędruch. Kapituła Konkursu wyróżnienie
to przyznaje gminom, które w pięciu kolejnych edycjach
konkursu otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”.

GDZIE I CO, CZYLI INWESTYCJE
2011 r.
Kończący się rok 2011 pozwolił nam na realizację wielu
inwestycji, które w większym lub mniejszym stopniu
przyczyniały się do podnoszenia jakości i funkcjonalności
szeroko pojętej infrastruktury w naszej gminie. Powstały
nowe obiekty, a stan już istniejących na bieżąco był
modernizowany, poprawiła się jakość dróg gminnych po
to, by mieszkańcom z roku na rok żyło się lepiej.
GNIEWCZYNA ŁAŃCUCUKA
Do najważniejszych inwestycji realizowanych w ciągu
2011 roku w poszczególnych miejscowościach
z pewnością zaliczyć można budowę boiska Orlik 2012
w Gniewczynie Łańcuckiej, którego wykonawcą było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAWPOL z Pigan.
Koszt budowy takiego boiska to 1 mln 80 tys. zł.
Do kosztów tych należy doliczyć koszty ogólne, takie jak
wykonanie projektu budowlanego, nadzór inwestorski
czy, obsługa geodezyjna.

Wręczenie certyfikatu przez V-ce Marszałka Sejmu RP E. Grzeszczak

Wioletta Panek

MIJAJĄCY ROK W FINANSACH
Tegoroczny budżet był zrównoważony. Strona
dochodowa kształtuje się na poziomie 34 mln.zł. Zadania
i inwestycje realizowane na terenie gminy zauważane
są nie tylko przez naszych mieszkańców, ale także przez
osoby odwiedzające.
Wyremontowana droga powiatowa do Orlika

Obecny rok, jest rokiem wielkich inwestycji . Zwrócić
należy uwagę, że w wydatkach ogółem, aż 35% stanowią
wydatki
majątkowe.
Znaczne
kwoty
również
przeznaczono na remonty. Dla przykładu remont dróg
gminnych to wydatek rzędu 1,2 mln zł, obiekty
komunalne - 850 tys. zł, remonty w szkołach zamykają
się kwotą 460 tys. zł.
Teresa Wielgos
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Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwotę prawie 50 tys.
zł
pochłonęło
wykonanie
sieci
wodociągowej
w Gniewczynie Łańcuckiej wzdłuż drogi prowadzącej
do Fabryki Wagonów oraz w kierunku Zakręcia, gdzie
powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Kończą się prace
przy wykonaniu projektu budowlanego na realizację sieci
kanalizacji sanitarnej w przysiółku Zawisłocze, którego
koszt wynosi 97 tys. zł. Przekazane zostały także środki
do
Starostwa
Powiatowego
jako
współudział
w przebudowie drogi relacji Gorzyce – Gniewczyna
Łańcucka, Gniewczyna Łań. - Świętoniowa. W ramach tej
inwestycji powstanie 14 kilometrowy odcinek drogi
o wzmocnionej podbudowie i nowej nawierzchni, a także
ciąg
pieszo
–
jezdny
na
długości
1 km 500 mb oraz chodnik. Wkład gminy w koszt
realizacji tego zadania to 1 mln 675 tys. zł. Mimo
przedłużającego się terminu zakończenia zadania,
co spowodowane jest trudnościami z wykonawcami,
to realizacja zadania zostanie zakończona w tym roku.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Obecnie trwa opracowanie koncepcji projektu ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej. Gmina zakupiła
również 2 działki o łącznej powierzchni 0,35 ha
z przeznaczeniem na parking obok cmentarza. Warto
wspomnieć też o fakcie przekazania materiałów
budowlanych na kaplicę cmentarną, wykonaniu chodnika
oraz wyposażeniu WDK w sprzęt nagłaśniający w ramach
umowy offsetowej – w zamian za wydzierżawienie
działki za Fabryką Wagonów. W celu poprawy
funkcjonalności w budynku WDK zostały wykonane
roboty budowlane na kwotę 17 tys. zł, zakupiony został
także piec wielofunkcyjny i frytownica. W obiekcie
Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej KZB
przeprowadził remont oraz trwa projektowanie windy.
GNIEWCZYNA TRYNIECKA
Kolejną miejscowością, w której realizowane były
inwestycje jest Gniewczyna Tryniecka. Tutaj w br. oprócz
remontu dróg, wykonane zostało oświetlenie uliczne,
którego wartość wyniosła 40 tys. zł. i chodnik do
Białobrzeżek za 172 tys. Zł. Został opracowany także
projekt rozbudowy wodociągu i kanalizacji na nowym
osiedlu. Na stadionie LKS „Huragan” zostały
zamontowane łapacze przy obiekcie szatni. Opracowanie
koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
obejmuje również Gniewczynę Tryniecką

Gorzyce – Żurawiec na długości 1,4 km w wysokości 140
tyś. zł.
JAGIEŁŁA
Kolejne inwestycje realizowane były w Jagielle.
Do najbardziej istotnych zaliczyć można rozbudowę sieci
kanalizacyjnej, której wykonawcą była firma Sanitex II
z Tryńczy. Łączna wartość robót wyniosła 124 tys. zł.
Następnie wykonane zostały przez KZB prace remontowe
szatni sportowej o wartości 7 tys. zł oraz prace przy
utwardzeniu terenu przy placu LKS, których wartość
wyniosła 59 tys. zł. W ramach projektu realizowanego
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wiejski Dom
Kultury został wyposażony w nowe krzesła (150 szt.) oraz
nowe stoły (25 szt.). Obecnie na etapie projektowania jest
oświetlenie uliczne (16 szt. opraw) wzdłuż drogi gminnej
(do lasu). Trwają także prace w obiekcie szkoły
polegające na remoncie pomieszczenia biblioteki.

GORZYCE

Wyremontowany plac przy szatni w Jagielle

TRYŃCZA, WÓLKA OGRYZKOWA I MAŁKOWA

Nowe piłkochwyty na stadionie w Gorzycach

W Gorzycach trwa budowa sali gimnastycznej, której
wykonawcą
jest
firma
Integral
z Rzeszowa. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze
biuletynu, roboty w tym roku zmierzały do stanu
surowego, zamkniętego. Kwota, jaką pochłonęła budowa
w tym roku, to 1 844 tys. zł. Także w Gorzycach trwały
prace wykonane przez Komunalny Zakład Budżetowy
Gminy Tryńcza polegające na budowie chodnika wzdłuż
drogi krajowej o łącznej wartości robót 64 tys. zł, a także
wykonane zostały piłkochwyty na stadionie sportowym na
kwotę 24 tys. zł, oraz montaż barierek ochronnych.
Dodatkowo w listopadzie Starostwo Powiatowe
z udziałem środków gminy w wysokości 23 tyś zł
wykonało remont nawierzchni odcinka drogi Gorzyce –
Podłuże. Użyto masy mineralno – asfaltowej. Przekazane
zostały środki z budżetu gminy na sfinansowanie
nakładek wykonanych w ubiegłym roku w ciągu drogi

Do ważnych inwestycji realizowanych w Tryńczy zalicza
się z pewnością przebudowę dachu na budynku TCK,
zagospodarowanie placu wokół budynku oraz wykonanie
oświetlenia ulicznego od cmentarza do mostu.
Na realizację tych zadań Gmina pozyskała środki
w ramach PROW w kwocie 500 tyś. zł. Prace wykonuje
firma remontowo-budowlana „Piotrkowski”. Łączna
wartość tej inwestycji to 759 tyś. zł. Początkiem br.
wykonane zostały prace remontowe budynku GOPS
o wartości prawie 14 tys. zł, a także zagospodarowanie
placu przy budynku OSP o wartości 67 tyś. zł.
Wykonawcą tych prac był Komunalny Zakład Budżetowy

WDK w Wólce Ogryzkowej bogatszy o nowe stoły i krzesła

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Gminy Tryńcza. W tym roku powstały nowe odcinki
chodnika wzdłuż ul. Strażackiej i Kościelnej o dł. 655 mb.
Podobnie jak w Jagielle bogatszy o nowe krzesła i stoły
stał się Wiejski Dom Kultury w Tryńczy oraz w Wólce
Ogryzkowej i Wólce Małkowej. Dostawcą krzeseł
do WDK-ów była firma Halmar ze Stalowej Woli. Łączna
wartość krzeseł wyniosła 134 tyś zł., przy czym na kwotę
82 tyś zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW.
Dodatkowo w WDK w Wólce Małkowej zostanie
wyremontowana sala. Trwają także prace przy wykonaniu
oświetlenia ul. Sportowej i ul. Głogowieckiej.

BIAŁY ORLIK W GMINIE
Licząc na przychylność pogody, jeszcze w tym roku
miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli skorzystać
z pierwszego w naszej gminie lodowiska, powstającego w
ramach pilotażowego programu budowy składanych
lodowisk sezonowych „Biały Orlik”– edycja 2011.

Montaż „Białego Orlika”

Budynek TCK po remoncie

UBIESZYN, GŁOGOWIEC
W Ubieszynie i Głogowcu w br. oprócz remontów dróg
gminnych powstało oświetlenie uliczne. Nowy rok stawia
przed nami nowe potrzeby inwestycyjne, które będziemy
realizować w miarę możliwości finansowych, tak, aby
stale podnosić poziom jakości dróg, budynków
komunalnych i pozostałej infrastruktury.
Zofia Nowak

Lodowisko o wymiarach 18 x 30 m wraz
z wyposażeniem, wykonane w technologii aluminium
z agregatem chłodniczym gwarantującym utrzymanie tafli
lodowej, zlokalizowane będzie przy Zespole Szkół
w Tryńczy na poliuretanowym boisku wielofunkcyjnym.
Koszt wykonania takiego lodowiska to 565 677,00 zł,
przy czym projekt został dofinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie do 300 tyś zł.
Wykonawcą jest konsorcjum firm: Lider: LODEKO
Spółka z o.o., Partner: Obróbka i Montaż Urządzeń
do Celów Sportowych Wojciech Galisz Jastrzębie Zdrój.
Biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy tego typu obiekt
w naszej gminie, na pewno cieszył się będzie dużym
zainteresowaniem osób w każdym wieku i zachęci
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
także w czasie zimy.
Dominika Kozak

GMINA TRYŃCZA AKTYWNYM LIDEREM
Gmina Tryńcza jako jedna z 7 gmin (obok
Adamówki, Grodziska Dolnego, Kuryłówki, Sieniawy,
Jarosławia i Wiązownicy)
wchodzących w skład
Stowarzyszenia „Kraina Sanu” - Lokalnej Grupy
Działania ma możliwość składania za pośrednictwem
LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Osi
4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 na działania tj. „Odnowa i rozwój wsi” oraz
„małe projekty”.

Wnioski mogą składać również takie instytucje
jak: jednostki organizacyjne gminy, organizacje
pozarządowe, parafie jak również osoby fizyczne.
W ramach ogłoszonych naborów w roku 2010
i 2011 z terenu gminy Tryńcza do LGD, zostały złożone
wnioski:
W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”:

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wnioskowana lub wypłacona
kwota pomocy

1

2

3

4

1.

Gmina Tryńcza

Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę sali
gimnastycznej, boiska sportowego i placu zabaw w Jagielle.

286 397,00

2.

Trynieckie Centrum Kultury w
Tryńczy
Gmina Tryńcza

Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w
Tryńczy.
Remont i zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury w
miejscowościach Jagiełła, Tryńcza, Wólka Małkowa i Wólka
Ogryzkowa dla potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich.

141 729,00

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej

Adaptacja terenu pod Park Sportowo-Rekreacyjny im. bł. Jana
Pawła II.

149 000,00

3.

4.
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101 250,00

W ramach działania: „małe projekty”:
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wnioskowana lub
wypłacona kwota
pomocy

1

2

3

4

1.

Trynieckie Centrum Kultury w
Tryńczy
Trynieckie Centrum Kultury w
Tryńczy

Wyposażenie sali prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy.
Ocalić od zapomnienia – Spotkania z Twórcami Ludowymi.

17 471,31

3.

Gmina Tryńcza

Ocalić od zapomnienia.

24 990,00

4.

Gmina Biblioteka Publiczna w
Tryńczy
Ludowy Klub Sportowy
„Wisłoczanka” w Tryńczy
Gminna Biblioteka Publiczna w
Tryńczy

Publikacja albumu okolicznościowego oraz produkcja filmu z okazji 100
-lecia Parafii Tryńcza.
Jesienne pikniki z Wisłoczanką.

23 069,50

Bliskie spotkania z kulturą ludową – organizacja warsztatów
rzeźbiarskich, malarskich i bibuł karskich dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Tryńcza.

18 620,00

7.

Parafia Rzymsko - Katolicka p. w.
Św. Mateusza w Gniewczynie
Łańcuckiej

Odnowienie dachu i elewacji na zabytkowej dawnej plebanii w
Gniewczynie Łańcuckiej.

22 499,28

8.

Trynieckie Centrum Kultury w
Tryńczy

Promocja lokalnej twórczości ludowej Gminy Tryńcza poprzez
wykonanie i powielanie materiałów audiowizualnych.

14 227,64

9.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan”
w Gniewczynie

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na stadionie LKS
„Huragan” Gniewczyna.

15 960,00

2.

5.
6.

Wszystkie wnioski złożone w 2010 roku w ramach
obydwu działań przeszły pozytywną weryfikację formalną
i merytoryczną, a wnioskodawcy podpisali umowy

16 475,69

11 584,38

na realizację zadań z Samorządem Województwa
Podkarpackiego.
Magdalena Rachfał

WIĘCEJ LEPSZYCH DRÓG
Mijający 2011 rok bogaty był w różne inwestycje
dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej. Łącznie
w bieżącym roku wyremontowaliśmy 12 938 mb dróg,
w tym 6 592 mb przy użyciu masy mineralno-bitumicznej
oraz 6 346 mb skropieniem nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów. W podziale na poszczególne
miejscowości, najwięcej dróg objętych zostało remontem
w Gniewczynie Łańcuckiej. Masą mineralno-bitumiczną
pokrytych zostało 2215 mb dróg oraz 1228 mb
powierzchniowym skropieniem nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów. Łączna wartość remontu wyniosła 438
tys. zł.

