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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY TRYŃCZA !
Za nami pierwsze półrocze 2012 roku,
w którym zostało zainicjowanych wiele pożytecznych
działań. Na uwagę zasługuje duża aktywność
pracowników Urzędu Gminy w zdobywaniu funduszy
na realizację zadań zaplanowanych do wykonania
w trzecim i czwartym kwartale tego roku.

Szanowni Państwo, przed nami pełnia lata,
które tradycyjnie rozpoczniemy Dniami Gminy
Tryńcza. Czeka nas również Przegląd Piosenki
Biesiadnej i na zakończenie sezonu Gminne Dożynki
w Jagielle.

Cieszy fakt, że urzeczywistniają się nasze
oczekiwania związane z drogą łączącą
gminę
z autostradą A4. Drogowcy rozpoczęli już roboty
przy budowie zjazdu z autostrady. To dowód, że
starania samorządowców z kilku ościennych gmin
i zainwestowane w opracowanie dokumentacji
„łącznika” pieniądze przyniosą zamierzone korzyści.
Nowy węzeł komunikacyjny na styku Gorliczyny
i Gniewczyny Łańcuckiej znacznie ułatwi dostęp do
drogi międzynarodowej.
Wybudowany został kolejny odcinek chodnika
w Gorzycach od mostu w kierunku kościoła,
co zapewni bezpieczeństwo dzieciom idącym
do szkoły. Również w Gorzycach, dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu, wyremontowaliśmy
drogę do przysiółka Cierpisze. W czerwcu po
uzyskaniu funduszy na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przekazaliśmy do remontu kolejne drogi
w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy.
Kontynuujemy remonty Wiejskich Domów
Kultury; w Gniewczynie Łańcuckiej i Głogowcu
wyremontowaliśmy zaplecza kuchenne, a dodatkowo
w Głogowcu garaż OSP. Finalizujemy budowę sali
sportowej i boiska trawiastego w Gorzycach,
na które dostaliśmy dotację.
W maju podczas święta strażackiego przekazaliśmy
jednostkom OSP
w Gniewczynie Łańcuckiej
i Gniewczynie Trynieckiej nowe samochody.
Na początku czerwca nowy samochód trafił również
do jednostki OSP w Głogowcu. Na wyposażeniu
naszych strażaków już wkrótce będzie nowoczesny
agregat pompowy.
Wiele uczyniliśmy w zakresie promocji naszej
gminy. Staramy się o pozyskanie inwestorów, co
zostało dostrzeżone i nagrodzone przez niezależne
instytucje.

Dodatkowo rusza cykl wakacyjnych imprez pod
nazwą „Z kulturą pod strzechy”, których
gospodarzami
będą
poszczególne
sołectwa.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału
w spotkaniach, których celem jest integracja naszego
środowiska.
Dzieciom i młodzieży, a także gościom życzę
udanego, aktywnego wakacyjnego wypoczynku.
Zachęcam do korzystania z oferty „Orlików”, ścieżek
Nordic Walking i tras rowerowych. Zapraszam do
zwiedzania historycznych zakątków naszej trynieckiej
ziemi.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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NAJLEPSZY WÓJT PODKARPACIA
Decyzją Kapituły, która obradowała 26 maja 2012 r. w Rzeszowie, wójt gminy Ryszard Jędruch otrzymał
w Polańczyku Podkarpacką Nagrodę Samorządową dla Najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim
w 2011 roku.

Ryszard Jędruch podczas gali rozdania statuetek

Statuetki w konkursie "Podkarpacka Nagroda
Samorządowa" raz w roku dostają
najlepsi
wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci miast.
Konkursowe jury, a także mieszkańcy docenili
gospodarzy za dobre zarządzanie, promocję swoich
miejscowości i wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Nagrody
wręczono
w
Dniu
Samorządu
Terytorialnego. Patronat nad konkursem sprawuje
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisław
Komorowski,
który
dla
Laureatów
ufundował
pamiątkowe dyplomy i pióra. Konkursowi patronują
Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
i Wojewoda Podkarpacki.
Dominika Kozak

„GMINA FAIR PLAY” – EDYCJA 2012
Decyzją Komisji Ogólnopolskiej, Gmina Tryńcza
została zakwalifikowana do udziału w drugim etapie
konkursu „Gmina Fair Play - Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji.”.

W ramach drugiego etapu przeprowadzony zostanie audyt
oraz badanie opinii inwestorów. Jest to kluczowy element,
który zaważy na decyzji przyznania certyfikatu.

Pierwszy etap konkursu polegał na wypełnieniu
ankiety przygotowanej przez organizatorów, w której
należało podać szczegółowe
informacje dotyczące
realizowanych w gminie inwestycji. Wysoka ocena
naszych osiągnięć zaskutkowała
otrzymaniem
odpowiednio wysokiej liczby punktów, które gwarantują
nam udział w kolejnym etapie konkursu.
Dominika Kozak
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AUDYT Z WYNIKIEM POZYTYWNYM
Na przysłowiową "szóstkę" wypadł audyt w Urzędzie Gminy Tryńcza. Przeprowadził go 13 czerwca br. Artur
Misiewicz z firmy TÜV Rheinlan Inter Cert.

Sesja Rady Gminy

Artur Misiewicz podczas audytu

Audytor bardzo wysoko ocenił działalność wójta
gminy i całego urzędu w zakresie świadczenia usług dla
klienta. Wśród pozytywów wyróżnił także aktywność
samorządu i urzędników gminnych w zdobywaniu
pieniędzy z zewnątrz. Kontroler zwrócił uwagę na

rosnący z roku na rok poziom inwestycji, które
przyczyniają się do podnoszenia poziomu życia
i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Wysoko
ocenił walory estetyczne poszczególnych miejscowości,
dbałość o tereny zielone i stan budynków komunalnych.
Bogusława Kornak

Bielsko-Biała, 22.06.2012

Okiem audytora
Urząd Gminy Tryńcza po raz kolejny poddał audytowi
swój system zarządzania jakością wg międzynarodowej
normy ISO 9001.
Audytor niezależnej jednostki
certyfikującej TÜV Rheinland potwierdził, że Urząd
działa zgodnie z wymaganiami normy i ustanowionymi
procedurami.
Kiedy w 2005 roku, po raz pierwszy Urząd Gminy
Tryńcza przystępował do audytu certyfikacyjnego przez
jednostkę TÜV Rheinland, z pewnością system
zarządzania jakością miał wielu przeciwników.
Wielomiesięczne prace związane z opracowywaniem:
polityki jakości, procedur, instrukcji działania, kart
informacyjnych świadczonych usług oraz procesów
i innej dokumentacji mógł kojarzyć się, z nikomu
niepotrzebną biurokracją.I jedyną, wówczas osobą
entuzjastycznie podchodzącą do systemu zarządzania

jakością był wójt gminy Ryszard Jędruch, który zarażał
wszystkich wokół siebie energią, rozpościerając wizję
gminy uporządkowanej, gdzie mieszkańcy zamiast
narzekać na przedstawicieli władzy, widzą w niej swoich
reprezentantów.
Dzisiaj mogę stwierdzić, że ta wizja Wójta
się urzeczywistniła, a jeśli w tym ma swój udział
jednostka certyfikująca TÜV Rheinland i moja osoba jako
audytora to bardzo się z tego faktu cieszę.
Każdego kolejnego roku, kiedy przyjeżdżam do Urzędu
Gminy Tryńcza, by potwierdzić działanie systemu, wiem,
że jadę do jednej z najlepiej zarządzanych Gmin w kraju.
Gminy, która może być również wzorcem dla innych gmin
w Unii Europejskiej.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Artur Misiewicz
Audytor wiodący TÜV Rheinland
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WÓJT GMINY OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM
Podczas Sesji Rady Gminy w Tryńczy w dniu 28 maja
br. radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi
Ryszardowi Jędruchowi za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego
za 2011 r. były przedmiotem analizy na posiedzeniu
komisji rewizyjnej, a także Komisji do spraw Budżetu
i Finansów Rady Gminy. Dochody zaplanowane na kwotę
34,1 mln zł zrealizowano w wysokości 32,1 mln zł (94%),
planowane wydatki w wysokości 31,4 mln zł wykonano w
kwocie 29,5 mln zł. (94%). Obie komisje, po
szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi
materiałami, pozytywnie zaopiniowały wykonanie roku
ubiegłego.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie
oraz wniosek komisji
rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy
Tryńcza.
Po głosowaniu wójt skierował słowa podziękowania do
radnych za udzielone absolutorium, równocześnie
zapewniając, że w dalszym ciągu będzie podejmował
działania przyczyniające się do rozwoju naszej gminy.

Radni Gminy Tryńcza podczas głosowania

Teresa Wielgos

BUDŻET GMINY W 2012 r.
Budżet Gminy na 2012 r. ma sprzyjać dalszemu
rozwojowi gminy. Dlatego radni przyjęli wersję, która
najbardziej odpowiada temu założeniu.

- środki na dofinansowanie projektów z udziałem
środków z Unii Europejskiej 1 470 514,00 zł,
- wpływy z gospodarki składnikami majątkowymi gminy
1 491 500,00 zł,


pozostałe wpływy lokalne
42 000,00 zł.

Dochody budżetu zostały ustalone
25 219 240,00 zł. W ich skład wchodzą:

na

kwotę

- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie
9 877 525,00 zł w tym:


część oświatowa subwencji ogólnej
7 696 527,00 zł,



część wyrównawcza subwencji ogólnej
1 830 642,00 zł,



część równoważąca subwencji ogólnej
350 356,00 zł.

- remonty dróg i budowa chodników 1 555 007 zł,
- remonty obiektów komunalnych 500 000,00 zł,
rozbudowa
istniejącej
infrastruktury
kanalizacyjnej w Gniewczynie 1 650 000,00 zł,

6

wodno-

- wykonanie oświetlenia ulicznego 60 000,00 zł,

- podatki i opłaty lokalne w kwocie 7 224 065,00 zł ,
- dotacje na zadania bieżące 5 113 636,00 zł,

Niepokoi fakt, że z roku na rok
ostateczna subwencja oświatowa
jest niższa od planowanej.
W bieżącym roku została ona
obniżona o kwotę 98 069,00 zł.
Podobnie obniżona została kwota
udziałów
w
podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych 88 346,00 zł. Mimo
zmniejszonych
dochodów,
zaplanowane zadania będą realizowane. Znaczącą część
budżetu stanowią wydatki na : oświatę 9 691 800,00 zł, w
tym budowę sali gimnastycznej w Gorzycach
1 900 000,00 zł. Na opiekę społeczną wydatkowane jest 5
181765,00 zł. Ponadto realizujemy wiele zadań
inwestycyjnych i remontowych takich jak:

- projekt „Budowa społeczeństwa obywatelskiego Gminy
Tryńcza” 1 119 390,00 zł.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Na budowę kanalizacji został złożony wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i jest w ocenie merytorycznej.
Teresa Wielgos

FUNDUSZ SOŁECKI

JEST BEZPIECZNIEJ I WYGODNIEJ

Rada Gminy Tryńcza po raz pierwszy wyraziła zgodę
na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 r.
funduszu sołeckiego.
Pieniądze przydzielone sołectwom na 2013 r.
1. Głogowiec

- 12.366.00 zł

2. Gniewczyna Łańcucka

- 24.439.00 zł

3. Gniewczyna Tryniecka

- 24.439.00 zł

4. Gorzyce

- 24.439.00 zł

5. Jagiełła

- 24.439.00 zł

6. Tryńcza

- 24.439.00 zł

7. Ubieszyn

- 23.461,00 zł

8. Wólka Małkowa

- 12.610,00 zł

9. Wólka Ogryzkowa

- 12.170,00 zł

RAZEM

W Gorzycach przy znacznym wkładzie gminy Tryńcza
powstało blisko 200 metrów chodnika.
W czerwcu br. robotnicy zakończyli budowę
kolejnego odcinka chodnika w Gorzycach, wzdłuż drogi
krajowej relacji Lipnik – Przemyśl. Roboty prowadzone
były w ramach współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, która zapewniła
materiały budowlane tj. kostkę brukową, krawężniki oraz
obrzeża. Gmina natomiast wykonała prace budowlane,
które zlecono firmie DRO-BRUK Bogdan Wojtuń
z Gniewczyny Trynieckiej. Zakres robót obejmował
budowę 190 mb chodnika od mostu w kierunku
orzyckiego kościoła. Wartość inwestycji wyniesie 95 tys.
zł.