W Gniewczynie Trynieckiej przy użyciu
powierzchniowego skropienia nawierzchni, poprawiona
została jakość 412 mb dróg o wartości 53 tys. zł. Część
dróg wyremontowana została także w Tryńczy.
W Gorzycach, oprócz powierzchniowego
skropienia nawierzchni dróg na długości 1396 mb,
poprawiona została również nawierzchnia parkingu obok
cmentarza o powierzchni 1800 m2. Koszt remontu
nawierzchni parkingu wyniósł 100 tys. zł.
W Jagielle, wyremontowanych przy użyciu masy
mineralno-bitumicznej zostało 220 mb dróg oraz 1100 mb
przy użyciu powierzchniowego skropienia nawierzchni.
Łączna wartość robót wyniosła prawie 171 tys. zł, przy
czym Gmina otrzymała w kwocie 50 tys. zł
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację
obiektów poscaleniowych dotację, która pokryła koszt
remontu dróg na dł. 350 mb.
Mieszkańcy Ubieszyna korzystają już z nowej
nawierzchni o dł. 370 mb, na której położona została masa
mineralno-bitumiczna.

Wyasfaltowany odcinek drogi w Wólce Małkowej

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Koszt robót związanych z położeniem masy wyniósł
prawie 55 tys. zł. Dodatkowo na długości 805 mb zostało
wykonane powierzchniowe
skropienie nawierzchni
o wartości 110 tys. zł. W Wólce Ogryzkowej przy użyciu
masy mineralno-bitumicznej wyremontowanych zostało
250 mb dróg oraz dodatkowo 134 mb tłuczniem o łącznej
wartości prawie 53 tys. zł. W Wólce Małkowej
na długości aż 1320 mb położono nawierzchnię również
z masy mineralno-bitumicznej, której koszt wyniósł
170 tys. zł. W Głogowcu infrastruktura dróg gminnych
poprawiona została na długości 540 mb poprzez położenie
masy oraz skropienie nawierzchni na dł. 400 mb, czego
całkowity koszt wyniósł prawie 165 tys. zł. Należy dodać,
że część kosztów remontu dróg w dwóch ostatnich
miejscowościach, pokryła dotacja z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji przeznaczona na usuwanie
skutków powodzi w wysokości 125 tys. zł.

Kolejny odcinek drogi z nową nawierzchnią w Gniewczynie Łańcuckiej

Zdjęcia z remontu w/w dróg można obejrzeć na stronie
internetowej urzędu w zakładce Inwestycje/Infrastruktura
drogowa.

Tomasz Penkal

SAMOCHODY DLA OSP

BUDUJEMY, INWESTUJEMY

Po negocjacjach prowadzonych z firmami, które zajmują
się dostawą samochodów strażackich, została podjęta
decyzja o zakupie samochodów dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Stare i wysłużone „Żuki” zostaną zastąpione nowszymi,
zmodernizowanymi samochodami. Pierwszy z nich już
w grudniu trafi do jednostki OSP w Głogowcu, następnie
w styczniu samochód otrzyma OSP z Gniewczyny
Trynieckiej, a w lutym OSP w Jagielle.

W roku 2011 r. do chwili obecnej (stan na dzień
30-11-2011 r.) zarejestrowano 70 wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu
publicznego. Wśród wniosków o wydanie decyzji
dominują wnioski dotyczące realizacji zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz z przyłączami. Część
decyzji wydano na potrzeby rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej dla potrzeb nowych terenów budowlanych
i zabudowy rozproszonej w Gniewczynie Łańcuckiej
i Gniewczynie Trynieckiej na Zawisłoczu, Gniewczynie
Trynieckiej „ Piaskach”, Gorzycach oraz Wólce
Ogryzkowej.

Nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy

Natomiast całkowicie nowy samochód ratowniczo
-gaśniczy typu lekkiego trafi do OSP w Gniewczynie
Łańcuckiej, która na zakup pojazdu otrzymała promesę na
dotację od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w wysokości 50 tys. zł - pozostała
kwota pokryta zostanie z budżetu gminy. Oby nowe
samochody miały jak najmniej okazji do podejmowania
różnych akcji ratowniczych, jednak w przypadku takiej
konieczności nowy sprzęt z pewnością przyczyni się
do zwiększenia szybkości i skuteczności działań
strażaków.
Tomasz Penkal

10

Ilość wydanych decyzji o warunkach
w poszczególnych miejscowościach.

zabudowy

w

2011

r.

Trwa postępowanie (etap uzgodnień) lokalizacyjne dla
rozbudowy oświetleń ulicznych w Gorzycach i Jagielle.
Największy ruch budowlany jest widoczny zdecydowanie
na terenie Gniewczyny Łańcuckiej. Sołectwami,
w których widoczna jest duża aktywność inwestycyjna są:
Tryńcza i Gorzyce, a także Jagiełła, Ubieszyn,
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70
100
2008 rok
2009 rok
2010 rok

Gniewczyna
Tryniecka,
Wólka
Małkowa i Wólka Ogryzkowa .
Na terenie Gminy Tryńcza nie
występują sołectwa, w których brak
ruchu budowlanego.
Można, więc założyć, że rozwój
gminy jest w miarę równomierny.

2011 rok
82

Stanisława Dadak

70

Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2008-2011

WYDOBYCIE KRUSZYWA POD
KONTROLĄ
Obowiązująca ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (ustawa środowiskowa), wprowadziła wiele
nowych rozwiązań w zakresie prowadzenia inwestycji,
które
wymagają
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgody na ich realizację. Decyzja
środowiskowa to podstawowy dokument administracyjny
wydawany dla inwestycji. Określa ona warunki, których
spełnienie ma ograniczyć negatywne oddziaływanie
inwestycji na środowisko. Powstająca inwestycja nie
może stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzi. Dlatego też proces jej wydawania
zagwarantowany jest prawem społeczeństwa do
informacji
związanych
z
planowaną
budową.
Zainteresowani mają możliwość zgłaszania wniosków
i uwag. Uzyskanie decyzji jest wymagane dla
planowanych przedsięwzięć, które mogą rzeczywiście lub
potencjalnie oddziaływać na elementy przyrodnicze.
Postępowanie środowiskowe prowadzone przez tutejszy
urząd
dotyczyło min. wydobywania kruszywa
naturalnego tj. piasku ze złoża Gniewczyna II i
Gniewczyna III. o łącznej powierzchni 4.65 ha. Kolejnym
wnioskodawcą była firma SUPER KRUSZ Sp. z o.o.,
która otrzymała decyzję środowiskową na eksploatację
kruszywa naturalnego w Gniewczynie Łańcuckiej, na
terenach wykupionych od prywatnych właścicieli
o łącznej powierzchni 22 ha. Firma EURO CENTER Sp.
z o.o. Kraczkowa, otrzymała decyzję środowiskową
na eksploatację piasku w miejscowości Wólka
Ogryzkowa
na
powierzchni
9.00
hektarów.
W Gniewczynie Trynieckiej trwa eksploatacja, która
będzie
poszerzona
o
kolejne
pole
o powierzchni ok. 8 hektarów. O wydanie decyzji
środowiskowej, wnioskodawcy mogą ubiegać się zgodnie
z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Kruszywo
pochodzące z tych złóż przeznaczone będzie na potrzeby
budowy autostrady A 4. Społeczne i gospodarcze
znaczenie tej inwestycji ma wyjątkowe znaczenie w skali
kraju.
Dadak Stanisława

PODATKI UCHWALONE
Listopad to miesiąc , kiedy sporządzany jest
projekt budżetu na przyszły rok. Prace poprzedzone
są zawsze podjęciem uchwał w sprawie podatków i opłat
lokalnych. W tym roku problemem były stawki ustalone
na 2012 r.
przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, które są bardzo wysokie. Obniżając je,
gmina ma zmniejszone wpływy dochodów własnych,
a w konsekwencji zmniejszoną subwencję wyrównawczą
na 2013 r. Po dogłębnych analizach wszystkich
czynników, przy każdym rodzaju podatku zastosowano
obniżki. Tak więc podatek od nieruchomości obniżono
średnio o 22,6 %, od środków transportowych 39,1%,
natomiast cenę za 1 q żyta będącą podstawą do naliczenia
podatku rolnego obniżono aż o 32,6% . Takie stawki
podatku Rada Gminy przyjęła na sesji 15 listopada .
Teresa Wielgos

BANK DZIERŻAWCÓW
Na terenie naszej gminy ciągle można jeszcze
zauważyć wiele pól nieuprawianych. Zarastające chwasty
nie dość, że nie dodają estetyki, to jeszcze rozsiewają
się na pola sąsiadów. W związku z tym zwracamy się
do właścicieli tych działek, którzy sami nie chcą lub nie
mogą zadbać o nie, aby je wydzierżawiać. Osoby chętne
wydzierżawić swoje grunty prosimy o zgłaszanie się do
Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy. Zebrane w ten
sposób informacje pomogą nam stworzyć tzw. bank
dzierżawców i zainteresować nim potencjalnych
inwestorów.
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LICZYMY NA WSPARCIE
Świadomość o tym, że azbest jest szkodliwy i trzeba
go usunąć zaczyna powoli docierać do mieszkańców
naszej gminy. Dociera również świadomość, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami obowiązek usuwania azbestu
i jego utylizacji spoczywa na właścicielu budynków.

Lp

Wieś

Ilość
wniosków

Ilość
eternitu

1

Głogowiec

6

12,7

2

Gniewczyna Łańcucka

39

86,9

3

Gniewczyna Tryniecka

19

46,5

4

Gorzyce

17

42,1

5

Jagiełła

14

38,5

6
7

Tryńcza
Ubieszyn

20
19

50,0
47,2

8

Wólka Małkowa

2

3,0

9

Wólka Ogryzkowa

7

19,9

10

Gmina: ogółem

143

346,8

Zbiorcze zestawienie wniosków w poszczególnych sołectwach Gminy

Natomiast obowiązkiem gminy w walce z azbestem jest
rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach, jakie za
sobą niesie, o procedurach usuwania, wywożenia
i utylizacji oraz o możliwości pozyskania dofinansowania
na ten cel.

na usuwanie azbestu z posesji. Na
podstawie
przeprowadzonej
przez
pracowników
urzędu
inwentaryzacji oszacowano koszt usunięcia azbestu
z terenu Gminy Tryńcza na kwotę ok. 2,5 mln zł.
Wniosek jaki gmina złożyła w listopadzie 2011 r. do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie
usuwania , transportu i utylizacji 347 ton azbestu opiewa
na kwotę 329 tyś. zł. Liczymy, że wprowadzony program
pod nazwą „ Gospodarowanie odpadami innymi niż
komunalne”
„Część
IIUsuwanie
wyrobów
zawierających azbest” pozwoli na systematyczną
eliminację pozostałości z czasów, gdy uważano eternit za
doskonały materiał budowlany.
Stanisław Nowak

ULICE Z NAZWAMI
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
gminy dotyczących wprowadzenia nazewnictwa ulic
i uporządkowania numeracji, Urząd Gminy Tryńcza
zakupił słupki i tablice z nazwami ulic dla sołectwa
Jagiełła. Sołectwo Jagiełła jest ostatnim na terenie naszej
gminy, w którym zostaną zamontowane
tablice
z nazwami ulic. Uzupełnione zostaną również brakujące
tablice z nazwami ulic w pozostałych miejscowościach.

Obowiązkiem gminy jest również sporządzenie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i programu
ich usuwania, warunku, jaki gmina musi spełnić, by
mogła ubiegać się w imieniu swoich mieszkańców
o dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dlatego władze gminy podjęły działania, aby właściciele
prywatnych budynków pokrytych eternitem mogli
skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych.

Stanisław Nowak

WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI
W naszej gminie wciąż za mało producentów
rolnych korzysta ze zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. W bieżącym roku rolnicy złożyli 387
wniosków o zwrot podatku i otrzymali 99 tyś. zł. Z tej
formy dofinansowania produkcji rolnej mogli otrzymać
środki pieniężne w kwocie 398 tyś. zł, ale wykorzystali
tylko 25 % gminnej dotacji.
Azbest jest szkodliwy

Działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem
i aprobatą, o czym świadczy liczba złożonych wniosków
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Zauważa się, że z roku na roku liczba rolników
składających wnioski minimalnie wzrasta, niemniej
jednak ponad 80 % rolników nie wykorzystuje częściowej
rekompensaty poniesionych kosztów produkcji rolnej.
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Maria Grunt

AKTY WANDALIZMU
Gmina Tryńcza należy do jednych z ładniejszych
w naszym regionie. Co rok coś się zmienia na lepsze
w naszym krajobrazie. Powstają nowe przystanki,
montowane są kosze na śmieci, tabliczki z nazwami ulic
czy tzw. „witacze”.

Jednocześnie ostrzegamy, że wraz z Policją
będziemy monitorować teren gminy i wyłapywać
wandali, którzy przed sądem odpowiadać będą
za niszczenie mienia.

Zniszczona tabliczka z nazwą ulicy
Wybita szyba i zniszczony kosz w nowej wiacie przystankowej

Jednak z przykrością należy stwierdzić, że wśród
mieszkańców zdarzają się osoby, które tego nie doceniają
i niszczą wspólne dobro. Rozbijane są szyby na
przystankach, w gablotach ogłoszeniowych, nagminnie
przekręcane i niszczone są tabliczki z nazwami ulic oraz
przewracane znaki drogowe.

Aleksander Grabowiec

NOWE TARYFY
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
informuje mieszkańców, że na wniosek kierownika
Zakładu Rada Gminy Tryńcza w dniu 15 listopada 2011 r.
uchwałą nr
XI/93/2011 zatwierdziła: „taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tryńcza na
okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.”.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2012 r.
obowiązywać będą nowe ceny:
* cena 1 m3 wody dla ludności - 2.47 zł brutto
Stawka opłaty abonamentowej miesięczna w wysokości:
a) rozliczanych w oparciu o wskazanie wodomierza
głównego
1,62 zł/m-c brutto
b) rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy:
głównego i określającego ilość bezpowrotnie zużytej
wody
2,16 zł/m-c brutto
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody
1,08 zł/m-c brutto

Powywracane znaki drogowe

* cena 1 m3 ścieków dla ludności
Komunalny Zakład
naprawia wszystkie
te zniszczenia poświęcając czas i środki, które można by
przeznaczyć na
inne cele. Stąd też apelujemy
o poszanowanie naszego wspólnego mienia, a osobom
zachowującym się w sposób niewłaściwy, niszczącym
je, o zwracanie uwagi.