- 182.802,00 zł

W związku z tym poszczególne sołectwa dostaną do
dyspozycji własne pieniądze
z przeznaczeniem na
realizację najpilniejszych potrzeb wsi (drobne remonty,
naprawy, zakupy itp.) służące poprawie warunków życia
mieszkańców.
- Jest to dalszy krok w zakresie umacniania
samorządności wiejskiej. Należy dołożyć tylko starań, aby
te pieniądze racjonalnie i zgodnie z prawem były
spożytkowane i udokumentowane – mówi Stanisław
Konieczny, przewodniczący Rady Gminy Tryńcza.
Edward Wiecheć

Jest bezpieczniej

- To bardzo ruchliwa i niebezpieczna droga, dlatego
każdy dodatkowy odcinek chodnika może zapobiec
niebezpiecznym
wypadkom
z
udziałem
dzieci
i dorosłych.” – cieszy się mieszkaniec wsi Adam Misiło.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Tomasz Penkal
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ZDOBYLI PIENIĄDZE DLA GMINY
Starania pracowników Urzędu Gminy o pieniądze
spoza budżetu gminy przyniosły wymierne efekty. Dzięki
temu dostaliśmy:

ZAKOŃCZYLI REMONT
PRZED CZASEM
Mimo, że termin zakończenia prac wyznaczony
został na koniec sierpnia, to już od początku czerwca
br. mieszkańcy Gorzyc i okolic mogą korzystać
z nowej drogi o znacznie wyższym standardzie.

Zofia Nowak wraz z pracownikami Referatu Inwestycji
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tys. zł na zakup nowoczesnego agregatu
pompowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do
prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla
jednostek OSP. Wniosek został złożony w lutym br.
w związku z ogłoszeniem naboru, w ramach programu
priorytetowego
„Przeciwdziałanie
zagrożeniom
środowiska z likwidacją ich skutków”. Nowoczesny
sprzęt trafi już wkrótce do strażaków, aby jeszcze
szybciej i skuteczniej mogli prowadzić akcje
ratownicze.

Nowy odcinek drogi w Gorzycach

Wykonawcą remontu drogi gminnej Gorzyce –
Cierpisze było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Firma
przeprowadziła prace z zakresu stabilizacji podbudowy,
położenia dwóch warstw masy mineralno-bitumicznej,
utwardzenia poboczy oraz ustawienia znaków drogowych.

 20 tys. zł na „Modernizację boiska sportowego

w
Gorzycach”.
Pieniądze
pochodzą
z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod
nazwą „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Prace
modernizacyjne obejmować będą budowę ogrodzenia,
zamontowanie łapaczy oraz zakup boksów dla
piłkarzy.
 190

tys. zł
w ramach programu „Budowa
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
realizowanego
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego.
Pieniądze
przeznaczymy na remont dróg poscaleniowych
w Jagielle w wysokości 110 tys. zł, a pozostałą kwotę
na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Tryńczy i Ubieszynie. Prace remontowe
rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia br.

 2,7 mln zł

z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tym
pieniądzom rozbudowana zostanie sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Gniewczynie Trynieckiej
i Gniewczynie Łańcuckiej (całkowita kwota inwestycji
wyniesie 4,4 mln zł, czyli brakujące 1,7 mln dołoży
gmina).
Katarzyna Lis
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Janusz Niżnik i przedstawiciele wykonawcy podczas odbioru drogi

Łączna wartość robót wyniosła 256 tys. zł. Zadanie
realizowane było w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu gmina
dostała dofinansowanie na wykonanie tego remontu.
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Tomasz Penkal

W GORZYCACH FINISZUJĄ
Nowo wybudowana sala gimnastyczna w
Szkół
w
Gorzycach,
będzie
najnowocześniejszym, zaopatrzonym w
dźwiękoszczelne obiektem w gminie, który
służyć aktywności dzieci i młodzieży.

Zespole
trzecim
ekrany
ma na

DODATKOWE PIENIĄDZE NA DROGI
Za 110 tys. zł będą wyremontowane drogi
Tryńcza – Zawisłocze oraz Gniewczyna Łańcucka –
Gliniki. Pieniądze zdobyły władze gminy z funduszy
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.

Droga przed remontem w Gniewczynie Łańcuckiej

Układanie płytek na korytarzu nowej sali

Obecnie
robotnicy
układają
płytki
w pomieszczeniach sanitarnych, w szatniach i na
korytarzach. Montowane są siatki zabezpieczające
i podwieszany sufit. Wykonywane są również prace
związane ze zwiększeniem wydajności kotłowni, m.in.
wymiana pieców.

W związku z powyższym 1 czerwca br. nastąpiło
przekazanie placu budowy i już w połowie miesiąca
rozpoczęły się prace remontowe. Wykonawcą zadania jest
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych, wyłonione w drodze przetargu. Planowany
termin zakończenia remontu wyznaczono na lipiec br.
Nowa nawierzchnia zdecydowanie poprawi standard dróg,
a tym samym komfort poruszania się zarówno
mieszkańców gminy jak i pozostałych użytkowników.
Tomasz Penkal

DZIAŁKI BUDOWLANE
NA SPRZEDAŻ
Osoby
zainteresowane zakupem działek
budowlanych informujemy, że posiadamy do sprzedaży
jedną (koło stadionu sportowego) i pięć (pod lasem koło
ujęcia wody – po uzyskaniu zgody na ich zbycie przez
zebranie wiejskie) w Jagielle, siedem w Gorzycach (na
Podłużu), po jednej w Gniewczynie Łańcuckiej
i
Gniewczynie Trynieckiej (w chwili obecnej
prowadzona jest procedura przetargowa). Szczegóły
w Referacie Inwestycji UG w Tryńczy.
Dorota Szelepa
Prace przy podjeździe dla niepełnosprawnych

- Nie możemy doczekać się końca prac, efekt będzie
z pewnością imponujący. Nowa sala sportowa
rozwiąże wiele problemów lokalowych i stworzy
warunki do uprawiania przez młodzież różnego
rodzaju dyscyplin sportowych- twierdzi Andrzej
Swatek, dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.
Wykonawcą jest firma „Integral” z Rzeszowa.
Katarzyna Lis

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Zainteresowanych
wynajęciem
lokali
na działalność gospodarczą lub biura informujemy,
że Trynieckie Centrum Kultury dysponuje wolnymi
pomieszczeniami w suterenach budynku. Wszystkich
chętnych prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu
Gminy Dorotą Szelepą, pokój nr 3, tel. (16) 642 12 21
wew. 33.
Zofia Nowak

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZMIANY EWIDENCJI GRUNTÓW
Z
inicjatywy
Starostwa
Powiatowego
w Przeworsku Firma
Przedsiębiorstwo UsługGeodezyjno Projektowych „ GEOMIAR ” Sp. z. o.o. ul. 3
-go Maja 85, 37-500 Jarosław rozpoczęła prace
geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji
gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego TRYŃCZA.
Zostanie opracowany
projekt operatu opisowokartograficznego. Powstanie mapa ewidencyjna oraz
rejestr gruntów dla Tryńczy, który będzie zawierał między
innymi informacje dotyczące granic działek, pola
powierzchni tych działek oraz użytków gruntowych i klas
gleboznawczych.
Dokument zostanie wyłożony do wglądu
zainteresowanych stron na okres 15 dni roboczych.
Termin będzie podany do publicznej wiadomości na co
najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza, w Starostwie
Powiatowym Przeworsku oraz w prasie o zasięgu
krajowym. W wyniku przeprowadzonej modernizacji
może ulec zmianie wysokość podatku rolnego.
Dorota Szelepa

BĘDZIE WIĘCEJ DOMÓW
Jeśli dotychczasowe tendencje nie zmienią się,
to w roku bieżącym zanotujemy dwukrotny wzrost
budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego
w naszej gminie. Tak wynika z danych statystycznych
z pierwszego półrocza 2012 roku.

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Punkt Obsługi Klienta to na ogół pierwsze
miejsce, gdzie trafiają mieszkańcy, którzy chcą coś
załatwić w Urzędzie Gminy. Ambicją urzędników jest,
żeby każdy został kompetentnie i sprawnie obsłużony.

Przyjmowanie wniosku

W Punkcie Obsługi Klienta dostępne są
formularze niezbędne do załatwienia sprawy. Pracownicy pomagają w wypełnianiu różnego rodzaju
wniosków, dokumentów. Jeżeli nie ma możliwości
załatwienia sprawy petenta w Punkcie, kierowany jest on
do odpowiedniej komórki organizacyjnej, gdzie
pracownicy udzielają niezbędnej pomocy.
Dziennie przez POK przewija się kilkadziesiąt
osób. Czasem wystarczy krótka informacja, innym razem
urzędnicy poświęcają więcej uwagi petentowi np., gdy
pomagają mu wypełniać dokumenty. Dużo więcej osób
było w maju, gdy w punkcie pełnili dyżur stażyści, którzy
pomagali wypełniać rolnikom wnioski o dotacje.
Janina Trojanowska

PROCEDURY EGZEKWOWANIA
ZALEGŁOŚCI

Ta droga wymaga remontu

W mijającym półroczu pracownicy Wydziału
Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Tryńczy
zarejestrowali 38 decyzji o warunkach zabudowy, z czego
wydali już 20, a pozostałe są w toku postępowania.
Dodatkowo, wydane zostały 3 decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mimo, iż budowa
nowego budynku wiąże się z ogromnymi kosztami, to jak
wskazują powyższe dane, inwestorów przybywa. Biorąc
pod uwagę dane z lat wcześniejszych, na pewno do końca
roku wydanych zostanie co najmniej drugie tyle decyzji.
Stanisława Dadak
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Jak w każdej gminie, tak i w naszej mamy takich
podatników, którzy zalegają z opłatami zobowiązań
podatkowych. By ściągnąć od podatnika należne podatki
stosujemy
następujące
procedury
(zgodnie
z
przepisami
o
postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji):
1. Upomnienie, za które obciążamy płatnika kwotą 8,80
zł – koszty upomnienia. Naliczamy należne odsetki za
każdy dzień przekroczenia terminu.
2. Kierujemy tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego
celem przymusowego ściągnięcia zaległości.
Płatnicy oprócz odsetek, kosztów upomnienia ponoszą
koszty egzekucji.
Aby uniknąć takich niespodzianek, zachęcamy do
terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
Przypominamy o terminach kolejnych rat podatku:
15 września i 15 listopada 2012 r.
Lucyna Kulpa
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„BANK DZIERŻAWCÓW ” ZAPRASZA
O tym, że estetyka gminy to ważna sprawa nie
trzeba chyba nikogo przekonywać. Pracownicy urzędu
wielokrotnie
apelowali
do
właścicieli
działek
o zlikwidowanie chwastów, bądź wydzierżawienie
nieużytków. - Nasze działania spotkały się z pozytywnym
oddźwiękiem. Mamy już pierwszych zainteresowanych
dzierżawą rolników - mówi Maria Grunt z referatu
podatków. W tymże referacie właściciele zgłosili chęć
oddania gruntów w dzierżawę np. w Tryńczy jest to areał
o powierzchni 2,38 ha, a w Jagielle działka 0, 34 ha.

CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Pracownicy Urzędnicy Gminy Tryńcza przenieśli dane
218 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od początku
tego roku do 20 czerwca 2012 r. przyjęli 81 wniosków
o taki wpis.

Platforma ułatwia przemieszczanie się

Rolnicy, którzy nie zgłoszą zachwaszczonych gruntów do
gminnego "banku dzierżawców" muszą je uporządkować.
Teresa Wielgos

ROLNIKU, ZŁÓŻ WNIOSEK
O DOPŁATĘ
Informujemy rolników, że od 1 do 31 sierpnia
bieżącego roku przyjmujemy wnioski kierowane do wójta
gminy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji
rolnej w ramach rocznego limitu, który wynosi 86 litrów
na 1 ha użytków rolnych. Przypominamy równocześnie,
że do wniosku składanego w sierpniu 2012 r. dołącza się
faktury VAT, które stanowią dowód zakupu oleju
napędowego za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012
r.
Wiosek można pobrać ze strony internetowej gminy
Tryńcza lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
Tryńcza , pok. nr 1 .

W
dziesięciu
przypadkach
były
to
wnioski
o zarejestrowanie działalności w CEIDG, głównie
w branży usług: remontowo-budowlanych, ślusarskospawalniczych, transportu, hydraulicznej, krawieckiej,
napraw samochodów, obróbki metali, wynajmu
i dzierżawy maszyn i urządzeń.
Z wykazu wynika, że :


30 wniosków dotyczyło zmian w CEIDG,
a 17 zawieszenia działalności gospodarczej,



9 przedsiębiorców wznowiło działalność
gospodarczą,



15 przedsiębiorców swą działalność wykreśliło.

Od dnia 1 lipca 2011 r. dane przedsiębiorców
(osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą
prowadzi
Minister
Gospodarki
przez
portal
www.ceidg.gov.,pl. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG
jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Należy
zaznaczyć, że wnioski do CEIDG stanowią jednocześnie
zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu
skarbowego.

Maria Grunt
Maria Grzebyk

Echa znad Sanu i Wisłoka
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WARTO WIEDZIEĆ
Od miesiąca maja br. obowiązują uchwalone
przez Radę Gminy Tryńcza zasady i tryb korzystania
z wiejskich domów kultury i hal sportowych.
Ustalone zostały następujące zasady korzystania z tych
obiektów.

dzieci,
k/ lokale wyborcze i referenda,
l/ siedzibę organów statutowych sołectwa.
Odpłatnie udostępnia się obiekty na:

Obiekty te udostępniane są:

a/ uroczystości weselne,

a/ mieszkańcom gminy i podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

b/ jednorazowe uroczystości rodzinne,

i niedziałających w celu osiągnięcia
realizującym zadania własne gminy, a także

zysku,

c/ zabawy dochodowe organizowane przez osoby
fizyczne,
d/ pokazy mające charakter handlowy.

innym podmiotom wspomagającym realizację zadań
własnych gminy,
b/ jednostkom organizacyjnym gminy,
c/ innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym
prowadzącym działalność gospodarczą.
Korzystanie z obiektów jest odpłatne lub nieodpłatne
i odbywa się w oparciu o zawartą umowę.
Nieodpłatnie udostępnia się obiekty na:
a/ zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami
organizowane przez wójta, radnych,
sołtysów i rady sołeckie – będące wynikiem statutowej
działalności tych organów,
b/ zebrania rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych,
ludowych zespołów sportowych

Sala do wynajęcia w WDK w Gniewczynie Trynieckiej

oraz kół gospodyń wiejskich – działających na terenie
gminy,

Poza powyższymi płatnościami obowiązkiem najemcy
jest uiszczenie opłaty za zużytą : wodę, ścieki, energię
elektryczną i gazową według wskazań liczników oraz
ewentualne zniszczenia sprzętu lub lokalu.

c/ działalność statutową prowadzoną przez jednostki
organizacyjne gminy w wiejskich
domach kultury,
d/ działalność amatorskich zespołów artystycznych pod
patronatem Trynieckiego Centrum

Do cen za wynajem dolicza się podatek VAT.

Gospodarzami Wiejskich Domów Kultury są sołtysi wsi oprócz WDK Gniewczyna Łańcucka ,w którym funkcję
gospodarza pełni pracownik zatrudniony na podstawie
umowy-zlecenia.

Kultury,

Edward Wiecheć

e/ działalność statutową podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących
zadania własne gminy, a także innym
podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych
gminy,
f/ organizację imprez kulturalnych z okazji rocznic, świąt
państwowych, narodowych,
gminnych i okolicznościowych,
g/ nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne,
h/ organizację imprez charytatywnych,
i/ organizację imprez organizowanych przez gminę,

GMINA DOFINANSUJE
Dotacja do jednej tony usuwanego azbestu
wyniesie150 zł.
Rada Gminy, mając na względzie realizację programu
usuwania azbestu w gminie, uchwałą z dnia 28 maja br.
postanowiła wesprzeć finansowo koszty z tym związane.
Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez
gminę w kwocie stałej kosztów demontażu, transportu
i zdeponowania odpadów zawierających azbest na
składowisko.

j/ okolicznościowe imprezy i zabawy organizowane dla
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Udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanego
złożony do Urzędu w terminie do 30 września danego
roku.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane
w następnym roku kalendarzowym.
Wypłata nastąpi na podstawie dostarczonych przez
wnioskodawcę dokumentów rozliczeniowych i ich
pozytywnej weryfikacji.
Dokumentami rozliczeniowymi są faktury związane
z utylizacją odpadów na składowisku.
Wniosek o dofinansowanie dostępny jest na stronie
internetowej gminy oraz u sołtysa.
Najbliższe
składowisko
się w Młynach koło Radymna.

eternitu

znajduje

Edward Wiecheć
Azbest trzeba utylizować

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://bip.zetorzeszow.eu/ugtryncza/



finansach gminy – aktualny budżet, sprawozdania
kwartalne o nadwyżce i deficycie,

Przypominamy mieszkańcom, że pod w/w
adresem internetowym znajdziecie Państwo informacje o:



postępowaniach środowiskowych,



ważnych
telefonach
w
sprawie:
awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci
energetycznej i odśnieżania,



oświadczeniach majątkowych.



uchwałach i protokołach z sesji rady gminy,



protokołach ze stałych komisji rady gminy,



aktualnych przetargach, ogłoszeniach o udzieleniu
zamówienia i wyborze najkorzystniejszej oferty,



Ryszard Matyja

zarządzeniach wójta,

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Szanowny Mieszkańcu,
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie.
Jeżeli gmina wprowadzi nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi przed dniem 30 czerwca 2013 r. masz wybór:

Od tego dnia gmina ma 1 8 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na
przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów.



możesz korzystać z systemu gminnego (wskazane będzie
rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odbierającym
odpady
komunalne
warunki
rozwiązania
dotychczasowej umowy powinny być zapisane
w umowie) ,

Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychczasową
umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić
opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do urzędu gminy
informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym



lub korzystać z dotychczasowej umowy.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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lub od ilości zużytej wody albo będzie stawką
ryczałtową dla gospodarstwa domowego - gmina
wybierze jeden spośród tych wskaźników
i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty.

Jak będzie działał system gminny?



Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, a także tryb, sposób
i częstotliwość jej wnoszenia. Oczekuj informacji
ze strony urzędu gminy.



Stawka opłaty będzie zależała od: liczby
mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości



Opłata za odpady posegregowane będzie niższa,
opłaca się więc je segregować.



Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze
odpady zmieszane i selektywnie zebrane od
mieszkańców.



Gmina
będzie
sprawować
nadzór
nad
prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego.



Powstaną
punkty
selektywnego
zbierania
odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą
mogli oddać zebrane odpady. Gmina poinformuje
Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach
ich działania oraz jakie odpady możesz do nich
dostarczyć.
Stanisław Nowak

DBAMY O PORZĄDEK W GMINIE
Wiosną pracownicy Komunalnego Zakładu
Budżetowego
koncentrowali
się
głównie
na utrzymaniu porządku i estetyki w naszej gminie.
W efekcie przyczynili się nie tylko do jej upiększenia,
ale także do poprawy bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego.

Posadzili też krzewy ozdobne, a całość wysypali
drobnym kamieniem.

Pracownicy KZB sprzątali place, chodniki oraz
wszystkie tereny zielone. Podcinali krzewy ozdobne,
a także gałęzie drzew, które wystawały na chodniki
i drogi publiczne. Dzięki tym zabiegom poprawiło się
bezpieczeństwo
wszystkich
uczestników
ruchu
drogowego.
Krzewy ozdobne przed budynkiem TCK

Czyszczenie z dziko rosnących krzewów

Przy boisku „Orlik 2012” w Gniewczynie
Łańcuckiej oraz przed budynkiem TCK w Tryńczy
dowieźli ziemię, wyrównali klomby i posiali trawę.
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Klomby przed orlikiem w Gniewczynie Łańcuckiej
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Na bieżąco koszą tereny zielone, zarówno skwery,
place jak i pobocza wzdłuż dróg oraz chodników; średnio,
co dwa tygodnie, a niektóre place częściej. W kwietniu,
pracownicy
umyli wszystkie przeszklone wiaty
przystankowe, a w maju pomalowali dwie w Gniewczynie
Łańcuckiej „ Zakręciu”. W każdy piątek sprzątają
wszystkie przystanki i koszą wokół nich trawę.
Zamontowane nowe
w gminie to także robota KZB.

tablice

ogłoszeniowe

Rondo z nowym nasadzeniem

Pracownicy KZB wspomagani przez osoby
zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych
obsadzili rondo kwiatami.

Nowa tablica ogłoszeniowa

Zakład wykonywał też remonty cząstkowe dróg
gminnych. Wskazane przez sołtysów odcinki w
Ubieszynie, Jagielle i Tryńczy utwardzał kamieniem i
żużlem. W Jagielle pracownicy KZB wyremontowali też
kilka mostków.
Aleksander Grabowiec

Koszenie poboczy wzdłuż chodników

REMONTOWALI DOMY KULTURY I GARAŻ
Wiejskie
Domu
Kultury
są
coraz
funkcjonalniejsze dzięki remontom zleconym przez
władze gminy. Roboty wykonali w kwietniu i maju br.
pracownicy Zakładu Komunalnego.

W Głogowcu „komunalni” wyremontowali kuchnię; na
ścianach i posadzce wymienili płytki, wstawili nowe okno
i drzwi, a całość ścian wyszpachlowali i pomalowali.
Do odnowionego pomieszczenia kuchennego wstawiono
nową kuchenkę i taboret gazowy, lodówkę, regał oraz
meble.
Garaż OSP to kolejny budynek poddany
modernizacji. Pracownicy KZB powiększyli bramę,
dostosowując ją do szerokości nowo zakupionego
samochodu strażackiego. Poszerzyli też wjazd z drogi
do garażu. Uzupełnili i naprawili kostkę na placu oraz
na wjeździe, zamontowali nową bramę przesuwną.
W
Gniewczynie
Łańcuckiej
pracownicy
ZK remontowali zaplecze kuchenne WDK, które
powiększyli o pomieszczenia po byłej poczcie.
W zaadaptowanych pomieszczeniach położyli nowe
posadzki z płytek, naprawili instalacje wewnętrzne
a ściany pomalowali. Na zapleczu ustawili nowe regały.

Stanisław Gondek przy wyremontowanym wjeździe

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Długo czekaliśmy na poprawę warunków ale
warto było. Teraz mamy dużo miejsca, jest się
gdzie obrócić. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego
remontu” – mówi Przewodnicząca KGW w
Gniewczynie Łańcuckiej Józefa Pelc.

Czyszczenie tafli lodowiska tzw. „rolbą”

Nowe, piękne otoczenie Urzędu Gminy i remizy
OSP to także dzieło pracowników Zakładu Komunalnego;
dowozili ziemię, siali trawę część nawierzchni przy
budynku remizy utwardzili kostką brukową, a drogę
dojazdową wyasfaltowali.

Pracownik KZB podczas układania kostki betonowej przy budynku
remizy

Na placu rekreacyjnym zainstalowane zostały
nowe lampy.
- Teraz mamy wygodę - mówi Józefa Pelc

Władysław Tytuła

POKONTROLNE INFORMACJE
W gminie Tryńcza rośnie dość szybko liczba
zamieszkałych gospodarstw domowych. Niestety,
w ślad za tym nie rośnie liczba gospodarstw, które
podpisały umowę na odbiór odpadów oraz tych, które
wykonały przyłącze do sieci kanalizacyjnej.

Kontrolujący sprawdzali:

W kwietniu i maju br. Stanisław Nowak
pracownik UG Tryńcza i Aleksander Grabowiec
pracownik KZB Gminy Tryńcza w ramach akcji „Posesja
2012 ” przeprowadzili kolejną kontrolę przestrzegania
przez mieszkańców postanowień regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza.





umowy na wywóz odpadów stałych (śmieci),



nieruchomości

podłączenia
kanalizacyjnej,

do

istniejącej

sieci

brak przyłączy kanalizacyjnych i brak podpisanych
umów na odbiór odpadów,
brak tabliczek z numerem domu oraz informujących, że
na posesji znajduje się pies.
Skontrolowali 320 gospodarstw domowych w gminie
i stwierdzili w:

Ilość przyłączy kanalizacyjnych i zawartych umów na odbiór odpadów w poszczególnych

miejscowościach Gminy Tryńcza (maj 2012 r.)

284 gospodarstwach
domowych
(36
gospodarstw podłączono w
roku
ubiegłym)
brak
przyłączy kanalizacyjnych
do istniejącej sieci,
* 208 gospodarstwach
domowych (41 umów
podpisano
a 12 rozwiązano w roku
ubiegłym)
brak
podpisanych umów z firmą
wywożącą
odpady
komunalne
i surowce
wtórne.
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ROŚNIE SIEĆ KANAŁÓW
W maju i czerwcu br. Zakład Komunalny
wybudował nowy odcinek sieci kanalizacyjnej
w Gniewczynie Trynieckiej. Kolektor sanitarny
o długości ponad 200 mb wykonany został do
powstającego osiedla „ Piaski”.
Dzięki temu nowe gospodarstwa, jak i te, które
wkrótce
powstaną
będą
odprowadzały
ścieki
do kanalizacji.
Zakład Komunalny wykonał także kilka
mniejszych
odcinków
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej do nowych budynków na terenie całej
gminy według zgłaszanych potrzeb.
Władysław Tytuła

W TROSCE O BEZPIECZNĄ STAROŚĆ

TECHNICZNE
PRZYGOTOWANIA
Gmina Tryńcza znana jest z tego, że często
organizuje się tu różnego rodzaju imprezy, zarówno
kulturalne, jak i sportowe. Od strony technicznej
zabezpieczają je pracownicy Komunalnego Zakładu
Budżetowego.
Do naszych
obowiązków
przygotowanie infrastruktury.

Nowa sieć kanalizacyjna w Gniewczynie Trynieckiej

należy

m.in.

Na wiosnę obsługiwaliśmy „Rajd Nordic Walking”, który
odbył się w Tryńczy. Przygotowaliśmy całą trasę
o długości 5 km. Pracownicy wycięli krzaki, wykosili
trawę oraz wyrównali dziury na drogach. Następnie
rozłożyli scenę i przygotowali miejsca do siedzenia.