- 3,51 zł brutto

3

- dotacja przez gminę do 1 m ścieków - 3,38 zł brutto
- cena ścieków jednolita /dla jedn. gosp. uspoł./ - 6,89 zł
brutto
- cena 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię - 5,94
zł brutto
Władysław Tytuła

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Niewielka bo 5-cio groszowa podwyżka cen wody
podyktowana jest jedynie prognozowanym wzrostem cen
towarów i usług w szczególności energii elektrycznej.
Trochę większa bo o 64 grosze podwyżka ceny ścieków
spowodowana jest również wzrostem cen towarów
i usług, jak również znacznym zmniejszeniem ilości

dostarczanych ścieków (planowane odłączenie Fabryki
Wagonów Gniewczyna S.A.) oraz ze znaczną już
awaryjnością
urządzeń,
spowodowaną
ich
wyeksploatowaniem.
Władysław Tytuła

KZB W MIJAJĄCYM ROKU
Rok 2011 był dla Zakładu
Komunalnego
niezwykłym, zarówno pod względem ilości wykonanych
zadań remontowych jak i prac o charakterze estetycznym,
porządkowym
wykonanych
w
poszczególnych
miejscowościach.

W Gorzycach przy drodze krajowej dokończono budowę
chodnika, który przyczynił się do zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców.

W Głogowcu w budynku WDK wyremontowano
kocioł centralnego ogrzewania, przeprowadzono drobne
naprawy i konserwacje. Przy drogach gminnych
naprawiano pobocza. Zakład obsługiwał też od strony
technicznej zorganizowaną w tej miejscowości imprezę
„Pożegnanie lata”.
W Gniewczynie Łańcuckiej w Wiejskim Domu
Kultury wyremontowano piwnice, gdzie uzupełniono
tynki, położono terakotę oraz pomalowano wszystkie
pomieszczenia.
W miejscowym Zespole Szkół wyremontowano siedem
sal lekcyjnych, w których to: wymieniono instalację
elektryczną,
na podłogach położono elastyczną
wykładzinę. W dwóch klasach wycyklinowano parkiet,
a wszystkie wyszpachlowano i pomalowano.
Wybudowano odcinki sieci wodociągowej na nowo
powstających osiedlach w kierunku „Zakręcia” , Fabryki
Wagonów i do powstającego boiska „Orlik”.

Chodnik w Gorzycach

Zamontowano nowe barierki ochronne na przejeździe
przez potok „Przykopa” w kierunku stadionu oraz na
chodniku przy moście od Wólki Ogryzkowej.

Na kładce
nad rzeką Mleczką wymieniono zużytą
podłogę z desek, naprawiono i pomalowano stalowe
barierki.

Piłkochwyty tzw. ”łapacze” w Jagielle

Na boisku sportowym miejscowego LKS zamontowano
tzw. „łapacze” w celu usprawnienia rozgrywanych meczy
natomiast pomieszczenia szatni częściowo odnowiono.
Również w Jagielle na boisku sportowym LKS
„Zorza” zamontowano takie same „łapacze”, odnowiono
szatnię wraz z infrastrukturą, utwardzono parking,
a ostatnio rozpoczęto budowę ogrodzenia całego boiska.

Remont kładki na rzece Mleczka

Przy drogach gminnych dokonano drobnych remontów
poboczy oraz niezbędnych odwodnień.
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Nowo powstałą drogę gminną Jagiełła – Wólka
Ogryzkowa odkrzaczono, wyrównano pobocza oraz
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częściowo wykopano rowy, dalsze prace będą
wykonywane w najbliższych miesiącach. Rozbudowano
również
infrastrukturę
wodno
–
kanalizacjną.
Wybudowano nowy odcinek wodociągu do miejscowego
cmentarza i osiedla pod lasem, gdzie również
doprowadzono sieć kanalizacyjną. Działki w kierunku
Małej Jagiełły również uzbrojono w sieć kanalizacyjną.
W Tryńczy roboty prowadzone były w budynku Urzędu
Gminy, gdzie dokonano remontu pomieszczeń na piętrze.
W Zespole Szkół wykonano remont generalny jednego
skrzydła, gdzie wymieniono instalacje wodno kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną.
W salach wymieniono posadzki na wykładzinę
z elastycznego PCV, na korytarzach położono posadzki
z płytek gresowych. Wszystkie sufity i ściany zostały
wyszpachlowane i pomalowane w różnych kolorach.

W Wólce Ogryzkowej przed budynkiem WDK również
nasadzono nowe krzewy ozdobne, a zorganizowaną
imprezę pod nazwą „Piknik rodzinny” pracownicy
obsługiwali od strony technicznej.
W Wólce Małkowej w budynku WDK w okresie
jesiennym przeprowadzono remont sali. Wykonano nowy
sufit podwieszany wraz z instalacją elektryczną.
Odnowiono ściany poprzez szpachlowanie, malowanie
i nałożenie tynków ozdobnych oraz parkiet który
wycyklinowano i pomalowano lakierem. Wymieniono
drzwi zewnętrzne, a pozostałą stolarkę odnowiono.

Sufit podwieszany w WDK Wólce Małkowej

W sposób szczególny zakład dbał o porządek
i estetykę na terenie całej gminy.

Wyremontowane pomieszczenie klasowe

Przy remizie OSP utwardzono parking i nasadzono
krzewy ozdobne.
Również rondo w Tryńczy było na bieżąco utrzymywane,
a ostatnio w nowy sposób zagospodarowane - nasadzono
krzewy ozdobne.

W okresie wiosennym we wszystkich miejscowościach
dokonano naprawy istniejących chodników. Przystanki
autobusowe murowane zostały wyremontowane, szklane
wiaty przystankowe wymyte, a tablice ogłoszeniowe
wyczyszczone.
W okresie letnim wszystkie place i najmniejsze
skwery były przez pracowników na bieżąco koszone
i sprzątane.

Nasadzone krzewy ozdobne na rondzie

Pracownicy zakładu obsługiwali imprezy odbywające się
na placu przy Urzędzie Gminy tj. „Dni Gminy Tryńcza”,
„Piosenka biesiadna”, „Dożynki gminne”, a niedawno
obchody „Dnia Niepodległości” w miejscowym parku.

Koszenie trawy w parku

Wzdłuż dróg gminnych obcinano gałęzie oraz

Echa znad Sanu i Wisłoka
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likwidowano
zakrzaczenia,
pobocza
naprawiano
i koszono. Chodniki czyszczono i pryskano środkami
chwastobójczymi.

Volkswagen Transporter

W roku 2011 zwiększył się również park
sprzętowy. Przybył samochód Volkswagen Transporter
przeznaczony dla brygady konserwatorów wod. - kan.,
ciągniczek do odśnieżania chodników oraz kosiarka
bijakowa do poboczy jak również inny drobny sprzęt.

Kosiarka bijakowa

Tytuła Władysław

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

AKCJA KAMIEŃ
W okresie od października do grudnia 2011r.
Zakład Komunalny przewiózł 4 000 ton kamienia, który
Gmina Tryńcza pozyskała od PKP w zamian
za wyremontowanie przejazdu kolejowego w Wólce
Małkowej. Tłuczeń pochodzący z przesiewów kolejowych
transportowany był z okolic
stacji kolejowej
w Przeworsku dwoma ciągnikami z przyczepami
i wynajętymi samochodami, a załadunku dokonywała
koparko - ładowarka JCB. Kamień rozwożony był do
wszystkich miejscowości gminy, gdzie częściowo został
wykorzystany do remontu dróg dojazdowych. Większość
jednak jest składowana i będzie wykorzystana w okresie
wiosennym do dalszego remontu dróg i poboczy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRYŃCZY ZAPRASZA OSOBY
KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
KTÓRE NIE PRACUJĄ I SĄ BEZROBOTNE,
NIEPEŁNOSPRAWNE, NIEAKTYWNE
ZAWODOWO DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TRYŃCZA”
Współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY
PROFESJONALNE SZKOLENIA
I WSPARCIE SPECJALISTÓW
Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane:







Składowanie kamienia

Tytuła Władysław

bezpłatne szkolenie
zwrot kosztów dojazdu
materiały szkoleniowe
catering
certyfikaty po zakończeniu szkoleń
pomoc finansową w formie zasiłków

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy lub
pod numerem telefonu – 16 642 17 32.
Czekamy na zgłoszenia do 31.01.2012 r.
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DEMOGRAFIA W GMINIE TRYŃCZA
Ogólna liczba mieszkańców w Gminie Tryńcza na
dzień 5 grudnia 2011 roku wynosiła 8425 osób. Jest nas
o 36 osoby mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Poniższe diagramy przedstawiają liczbę urodzeń
oraz zgonów w latach 2010-2011 w poszczególnych
sołectwach.

W całej gminie związek małżeński zawarło
50 par, w tym prawie połowę w parafii w Gniewczyna.

W porównaniu z 2010 r. liczba małżeństw wzrosła
o 4 śluby cywilne.

Ryszard Matyja

Echa znad Sanu i Wisłoka
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KALENDARIUM PRACY GOPS

W BECIKOWYM ZMIANY
Od 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywać nowe
zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). Kobiety,
które urodzą dziecko po 1 stycznia 2012 r. muszą
posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W przypadku braku
właściwego zaświadczenia w/w dodatki nie będą
przysługiwać.
Ewa Siuśta

OTWÓRZMY SERCA DLA KACPERKA
Pomóżmy mu w walce z chorobą. A oto fragment
informacji ze strony internetowej mamy chorego
Kacperka Kaniewskiego z Wólki Ogryzkowej: „Mam na
imię Gośka. Jestem mamą 3,5 letniego Kacperka chorego
na białaczkę limfoblastyczną. Choroba dziecka, jak i dla
każdego człowieka, tak i dla nas była ogromnym
zaskoczeniem. Wraz z mężem byliśmy na etapie stawiania
pierwszych kroków, w kierunku usamodzielnienia się.
Los jednak pokrzyżował nam plany „zrzucając” na nasze
barki chorobę... Dziś jest już 4 miesiące po przeszczepie.
Ogólnie ma się dość dobrze. Jedynie próby wątrobowe są
jak zwykle wyższe”.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w dalszym
leczeniu i rehabilitacji dla małego Kacperka, który
wymaga kosztownego leczenia i stałej kontroli lekarskiej
w Krakowie.
Dane
kontaktowe
rodziny:
Małgorzata
Kaniewska, tel. 785 976 562. Środki na leczenie
i rehabilitację dziecka można przekazywać na adres:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 lub
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,
z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacje
Kaniewski Kacper 13103.
(Artykuł powstał za zgodą i autoryzacją Pani Małgorzaty
Kaniewskiej).

Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom
społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające
niejednokrotnie szczególnego zaangażowania. Na
co dzień pracownicy Ośrodka zajmują się realizacją
ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi
i alimentacyjnymi, a także stypendiami. Organizowana
jest również pomoc w postaci dystrybucji żywności oraz
odzieży. Świadczona jest także pomoc w postaci
dożywiania dzieci i młodzieży w szkole. Nad realizacją
tych zadań czuwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tryńczy – Jolanta Flak.
Tym zajmowaliśmy się w 2011 roku:

JUŻ PŁYWAM
Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy 10-godzinny
cykl nauki pływania dla 30 dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywały
się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku.
Uroczyste zakończenie miało miejsce 5 lutego 2011 r.,
podczas którego młodzi pływacy otrzymali z rąk wójta
gratulacje, dyplomy i upominki. Następnie zostało
wykonane pamiątkowe zdjęcie z rodzicami i opiekunami,
którzy w tym dniu z widowni mogli podziwiać
poczynania swoich pociech. Dziękujemy serdecznie
sponsorom: Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych
w Jarosławiu oraz Piekarni Jerzego Zagórskiego
w Tryńczy.

Nauka pływania pod okiem instruktora



Z WIELKANOCNYMI ŻYCZENIAMI

Młodzież szkolna i pracownicy socjalni w ostatnim
tygodniu postu odwiedzili 40 osób starszych, a także
samotnie mieszkających z terenu naszej gminy.
Własnoręcznie wyplecione koszyki wielkanocne zrobione
pod okiem nauczyciela na zajęciach „Koła zainteresowań
podtrzymywania tradycji regionu”, stroiki, kartki
z życzeniami wykonane przez dzieci oraz drobne paczki
z artykułami spożywczymi przygotowane przez nasz
Ośrodek sprawiły ogromną radość osobom odwiedzanym.

Agata Kaszuba
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objętych zostało 12 osób, chętnych do zmiany własnej
sytuacji życiowej poprzez reintegrację społeczną
i zawodową.
Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztacie
kompetencji społecznych, indywidualnych i grupowych
spotkaniach z doradcą zawodowym, w kursach
zawodowych. Korzystali z pomocy finansowej w formie
zasiłków celowych i okresowych.
Ogólny koszt realizacji projektu wynosi 132 588,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej –
118 666,26 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny
gminy.

Z wizytą w Jagielle



KRAMIK WZAJEMNEJ POMOCY
Pośredniczymy w wymianie informacji dotyczących
przedmiotów używanych, a będących w dobrym stanie
technicznym (np. tapczan, fotel, odzież itp.). Przedmioty
nadające się do dalszego użytku zostaną oddane
nieodpłatnie i stanowią formę pomocy dla osób
w potrzebie.

DORADCA ZAWODOWY Z POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY
Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
na
mocy
porozumienia
świadczy
co miesiąc bezpłatną i fachową pomoc w postaci:
- analizy wykształcenia, doświadczenia, przebytych
szkoleń i doświadczenia zawodowego klienta pod kątem
aktualnego rynku pracy,
- weryfikuje zainteresowania, umiejętności, cechy
osobiste i możliwości fizyczne,
- prezentuje określonych pracodawców,
pomaga
sporządzić
dokumenty
aplikacyjne
i przygotowuje do rozmowy z pracodawcą.