W Jagielle będzie zbudowany Zakład Opieki
Leczniczej. Nowy inwestor, Centrum Leczenia
i Rehabilitacji Jarosław, nabył działkę od gminy
i jeszcze w tym roku zamierza rozpocząć tam budowę.
Co warte podkreślenia, nie byłoby to możliwe,
gdyby nie wiejski samorząd i mieszkańcy Jagiełły, którzy
na wiejskim zebraniu zdecydowali o nieodpłatnym
przeznaczeniu mienia wiejskiego na tak szczytny cel.
Zakład Opieki Leczniczej powstanie z myślą o osobach
starszych wymagających stałej opieki i rehabilitacji.
Znajdzie się tu miejsce dla ok. 80 osób, którymi
zajmowała się będzie wyspecjalizowana kadra medyczna.
Jest nadzieja na nowe miejsca pracy.

Na „Bieg Wiosny” przygotowaliśmy stadion LKS
„Wisłoczanka” w Tryńczy do przyjęcia ponad setki
uczestników,
tj.
oznaczyliśmy
trasę
biegu,
zainstalowaliśmy metę.
Gdy w Głogowcu strażacy organizowali poświęcenie
samochodu strażackiego, przed budynkiem OSP
ustawiliśmy mini scenę na występy artystów amatorów
z gminy, którzy uświetnili uroczystość. W czerwcu
przygotowaliśmy teren stadionu „Zorzy” w Jagielle na
zawody strażackie. Pomagaliśmy również przy sprawnej
organizacji turnieju piłki nożnej w Tryńczy „O Puchar
Wójta”.
Przed
nami
początek
letniego
sezonu;
uczestnicząc w licznych imprezach, podziwiając przy
świetnej zabawie artystów czy sportowców, nie
zapominajmy, że na ten nasz wspólny, gminny sukces
będą pracowali także pracownicy Komunalnego Zakładu
Budżetowego.
Aleksander Grabowiec

- To trafna inwestycja, bo społeczeństwo starzeje się.
Wielu ludzi w podeszłym potrzebuje stałej opieki,
a w okolicy nie ma tego typu placówki - podkreśla wójt
Gminy Tryńcza.
Z budową nowej placówki miejscowy samorząd
wiąże też dodatkowe nadzieje; być może znajdą się
tu miejsca pracy również dla miejscowych.. Skorzystają
też producenci zdrowej żywności dla których ZOL będzie
dodatkowym rynkiem zbytu.
Stanisława Dadak

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZŁOTE GODY

POMAGAMY ZNALEŹĆ PRACĘ

Złote Gody w naszej gminie obchodzili: Aniela
i Bronisław GWÓŹDŹ, Józefa i Tadeusz KOZYRA,
Wiktoria i Józef
DANAK oraz Irena i Jarosław
DAWIDOWICZ.
Dostojnym
jubilatom
medale
za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP
wręczyli wójt gminy Ryszard Jędruch oraz sekretarz
gminy Bogusława Kornak.
Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy,
życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Całą
uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Tryńczy.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że wójt pamięta
o jubilatach i zorganizował tak miłą uroczystość mówi Grażyna Gwóźdź, córka Państwa Kozyrów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 20-go
każdego miesiąca organizuje spotkanie z doradcą
zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku,
który motywuje do podjęcia poszukiwań zatrudnienia
i pomaga znaleźć pracę, a także pomaga sporządzić
dokumenty aplikacyjne. 21 maja br. w Urzędzie Gminy
w Tryńczy zostało zorganizowane spotkanie dla
wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy.

Doradztwo zawodowe w sali Urzędu Gminy w Tryńczy.

Jubilaci podczas toastu

Z kolei Marii i Bronisławowi Wojtasom, którzy
nie mogli wziąć udziału w uroczystości z powodu złego
stanu zdrowia, medale osobiście wręczył zastępca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tryńczy.

26 kwietnia br. w hali sportowej przy Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku odbyły się V Leżajskie Targi
Pracy 2012. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy
Urząd Pracy w Leżajsku oraz Starostwo Powiatowe
w Leżajsku.
Zaprezentowane zostały nie tylko oferty pracy, stażu czy
praktyki zawodowej, ale przede wszystkim ukazano nowe
perspektywy i trendy na rynku pracy. Uczestnikami
targów byli nie tylko przedsiębiorcy z terenu powiatu
leżajskiego, ale także firmy spoza regionu. Można było
bezpośrednio zapytać o ofertę pracy lub stażu
i dowiedzieć się o szczegóły.

Ryszard Matyja

PAMIĘTAJMY O JUBILATACH
Urząd Stanu Cywilnego w Tryńczy informuje,
że z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznacza Jubilatów medalem
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal ten nadaje
się tym parom, które przeżyły w jednym, zgodnym
i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Za zgodą jubilatów z wnioskiem może wystąpić każda
osoba, która chce ich uhonorować. Gotowe wnioski są do
pobrania na stronie internetowej gminy www.tryncza.eu,
w zakładce karty usług, jak również w Urzędzie.
Zgłoszenia
należy
dokonać
osobiście
lub
za pośrednictwem rodziny, przedstawiając następujące
dokumenty: dowody osobiste małżonków (do wglądu),
odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli
zawarcie małżeństwa nastąpiło poza
obszarem działania Urzędu Stanu
Cywilnego w Tryńczy.
Ryszard Matyja
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Uczestnicy spotkania z doradcą

Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej z Tryńczy
również wzięły udział w tym spotkaniu, dzięki czemu
dysponują aktualnymi ofertami pracy i informatorami
z adresami potencjalnych pracodawców. Adresy
pracodawców wraz z ich krótką charakterystyką można
również znaleźć na naszej stronie internetowej
www.tryncza.eu w zakładce Pomoc osobom bezrobotnym.
Agata Kaszuba

Echa znad Sanu i Wisłoka

Z POTRZEBY SERCA
Ciepłe bluzy, swetry, spodnie, kurtki, bluzki,
akcesoria dziecięce to efekty zbiórki odzieży, która
została przeprowadzona z myślą o
osobach
potrzebujących z terenu naszej gminy. Akcja trwała
od 21 marca do 4 kwietnia, ale w dalszym ciągu można
przekazywać odzież używaną. Ważne, by była ona czysta
i zdatna do noszenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za przyłączenie się do tej akcji, zwłaszcza sołtysom
poszczególnych wsi za udostępnienie lokali i pomoc
w zbiórce. Podziękowania należą się również
pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
za dyżury w poszczególnych punktach.
Odzież składowana jest w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tryńczy i w Punkcie w Wólce
Małkowej.

W godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.00 do
15.00 można przyjść i z tej formy pomocy skorzystać.

Dary mieszkańców gminy

Agata Kaszuba

ZATRUDNILIŚMY ASYSTENTA
Zadaniem
asystenta
rodziny
jest
w szczególności prowadzenie poradnictwa i edukacji
dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
w tym poradnictwa dotyczącego możliwości
rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji
na temat pomocy świadczonej przez właściwe
instytucje rządowe, samorządowe i organizacje
pozarządowe.

Rolą asystenta rodziny
udzielanie pomocy
rodzinom w poprawie ich sytuacji bytowej, w tym
w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych
oraz
zdobywaniu
umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
w ramach konkursu otrzymał dotację na zatrudnienie
asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok
2012 r. Kwota przyznanej dotacji wynosi 4 439,40 zł
(wkład własny: 1 902,60 zł). Całość zadania to: 6 342,00
zł. Na tym stanowisku zatrudniliśmy Agnieszkę Kulpa
z Jagiełły.

Z MYŚLĄ O SAMOTNYCH
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
zorganizował akcję „Z Wielkanocnymi życzeniami”,
której adresatami byli ludzie samotni.

Życzenia dla Pani Marii z Jagiełły

Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy
Społecznej wraz z dyrektorem Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy i dyrektorem Trynieckiego
Centrum Kultury w ostatnim tygodniu Postu odwiedzili
osoby starsze i samotnie mieszkające na terenie naszej
gminy. Wielkanocne ciasto wraz z życzeniami i stroikami
wykonanymi na zajęciach w Gminnej Bibliotece sprawiły
ogromną radość osobom odwiedzanym.
Jolanta Flak

Agata Kaszuba
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DŁUŻNICY, DO PRACY!
Osoby, które nie mogą wyegzekwować alimentów
od drugiego rodzica dziecka, a dochód ich rodziny nie
przekracza 725 zł na osobę, mogą starać się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Muszą mieć zaświadczenie
komornika o bezskuteczności egzekucji. Prawo
do świadczeń ustala się od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Wypłacane
jest na dziecko w wysokości aktualnie zasądzonych
prawomocnym wyrokiem sądu alimentów, jednak nie
więcej niż 500 zł.

Dłużnik uporczywie uchylający się od płacenia
alimentów na rzecz osoby uprawnionej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do dwóch lat, może także stracić prawo jazdy.
Gminy mają obowiązek składać wnioski do prokuratury,
jeśli dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego lub odmawia podjęcia pracy.
Kolejnym krokiem jest umieszczanie niesolidnych
rodziców w rejestrach dłużników, z których korzystają
banki, różne instytucje finansowe, gminy, firmy, chcące
sprawdzić
wypłacalność
swoich
potencjalnych
kontrahentów. To powoduje, że znalezienie się na takiej
liście uniemożliwia dłużnikowi uzyskanie kredytu lub
dokonanie zakupów na raty.
Anna Duży

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY

Obecnie w naszym Ośrodku prowadzone jest
postępowanie wobec 28 dłużników alimentacyjnych
z terenu gminy Tryńcza. Ponadto dla 17 dłużników Wójt
Gminy Tryńcza jest organem właściwym wierzyciela, tzn.
dzieci dłużników przebywają na terenie naszej gminy i są
uprawnieni do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
jednak do prowadzenia postępowania wobec nich
zobowiązuje się wójta innej gminy, odpowiednio
wg miejsca zamieszkania dłużnika.
Poniższa
tabela
przedstawia
zestawienie
wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego oraz kwot
wpłaconych od dłużników alimentacyjnych. Kwoty
świadczeń wypłacanych z budżetu państwa co roku
wzrastają natomiast coraz trudniej jest wyegzekwować
spłatę zadłużenia, ponieważ coraz mniej dłużników
podejmuje jakąkolwiek pracę, zwłaszcza legalną.
W związku z tym wynagrodzenie nie może być zajęte
na poczet spłacania długów.
Zestawienie za lata 2009 do czerwca 2012
Kwota wypłaconych
świadczeń z funduszu

Kwota alimentów
zwróconych przez

2009

181 425,68

21 485,46

2010

230 886,49

31 797,79

2011

243 562,39

10 723,16

I półrocze
2012

124 720,00

6 375,22

Razem:

780 594,56

70 378,63
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Przemoc w rodzinie przestaje być w naszej
gminie tematem tabu. Wprowadzona w tej sprawie życie
Uchwala Rady Gminy uregulowała powoływanie
i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Ideą powstania tego organu jest podniesienie skuteczności
pomocy osobom dotkniętym prze mocą poprzez nawią za
nie współpracy mię dzy przedstawicielami lokalnego
systemu przeciw działa nia przemocy w rodzinie
z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

- Czeka nas trudna walka z przemocą domową –
mówi kierownik GOPS Jolanta Flak – Część osób
stosujących
agresją
odmawia
współpracy
z zespołem. Nie grozi im też za to sankcja.
Napotykamy
także
na
barierę
braku
współdziałania zarówno przez stosujących
przemoc, jak i jej ofiary. Mimo posiadanych
możliwości ustawowych, rozwiązania problemu
przy braku współpracy problem pozostaje
„zamieciony pod domowy dywan”.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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TRZEŹWE WAKACJE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy rozpoczyna
akcję pod nazwą „Wakacje bez alkoholu”. To nowy
projekt, który ma na celu propagowanie postaw
abstynencji, a także wskazanie na właściwe formy
spędzania wolnego czasu.

Jak wynika z analizy lokalnego środowiska, alkohol dla
dzieci i młodzieży wydaje się być atrakcyjną formą
zabawy. Młodzi ludzie są mniej odporni na presje
rówieśników i środowiska, dlatego alkohol nabiera
dodatkowej wartości jako owoc zakazany, funkcjonuje
stereotyp, że picie świadczy o dorosłości. Pracownicy
socjalni wraz z policją, prowadzić będą kontrolę punktów
sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Magdalena Kulpa

WYŚPIEWALI KAZIMIERZ
13 maja w hali sportowej w Kańczudze odbyły się
eliminacje do 46. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.
Jury w składzie: Jerzy Dynia – TVP Rzeszów, Andrzej
Karczmarzewski – etnograf, Andrzej Osmyk – muzyk,
przyznało I miejsce Kapeli Ludowej z Gniewczyny
w kategorii Kapel Ludowych i tym samym nominowało
do OFKiŚL.

ZAPOWIEDZI IMPREZ
KULTURALNYCH
Trynieckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza
na kolejne wydarzenia kulturalne:

Najwięcej fanów gromadzi gwiazdą wieczoru

Muzycy z Kapeli Ludowej z Gniewczyny

W
kategorii
solistów I miejsce zajęła
Zofia
Sokół,
która
w
czerwcu
razem
z
Kapelą
będzie
reprezentowała
gminę
Tryńcza
na
Ogólnopolskim
Festiwalu
Kapel
i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym.
W kategorii Zespołów
Śpiewaczych „Dolanie”
z
Gniewczyny
Trynieckiej zajęli II
miejsce.
Henryk Chruściel

• 7-8 lipca Dni Gminy Tryńcza na placu
rekreacyjnym obok Urzędu Gminy. W programie m.in.
występy amatorskich i zawodowych zespołów
artystycznych, zabawy i rozgrywki sportowe, prezentacja
dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, loteria
fantowa, pokazy skoków spadochronowych, lot balonem.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Golec uOrkiestra.
• 15 lipca VI Przegląd Piosenki Biesiadnej
i Gawędy. Impreza odbędzie się na placu rekreacyjnym
obok Urzędu Gminy Tryńcza, gdzie zaprezentują się
Zespoły Biesiadne
i Gawędziarze z terenu woj. podkarpackiego.
W programie artystycznym m.in. prezentacja dorobku
artystycznego Zespołów Biesiadnych i Gawędziarzy
Ludowych i prezentacja tradycyjnego wiejskiego jadła.
• 26 sierpnia Gminne Dożynki w Jagielle,
podczas których zaprezentują się amatorskie zespoły
artystyczne z terenu Gminy Tryńcza. Usłyszymy piosenki
dożynkowe, obrzędowe i biesiadne. Celem imprezy jest
podtrzymywanie tradycji obrzędowych związanych
z prezentacją wieńca i chleba dożynkowego.
Henryk Chruściel
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XXII REGIONALNY PRZEGLĄD ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy,
prezentowała się na XXII Regionalnym Przeglądzie
na Deptaku w Krynicy – Zdroju. W ocenie widzów
wypadła rewelacyjnie.

Wyniki Przeglądu zostaną przesłane zespołom
w terminie późniejszym. Oprócz występów młodzież
zwiedzała Krynicę i jej okolice; wyjazd koleją gondolową
ufundował jej wójt gminy Tryńcza.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy po występie w Krynicy - Zdroju.

Nasze „dęciaki” 16 czerwca br. rozpoczęły
zmagania konkursowe pokazem parady marszowej.
Orkiestra z Tryńczy pod batutą druha Edwarda Myłka
wykonała hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.
Muzycy wywarli takie wrażenie, że na prośbę
organizatorów wystąpili ponownie, przygrywając podczas
występu Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”
z Krynicy Zdroju.
Wyjazd orkiestry zorganizowało Trynieckie
Centrum Kultury oraz Wójt Gminy Ryszard Jędruch,
który swoją obecnością wspierał naszą młodzież podczas
pobytu w Krynicy.
Przegląd dorobku artystycznego orkiestr OSP ma
wypracowany
system eliminacji. Systematycznie
organizowane są przeglądy powiatowe, wojewódzkie
i regionalne. Od ponad 30 lat – Zarząd Główny Związku
OSP - co 2 lata organizuje Ogólnopolskie Festiwale
Orkiestr strażackich. Zespoły, które uzyskają największą
liczbę punktów za rok wezmą udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Orkiestr OSP.

OBCHODY „DNIA
DZIAŁACZA KULTURY”
25 maja br. w Zarzeczu odbyły się regionalne
obchody „Dnia Działacza Kultury”. Wzięli w nimi udział
amatorzy i działacze kultury z całego regionu. Gminę
Tryńcza w reprezentowali: Stefania Groch, poetka ludowa
z Gorzyc, Józef Wiecheć, długoletni kierownik Zespołu
„Dolanie”, Zofia Sokół i Henryk Chruściel dyrektor TCK.
Uczestnicy dostali listy gratulacyjne wraz z życzeniami
od
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego
Mirosława Karapyty i Starosty Powiatu Przeworskiego
Zbigniewa Kiszki. Imprezę zorganizowało Centrum
Kulturalne w Przemyślu we współpracy z Centrum
Kultury w Zarzeczu.

Wioletta Panek
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WARSZTATY
LITURGICZNO-MUZYCZNE
W dniach 11-13 maja br. w Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyły się warsztaty
liturgiczno-muzyczne dla uzdolnionej wokalnie
młodzieży.
Poprowadzili
je wybitni muzycy:
kompozytor, dyrygent i śpiewak Piotr Pałka oraz
dyrygentka Katarzyna Śmiałkowską z Akademii
Muzycznej z Krakowa.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO
3 maja br. na placu OSP w Gniewczynie
Łańcuckiej obchodzono Gminne Święto Strażackie
połączone z poświęceniem i przekazaniem samochodów
strażackich dla jednostek OSP w Gniewczynie Łańcuckiej
i Gniewczynie Trynieckiej.

Pod czujnym okiem fachowców śpiew ćwiczyło
ok. 80 dziewcząt i chłopców, którzy zostali podzieleni na
głosy: soprany, alty, tenory i basy. Na warsztatach można
było między innymi nauczyć się poprawnej emisji głosu.
W efekcie poszczególne grupy stworzyły chór, który
każdego dnia uczestniczył w mszach św. oraz
nabożeństwach
majowych.
Zwieńczeniem
prac
z młodzieżą była niedzielna msza święta w oprawie
chóru.

Święcenie nowych wozów strażackich

Efekt był imponujący; znane pieśni maryjne
w czterogłosie wybrzmiały pięknie tym bardziej, że
chórowi akompaniował kwartet smyczkowy złożony
z pań, które specjalnie na tę okoliczność przyjechały
z Krakowa. Z całą pewnością nie byłoby przedsięwzięcia,
gdyby nie inicjatywa ks. Wojciecha Kuzara, pomoc wójta
gminy Ryszarda Jędrucha i Barbary Tytuły dyrektora
szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej oraz pań z KGW, które
przygotowały posiłki.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie
odznaczeń resortowych strażakom z terenu gminy.
W ceremonii uczestniczyli zaproszeni goście: Lucjan
Kuźniar członek zarządu
Sejmiku Wojewódzkiego,
Janusz Flak komendant Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Przeworsku i radni. Następnie w asyście
pocztów sztandarowych poszczególnych jednostek OSP
uczestnicy święta przemaszerowali do kościoła
parafialnego p.w. św. Mateusza, gdzie ks. proboszcz
Krzysztof Filip odprawił mszę św. w intencji strażaków.
Po nabożeństwie proboszcz poświęcił wozy strażackie dla
OSP w Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie
Trynieckiej. Klucze kierowcom samochodów przekazali
wójt gminy Ryszard Jędruch i komendant Tadeusz
Jakubiec. Sprzed kościoła w zwartym szyku strażacy
wyruszyli do WDK na poczęstunek przygotowany przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Zwieńczeniem
uroczystości były występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy, „Śpiewających Zosiek”, zespołu wokalnego
„Magazyn” z Gniewczyny Łańcuckiej.

Henryk Chruściel

Henryk Chruściel

Uczestnicy warsztatów

JAK RODZIŁA SIĘ OSP W JAGIELLE
Jakże często Ochotnicze Straże Pożarne na
Podkarpaciu mają kłopot z ustaleniem daty swoich
narodzin. Przeglądając ostatnio swoje zbiory
natrafiłem na ciekawe zapiski dotyczące powstania
OSP w Jagielle.
OSP w Jagielle założyli członkowie miejscowego
Kółka Rolniczego przy wydatnej pomocy Zarządu
Głównego Kółek Rolniczych (centrala przysłała Józefa

ochotników). O potrzebie zawiązania straży w Jagielle
mieszkańcy myśleli już wcześniej, ale zebranie
założycielskie odbyło się dopiero 15 stycznia 1909 r.
Początki działalności nie były łatwe. "Chrzest
bojowy" strażacy przeszli podczas pożaru już w lutym
1909 r. Wtedy to młoda, niewyćwiczona jeszcze brać
strażacka braki w wyszkoleniu i sprzęcie nadrabiała
zapałem bojowym.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Strażacy od samego początku aktywnie włączali się
w życie wioski. Szczególnie wyróżniali się podczas
obchodów świąt narodowych. Tak było 23 maja 1909 r.
kiedy to ślubowanie strażackie połączono z nieco
spóźnionymi obchodami Konstytucji 3 Maja. Atmosferę
ówczesnych uroczystości świetnie oddaje relacja
Stanisława Drzystka, uczestnika tego wydarzenia:

Towarz. Kółek rolniczych, za której najlepszy, choć może
niezbyt jeszcze widoczny we wszystkim dowód, posłużyć
może nasza wioska, gdzie znać, że nowe jakieś budzi się
życie".
Jakże budujący jest fakt, że służba w szeregach
OSP była dla naszych przodków czymś więcej niż tylko
gaszenie pożarów. Warto o tym pamiętać, kiedy
po 103 latach czytamy relacje jak ta z Jagiełły... Inna
rzecz, że dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie ustalić
datę utworzenia jagiellańskiej OSP.
Janusz Motyka

STRAŻACKIE ŚWIĘTO

Poświęceni sztandaru OSP w Jagielle

..."Rankiem już o 4-tej godzinie zabrzmiała pobudka
trębacza, na głos której wszyscy strażacy zgromadzili się
do swojego lokalu, gdzie pouczono ich o obowiązkach
strażackich i złożeniu przyrzeczenia. O 5 godz. Pochodem
udaliśmy się do kościoła parafialnego w Gniewczynie.
Tutaj stanęliśmy przed mieszkaniem ks. katechety, który
pokropił nas święconą wodą i z pieśnią: "Kto się w opiekę"
na ustach udaliśmy się do kościoła. Mszę św. w asystencji
2 strażaków odprawił ks. katecheta Franciszek Kotula
w zastępstwie chorego ks. kanonika Józefa Ciasnochy.
Po mszy świętej strażacy ustawili się szeregiem przed
kościołem, tu przemówił w odpowiednich słowach
ks. katecheta, wskazując doniosłość tego dzieła
i zachęcając do dalszej, zbożnej pracy. Potem odczytał
rotę przyrzeczenia naczelnikowi straży, który je złożył
w ręce Zarządu Kółka rolniczego i strażakom, którzy
ślubowali do rąk naczelnika straży. Jeszcze raz zabrał
głos ks. katecheta i podziękował wszystkim, którzy
przyłożyli rękę do dojścia do skutku tego dzieła, stawiając
gminę Jagiełłę za wzór, co może zrobić uczciwa praca
w Kółku Rolniczem. Imieniem straży i Kółka rol.
podziękował ks. Kotuli i nieobecnemu ks. kanonikowui za
jego poparcie zastępca naczelnika i po odprowadzeniu ks.
katechety do mieszkania udaliśmy się z powrotem
do domu. Po nieszporach odbyło się większe zebranie
członków straży i Kółka rolniczego, na którem
po odpowiedniem wyjaśnieniu znaczenia Konstytucji 3-go
maja odśpiewaliśmy pieśni patryotyczne. Zebranie
to przeciągnęło się dłużej, bośmy wiele spraw poruszali,
a nastrój panował bardzo serdeczny. Wyrażono w niem
głośno uznanie dla działalności Zarządu głównego
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Miesiąc później, 3 czerwca br. w Głogowcu
strażacy OSP świętowali z okazji przekazania nowego
samochodu. Zaproszeni goście i gminne jednostki OSP
najpierw zgromadzili się w kościele na mszy św.,
a następnie przy dźwiękach orkiestry dętej i w asyście
pocztów sztandarowych OSP przemaszerowali na plac
przy miejscowym WDK. Wóz strażacki poświęcił
ks. Roman Trzeciak.

Członkinie KGW podczas spotkania z władzami gminy

Modlitwa wiernych przed poświęceniem samochodu dla OSP

W uroczystości udział wzięły gminne jednostki
OSP, Wacław Pieczek komendant Posterunku Policji
w Sieniawie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Tryńczy.
Na koniec wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Tryńczy oraz zespół „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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ZMAGANIA STRAŻAKÓW
W sobotę 23 czerwca na stadionie sportowym
LKS „Zorza” Jagiełła odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze Gminy Tryńcza. Uczestniczyło
w nich 7 jednostek OSP: Gniewczyna Łańcucka,
Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Głogowiec,
Ubieszyn oraz 2 drużyny żeńskie z Tryńczy i Jagiełły.
Przed
rozpoczęciem
zawodów Komendant PSP
w Przeworsku Janusz Flak
wręczył
Ryszardowi
Jędruchowi wójtowi gminy
i równocześnie Prezesowi
Zarządu Gminnego ZOSP
RP certyfikat za działalność
na rzecz ochrony p-poż
i
Krajowego
Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego
z okazji 20 – lecia PSP.
W zawodach gminnych
zwyciężyła
drużyna
jednostki OSP z Tryńczy. Na
drugim miejscu znalazła się
jednostka OSP z Gorzyc, trzecie miejsce przypadło
jednostce OSP z Gniewczyny Trynieckiej. Kolejne
miejsca zajęły: OSP Jagiełła, OSP Ubieszyn, OSP
Gniewczyna Łańcucka i OSP Głogowiec. W zawodach
drużyn żeńskich pierwsze miejsce zajęła OSP z Tryńcza,
a drugie OSP Jagiełła.