Uczestniczka projektu na kursie
gastronomii z obsługą przyjęć”

zawodowym

„Kucharz

małej



POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Od marca br. realizujemy stypendia socjalne. W
roku szkolnym 2011/2012 wpłynęło 180 wniosków. Na
realizację tego zadania w roku 2011 zostały przeznaczone
środki w kwocie: 53 833,75 zł w tym wkład własny
gminy 10 766,75 zł. Z tej formy pomocy mogą korzystać
rodziny, których dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty określonej w art. 90 d ust. 7 ustawy
o systemie oświaty, tj. 351,00 zł.

Poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego



CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE
TRYŃCZA
Projekt ten skierowany jest do osób mieszkających na
terenie gminy Tryńcza, które nie pracują, są w wieku
aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej.
Wsparciem w ramach projektu

Rozliczyć się można np. z zakupu podręczników i przyborów szkolnych.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Od 1 lipca 2011 r. realizujemy nowe zadanie,
a mianowicie
prowadzimy
Gminną
Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która swoją
siedzibę ma w dawnej szkole w Wólce Małkowej.
Z policyjnych statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną
przemocy jest właśnie nadużywanie alkoholu, dlatego też
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 14 czerwca
2011 r. powołał „Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Tryńcza na lata 2011-2015”. Jego zadaniem
jest w szczególności niesienie pomocy osobom
pokrzywdzonym, profilaktyka zjawiska przemocy, a także
uwrażliwienie lokalnej społeczności na w/w problemy.
Program ten wdrażany jest we współpracy z lokalnymi
instytucjami, placówkami i innymi podmiotami
zajmującymi się problematyką rodzinną.

Dziękujemy
Komunalnemu
Zakładowi
Budżetowemu w Tryńczy za przywiezienie towaru oraz
okolicznym mieszkańcom za pomoc w jego załadunku
i rozładunku.

SADZIMY I WYKOPUJEMY WARZYWA
Na wiosnę został zagospodarowany nieużytek
rolny będący własnością gminy
i zasadzono na
nim przy współpracy z Komunalnym Zakładem
Budżetowym 60 arów ziemniaków oraz innych
warzyw. Po okresie zbiorów zostało zasiane zboże.
Oprócz ziemniaków, w przyszłym roku będziemy mieć
własną mąkę. Wiosną mamy zamiar poszerzyć areał
uprawy na inne sołectwa w naszej gminie. Pielęgnacją
oraz wykopkami warzyw zajmowały się osoby bezrobotne
– podopieczni GOPS.

„Wykopki”
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Wólce Małkowej



POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Dzięki współpracy z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej
najbardziej
potrzebujący
wsparcia
społecznego mieszkańcy naszej gminy korzystają
z dodatkowej pomocy – żywności. Do tej pory od
początku roku sprowadziliśmy prawie 9 ton artykułów
żywnościowych.



DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole
przysługuje rodzinom, w których dochód w rodzinie nie
przekracza 526,00 zł na osobę oraz gdy występuje jeden
z powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, sieroctwo,
zdarzenie losowe, wielodzietność, długotrwała choroba,
alkoholizm. Z tej formy pomocy od początku roku
skorzystało już 384 dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łączna kwota
Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na rok
2011 to 281 100,00 zł natomiast udział środków własnych
gminy - 56 220,00 zł


WIZYTA BOŻONARODZENIOWA U OSÓB
STARSZYCH I SAMOTNYCH.

Agata Kaszuba

Dostawa żywności wraz z rozładunkiem
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ŚPIEWALI MARYI

WYSTAWILI SWOJE PRACE

Kościół Parafialny p.w. Św. Mateusza
w Gniewczynie Łańcuckiej w ostatnią niedzielę
października rozbrzmiewał śpiewem Pieśni i Piosenek
Maryjnych. Organizatorem corocznych koncertów jest
Trynieckie Centrum Kultury. W tym roku udział
w koncercie wzięli Chór z Gniewczyny, Zespół „Zośki”
oraz duet „H&Z”.

W Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej 17 listopada br. odbyło się VIII Spotkanie
Twórców Ludowych. Na przygotowanej przez artystów
wystawie można było obejrzeć m.in.: haft krzyżykowy,
koronkarstwo, szydełkowanie, malarstwo, rzeźbę, wyroby
ze sznurka, kwiaty wykonane z papieru i krepiny oraz
gorsety ludowe.
Zwiedzający mogli porozmawiać z artystami o ich
inspiracjach, metodzie i technice wykonywanych prac.
Goście byli zdumieni pomysłowością twórców oraz
różnorodnością wystawionych prac.

Chór z Gniewczyna Łańcuckiej

- Poprzez organizację koncertów chcemy ukazać piękno
pieśni i piosenek Maryjnych, zainteresować publiczność
wykonawstwem tych utworów oraz zaprezentować
dorobek artystyczny zespołów – mówił Dyrektor TCK
Henryk Chruściel.
Przemysław Górski

WSPÓŁPRACA Z KGW
Biorąc pod uwagę duże znaczenie Kół Gospodyń
Wiejskich
dla
lokalnych
społeczności, zostało
zorganizowane w dniu 24 listopada br. roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy spotkanie z KGW z terenu
gminy, sołtysami, radnymi oraz pracownikami Urzędu
Gminy. Celem spotkania było omówienie spraw
związanych z wynajmem Wiejskich Domów Kultury,
zrzeszania
się
Kół
Gospodyń
Wiejskich
w stowarzyszenia, współpraca gminy z KGW oraz
pozyskiwania środków unijnych. Inicjatorem spotkania
był wójt gminy Ryszard Jędruch.

Wystawa prac

- Każda praca ma w sobie coś wyjątkowego. Przy
każdej warto się zatrzymać dłużej, by podziwiać warsztat
artysty i pomyśleć chwilę nad sensem dzieła - powiedziała
Bogusława Pysz.

Autorzy wystawionych prac

W części artystycznej wystąpił zespół „Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej. Wszyscy twórcy ludowi
otrzymali upominki ufundowane przez wójta gminy oraz
Trynieckie Centrum Kultury. Organizatorzy podziękowali
i pogratulowali wszystkim artystom, którzy wystawili
swoje prace. O stronę kulinarną, poczęstunek dla
zgromadzonych twórców ludowych oraz zaproszonych
gości zadbało KGW z Gniewczyny Łańcuckiej.

Spotkanie z KGW w Urzędzie Gminy

Przemysław Górski
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Przemysław Górski
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SUKCESY KULTURALNE 2011 ROKU
Dobiegający końca rok działalności kulturalnej nie był
uboższy od poprzednich lat. TCK współpracując ze
szkołami, bibliotekami, KGW, Sołectwami, OSP,
organizacjami sportowymi zorganizował w 2011 r.
30 różnego rodzaju imprez kulturalnych, kulturalne –
rekreacyjnych i sportowych.

amatorskich
zespołów
artystycznych
i solistów.
Niejednokrotnie prezentowaliśmy osiągnięcia kulturalne
na szczeblach rejonowych i ogólnopolskich. Były to
eliminacje, przeglądy, festiwale, konkursy oraz koncerty.
Do tegorocznych sukcesów można zaliczyć zdobycie
czołowych nagród przez Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej. Były to m.in. II miejsce na
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie. Nagroda
główna (Grand Prix) na Przeglądzie Kolędniczym
w MOK w Przeworsku. II miejsce na Eliminacjach
w Dubiecku,
I miejsce na Przeglądzie Zespołów
Śpiewaczych
w
Tyczynie,
nagranie
Pieśni
Wielkopostnych w skansenie w Markowej przez TVP
Rzeszów oraz otrzymanie nagrody Zarządu Województwa
Podkarpackiego za całokształt działalności. Podczas
przeglądów w Dubiecku, Pawłosiowie, Łące nagrody
(II miejsca) otrzymała Kapela Ludowa.

Wręczenie nagrody „Dolanom”

Były to m.in. koncerty kolęd w Kościołach i kaplicach,
spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia
Matki, konkursy wokalne (Ukryte talenty), poetycko –
literackie, poezji śpiewanej, spotkania twórców ludowych,
Przegląd pieśni i piosenki Maryjnej oraz różnego rodzaju
akademie z okazji rocznic i świąt państwowych.
Do imprez, które skupiały największą liczbę uczestników
można zaliczyć m.in. Kiermasz Palm i Pisanek
Wielkanocnych (Tryńcza), uroczystości związane
z beatyfikacją Jana Pawła II (Tryńcza, Gniewczyna
Łańcucka),
Bieg Wiosny (Gniewczyna Tryniecka),
Powitanie lata (Ubieszyn), Dni Gminy Tryńcza (Tryńcza
– zespół VIDEO i Toples), V Przegląd Piosenki
Biesiadnej i Gawędy (Tryńcza), Rozgrywki Piłkarskie
o Puchar Wójta Gminy Tryńcza (Jagiełła), Dożynki
Gminne (Tryńcza), Pożegnanie lata (Głogowiec), Święto
Pieczonego Ziemniaka (Gniewczyna Łańcucka) i Jesienny
Piknik Rodzinny (Wólka Ogryzkowa).

Koncert zespołu VIDEO

Staraliśmy się także promować dorobek artystyczny
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Finał „Przeglądu Piosenki Biesiadnej”

Czołowe miejsca w przeglądach uzyskała też Zofia Sokół
(Dubiecko II miejsce, Zabajka I miejsce). Brała również
udział w widowisku Wesele Rymanowskie, śpiewając
pieśni weselne. Sukcesem było też zdobycie II miejsca
przez zespół „Śpiewające Zośki” w Przeglądzie Piosenki
Biesiadnej w Tryńczy oraz zdobycie III miejsca przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tryńczy w Przeglądzie
Orkiestr Dętych w Brzozowie.

Dożynki 2011

Echa znad Sanu i Wisłoka

Oprócz sukcesów na niwie kulturalnej zespoły artystyczne
występowały z różnymi koncertami poza granicami naszej
gminy m.in. na Koncercie Kolęd w Strzelczyskach na
Ukrainie (Chłopaki ze Starej Paki i Dożynkach
Gminnych - Jagiellanie).

naszych zespołów. Słowa podziękowania składamy także
wszystkim
amatorskim
zespołom
artystycznym,
uczestnikom kół zainteresowań, sołectwom, KGW,
jednostkom
OSP,
organizacjom
sportowym
za dotychczasową współpracę i udzieloną pomoc.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie
finansowe i rzeczowe. Życzymy wszystkim zdrowia,
sukcesów i niegasnącego zapału do pracy w 2012 roku.
Henryk Chruściel

POETYCKIE SPOTKANIE

Piknik rodzinny w Jagielle

Działająca przy TCK komórka ds. Promocji
Gminy
dokumentuje każdą imprezę, współpracuje
z mediami (prasa, radio, TV) i każdorazowo przesyła
informacje z różnych wydarzeń kulturalnych. Wszelkie
informacje o wydarzeniach i przedsięwzięciach, które
dzieją się w naszej gminie zamieszczane są na bieżąco na
stronie internetowej gminy Tryńcza. Przygotowujemy
wnioski o pozyskanie środków unijnych. Efektem tego
było pozyskanie środków m.in. na organizację warsztatów
rękodzielniczych w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej
i wydanie albumu o twórcach ludowych (Projekt „Ocalić
od zapomnienia”), zakup jednolitego umundurowania
i wyposażenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy
oraz zakup mobilnej sceny plenerowej, która niezbędna
jest przy organizacji imprez plenerowych.

W Klubie „Piwnica” Centrum Kulturalnego
w Przemyślu po raz siedemnasty w ostatni czwartek
października br. spotkała się liczna grupa poetów
ludowych oraz osób zajmujących się twórczością
poetycką. W spotkaniu wzięła udział mieszkanka naszej
gminy pani Stefania Groch z Gorzyc. Poeci prezentowali
swój dorobek artystyczny. Każdy w kilku słowach
opowiadał o swojej twórczości, a także prezentował jeden
własny wiersz. Całe spotkanie przebiegało w przyjaznej
i ciepłej atmosferze. Pani Stefania Groch jest emerytką,
ale wcale nie skarży się na nudę.

Prezentacja wiersza

Uczestnicy „Biegu Wiosny”

Organizując większe imprezy plenerowe, staramy
się pozyskiwać środki od sponsorów, przedsiębiorców
i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie
naszej gminy i poza jej terenem. Pragniemy złożyć
serdeczne podziękowanie Radzie Gminy i wójtowi gminy
Tryńcza za współpracę i przyznanie nam środków
finansowych na działalność kulturalną i promowanie

- Zawsze znajduję sobie jakieś zajęcie - mówi. Ma wiele
zainteresowań: haftuje, wyszywa. Jednak szczególnie
miejsce w jej życiu zajmuje twórczość poetycka. Jest to
jej niecodzienna pasja. Wiersze pisze od wielu lat co roku
już od przeszło ośmiu lat uczestniczy w Spotkaniach
Poetów Ludowych w Przemyślu. Tak też było i w tym
roku. Podczas wspólnego poczęstunku przygotowanego
przez organizatorów nastąpiła wymiana zdań i rozmowy
na temat twórczości oraz zapoznawanie się z nowymi
uczestnikami.
Na
koniec
wszyscy
otrzymali
okolicznościowe dyplomy i tomiki wierszy.
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Henryk Chruściel
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MIKOŁAJKOWY PRZEGLĄD POEZJI

ZABAWA ANDRZEJKOWA W WDK

Soliści oraz zespoły wokalne wzięły udział
w tegorocznym Mikołajkowym Przeglądzie Poezji
„Wierszem Śpiewane”, który odbył się 6 grudnia br.
w sali Trynieckiego Centrum Kultury.

Andrzejki obchodzone są w Polsce w noc z 29 na
30 listopada, czyli w Wigilię dnia św. Andrzeja. Jest to
wieczór wyjątkowy, gdyż zgodnie z tradycją św. Andrzej
uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać,
jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy...

Impreza ta ma na celu promocję dziecięcej
i młodzieżowej twórczości artystycznej, stworzenie
możliwości debiutu uzdolnionym młodym wykonawcom,
a także popularyzację śpiewania piosenek. Uczestnicy
wykazali się dużym profesjonalizmem. Ich umiejętności
wokalne stały na wysokim poziomie, co zapewne
wymagało wiele pracy i ćwiczeń pod okiem nauczycieli
Przegląd
piosenek
w wykonaniu młodych
wokalistów
stworzy
możliwość prezentacji
zespołom i solistom, był
też
okazją
do
wspaniałej
zabawy
i integracji. Wszelkie
konkursy
muzyczne,
prezentacje
wokalne
służą
odkrywaniu
i rozwijaniu talentów,
są
też
zapewne
początkiem „ drogi do
gwiazd”
–
mówiła
Dyrektor ZOSiP, Beata
Tołpa
Jedna z wykonawczyń

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i nagrodami
rzeczowymi oraz słodyczami od Świętego Mikołaja.

Co przyniesie przyszłość?

Wieczór Andrzejkowy odbył się 23 listopada br. w WDK
w Gniewczynie Łańcuckiej, na którym to młodzież dzięki
wróżbom mogła dowiedzieć się, co ich czeka
w przyszłości. Tradycyjnie odbyło się lanie wosku,
wróżenie z czterech kubków, wróżenie z serca
z wypisanymi imionami dziewczyn i chłopców oraz wiele
innych zabaw. A ponieważ współczesne "andrzejki" nie
mogą odbyć się bez zabawy przy muzyce, na koniec
odbyła się dyskoteka. Organizatorem imprezy byli
pracownicy Trynieckiego Centrum Kultury.
Przemysław Górski

ŚWIĘTY MIKOŁAJ U 100-LATKI.
W przeddzień Św. Mikołaja pracownicy Urzędu
Gminy Tryńcza tj. sekretarz Bogusława Kornak i z-ca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ryszarda Matyja
złożyli życzenia na zbliżające się święta i wręczyli
prezenty Jubilatce. Należy przypomnieć, że Julia Mazur
pochodzi z Gniewczyny Trynieckiej i swoje setne
urodziny obchodziła 8 marca br. Jeszcze raz dostojnej
jubilatce życzymy dużo zdrowia i „Dwieście lat” .

Uczennice klasy drugiej z Tryńczy

Przemysław Górski
Mikołaj nie zapomina o nikim

Ryszard Matyja
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WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011
Koniec
roku
kalendarzowego
to
czas
podsumowań także w oświacie. W roku szkolnym
2010/11 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego po ukończeniu
klasy szóstej oraz egzaminu gimnazjalnego na
zakończenie edukacji w gimnazjum. Należy zaznaczyć,
że w gimnazjum egzamin dotyczył „starej” podstawy
programowej, zatem rozszerzonego kanonu lekturowego
z przedmiotów humanistycznych. Po raz ostatni
uczniowie rozwiązywali arkusze zadań wg niezmienionej
formuły.
Poniżej
przedstawione
zostały
wykresy
obrazujące średnie wyniki uzyskane przez uczniów
poszczególnych szkół.
Wynik staninowy szkół podstawowych z terenu gminy

Stanin 1 najniższy – 4 % ogółu wyników
Stanin 2 bardzo niski – 7% ogółu wyników
Stanin 3 niski – 12% ogółu wyników
Stanin 4 niżej średni – 17% ogółu wyników
Stanin 5 średni – 20% ogółu wyników
Stanin 6 wyżej średni – 17% ogółu wyników
Stanin 7 wysoki – 12% ogółu wyników
Stanin 8 bardzo wysoki – 7% ogółu wyników
Stanin 9 najwyższy – 4% ogółu wyników

Wynik egzaminu, jaki uzyskali
gimnazjalnych z terenu gminy.

uczniowie

szkół
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Średnie wyniki uzyskane przez uczniów gimnazjów
w części matematyczno- przyrodniczej:
Gniewczyna Łańcucka- 22,53; Gorzyce- 32,49; Tryńcza24,69. Dla porównania w województwie średnia wyniosła
24, 39.
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Beata Tołpa

M. Matuszek

SZKOŁY CORAZ ŁADNIEJSZE
O tym, że szkoły w gminie wyglądają coraz ładniej
wiedzą nie tylko uczniowie, rodzice uczęszczający na
wywiadówki, ale cała społeczność. W ostatnim czasie
z budżetu gminy przeznaczono pokaźną kwotę na remont
i wyposażenie poszczególnych placówek oświatowych.
Niewątpliwie podziękowania należą się wójtowi gminy,
ale też radnym Rady Gminy, którzy z wielki
zrozumieniem podchodzą o spraw gminnej oświaty.
Zakres prac był w tym roku ogromny i przedstawia się
następująco:
-Zespół
Szkół
w
Gniewczynie
Łańcuckiej:
kompleksowy remont 5 sal lekcyjnych, 2 sal dla
oddziałów „0”, malowanie korytarzy, zakup ławek,
szafek, biurek, wymiana drzwi w hali sportowej;
-Zespół Szkół w Tryńczy: kompleksowy remont części
„B” z korytarzami, zakup ławek, szafek, biurek;
-Zespół
Szkoły
Podstawowej
i
Przedszkola
Samorządowego w Jagielle: obłożenie pytkami ścian
korytarza, położenie płytek podłogowych w korytarzu
i
przy
wejściu
do
sali
gimnastycznej;
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie:
-zainstalowanie bojlera na ciepłą wodę.

Klasa w Gniewczynie Łańcuckiej

Inwestycje w oświacie to:
- winda w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej za
100 000 zł,
- budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Gorzycach za
3,5 mln. zł.
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Beata Tołpa
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NOWA PODSTAWA,

DLA TYCH, CO ODESZLI

NOWA FORMUŁA

W tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich
Świętych uczniowie szkół wraz
z wychowawcami
odwiedzili cmentarze. Najmłodsi udali się na nekropolie
parafialne w Tryńczy, Gorzycach, Gniewczynie
Łańcuckiej, Jagielle a gimnazjaliści na groby poległych
w czasie I i II wojny światowej. Na terenie gminy
znajduje się kilka zbiorowych mogił , gdzie spoczywają
żołnierze, ale też ofiary obu światowych wojen.

Przed tegorocznymi trzecioklasistami wielki czas
próby. W kwietniu 2012 roku czekają ich egzaminy
gimnazjalne na zakończenie kolejnego etapu edukacji, ale
w zmienionej formie. Od 1 września 2009 roku rozpoczęli
bowiem naukę i pod okiem nauczycieli realizowali nową
podstawę programową.
24 kwietnia gimnazjaliści zasiądą o godz. 9.00 do
pisania testu z historii i WOS (60min.), a o 10.45 z języka
polskiego (90 min). 25 kwietnia odbędzie się egzamin
z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. 60 min.
trwać będzie test z biologii, chemii, fizyki, geografii, a 90
min. egzamin z matematyki. Jak więc widać w obu tych
dniach egzamin składał się będzie z dwóch części. Z kolei
26 kwietnia będzie miał miejsce egzamin z języka obcego
nowożytnego.
Z każdej części uczeń maksymalnie może otrzymać
50 punktów. Suma zdobytych punktów oraz oceny ze
świadectwa zadecydują o przyjęciu do renomowanych
szkół. Stąd tak ważne, by do egzaminów przygotowywać
się nie w ostatniej chwili, a systematycznie przez okres
trzech lat, bo jak mówi stare przysłowie „ Z pustego
i Salomon nie naleje”. Warto zatem rozwiązywać testy,
stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Sprzątanie grobów

Opiekę nad tymi grobami sprawuje Komunalny Zakład
Budżetowy i młodzież szkolna. Wzorem ubiegłych lat
młodzież czyściła mogiły, a zwieńczeniem prac było
złożenie własnoręcznie przygotowanych
wiązanek
kwiatów i zapalenie zniczy. Tegorocznej akcji sprzątania
grobów przez szkolną młodzież towarzyszyła myśl
Wisławy Szymborskiej.
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im
płaci.”
Beata Tołpa

PROJEKTY DLA OŚWIATY

Egzamin próbny w ZS w Tryńczy

Dobrą praktyką są od lat egzaminy próbne.
W dniach 7-9 grudnia trzecioklasiści z gimnazjów naszej
gminy pisali próbny egzamin. Testy przygotowane zostały
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w celu
zapoznania uczniów z nową formą egzaminu.
Z pewnością wielu przekonało się, że mimo nowych
zasad rozwiązanie testu nie było takie trudne. Wyniki
będą przekazane wkrótce.
Beata Tołpa

Jednym z ciekawszych projektów jaki
zrealizowano w szkołach w minionym roku było aktywne
włączenie się uczniów w zbieranie informacji o dawnych
tradycjach naszego regionu. Dzięki zaangażowaniu
młodzieży i nauczycieli opracowano i wydano album
etnograficzny „Śladami tradycji”. W ramach tegoż
działania uszyto na potrzeby szkolnych grup teatralnych
i zespołów tanecznych stroje ludowe, szlacheckie
i obrzędowe, które zostały w części zaprezentowane
podczas Gminnego Dnia Dziecka.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom oświaty,
napisano i przedłożono do zatwierdzenia kolejne wnioski
dla pozyskania środków na realizację projektów
edukacyjnych takich jak:
indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III szkoły
podstawowej na kwotę 166 tys. oraz zajęcia sportowe dla
uczniów, których celem ma być powszechna nauka
pływania za 30 tys.
Wioletta Panek
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LEKCJA PATRIOTYZMU
„To, co przeżyło jedno pokolenie drugie przerabia
w sercu i pamięci …”
Pamięci tych, którzy oddali życie za wolność
ojczyzny dedykowane były
uroczystości Dnia
Niepodległości w Tryńczy. We mszy św. w intencji
ojczyzny, oprócz władz samorządowych, radnych,
przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej
licznie
uczestniczyła młodzież wszystkich szkół z terenu gminy.

Stoimy przed Krzyżem Katyńskim, na którym
widnieje napis: Katyń, Golgota Wschodu. Jest on
symbolem naszej pamięci o Polakach, którzy w bestialski
sposób zostali wymordowani za to, że nosili polski
mundur, bronili swojej ojczyzny, byli patriotami
miłującymi Polskę…
Niech zatem Święto Niepodległości wzbudza w nas
zadumę, ale też pobudza ducha patriotyzmu !”

Imponująco wyglądał orszak uformowany
z pocztów sztandarowych poszczególnych szkół, OSP,
przedstawicieli władz i mieszkańców prowadzony
z kościoła przez harcerzy z pochodniami i młodzieżową
orkiestrę do „Parku katyńskiego”, gdzie pod Krzyżem
Katyńskim odbyła się druga część uroczystości.
W dowód pamięci i wdzięczności za wolną
ojczyznę pod Krzyżem zostały złożone wiązanki kwiatów
przez
wójta
gminy,
Przewodniczącego
Rady,
przedstawiciela środowiska kombatanckiego, Policji,
dyrektorów szkół. Zgromadzeni wysłuchali krótkiego
przemówienia wójta, który mówił:
Składanie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim

Następnie w programie artystycznym zaprezentowała się
młodzież z Zespołu Szkół w Tryńczy i Zespołu Szkół
w Gorzycach. Nie zabrakło pięknych wierszy i piosenek
o ojczyźnie. Mimo przenikliwego zimna wszyscy w
skupieniu wysłuchali montażu słowno - muzycznego. Na
zakończenie uczestnikom podano wojskową grochówkę.

Recytowali wiersze

„Spotykamy się dzisiaj, by świętować
93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszyscy jesteśmy świadomi wielkiej ofiary tych, którzy
na przestrzeni dziesiątek lat walczyli o wolność
Rzeczpospolitej. W naszej pamięci są zarówno wspaniali
bohaterowie- dowódcy powstańczych zrywów okresu
romantyzmu, jak i ci, którzy drogą dyplomatyczną
negocjowali warunki, na jakich ma powstać, ta co przez
123 lata nie umarła. Możemy sobie tylko wyobrazić jakaż
przed 93. laty była radość z odzyskanej wolności. Słowa
Polak i Polska wypowiadane były w tym czasie z dumą.
Wydawać się mogło, że
czas zaborów, kiedy
niejednokrotnie miłość do ojczyzny przepłacano krwią,
minął. Niestety okres międzywojenny pokazał szybko,
że znów kolejnemu pokoleniu przyjdzie walczyć
o ojczyznę. Wspaniali młodzi ludzie, biorąc wzór
patriotyzmu ze swych poprzedników, bronili wolości
kraju. I znów walka z najeźdźcami okazała się nierówna.

Występ młodzieży

Jak
Oświatowej:

powiedział

Przewodniczący

Komisji

- Była to piękna lekcja patriotyzmu.
Beata Tołpa
Podziękowania dla sponsorów:
Firmie Budowa Dróg i Mostów p. Babisiów
Panu Jerzemu Zagórskiemu
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SPRAWIAMY RADOŚĆ INNYM
Akcje charytatywne w Zespole Szkół w Gniewczynie
W odpowiedzi na apel Fundacji Podkarpackie
Hospicjum dla dzieci o pomoc w przygotowaniu
prezentów dla chorych dzieci i ich rodzeństwa
zorganizowaliśmy w listopadzie szkolną akcję
charytatywną ” Sprawiamy radość innym”.
Zaangażowanie się naszej szkoły w tak ważną
inicjatywę jest wyrazem solidarności z Podkarpackimi
fundacjami, a także z tymi, którzy na co dzień pomagają
chorym dzieciom i ich rodzinom.
Do udziału w akcji zaprosiliśmy uczniów, ich rodziców
i nauczycieli, którzy zintegrowali się w działaniu
i w miarę swoich możliwości wsparli akcję. Przez cały
listopad trwała zbiórka darów- uczniowie zachęcani
dobrymi przykładami dorosłych aktywnie uczestniczyli
w ich gromadzeniu, segregowaniu i pakowaniu. Zebrano
dużo darów, wśród których znalazły się: słodycze,
zabawki plastikowe, pluszowe, gry edukacyjne, ksiązki,
bajki, puzzle, zabawki grające zeszyty, długopisy, kredki
oraz kosmetyki dla dzieci: oliwki, kremy, szampony,
chusteczki nawilżające, pampersy, mydełka, pasty do
zębów, ręczniki, kocyki i inne.

kiermaszu świątecznego .Już rozpoczęto przygotowanie
kartek świątecznych i ozdób choinkowych. W twórczą
pracę angażują się dzieci
i nauczyciele.
Kupując ręcznie wykonane bombki, stroiki świąteczne,
pocztówki, można pomóc potrzebującym. Chcemy, żeby
te święta były wyjątkowe- podkreślają młodzi
wolontariusze
i już organizują akcję pomocy dla
swoich mniej zamożnych kolegów i samotnych
mieszkańców Gniewczyny. Zachęcają do przekazywania
artykułów pierwszej potrzeby, przyborów toaletowych,
szkolnych, artykułów spożywczych i słodyczy. Dobro
świadczone innym ma większą wartość od zniszczalnego
złoto od wszelkich skarbów. Dobro trwa na wieczność.