GMINNE ELIMINACJE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ
11 kwietnia w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej
odbyły
się
gminne
eliminacje
Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej.
Przystąpiło do nich 11 uczniów szkół podstawowych
i 9 z gimnazjalistów, którzy wcześniej wypadli najlepiej
w eliminacjach szkolnych. Wszyscy uczniowie
rozwiązywali test przygotowany przez Tadeusza Jakubca
Komendanta OSP w Tryńczy. W komisji oceniającej
zasiedli Tadeusz Nowak, w-ce Prezes Zarządu Gminnego
OSP, Tadeusz Jakubiec, Beata Tołpa dyr. ZOSiP, Barbara
Tytuła dyr. ZS w Gniewczynie Łańcuckiej, Józef Chajec
w-ce dyrektor szkoły. Uczestnicy musieli wykazać się
obszerną wiedzą zakresu historii straży, wiedzą
techniczną, jak również wiedzą z zakresu ratownictwa
medycznego.
W pierwszej grupie wiekowej szkół podstawowych
najlepiej wypadli:

I miejsce- Renata Czerwonka SP Gorzyce
II miejsce- Szymon Kojder SP Jagiełła
III miejsce- Kacper Krzystek SP Jagiełła.
W drugiej grupie wiekowej, w której rywalizowali
gimnazjaliści najlepsze miejsca zajęli:
I miejsce- Marcin Kozdroń Gimnazjum Tryńcza

Druhowie z OSP z Gniewczyny Łańcuckiej

Zmagania strażaków oglądali zaproszeni goście:
wiceprezes ZG ZWOSP Tadeusz Nowak, dyrektor PUP
w Przeworsku Adam Zabłocki, Komendant Komisariatu
Policji w Sieniawie
Wacław Pieczek, kierownik
Posterunku Policji w Tryńczy Grzegorz Lis,
Przewodniczący Rady Gminy w Tryńczy Stanisław
Konieczny, radni i sołtysi. Zawody prowadził Komendant
Gminny ZOSP RP w Tryńczy Tadeusz Jakubiec.
Sędziowali druhowie z PSP w Przeworsku: asp. sztab.
Zbigniew Wojnar, mł. bryg. Bogdan Jarosz i asp.
Grzegorz Lonc.
Przemysław Górski

II miejsce- Karol Myłek Gimnazjum Tryńcza
III miejsce- Kamil Gąsiorek Gimnazjum Tryńcza.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, a wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które
uczestnikom wręczyli Ryszard Jędruch wójt Gminy
Tryńcza i Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz
członkowie komisji. Ponadto najlepsi uczestnicy
reprezentowali
naszą gminę na eliminacjach
powiatowych w Zarzeczu 16 kwietnia 2012r. Mamy
nadzieję, że do wiedzy teoretycznej dojdzie praktyka
i młodzi znawcy wiedzy pożarniczej zasilą jednostki OSP
w swoich miejscowościach.
Beata Tołpa
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BIEG WIOSNY
Ponad
150
uczestników
włączyło
się
w ogólnopolską akcję „Polska Biega”. Po raz kolejny
19 maja br. udowodniliśmy, że idea propagowania
zdrowego trybu życia jest nam bliska.

Wszystkich biegaczy uhonorowano medalami,
natomiast zawodnicy, którzy stanęli na podium otrzymali
dodatkowo dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Medale i nagrody wręczali: wójt gminy Ryszard Jędruch,
sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka Roman Kozyra oraz
dyrektor Trynieckiego Centrum Kultury Henryk
Chruściel. Dzięki uprzejmości sponsorów po zakończeniu
zawodów uczestnikom zafundowano poczęstunek.
Adam Drzystek

WEŹ KIJKI DO RĘKI…
Na Stadionie LKS „Wisłoczanka” w Tryńczy
26 kwietnia br. wójt Ryszard Jędruch, prezes
Stowarzyszenia LGD „Kraina Sanu” Stanisław Wielgos
oraz dyrektor Biura LGD Magdalena Rachwał otworzyli
Tryniecką Krainę Nordic Walking.

Uczestniczki Biegu Wiosny

Zawodnicy w zależności od grupy wiekowej
biegali na różnych dystansach. Najdłuższa trasa mierzyła
4 km. Startowali sprzed remizy OSP w Tryńczy. Na metę
(Stadion „Wisłoczanki” Tryńcza) przybiegli w kolejności:
Mateusz Kapusta z Jagiełły, Wacław Mucha z Jarosławia
i Paweł Piątek z Ostrowa.
Na stadionie odbyło się jeszcze 7 biegów.
W kategorii dziewcząt do 11 lat najlepsze były: Weronika
Sosnowa z Tryńczy, Paula Konieczna z Gniewczyny
i Aleksandra Gwóźdź

Trasy są wspólnym dziełem „Krainy Sanu”
i „Dorzecza Mleczki”, czyli stowarzyszeń działających
w ramach tzw. Lokalnych Grup Działania. Liczba
zainteresowanych chodzeniem z kijkami zaskoczyła
samych organizatorów. W inauguracji wzięło udział
ponad 300 osób, które później wzięły udział w Rajdzie
Wiosennym. Przed startem warsztaty z marszu z kijkami
zaprezentowała fizjoterapeutka Agnieszka Przyszlak
a rozgrzewkę poprowadzili instruktorzy ze Stacji
Zdrowie.pl.

z Wólki Małkowej. W kategorii chłopców
do 11 lat kolejne miejsca zajęli: Jakub Kłos z Gorzyc,
Kacper Dadak z Ubieszyn i Krystian Gardziel z Jagiełły.
W grupie wiekowej dziewcząt 12-13 lat do mety
jako pierwsze dobiegły:
1. Paulina Pawlak z Jagiełły, 2. Karolina Chmura
z Jagiełły, 3. Roksana Pieczek z Gorzyc.
Wśród chłopców 12-13 lat najlepsi okazali się
kolejno: Maciej Usowski z Ubieszyna, Michał Fleszar
z Gorzyc i Dominik Janusz z Gorzyc.
W kolejnej grupie wiekowej 14-16 lat wśród
dziewcząt najszybciej pobiegły:

Na trasie rajdu Nordic Walking

1. Weronika Konieczny z Gniewczyny,
2. Aleksandra Rzeczyca z Gorzyc, 3. Karolina Michalik
z Gniewczyny, a wśród chłopów: 1. Erwin Flak z Gorzyc,
2. Michał Techmański z Wólki Małkowej i 3. Krystian
Krzeptoń z Gorzyc. W kategorii kobiety i mężczyźni
17-20 lat wyznaczoną trasę najszybciej przebiegli:1. Anna
Krawiec z Dębna i Michał Jędruch z Tryńczy, 2. Damian
Wojtas z Tryńczy, 3. Krystian Malec z Ubieszyna.

Uczestnicy rajdu przemierzyli pięciokilometrową tzw.
„zieloną” trasę. Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy
dostali pamiątkowe dyplomy i upominki. Zabawę
zakończyło wspólne ognisko z ciepłym posiłkiem.
Podczas imprezy wystąpił zespół „Śpiewające Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej i Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Tryńczy.
Adam Drzystek
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NASZE TURKI
Któż nie podziwiał ich podczas wielu uroczystości
kościelnych, kiedy w barwnych strojach, szczególnie
na Wielkanoc, w musztrze paradnej prezentują się
lokalnej społeczności. Do kalendarium na stałe weszły
już prezentacje poszczególnych oddziałów turków .

Część zdjęć z tej przeworskiej wystawy została
zaprezentowana w Tryńczy 14 czerwca br . Na otwarcie
do Galerii pod Aniołem” przybyli komendanci oddziałów
straży grobowych, turki z terenu naszej gminy, radni,
wójt gminy oraz pracownicy urzędu gminy, lokalni artyści
oraz mieszkańcy. Każdy z uczestników otrzymał album
z dołączoną płytą CD.
Marzena Rydzik

SPÓJRZMY W NIEBO

Wystawa zdjęć turków w „Galerii pod Aniołem”

20 maja w Przeworsku odbyła się Powiatowa
Parada Straży Grobowych, w której udział wzięło
16 oddziałów turków z powiatu przeworskiego. Gminę
Tryńcza reprezentowały Straże Grobowe z Tryńczy pod
komendą Ryszarda Jędrucha , Jagiełły, Gorzyc oraz
Gniewczyny Łańcuckiej i Gniewczyny Trynieckiej,
a towarzyszyła im Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

"Ku niebu" - pejzaż z drewnianą architekturą
sakralną. To wystawa fotografii Jacka Piecucha
w Galerii "Pod Aniołem" im. St. Perykaszy
w Tryńczy. Jej wernisaż odbył się 11 maja br.
Prezentowane w galerii prace w większości
pokazywały drewniane cerkwie, posadowione głównie na
wzgórzach. Sam autor w przedmowie podkreślił:
– „W każdej z fotografii równie mocno wyeksponowane
jest niebo i stąd też tytuł wystawy podkreśla sacrum tych
szczególnych miejsc”.

Imprezę zapoczątkował przemarsz wszystkich
oddziałów wraz z orkiestrą ulicami miasta do kościoła
pod wezwaniem Św. Ducha na uroczystą mszę św.
Zwieńczeniem całości był barwny pokaz musztry
paradnej, podczas której oddziały zaprezentowały swoje
umiejętności.
Parada
przyciągnęła
wielu
zainteresowanych.
Muzeum w Przeworsku poświęciło wystawę
fotograficzną turkm powiatu przewrskiego. Wernisaż
połączony był z promocją albumu książkowego pod
tytułem: „Nasze turki- straże grobowe w powiecie
przeworskim autorstwa Katarzyny Ignas - etnografa
i pracownika Muzeum w Przeworsku. Album wydano
nakładem Muzeum przy współpracy Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Autorka książki
zilustrowała
16 straży grobowych działających
w: Dębowie, Gorliczynie, Gorzycach, Gniewczynie
Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej, Grzęsce, Jagielle,
Mirocinie, Nowosielcach, Przeworsku, Rozborzu,
Sieniawie,
Świętoniowej,
Ujeznej,
Tryńczy
i Żurawiczkach. W czasie wystąpienia dyrektor Muzeum
w Przeworsku Bożena Figiela złożyła podziękowanie na
ręce wójta Gminy Tryńcza i Rady Gminy, którzy
przekazując
środki
finansowe,
przyczynili
się do powstania i wydania albumu.

Jacek Piecuch - autor wystawy

Autor pochodzi z Przeworska, ale od kilkunastu lat
mieszka w Bieszczadach i tam tworzy. W 2009 r. pracą
"W biegu" zajął pierwsze miejsce w kategorii open w
ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Naftowe
klimaty" organizowanym w Gorlicach. Na otwarciu
wystawy byli przedstawiciele władz i wójt gminy, lokalni
artyści i mieszkańcy.
Natomiast podczas obchodów Dni Gminy
Tryńcza w dniach 7-8 lipca 2012 r. będzie można
zobaczyć „Cebulowe Pola 2” - wystawę prac Henryka
Cebuli i jego rodziny tj. rysunek, malarstwo, rzeźbę,
fotografię i inne media. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do zwiedzania tej i kolejnych wystaw
prezentowanych w naszej Galerii. Zapowiedzi
zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy
i tablicach ogłoszeń.
Marzena Rydzik
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WÓJT CZYTAŁ DZIECIOM
"Cała
Polska
Czyta
Dzieciom"
to ogólnopolska, cykliczna akcja czytelnicza.
Jej kolejny sezon otworzył w trynieckiej bibliotece
wójt gminy Ryszard Jędruch. Gospodarz gminy
czytał przedszkolakom i drugoklasistom ze Szkoły
Podstawowej z Tryńczy „Baśnie” Hansa
Christiana Andersena. Na koniec obdarował
dzieci słodyczami.

"Bieżygroszek".
- Takie „bajkowe” spotkania są bardzo fajne –
chwalą dzieciaki.
Organizowane przez pracowników bibliotek
spotkania mają też szerszy wymiar; łączą praktyczną
naukę czytania książek z poznawaniem ciekawych
ludzi, którzy pełnią ważne funkcje w lokalnym
społeczeństwie.
Marcin Borcz

NAJDROŻSZA JEST W ŻYCIU MAMA
„Najdroższa jest w życiu Mama” - pod takim
hasłem obchodzony był w Gniewczynie Łańcuckiej
Dzień Matki.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników „Estradki”

Podobne spotkanie czytelnicze odbyło się
punkcie bibliotecznym w Wólce Ogryzkowej. Tutaj
sołtys wsi Helena Mazur czytała dzieciom wiersze
Jana Brzechwy. Przy okazji rozstrzygnięto konkurs
na "Najładniejszą palmę wielkanocną”.