Pakowanie darów

Dary zostały przekazane Fundacji 28 listopada.
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci sprawuje
specjalistyczną opiekę nad 50 dziećmi z chorobami
nowotworowymi
oraz
innymi
nieuleczalnymi
i postępującymi schorzeniami. Są to często dzieci bez
stałej opieki rodziców.

Segregowanie zebranych artykułów

Trwająca przez miesiąc akcja była w naszej
szkole
ważnym
wydarzeniem
promującym
zaangażowanie na rzecz potrzebujących, wrażliwość na
potrzeby innych, chęć niesienia pomocy i współdziałanie.
Spełniła ważną rolę wychowawczą w kształtowaniu
postaw prospołecznych, a chorym dzieciom sprawi choć
odrobinę radości.

Nich w Wigilijny Wieczór opłatek i staropolska
kolęda połączy nasze myśli i serca wokół Słowa, które
„stało się Ciałem i zamieszkało między nami”

Zbliżają
się najpiękniejsze polskie Święta
Bożego Narodzenia. Jak co roku Szkolne Koło Caritas,
uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowują się do

Joanna Tytuła
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Tradycyjnie, po polsku, dzieląc się opłatkiem,
życzymy
wszystkim
ludziom
dobrej
woli
błogosławieństwa Bożego i szczęścia w Nowym Roku.
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Marta Dryś

ANDRZEJKI 2011

SPOTKANIE Z FIZYKĄ

W szkołach naszej gminy odbyły się zabawy
andrzejkowe. Jak nakazuje ludowa tradycja nie obyło się
bez wróżb i przepowiadania przyszłości. Worując się na
poprzednich pokoleniach, dziewczynki i chłopcy
postanowili dowiedzieć się, kim będą wybrańcy ich serc.
W Ubieszynie zaprezentowano nowszą wersję szukania
„drugiej połówki” czyli „randkę w ciemno” na wesoło.
W Jagielle uczniowie pokazali nie tylko najbardziej znane
obrzędy związane z laniem wosku, ale i te mniej znane,
jak choćby rzucanie łupiny orzecha za siebie do misy
z wodą, by potwierdzić, że pomyślane wcześniej marzenie
się spełni. Jeśli jednak łupina nie trafiłaby do wody,
życzenie się nie spełni. Po zakończonym programie
artystycznym każdy z uczestników mógł sobie powróżyć
u wróżbitek. W Tryńczy oprócz wróżb gimnazjaliści
bawili uczestników, przedstawiając skecze.

W piątek, 25 listopada 2011r., z inicjatywy
nauczycieli fizyki naszej szkoły, gościliśmy pracowników
naukowych Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu
Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej
w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu
wiedzy technicznej w regionie zostały przeprowadzone w
klasach II i III gimnazjum wykłady mające na celu
wzmocnienie procesu kształcenia przedmiotów ścisłych
(zwłaszcza fizyki) oraz popularyzację wiedzy technicznej.
Pan dr A. Osak przeprowadził dla klas IIb i IIIb
2 wykłady (każdy 2x45minut) nt. Odnawialne źródła
energii. Na zajęciach tych m.in. omówione zostały
główne źródła energii odnawialnej oraz przedstawiono
metody konwersji energii słonecznej i energii
geotermalnej. Równolegle w drugiej sali w tym samym
wymiarze czasowym wykłady dla klas IIa i IIIa n.t.
Fizyka w pytaniach i odpowiedziach prowadził pan dr W.
Chajec. Na zajęciach tych informacje teoretyczne
ilustrowane były pokazami fizycznymi. Największe
zainteresowanie uczniów wzbudziły doświadczenia
z krzesłem obrotowym oraz „magiczną szpulką”.
Oprócz wyżej wymienionych wykładowców
obecna była również pani dr hab. Agnieszka Chrzanowska
– koordynator projektu.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali
wykładów, uczestniczyli w doświadczeniach. Mieli
okazję przekonać się, że wszystko co nas otacza, to proste
zjawiska fizyczne, z których nie zawsze zdawali sobie
sprawę. Wielu z nich na poważnie myśli o tym, by
w przyszłości studiować przedmioty ścisłe, bo to kierunki,
które wiele wnoszą w rozwój techniki.

Andrzejkowe wróżby

W każdej ze szkół po oficjalnej części młodzież bawiła
się w rytm znanych melodii.

To była dobra zabawa

Fizyka nie jest taka trudna

Warto zaznaczyć, że w organizację Andrzejek aktywnie
włączyli się rodzice, którzy przygotowali pyszny
poczęstunek. Jednym słowem tradycji stało się zadość, bo
uczniowie dzięki staraniom nauczycieli i Rad Rodziców
bawili się znakomicie.

Mamy nadzieję, że nie było to tylko przypadkowe
spotkanie, bo naukowcy z Politechniki Krakowskiej
wyrazili chęć współpracy z naszą szkołą.
J. Chajec

Beata Tołpa
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PRZEDSZKOLA W GMINIE
W lipcu 2012 roku zakończy się projekt
skierowany do dzieci w wieku od 3-5 lat pod nazwą
Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne. Rodzi się więc
pytanie, jaka jest oferta edukacyjna dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Okazuje się, że alternatywa
istnieje. Na terenie gminy działa
Przedszkole
Samorządowe w Jagielle, w którym bezpłatną opieką
pedagogiczną otoczone są dzieci przez pięć godzin
w ciągu dnia. Rodzice pokrywają jedynie koszty
wyżywienia.
Oprócz tej placówki funkcjonują dwa przedszkola
niepubliczne. Jednym z nich jest Przedszkole
Niepubliczne S.S. Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Gorzycach oraz Przedszkole Niepubliczne „Wesoły
Skrzat” w Gniewczynie Łańcuckiej. Oba te przedszkola
nastawione są na dłuższą niż ośmiogodzinna opiekę nad
maluchami. Rodzice w tym przypadku ponoszą koszty
wyżywienia oraz każdego miesiąca uiszczają stałą opłatę
za pobyt dziecka w przedszkolu.

również leżakowanie dla odpoczynku. Organizujemy
ciekawe imprezy takie jak: Mikołajki, zabawa
karnawałowa, Dzień Dziecka, wycieczki, Jasełka, Dzień
Babci i Dziadka. Nawiązując do tradycji, tworząc
przyjazną atmosferę, pragniemy zmniejszyć do minimum
stres dziecka spowodowany rozłąką z rodzicami.
- Jakie jest wyposażenie obiektu i jego przystosowanie
do potrzeb maluchów?
- Posiadamy 2 duże sale dydaktyczne wyposażone
w nowoczesne meble, sprzęty, zabawki oraz pomoce
dydaktyczne dostosowane do wieku psychorozwojowego
dziecka. Meble przystosowane są do wieku i wzrostu
dzieci. Sale wyposażone są w kąciki tematyczne. Przy
każdej znajduje się łazienka z toaletami i umywalkami.
W jednej z nich jest
brodzik.
Pomieszczenia
w przedszkolu są bezpieczne, szatnia jest przestronna,
umożliwia swobodne przebieranie się dzieci.
Rodzice mają możliwość obejrzenia w tym miejscu prac
swoich pociech. Wystój jest niezwykle barwny, pełno na
ścianach bajkowych postaci. Mamy też dużą
i nowocześnie wyposażoną kuchnię.
- A otoczenie wokół budynku?
- Mamy duży ogród, który stwarza możliwość bezpiecznej
zabawy na świeżym powietrzu. Sporo w nim zieleni.
Atrakcją jest plac zabaw wyposażony w domek ze
zjeżdżalnią, w huśtawki i dużą piaskownicę.
- Czy liczna jest grupa wychowanków?
- Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, które tworzą grupę
mieszaną, w wieku od 2 do 5 lat. Marzy się nam jednak
dwie grupy w jednakowym wieku. Warunki są na
przyjęcie jeszcze 25 dzieci.

Maluchy podczas występu

- Jaki jest czas sprawowania opieki?

O tym, jakie warunki do opieki i rozwoju dzieci
stwarza przedszkole, dowiadujemy się od dyrektor
Przedszkola Niepublicznego w Gniewczynie Łańcuckiej,
Heleny Sikory.
Dlaczego warto właśnie do tego przedszkola posłać
dziecko?
- Nasze przedszkole jest obecnie placówką 1-oddziałową.
Zatrudniamy dwie wykwalifikowane nauczycielki. Panie
zachęcają podopiecznych do podejmowania różnorodnej
aktywności oraz sprzyjają rozwijaniu zainteresowań.
Pracujemy w oparciu o przewodnik metodyczny
„Czterolatek w przedszkolu” oraz „Zanim będę uczniem”.
Działania wszystkich pracowników skierowane są na
wychowanie
zdrowego,
aktywnego,
wrażliwego,
odpornego psychicznie i fizycznie dziecka przy
współudziale rodziców. Oferujemy zajęcia dydaktyczne
oraz zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii
i rytmiki. W planie ramowym dnia uwzględniliśmy
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- Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
od godz. 6:00 do 16:00. Dzieci otrzymują cztery posiłki:
08:30
–śniadanie,10:00drugie
śniadanie,11:00obiad,13:30- podwieczorek.
Jadłospis ustalany jest zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami.
Przez cały dzień dzieci mają dostęp do herbatki lub
kompotu.
Opłata
podstawowa
za
pobyt
dziecka
w przedszkolu wynosi 150 zł, plus dzienna stawka
żywieniowa 7 zł. Zapraszamy zainteresowanych
rodziców.
Beata Tołpa
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NASZA SZKOŁA TĘTNI ŻYCIEM…
Pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012 powoli
dobiega końca, więc warto podsumować i przeanalizować
dotychczasową działalność dydaktyczno – wychowawczą
Zespołu Szkół w Tryńczy. Jedno można na początek
powiedzieć, iż w naszej szkole dzieje się wiele.

- w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.
Oprócz tego nasza szkoła angażuje się w różnorodne
projekty i akcje m.in.:
- projekt unijny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy” , dzięki któremu szkoła wzbogaciła się
o nowe pomoce dydaktyczne;
- Europejski program „Owoce w szkole”, realizowany
przez Agencję Rynku Rolnego;
- program „Szklanka mleka”, realizowany przez Agencję
Rynku Rolnego;
- program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”,
którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy, na temat
zdrowia jamy ustnej;
- akcja „Bezpieczna droga”, czyli spotkania z policjantem;
- akcja „Góra grosza”;

Schola „Jutrzenka”

Uczniowie mają coraz lepsze warunki do nauki
i zabawy, co sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań, pasji
i zdolności, a to dzięki m.in. zajęciom dodatkowym,
realizowanym w ramach tzw. „godzin kartowych”, czy też
godzin wynikających z arkusza pracy szkoły, które
przeznaczane są na koła taneczne, zajęcia sportowe,
dodatkowe lekcje języków obcych,
wspomaganie
uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy mają trudności
w nauce. Prowadzone jest koło misyjne „Otwarte serca”,
którego celem jest pomoc osobom potrzebującym,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prężnie
działa schola
„Jutrzenka”, uświetniając swoimi
występami uroczystości szkolne oraz koło recytatorsko –
teatralne „Kameleon”. Dużym zainteresowaniem cieszy
się również Koło Podtrzymywania Kultury Regionu,
nawiązało ono współpracę z panią Grażyną Chomicz,
która uczy dzieci, jak wykonywać różnego rodzaju
przedmioty i ozdoby z bibuły, krepiny, masy solnej,
uczniowie ci co roku z okazji świąt zarówno
Wielkanocnych jak i Bożego Narodzenia, odwiedzają
osoby starsze z naszej gminy, wręczając im upominki
wykonane na tychże zajęciach.
Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju
konkursach i festiwalach organizowanych przez naszych
nauczycieli, jak i inne placówki oświatowe, m.in.:
- w Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki „Mikołaj
2011”w Kuryłówce – Martyna Niemirowska, zdobyła
wyróżnienie;

- akcja zbierania plastikowych nakrętek, na rzecz chorego
chłopca;
- „Starszy czyta młodszemu”, gdzie dzieci z klasy
II czytają przedszkolakom, ćwicząc tym samym własną
technikę czytania;
- akcja „Sprzątanie świata”, uświadamiająca uczniom
fakt, jak bardzo sami zaśmiecamy nasze najbliższe
środowisko i co należy zrobić, aby ten stan rzeczy
zmienić;
- przed dniem Wszystkich Świętych, uczniowie
zaangażowali się w porządkowanie cmentarzy zarówno
wojskowych, jak i cmentarza parafialnego;
- w najbliższym czasie planowane są kolejne akcje
angażujące dzieci i młodzież do wspólnego wysiłku
i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Przy szkolnej bibliotece działa „Koło Przyjaciół
Biblioteki”, tam również uczniowie spędzają czas,
czekając na autobus. Oprócz tego odbywają się lekcje
biblioteczne pt. „Książka moja przyjaciółka”.
Organizowane są wyjazdy do kina, teatru. We
wrześniu gimnazjaliści byli na wycieczce w Warszawie,
gdzie zwiedzili m.in. Sejm, natomiast w październiku
ruszyli trasą Kraków – Łagiewniki, Wadowice,
Oświęcim. Współpracujemy z Gminną Biblioteka
Publiczną, z galerią „Pod Aniołem”.

- w „Mikołajowym turnieju poezji śpiewanej”
organizowanym przez TCK w Tryńczy udział wzięło
9 uczennic klas I-III SP. oraz 3 uczennice gimnazjum;

Pod koniec września odbyła się pierwsza dyskoteka
szkolna, natomiast w listopadzie uczniowie bawili się na
zabawie andrzejkowej, przy dźwiękach zespołu „Metro”.
Wielkim zaangażowaniem wykazała się Rada Rodziców,
organizując w tym dniu poczęstunek dla dzieci
i młodzieży.