Dzieciaki z grupy teatralnej „Magazyn”

Czytelnicze spotkanie w Wólce Ogryzkowej

Kolejne czytelnicze spotkania propagujące
ogólnopolską akcję zorganizowali bibliotekarze
w filii w Gorzycach dla przedszkolaków
z miejscowego Zespołu Szkół i dla maluchów
z przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne
z Gorzyc.
26 kwietnia w bibliotece w Gniewczynie
Łańcuckiej radny Władysław Mazur „przeniósł”
małych słuchaczy w świat bajkowych opowieści.
W rolę lektora wcielił się też sołtys Roman Kozyra,
który przeczytał ukraińską bajkę ludową pt.
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W programie artystycznym przygotowanym przez
pracowników Filii Biblioteki Gminnej i Trynieckiego
Centrum Kultury znalazły się okolicznościowe wiersze,
skoczne piosenki oraz sztuka sceniczna pt. „My dzieci nic dodać - nic ująć”. Wykonały ją dzieci i młodzież
z grupy teatralnej „Magazyn” działającej przy bibliotece
oraz Zespół Piosenki Biesiadnej „Śpiewające Zośki”.
Dodatkowym punktem uroczystości było wręczenie przez
sołtysa wsi Romana Kozyrę nagród książkowych
ufundowanych przez GBP w Tryńczy laureatkom
„Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II”.
W Gorzycach spotkanie z okazji Dnia Matki pracownicy
Biblioteki Publicznej zorganizowali 25 maja. Młodzi
czytelnicy wystąpili z okolicznościowym programem
dla swoich mam i złożyli im gorące życzenia.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Małgorzata Burda- Król

ROWEREM PO OKOLICY
”Poznaj zakątki naszej okolicy” to hasło wycieczek
rowerowych, które w okresie wiosenno-letnim
organizują dla dzieci i młodzieży pracownicy z filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy.

Na mecie wycieczki, w Wólce Ogryzkowej,
na rowerzystów czekała kolejna miła niespodzianka.
Każdy mógł sobie upiec na ognisku kiełbaskę i napić się
gorącej herbaty. A wszystko to dzięki uprzejmości pani
sołtys Heleny Mazur. - Takie podróże, to ja rozumiem –
cieszy się Klaudia z Gorzyc, która zapewnia, że chętnie
wybierze się na kolejną wycieczkę rowerową,
organizowaną przez pracowników biblioteki.
Marcin Borcz

O UŚMIECH DZIECKA

Na leśnej ścieżce

Pracownicy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
z Gorzyc, Wólki Ogryzkowej i Małkowej przy
współpracy nauczycielki z Jagiełły zorganizowali kolejną
już w tym roku wycieczkę rowerową. 14 maja br.
opiekunowie grupy: Krystyna Krupa oraz pracownice
biblioteki: Maria Janas i Maria Strama tak wytyczyły trasę
rowerową, żeby dzieci zwiedziły lokalne zabytki
i poznały ich historię. Pierwszym przystankiem na szlaku
był cmentarz żołnierzy z I wojny światowej w lesie koło
Wólki Małkowej. Tam uczestnicy zapalili znicze
i odmówili krótką modlitwę za poległych żołnierzy.
Następnie zwiedzili kaplicę w Wólce Małkowej.

W dniu 2 czerwca br. pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy Filii w Gorzycach
oraz Wólki Ogryzkowej i Małkowej wspólnie z panią
sołtys Heleną Mazur
zorganizowali w Wólce
Ogryzkowej integracyjne spotkanie z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka połączone z obchodami
Europejskiego Tygodnia Sportu.

Dzieci podczas gier i zabaw

Na cmentarzu w Wólce Małkowj

Zofia Duży – miejscowa radna - zafundowała dzieciom
lody, które były doskonałą ochłodą w ten upalny dzień.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie ruin
zabytkowej strażnicy przy torach kolejowych obok mostu
w Chodaczowie. - Tam zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia,
posłuchaliśmy historii i legend związanych z tym
miejscem – wspominają młodzi cykliści.

Dzieci z Wólki Ogryzkowej, Wólki Małkowej
i Gorzyc brały udział w różnego rodzaju
rozgrywkach i konkurencjach sportowych, za które
dostały nagrody ufundowane przez sołtysa.
Po zakończeniu rozgrywek sportowych panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Wólce Ogryzkowej
przygotowały smakowity poczęstunek dla dzieci,
a radni Zofia Duży i Janusz Niżnik obdarowali
je słodyczami. Ten dzień był dla wszystkich
wyjątkowy, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze
uczestników.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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MASZERUJ PO ZDROWIE
Organizowanie
cotygodniowych
pieszych
rajdów Noridc Walking to nowe zadanie, jakiego
podjęli się pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy.

W marszu po zdrowie

- Do tradycyjnych form pracy i spotkań
z
Czytelnikami
włączyliśmy
od
niedawna
popularyzację
aktywnego
wypoczynku.
Ta nowoczesna i modna w Europie forma rekreacji
i sportu znajduje również w naszej gminie coraz więcej
zwolenników - stwierdza z zadowoleniem Marzena
Rydzik dyrektor placówki.
W tym roku bibliotekarze zorganizowali już kilka
takich rajdów między innymi w Tryńczy oraz
w Gniewczynie Łańcuckiej pod okiem instruktorki rehabilitantki Elżbiety Słysz z Gniewczyny Trynieckiej.
Marsze z kijkami wymyślono w latach
dwudziestych ubiegłego wieku w Finlandii, jako
całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Jest
to idealny sposób aktywności ruchowej na świeżym
powietrzu. Nordic Walking jest dla wszystkich tych,
którzy chcą poprawić kondycję oraz dla tych, którzy chcą
zrzucić zbędne kilogramy lub mają problemy
ortopedyczne. Mogą uprawiać go zarówno osoby młode,
wysportowane, jak również kobiety w ciąży i seniorzy.
Maszerując z kijkami, uaktywniamy większość
mięśni ,usprawniamy układ krążenia i układ oddechowy.
Jest to o tyle wygodne, że nie wymaga siłowni, sali
gimnastycznej ani specjalnych warunków. Wystarczą
kijki i ochota przebywania na świeżym powietrzu!
- Chcemy przez nasze działania przyczyniać się nie
tylko do rozwoju czytelnictwa, ale propagować
zdrowie fizyczne w myśl zasady „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Nordic Walking to sport dla każdego
i w każdym wieku, więc zapraszamy do udziału
w cotygodniowym „marszu po zdrowie - zachęca
dyrektor biblioteki.
Maria Strama
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ZAPISZ SIĘ
NA WAKACYJNE ZAJĘCIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
w ramach projektu „Bliskie spotkania z kulturą ludową”
w czasie tegorocznych wakacji zaprasza dzieci i młodzież
z naszej gminy na bezpłatne warsztaty malarskie,
rzeźbiarskie i bibułkarskie. Uczestnicy będą mogli
rozwijać swoje talenty oraz zdobywać nowe
doświadczenia pod okiem artystów z terenu gminy.
Projekt ten jest nie tylko formą integracyjną i edukacyjną
dla dzieci i młodzieży, ale również promocji lokalnej
twórczości artystycznej.
- Myślę, że warsztaty to fajna sprawa. Będziemy mogli
nauczyć się czegoś nowego od naszych artystów, pobyć
w grupie, a na koniec urządzić własną wystawę stwierdziła Aleksandra Mach z Głogowca.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy
o zapisywanie się do 13 lipca br. osobiście lub pod
numerem telefonu (16) 642 11 76 w godzinach pracy
Biblioteki lub e-mail: gbp.tryncza@wp.pl
Marzena Rydzik

POLA NADZIEI
W niedzielę 13 maja młodzież z Zespołu Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej w tzw. Dzień Papieski
podczas mszy i po jej zakończeniu zbierała datki
na szczytny cel pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym.

Uczniowie z żonkilami - symbolem akcji

-To kolejna już taka akcja charytatywna
przeprowadzana pod hasłem „Pola nadziei” - mówi
Barbara Tytuła, dyrektor szkoły. Podobnie jak w roku
ubiegłym uczniowie pod okiem nauczycieli wykonali
żonkile - symbol akcji i rozprowadzali je w zamian
za datki.
Zebrana podczas nabożeństwa i kolejnych
majowych mszy kwota została przekazana hospicjum
w Rzeszowie.
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UROCZYSTE OTWARCIE TRZECIEGO
W GMINIE BOISKA „ORLIK 2012”
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
Na mapie naszej gminy i miejscowości powstał
kolejny obiekt sportowy, nowoczesny, funkcjonalny,
wpisujący się w nową strategię myślenia i planowania.

PAMIĘTAMY O ŚWIĘTACH
NARODOWYCH
„Naród, który zna swojej przeszłości, umiera
i nie buduje przyszłości…” - tymi słowami uczniowie
klasy szóstej Zespołu Szkół rozpoczęli apel poświecony
kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W programie skierowanym do wszystkich
uczniów zwrócili uwagę na rolę symboli narodowych
i kształtowanie postaw patriotycznych. Zaapelowali,
by polska flaga była wywieszana z okazji świąt
narodowych nie tylko na budynkach szkół i administracji
publicznej, ale również na domach mieszkańców.

Przecięcie wstęgi i … „ Orlik” otwarty

16 maja 2012 r. miało miejsce oficjalne otwarcie
„Orlika 2012”. Wśród zaproszonych gości byli Lucjan
Kuźniar, członek zarządu województwa podkarpackiego,
Małgorzata Nowińska Zgurska, wizytator Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, księża, przedstawiciele policji,
Powiatowej Straży Pożarnej, radni z przewodniczącym
Stanisławem
Koniecznym
na
czele,
sołtysi,
przedsiębiorcy oraz wykonawcy obiektu. Uroczystości
rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym
w Gniewczynie Łańcuckiej, później nastąpiło przecięcie
wstęgi i poświęcenie boiska, a także mały pokaz
umiejętności strzeleckich. Pierwszy strzał do bramki
w wykonaniu Ryszarda Jędrucha wójta gminy, radnych
i gości okazał się celny. Następnie w budynku szkoły
odbył się uroczysty apel. Zebranych powitała dyrektor
szkoły. Słowo do zebranych wygłosił wójt gminy,
mówiąc że z całą pewnością boisko „Orlik 2012”
w Gniewczynie Łańcuckiej przyczyni się do ogólnego
rozwoju fizycznego nie tylko uczniów, ale i młodzieży,
a także będzie miejscem, w którym popołudniami także
dorośli aktywnie spędzą czas. Poinformował też o tym, że
boisko zostało przekazane w zarząd dyrektorowi Zespołu
Szkół w Gniewczynie. Gmina pozyskała z Ministerstwa
Sportu środki na zatrudnienie animatora, którym
od 1 marca jest Łukasz Gurak.
Uczniowie szkoły Podstawowej i Gimnazjum
tańcem i piosenką uczcili radosną chwilę. Wśród darów
od zaproszonych gości znalazła się między innymi piłka
z autografem Jerzego Dudka.
Beata Tołpa

Szóstoklasiści przypomnieli fakty historyczne

Apele o podobnej treści odbyły się również w pozostałych
szkołach naszej gminy. Uczestniczyli w nich uczniowie
wszystkich klas. Przybliżona została historia Polski,
wielkich postaci Polaków, którzy przyczynili się do
powstania historycznego dokumentu, jakim była
Konstytucja. Wiele uwagi poświęcono także następstwom
uchwalenia tegoż dokumentu.
Na czas świąt budynki szkolne zostały
udekorowane polskimi flagami, a najmłodsi sami
wykonali flagi, które przykleili do szyb w klasach.
W czasach, gdy wielu dorosłych Polaków myśli
o dniach wolnych, najmłodsi uczestniczą w lekcjach
patriotyzmu, ucząc się o przeszłości swojego kraju,
by w ten sposób budować tożsamość narodową.
Beata Tołpa

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GNIEWCZYNIE
ŁAŃCUCKIEJ PIONIEREM
CYFROWEJ SZKOŁY W GMINIE
Rada Ministrów na początku kwietnia przyjęła
program pilotażowy Cyfrowa Szkoła. To pierwszy, ważny
krok do przejścia polskich szkół z „epoki kredy” do ery
cyfrowej.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Szkoła
Podstawowa
w Gniewczynie Łańcuckiej jako
jedyna w naszej gminie i jedna
z
28
wytypowanych
na
Podkarpaciu
otrzyma
środki
w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.
- O tym, że zostaliśmy wytypowani do projektu
pilotażowego dowiedzieliśmy się ze strony internetowej
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i bardzo się z tego
ucieszyliśmy. W naszym województwie zostało
wytypowanych 28 szkół. Wniosek wypełniliśmy
zgodnie z wytycznymi- mówi dyrektor szkoły Barbara
Tytuła..
Wyniki pilotażu będą bowiem miały wpływ
na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż
będzie trwał do 31 sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380
publicznych szkół podstawowych w Polsce. Mają z niego
skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

edukacyjnym dla uczniów.
Uczniowie ze szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej zyskają
nie tylko pomoce dydaktyczne, ale jako pierwsi testować
będą najnowsze techniki uczenia się.
Beata Tołpa

DZIEŃ MATKI
Dzień Matki jest świętem, które w szkołach
na stałe wpisało się w kalendarz. Uczniowie podczas
uroczystych akademii i spotkań wyrazili wdzięczność
swoim mamom za codzienną troskę i trud
wychowania. Matki zostały obdarowane przez swoje
pociechy rozmaitymi prezentami samodzielnie
wykonanymi przez dzieci.