- odbyły się szkolne konkursy z wiedzy o naszym
patronie, konkurs na najciekawszy różaniec, konkursy
biblijne;

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby lekcje
były ciekawe, atrakcyjne, wykorzystują z związku z tym
sprzęt multimedialny, fachowe pomoce dydaktyczne,
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zapraszają na zajęcia interesujących gości.
Pamiętamy
też
o
ważnych
wydarzeniach
i uroczystościach, przygotowując szkolne apele, takie jak:
- święto Patrona Szkoły i Dzień Nauczyciela;
- dzień papieski;
- Narodowe Święto Niepodległości;
- 13 grudnia odbędzie się apel z okazji 30 rocznicy
ogłoszenia stanu wojennego;
- 22 grudnia cała szkoła spotka się tradycyjnie na
„opłatku” i jasełkach bożonarodzeniowych.

III EDYCJA PROGRAMU „ANIMATOR
– MOJE BOISKO ORLIK 2012”
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na „Orliku”
w Tryńczy rozpoczęły się 1 marca i trwały do 30
listopada. W zajęciach brały udział dzieci , gimnazjaliści
oraz młodzież i osoby dorosłe. Duża ilość sprzętu
sportowego jak i różnorodność boisk pozwoliła na
uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Wśród
chłopców jak zwykle największą popularnością cieszyła
się piłka nożna, natomiast dziewczęta najchętniej grały
w koszykówkę i piłkę
siatkową. Niezmiennym
powodzeniem cieszył się również tenis ziemny.

Jak widać nasza szkoła naprawdę tętni życiem, a po
szczegóły odsyłamy Państwa na naszą stronę internetową,
gdzie na bieżąco można śledzić działalność Zespołu Szkół
- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana Kantego
w Tryńczy www.zstryncza.itl.pl
Anna Walkiewicz

ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA
Jak każdego roku święty Mikołaj zawitał do szkół
naszej gminy. Przyniósł mnóstwo słodyczy zarówno
najmłodszym, czyli przedszkolakom jak i starszym tj.
gimnazjalistom. Przedszkolaki i uczniowi klas I-III
musieli zaprezentować się przed świętym piosenką,
a także odpowiadać na pytania. Prezentów jednak nie
zabrakło, a radość z odwiedzin była wielka.

W oczekiwaniu na prezenty

Drużyna dziewcząt

W III edycji programu ORLIK w Tryńczy był
centralnym miejscem życia społeczności Tryńczy oraz
miejscem, gdzie odbywały się konkursy, turnieje oraz
rozgrywki organizowane w ramach różnorakich imprez
takich jak: Dni Tryńczy, turnieje o Puchar Premiera
Donalda Tuska, Coca Coli, mistrzostwa Gminy Tryńcza
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, mecze
międzyszkolne i międzyklasowe. W ramach programu
Animator – Moje Boisko młodzież często brała udział
w turniejach organizowanych na innych Orlikach
w Gorzycach, Wólce Pełkińskiej czy też Gaci.
Systematyczne uczestnictwo w licznych zajęciach,
treningach zaczęło szybko procentować, czego dowodem
są liczne sukcesy zarówno dziewcząt jak i chłopców.
Największym sukcesem dziewcząt było zdobycie
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w piłce
nożnej. Ponadto zajęły one I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Leżajskiego w piłce nożnej juniorek. Chłopcy
natomiast zwyciężali w turniejach piłki nożnej
organizowanych na Orlikach w Tryńczy, Gaci i w Wólce
Pełkińskiej. Niestety, nie
da się nie zauważyć,
że popularność Orlika z roku na rok słabnie. Młodzież
coraz częściej wybiera łatwiejszy i wymagający mniej
wysiłku sposób na spędzenie wolnego czasu tj. Internet ,
gry komputerowe. ORLIK przegrywa niestety ze światem
wirtualnym. Potwierdzeniem spadku popularności Orlika
są dane statystyczne, na podstawie których stwierdzić
można, iż w zajęciach na Orliku w III edycji brało udział
mniej osób niż w latach poprzednich. Miejmy nadzieję,
że w przyszłej edycji Programu „Moje boisko Orlik 2012”
sytuacja ta ulegnie poprawie.

Wioletta Panek
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CHCEMY, BY BYŁO JAK W DOMU
Szkoła to nie tylko realizacja wytyczonych celów
dydaktycznych, przekazywanie uczniom wiedzy oraz
kształcenie umiejętności. To również, a może przede
wszystkim kształtowanie postaw oraz umiejętności
radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

Wspólne zajęcia integracyjne

Aby w naszej szkole uczniowie czuli się jak
w domu, staramy się organizować im jak najwięcej
ciekawych form spędzania wolnego czasu.
Wielką popularnością cieszą się w Jagielle
„klasowe biwaki w szkole”, organizowane od lat przez
wychowawców poszczególnych klas. Dzieci zbierają się
wtedy w szkole w piątkowe popołudnie i wspólnie bawią
się do południa w sobotę. Uwielbiają tę formę wspólnego
spędzania czasu. Razem z wychowawcą planują zajęcia
na podwórku szkolnym, w sali gimnastycznej oraz
w pracowni techniczno – plastycznej, gdzie przygotowują
różnorodne ozdoby do klas i innych pomieszczeń
szkolnych. Wieczorem przy ognisku pieką kiełbaski lub
wspólnie przygotowują posiłek w szkolnej kuchni.
Najwięcej frajdy sprawia im wspólnie spędzona noc
w szkolnej świetlicy, gdzie śpią na przygotowanych
wcześniej materacach. Takie klasowe spotkania uczą
planowania zajęć, obowiązkowości, współdziałania
w grupie i pogłębiają więzi między dziećmi.
Dzieci
chętnie
biorą
też
udział
w przygotowywaniu uroczystości szkolnych. Wraz
z nauczycielami i rodzicami przygotowują scenografię
i kostiumy, uczą się ról. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem,
pod
kierunkiem
nauczycieli
przygotowywali w tym roku szkolnym inscenizacje
związane z pasowaniem na ucznia klasy I, Świętem
Szkoły, Dniem Edukacji Narodowej, Świętem
Niepodległości, wróżby andrzejkowe. Pod kierunkiem
nauczyciela języka angielskiego przygotowały również
inscenizację „Happy Halloween”.
Wiele ciekawych przeżyć dostarczały im również
organizowane przez wychowawców w miesiącu wrześniu
klasowe spotkania przy ognisku, podczas których miały
możliwość uczestniczenia w ciekawych zabawach

rozgrywkach sportowych. Mogły również degustować
pieczony na ognisku chleb oraz kiełbaski. Ogniskom
towarzyszyły harcerskie piosenki.
Uczniowie klasy III spotkali się wraz
z wychowawczynią na klasowym pikniku oraz spotkaniu
kulinarnym pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”.
Podczas spotkania dzieci miały okazję zapoznać się
z przepisami wypiekania różnego rodzaju pieczywa oraz
samodzielnie przygotowywać ciasto na słodkie bułeczki.
Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były
także wycieczki. Od września zorganizowano trzy
wycieczki dla dzieci przedszkola oraz klas I – VI szkoły
podstawowej. Najwięcej wrażeń dostarczyła wycieczka
do
Skansenu
–
Muzeum
Kultury
Ludowej
w Kolbuszowej, gdzie uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w lekcji muzealnej, podczas której pod
okiem instruktorów wykonywali staropolskie ozdoby
świąteczne – „pająki”. Dzieci uczestniczyły również
w wycieczce do Jarosławia. Zwiedziły podziemną trasę
turystyczną, rynek starego miasta, muzeum oraz Klasztor
Sióstr Benedyktynek.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wyjazdy
do MOK w Przeworsku, gdzie dzieci z przedszkola oraz
uczniowie klas I – III spotkali się z aktorami Teatru
Dzieci i Młodzieży z Łodzi.

Wycieczka do skansenu

To
oczywiście
nie
wszystkie
atrakcje
zorganizowane dla dzieci naszej szkoły. O pozostałych
informujemy na naszej stronie internetowej. Organizacja
wszystkich wymaga wiele wysiłku, który wkładają
nauczyciele, dzieci oraz rodzice. Uważamy jednak, że
warto, gdyż uśmiechnięte buzie dzieci są dla nas
najcenniejszą zapłatą.
Andrzej Ruchała
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ROK 2011 W GMINNEJ BIBLIOTECE
W każdej instytucji kultury koniec roku kalendarzowego
jest czasem podsumowań, przemyśleń i układania planów
na kolejny rok. Szczególnie w takiej jednostce jaką jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy to ważny okres
w którym podsumowujemy miniony czas działalności
kulturalnej, wyciągamy wnioski i przygotowujemy plan
działalności na przyszłość.
W mijającym 2011 r. pracownicy biblioteki prowadzili
aktywną działalność kulturalną wśród społeczności
gminnej. Organizowali szereg przedsięwzięć, konkursów,
quizów i spotkań cyklicznych, mających stałe miejsce
w kalendarzu imprez kulturalnych oraz wdrożyli wiele
nowych pomysłów. Działalność galerii „Pod aniołem” im.
Stanisława Perykaszy, która znajduje się pod opieką
biblioteki już na stałe wpisała się do kalendarza
kulturalnego naszej gminy. Pracownicy biblioteki czynnie
włączali się również w działania na niwie sportowej,
propagując aktywny i zdrowy tryb życia poprzez turnieje
i konkursy sportowe itp.
Możemy pochwalić się ponad 300 aktywnymi
czytelnikami, którzy korzystają z księgozbioru 14 tysięcy
woluminów, stale uaktualnianego o nowe pozycje
książkowe. Wszystkie biblioteki na terenie gminy
posiadają komputery ze stałym łączem do Internetu, przez
co dostęp do informacji wirtualnej jest prostszy
i łatwiejszy. W br. pracownicy biblioteki organizowali
szereg spotkań plastycznych, kółek edukacyjnych, lekcji
bibliotecznych i quizów dla najmłodszych czytelników.
Dla nich organizowano konkursy pt. „Zaczarowany świat
bajek”, „Najpiękniejsza pisanka i palma wielkanocna”
i „ Ulubiona postać z bajki”. Z myślą o nich w bibliotece
odbywał się cykl spotkań o książce w ramach programu
„Cała Polska czyta dzieciom”. Naszym dzieciom czytały
s. Bogusława Dzika, Beata Tołpa – dyrektor ZOSiP, oraz
Jolanta
Flak
–
kierownik
GOPS
w Tryńczy.

Wycieczka rowerowa

Dużą popularnością wśród czytelników, w każdym wieku,
cieszyło się kółko szachowe prowadzone przez
Remigiusza Kubajewskiego. W każdy wtorek o godzinie
16.00 w bibliotece w Tryńczy spotykało się grono
miłośników tej nie najłatwiejszej, ale niezwykle
pasjonującej gry.
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Konkursem, który wpisał się na stałe do kalendarza
bibliotecznego był „Konkurs na najlepszego czytelnika
Gminy Tryńcza” poszerzony o wyróżnienia dla
najaktywniejszych czytelników biblioteki, którego finał
nastąpił w czasie Dni Gminy Tryńcza. Pracownicy
biblioteki czynnie włączyli się do propagowania
zdrowego stylu życia poprzez organizację różnych
turniejów sportowych m.in. VIII edycji turnieju pingponga o rakietkę Wójta Gminy Tryńcza, dnia sportowego
w czasie Dni Gminy Tryńcza 2011, a także wielu
wycieczek rowerowych połączonych z aktywnym
spędzaniem wolnego czasu. W okresie ferii zimowych
i wakacji drzwi gminnej biblioteki były zawsze otwarte
dla wszystkich. Organizowano ogniska, kuligi, spotkania
miłośników książki.

Wizyta w „Galerii pod Aniołem”

Pracownicy biblioteki pamiętali również o rocznicach
ważnych wydarzeń historycznych, organizując spotkania
i pogadanki edukacyjne. Istniejąca w filii w Gniewczynie
Łańcuckiej grupa recytatorsko – poetycka „Magazyn”
przygotowała i wystawiła kilka programów artystycznych
(m.in. „Program z okazji Święta Kobiet” i „Dnia
Niepodległości”) prezentowanych społeczności gminy.
Przed
świętem
1
listopada
we
wszystkich
miejscowościach porządkowano groby poległych
za ojczyznę. W mijającym roku pracownicy biblioteki
zorganizowali
kilka
wycieczek
autokarowych,
kontynuując tym samym kilkuletnią „podróżniczą”
tradycję. Były to m.in. wyjazdy do sanktuariów
w Kalwarii Pacławskiej, w Częstochowie, w Kalwarii
Zebrzydowskiej, w Gidlach, do kopalni soli w Wieliczce
i do Wadowic. W galerii sztuki „Pod aniołem” im.
Stanisława Perykaszy zorganizowano wystawy, m.in.
w ramach Dni Gminy. Swoje najlepsze prace
zaprezentowali artyści związani z ziemią tryniecką, a we
wrześniu mogliśmy podziwiać prace dzieci i młodzieży
zatytułowane „Malarstwo i Grafika”, które powstały pod
okiem Kingi Manowiec, a od 24 listopada w galerii
oglądać można „Rysunek przaśny” u Graczyka.
Urozmaicone formy pracy, innowacyjne pomysły, to tylko
niektóre formy, z których korzystano, aby pozyskać
i zachęcić wszystkich do czytania książek. Pracownicy
dokładali starań, aby biblioteka była instytucją kultury
w pełnym tego słowa znaczeniu.
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WIEŚ W SATYRZE W OCZACH
GRACZYKA
Prace
słynnego
polskiego
rysownika
i karykaturzysty, pomysłodawcy międzynarodowego
konkursu satyrycznego „Karpik”, który co roku odbywa
się w Niemodlinie, możemy obecnie podziwiać
w trynieckiej Galerii sztuki „Pod Aniołem” im.
Stanisława Perykaszy w Tryńczy. Uroczyste otwarcie
wystawy prac Michała Graczyka zatytułowanej ”Rysunek
przaśny” odbyło się 24 listopada br. Wieś w satyrze
oczami Graczyka to rzeczywiście prosty, zwyczajny obraz
naszej polskiej wsi ale przesiąknięty
realizmem.
Na wernisaż przybyło liczne grono „miłośników” satyry
i sztuki. Wystawa była również okazją do podziękowań.
Henryk Cebula - inicjator prezentowanych prac jak
również znany i ceniony zarówno w kraju jak i za granicą
satyryk z rąk wójta gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha
otrzymał słowa podziękowania za zaangażowanie,
inicjatywę i opiekę sprawowaną nad tryniecką galerią
sztuki .

BIBLIOTEKA I NIE TYLKO…
Biblioteka - często kojarz się nam z miejscem, gdzie
można wypożyczyć książki, ale to nie wszystko.
Biblioteka - dzisiaj to centrum lokalnego rozwoju
społeczności,
stanowi
przestrzeń
publiczną,
w której można się spotkać, mile spędzić czas, a w wielu
miejscowościach jest to jedyne miejsce tego rodzaju.
W bibliotece nie tylko wypożycza się książki, można
również nieodpłatnie skorzystać z Internetu a nawet
nauczyć się jego obsługi. Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy oraz jej filii w poszczególnych
miejscowościach starają się aktywnie włączać, pobudzać
i rozwijać życie kulturalne na terenie całej gminy.

Młodzi czytelnicy

Otwarcie wystawy

- Tę wystawę naprawdę warto obejrzeć! – zachęca
Krzysztof Dziamara

Rysunki wywoływały uśmiech

Od niedawna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy
oraz w poszczególnych filiach została uruchomiona
specjalna oferta skierowana do ludzi starszych, chorych
i niepełnosprawnych pod nazwą: „Książka na telefon”.
Jest to bardzo pożyteczna usługa, z której mogą korzystać
osoby, którym stan zdrowia, bądź sytuacja życiowa nie
pozwala na samodzielne odwiedzenie biblioteki
i zamówić książkę do domu. Nowością w życiu biblioteki
stały się organizowane cyklicznie wyjazdy do kina
„Helios” w Rzeszowie. Cieszą się one dużą popularnością
wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W miesiącu
listopadzie
można
było
obejrzeć
w kinie film pt.: „Bitwa Warszawska 1920”, była to dla
nas wszystkich a szczególnie dla młodzieży ciekawa
lekcja historii. Ostatni zaplanowany wyjazd odbył się
w dniu 6 grudnia br. w „Mikołajki”. W repertuarze
kinowym znalazły się dwa filmy do wyboru. „Listy do
M.” dla starszych oraz dla najmłodszych widzów
świąteczna opowieść pt.: „Artur ratuje gwiazdkę”. W tym
dniu rodzice razem z dziećmi licznie wybrali się do kina,
sprawiając tym samym prezent „mikołajkowy” swoim
pociechom i sobie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do
zwiedzania wystawy i informujemy, iż Galeria „Pod
Aniołem” czynna jest w godzinach pracy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy.

Marzena Rydzik

Marzena Rydzik
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SŁAWNI STĄD
Rozmowę ze znanym w świecie
techniki naukowcem, naszym
rodakiem Prof. zw. dr hab. inż.
Franciszkiem
Młynarskim
przeprowadziła Marzena Rydzik
Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek
Młynarski ur. się 5.06.1923
roku,
w
Głogowcu
w wielodzietnej rodzinie Jana
i
Katarzyny
Młynarskich.
Ukończył Jednoklasową Szkołę
Powszechną
w
Głogowcu,
Siedmioklasową Szkołę w Sieniawie, Gimnazjum
i Liceum
w Leżajsku zakończył egzaminem
maturalnym w 1945 r. Został absolwentem Akademii
Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Całe swoje czynne
zawodowo życie poświęcił pracy naukowo – badawczej,
dydaktycznej i wychowawczej. Pracę zawodową
rozpoczął w roku 1950 jako młodszy asystent w Katedrze
Silników Parowych i Kotłów Wydziału Komunikacji,
wchodzącego w skład tzw. Wydziałów Politechnicznych
przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1963
roku uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych,
a w roku 1968 na tym samym Wydziale stopień naukowy
doktora habilitowanego. W 1969 roku został powołany na
stanowisko docenta i kierownika Katedry Techniki
Cieplnej. Od 1969 do 1975 roku pełnił funkcję
prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej. Od roku 1972 pełnił okresowo obowiązki
dziekana Wydziału Mechanicznego. Od 1975 do 1993
roku, był członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej,
jako wybieralny delegat Rady Wydziału Mechanicznego.
W roku 1989 uzyskał tytuł naukowy profesora
zwyczajnego. Jego dorobek naukowy obejmuje
78 publikacji.
- Obecnie mieszka Pan w Krakowie ale wiem, że często
odwiedza Pan swoje rodzinne strony i często powraca
Pan myślami do „kraju lat dziecinnych …”. Czy to
prawda?
Tak, to prawda. Pochodzę z wielodzietnej, zgodnej
rodziny, której członkowie zawsze wspomagali się
nawzajem. Jako najmłodszy w rodzinie, po stracie
rodziców w okresie kiedy ich najbardziej potrzebowałem,
mogłem liczyć tylko na rodzeństwo i nie zawiodłem się na
nim. Takie wydarzenia najbardziej łączą i umacniają
więzi rodzinne. Nie zaznałem też nigdy żadnej przykrości
od sąsiadów i innych mieszkańców Głogowca, co też nie
było bez znaczenia do umiłowania i przywiązania do stron
rodzinnych.
Myślami rzeczywiście powracam do „Kraju lat
dziecięcych”, bo Głogowiec tętnił wówczas życiem
młodzieży. W Głogowcu istniała czynna Jednoklasowa
Szkoła Powszechna, a ponadto w tym samym czasie ok.
20-cioro starszych dzieci z Głogowca uczęszczało do
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7-klasowej Szkoły Powszechnej w Sieniawie. Nie było
wówczas ani asfaltowych dróg, ani autobusów, a po
drodze była przeprawa przez San, najtrudniejsza w
okresie wiosennych roztopów i w moim przypadku ponad
6 kilometrów drogi w jedną stronę. Miałem najdalej, bo
mieszkałem na „Ilkach” w Głogowcu (od strony Dębna).
Obecnie Głogowiec wygląda całkiem inaczej.
Ma asfaltowe, w nocy oświetlone drogi, ma pełną
infrastrukturę domową – jak w mieście, ale nie ma szkoły,
bo jest niepotrzebna, gdyż dzieci jest tam niewiele.
- Jak Pan postrzega Panie Profesorze Gminę Tryńcza
dzisiaj? Co może Pan o niej powiedzieć? Jakie zmiany
dokonały się na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat?
Jak Pan ocenia perspektywy jej rozwoju?
Gminę Tryńcza postrzegam obecnie jako
wspaniale działającą w każdym obszarze, samorządową
jednostkę administracyjną, wykorzystującą wszystkie
możliwości techniczne i finansowe rozwoju, przy
wydatnym zaangażowaniu środków unijnych. W tym
zakresie Gmina Tryńcza znacznie wyprzedziła inne gminy
i to nie tylko z województwa podkarpackiego.
Zrealizowane rozwiązania infrastrukturalne uczyniły całą
Gminę piękniejszą, wydatnie poprawiły warunki życia jej
mieszkańców, zbliżając je do warunków życia
mieszkańców miasteczek i to tych bardziej zadbanych.
Jest to niewątpliwie zasługą Pana Wójta
R. Jędrucha oraz Rady i Urzędu Gminy, zgodnie z Nim
współpracujących. Pan Wójt jest osobą o wysokich
kwalifikacjach i bogatym, wszechstronnym doświadczeniu
w sterowaniu sprawami Gminy, z zamiłowaniem
wykonującym swoją funkcję.
Odnośnie perspektyw dalszego rozwoju Gminy
Tryńcza uważam, że trzeba tworzyć
w Gminie
możliwości zatrudnienia tym mieszkańcom, którzy nie
mają takiej możliwości
w rolnictwie, aby nie musieli
poszukiwać pracy za granicą czy w innych rejonach
Polski, co często łączy się ze stałym opuszczeniem stron
rodzinnych.
W tym celu należy:
- stworzyć korzystne warunki dla firm i przedsiębiorców
do inwestowania w Gminie Tryńcza (tak, jak to czyni
ostatnio Spółka „Zielona Energia”),
- rozwijać infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Gmina
Tryńcza położona w widłach rzek Wisłoka i Sanu posiada
wyjątkowo korzystne warunki dla funkcjonowania tej
dziedziny, dotychczas niewykorzystanej,
- promować rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
- oddziaływać na podnoszenie kwalifikacji i aktywności
zawodowej mieszkańców Gminy,
- nie lekceważyć coraz bardziej prawdopodobnej
możliwości występowania w północnej części woj.
Podkarpackiego złóż gazu łupkowego. Zaistnienie takiej
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sytuacji stworzyłoby dla Gminy Tryńcza ogromne
możliwości rozwojowe.
- Czy śledzi Pan na bieżąco wydarzenia z naszej
Gminy za pomocą Internetu czy naszego pisma?
Informacje o wydarzeniach w Gminie Tryńcza
uzyskuję z Biuletynu Informacyjnego Gminy, którego
jestem stałym czytelnikiem oraz od rodziny w Głogowcu,
z którą utrzymuję bezpośredni kontakt.
- Jest nam bardzo miło, że jest Pan naszym stałym
czytelnikiem naszych wieści „Echa
z nad Sanu
i Wisłoka”, że interesują Pana wiadomości
i wydarzenia, mające wpływ na życie i działalność
naszej Gminy i całej lokalnej społeczności.
Mnie również jest bardzo miło, że mogę
wypowiedzieć się na łamach Waszego pisma na temat

PODSUMOWANIE
PIŁKARSKIEJ JESIENI
Zespoły zakończyły grę w rundzie jesiennej
sezonu 2011/2012. Niektóre z nich są na dobrej drodze do
awansu, inne natomiast nie mają powodów do
zadowolenia.

„Huragan” Gniewczyna najwyżej stojący klub
w gminie Tryńcza, prezentując bardzo dobrą formę,
znalazł się na podium rozgrywek - zajął trzecie miejsce
w klasie okręgowej grupy jarosławskiej. Jako jedyny klub
w lidze, wygrał wszystkie mecze u siebie. Liderem
i faworytem do awansu o klasę wyżej po rundzie jesiennej
jest drużyna
„Sanu” Gorzyce, która zgromadziła
30 punktów i ma punkt przewagi nad klubem z Grzęski.
Szóste miejsce zajęła „Zorza” Jagiełła, kolejna drużyna
gająca w A klasie grupy przeworskiej. Interesująco będzie
także w dole tabeli. „Wisłoczanka” Tryńcza, która
zajmuje po rundzie jesiennej ostatnie miejsce w tabeli, nie
jest bez szans w walce o utrzymanie w tabeli. Ma co
prawda 10 punktów po trzynastu kolejkach, lecz przed
drużyną intensywne przygotowania oraz mecze na
wiosnę. Kibice „Wisłoczanki” wierzą, że drużynie uda się
utrzymać. Tak więc walka w A klasie zarówno w górze
tabeli jak i w strefach dolnych, zapowiada niezwykle
ciekawą rundę wiosenną.
Przemysław Górski

mojej rodzinnej gminy i mieszkającej tam społeczności.
Jestem żywo zainteresowany wszelkimi wydarzeniami
mającymi tam miejsce.
- Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, spokoju, miłych spotkań w gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym
Roku.
Dziękuję za życzenia i również pragnę złożyć życzenia
zarówno Waszej Redakcji jak też Panu Wójtowi,
Członkom Rady, Pracownikom Urzędu i wszystkim
Mieszkańcom Gminy Tryńcza. Aby te Święta Bożego
Narodzenia upłynęły Państwu w zdrowiu, spokoju
i radości, w gronie Rodziny i Przyjaciół, a Nowy Rok
2012 był rokiem sukcesów i spełnionych planów.
Dziękuję za rozmowę.

WYSTARTOWAŁA LIGA HALOWA
11 grudnia br. w trynieckiej hali sportowej już po
raz piaty zainaugurowano rozgrywki Ligi Halowej w piłce
nożnej. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się
17 drużyn, które będą rywalizować o miano najlepszej
systemem pucharowym. Wszystkich sympatyków futbolu
halowego zapraszamy do kibicowania. Aktualne wyniki,
terminarz i relacja fotograficzna są umieszczane na
stronie internetowej gminy www.tryncza.eu .

Przemysław Górski

BEZPŁATNE PORADY
Wójt Gminy Tryńcza p. Ryszard Jędruch oraz
radna powiatowa p. Barbara Tytuła, działając przy
współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną
z Rzeszowa zapraszają na dzień bezpłatnych porad
prawnych, który odbędzie się 10 stycznia 2012r.
w budynku Urzędu Gminy w godzinach od 900 do 1430.
Pomocy prawnej będą udzielać studenci IV i V roku
prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Osoby
zainteresowane mogą skorzystać z porad z zakresu prawa
karnego, cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
Prosimy o zabranie ze sobą posiadanych dokumentów.
Ponadto informujemy, że studenci nie mogą udzielać
pomocy w sprawach, w których działają już profesjonalni
pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni itd.).
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA :

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TRYŃCZY – OGŁOSZENIE
1.

Okres poprzedzający Święto Bożego Narodzenia,
trwa ponad trzy tygodnie.

2.

Jeden z trzech króli.

3.

Jej wielkorządcą był Kwiryniusz.

4.

Tradycyjna śląska potrawa, która powinna znaleźć
się na wigilijnym stole.

5.

Wzorowane na misterium franciszkańskim,
widowisko o Bożym Narodzeniu.

6.

Składamy je sobie na święta.

7.

Sztuczna lub żywa obowiązkowo w każdym domu
na święta.

8.

Okrutny król Judei, inicjator tzw. rzezi niewiniątek.

9.

Świecą na choince.

10.

Betlejemska, prowadziła mędrców do Jezusa.

11.

Potrawa wigilijna robiona z obtłuczonej pszenicy,
ziaren maku lub miodu.

12.

Powszechnie używana do produkcji pieczywa.

13.

Łamiemy się nim w czasie wigilii.
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Zachęcamy
wszystkich
do
rozwiązania
zamieszczonej na łamach „Echa znad Sanu i Wisłoka”
krzyżówki i dostarczenia prawidłowego rozwiązania hasła
do naszej Biblioteki. Rozwiązania krzyżówki przyjmować
będziemy do 5 stycznia 2012 r. a 10 stycznia 2012 r.
Losowanie wyłoni zwycięzcę nagrody książkowej,
ufundowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Tryńczy.
Życzymy miłej rozrywki !!!
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