Dzięki projektowi nauczyciele i uczniowie
otrzymają komputery przenośne, cyfrowe podręczniki
i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane
przez rząd. Szkoły same zadecydują, jaki sprzęt jest im
potrzebny.
Dotacja zależała od wielkości szkoły, a ponieważ szkoła
w Gniewczynie jest najbardziej liczna w gminie, dostanie
maksymalnie 140 tys. zł i będzie musiała wnieść wkład
własny tj. 20 proc. kwoty, o którą chce się ubiegać.
Całkowity koszt programu w skali kraju to 61 mln
zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie
państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym
44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład
własny organów prowadzących oszacowano na co
najmniej 11 mln zł.
Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane
w czterech obszarach:
„e-szkoła":
• wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych,
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
(TIK).
„e-uczeń":
• zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół
podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu
komputerowego.
„e-nauczyciel":
•
przygotowanie
nauczycieli
do
nauczania,
komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz
prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem
TIK;
• przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które
będą dostępne na otwartym publicznym portalu
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Martyna Niemirowska w piosence dla mamy

„Dla mojej mamy” tak zatytułowały część artystyczną
dzieci z Gorzyc. Wzruszające dla mam było, gdy ze
szkolnej sceny słyszały słowa gorących życzeń od swoich
dzieci, gdy dostawały od nich kwiaty. Najpierw
świętowały
mamy
dzieci
z
klas
I-III,
a potem z klas VI.
- Za każdym razem była wspaniale przygotowana
część artystyczna wypełniona śpiewem, tańcem
i odpowiednio dobranymi utworami poetyckimi.
Potem był poczęstunek dla mam przygotowany przez
Marię Kubrak, Annę Fleszar, Bożenę Srokę i Marzenę
Flak- relacjonuje Zofia Czerwonka wicedyrektor szkoły.
Podobny charakter miały uroczystości w szkołach
w Tryńczy, Ubieszynie, Jagielle i Gniewczynie
Łańcuckiej.
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Andrzej Swatek

OSIĄGNIĘCIA MARCINA

DZIECI DZIECIOM….
Pod takim hasłem przebiegał 1 czerwca
br. kolejny już gminny „Dzień Dziecka”. Gospodarzem
tegorocznej imprezy już drugi raz był Zespół Szkół
w Tryńczy. Przed godz. 11.00 hala sportowa wypełniła się
uczestnikami, czyli dziećmi i młodzieżą gimnazjalną
ze szkół naszej gminy. Po życzeniach, które złożył
z okazji święta dzieci dyrektor szkoły, rozpoczęły się
prezentacje uczniów poszczególnych szkół.

Mażoretki z Ubieszyna

Na parkiecie dominował taniec i piosenka.
Gromkimi brawami nagrodzeni zostali wszyscy
wykonawcy-mażoreteki z Ubieszyna,
uczniowie
z Gniewczyny za pokazy Kalinki i Zorby oraz tańców
standardowych i latynoamerykańskich.
Uczennice
z Jagiełły zaprezentowały „Taniec z parasolkami”,
a uczennice z Gorzyc świetnie zatańczyły rock and rolla.
Natomiast gospodarze- uczniowie Zespołu Szkół
w Tryńczy- nie tylko zatańczyli np. Cha chę, ale pięknie
śpiewali. Drugoklasiści ubrani na biało- czerwono
wprowadzili wszystkich w nastrój Mistrzostw Europy
EURO 2012, śpiewając słynny przebój „Koko Euro
Spoko”. Imponująco wyglądał również
polonez
w wykonaniu uczniów z poszczególnych gimnazjów.
Gimnazjaliści dumnie zaprezentowali się w stylowych
szlacheckich strojach w tzw. chodzonym, poruszając się z
gracją i elegancją. Dodatkowymi atrakcjami były: występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy oraz pokaz
ratownictwa medycznego w wykonaniu uczniów Liceum
Ogólnokształcącego z Leżajska. Impreza podobała się
dzieciom, bo same były mocno zaangażowane w jej
przebieg. Każdy chciał wypaść jak najlepiej. „Wystąpię
w dwóch tańcach współczesnym i polonezie”, mówiła
Weronika Dadak, gimnazjalistka z Tryńczy. Dzieci
zostały
obdarowane
słodyczami,
lodami,
o co zadbała dyrekcja szkoły i rodzice z Rady Rodziców,
którzy bardzo aktywnie włączyli się w organizację
i sprawny przebieg święta. Występy dzieci oklaskiwali
Ryszard Jędruch wójt gminy, z-ca wójta Zofia Nowak,
przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Teofil
Jakubiec, sekretarz gminy Bogusława Kornak i skarbnik
Teresa Wielgos oraz kierownicy jednostek.

Marcin Kozdroń jest tegorocznym absolwentem
Gimnazjum w Tryńczy. Dzięki systematycznej pracy na
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Marcin odniósł
szereg znaczących sukcesów:
- czterokrotnie został laureatem Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki Olimpus (9, 7, 7
i 3 miejsce). Przez 2 lata uczestniczył w realizacji
projektu Feniks. W roku szkolny 2010/11 został finalistą
V i VI Edycji Konkursu Projektów Naukowych Feniks
województwie podkarpackim. Dzięki tym osiągnięciom
Marcin trzy razy otrzymał stypendium w ramach projektu
„Program Stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego”.
Realizując
Indywidualny
Plan
Rozwoju,
przeprowadził proste badania naukowe wspomagane
komputerowo z wykorzystaniem Coach Lab II+,
przygotował prezentację na temat zbadanych przez siebie
zjawisk fizycznych, opracował album fotograficzny,
poznał podstawy z programowania w języku wyższego
poziomu, odkrywał twierdzenia z teorii liczb. Praca pod
czujnym okiem opiekuna naukowego Alicji Kulpa
przyniosła zamierzone efekty.

Marcin na zajęciach pozalekcyjnych

Marcin swoją przyszłość wiąże z nauką
przedmiotów ścisłych, dlatego wybiera się do licem
ogólnokształcącego. Cieszy fakt, że również inni
uczniowie naszego Gimnazjum, idąc za przykładem
Marcina, chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych
i konkursach.
Alicja Kulpa

Beata Tołpa
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PRZEDSZKOLE W ZERÓWCE
Projekt Podkarpackie Ośrodki
dobiegł końca i nie będzie kontynuowany.

Przedszkolne

i w Gniewczynie
alternatywę.

Łańcuckiej. Zatem rodzice mają
Beata Tołpa

NIE MA JAK LWÓW
Od kilku lat w Zespole Szkół w Gorzycach
wycieczki do Lwowa zamieszcza się w kalendarium.

Dyplomy i nagrody dla najlepszych

Skorzystaliśmy z szansy, jaką dostaliśmy,
przystępując do projektu. Dzięki udziałowi własnemu
i pieniędzy z unijnych przez trzy lata dzieci młodsze
mogły uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Niestety
bez dalszego wsparcia zewnętrznego nie jesteśmy
w stanie utrzymać takiej ilości grup przedszkolnych,
ponieważ wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowej kadry
nauczycielskiej i zwiększaniem nakładów na oświatę,
które z roku na rok znacznie rosną. W związku z tym,
że rodzice są zainteresowani posłaniem swych pociech
do przedszkoli, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby
dzieci w oddziałach zerowych do 25. Tym samym
w ramach naboru na rok 2012/2013 do tychże oddziałów
włączone zostały maluchy, tj. 3 i 4 latki. Postawa
programowa wychowania przedszkolnego nie zabrania
łączenia w ramach jednej grupy wiekowej dzieci w wieku
3-6 lat. I tak w Gorzycach w dwóch oddziałach znalazły
się wszystkie chętne dzieci. W Gniewczynie miejsce
w zerówce znalazło się dla 5 i 6 latków. W Tryńczy
utworzono jeden oddział, w którym po rekrutacji przyjęto
dzieci w wieku 3- 6 lat. Podobnie rzecz się ma
w Ubieszynie i Publicznym Przedszkolu w Jagielle.
Należy podkreślić, że polityka oświatowa Gminy
Tryńcza zmierza do zrównoważonego rozwoju
wszystkich grup wiekowych tj. dzieci i młodzieży.
W związku z tym staramy się równomiernie rozkładać
finanse na utrzymanie szkół, poprawę bazy lokalowej
i dydaktycznej dzięki czemu absolwenci poszczególnych
szkół przygotowywani są do dalszego etapu edukacyjnego
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Planowanie liczby oddziałów odbywa się w oparciu
o dane demograficzne dzieci, które muszą zostać objęte
obowiązkiem szkolnym w poszczególnych obwodach
szkół.

W tym roku także uczniowie tutejszej szkoły
wraz z opiekunami odwiedzili to piękne miasto w dniach
16- 17 maja. Są to nie tylko podróże sentymentalne, ale
możliwość zobaczenia wielu śladów polskości. To także
wartościowa lekcja patriotyzmu, bo jakże inaczej można
traktować zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich,
Cmentarza Łyczakowskiego czy lwowskiej katedry.
Dwa dni pobytu we Lwowie to więcej, niż
kilkanaście szkolnych lekcji historii, to przede
wszystkim ,,żywa” lekcja polskości i patriotyzmu.
Dla dzieci i młodzieży największą atrakcją był
pobyt w Aqua – parku, a dla chłopców obejrzenie
lwowskiego stadionu – areny zmagań na Euro 2012.
Mimo nienajlepszej pogody, nikt nie narzekał.

Uczniowie z Gorzyc na Cmentarzu Łyczakowskim

W Kresach zakochali się także rodzice uczniów
pełniących funkcję opiekunów. W drodze powrotnej
wszyscy zgodnie zadeklarowali, że za rok pojadą, tym
razem, do Wilna.

Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie Gminy
Tryńcza działa Przedszkole Samorządowe w Jagielle
i dwa niepubliczne przedszkola w Gorzycach
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ODKRYWAM ŚWIAT, JESTEM TWÓRCZY, POMAGAM INNYM
18 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół
w Tryńczy był dniem prezentacji projektów
edukacyjnych pod hasłem Nauka drogą do sukcesu.

Opiekunami naukowymi zespołów realizujących projekty
edukacyjne byli: Ewa Szpytma, Lucyna Myłek, Natalia
Kuśnierz, Władysław Kulpa i Józef Nowosielski
nauczyciele pracujący w gimnazjum.

Prezentacja kolejnego projektu edukacyjnego

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem
i odpowiedzialnością za wyniki swojego zespołu.
Prezentacja to ostatni etap realizacji projektu
edukacyjnego.

Doświadczenia w pracowni fizycznej

Uczniowie klasy II i III Gimnazjum zaprezentowali 14
projektów o różnorodnej tematyce. Były to zarówno
projekty badawcze (z fizyki, biologii, języka
angielskiego), jak i działania lokalnego (Ocalić od
zapomnienia Nasza Gmina).

Poprzedziła ją wielomiesięczna praca uczniów:
zbieranie i opracowywanie materiałów, realizacja tematu,
wykonanie kolejnych zadań itp. Oprócz prezentacji
młodzież przygotowała ciekawą cześć artystyczną
(piosenki, skecze, tańce).
Władysław Kulpa

W świecie dźwięków
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GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
Tradycją stało się już, że najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wójt wręcza stypendia za
wyniki w nauce.

Stypendyści przed budynkiem szkoły w Jagielle

Podczas Gminnego zakończenia roku szkolnego
2011/2012, które odbyło się w Zespole Przedszkola
Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Jagielle,
Ryszard Jędruch wójt gminy wręczył 107 uczniom
pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne. W szkołach
podstawowych stypendia otrzymało 70 uczniów, a w
gimnazjach 37.

kierownik ARR, Janusz Kornafel i Tadeusz Korpeta radni
oraz Grzegorz Lis kierownik Posterunku Policji
w Tryńczy.

Najlepsi uczniowie w gminie

Erwin Flak odbiera stypendium z rąk wójta

W przedmowie
wójt podziękował dyrektorom i
nauczycielom za trud przekazywania wiedzy, a
zgromadzonej licznie młodzieży za całoroczną wytężoną
pracę i pogratulował wysokich wyników. W ceremonii
rozdania stypendiów
udział wzięli Tomasz Bury
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Gminne zakończenie roku szkolnego rozpoczęło
się mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych
szkół.Uczniowie, dyrektorzy szkół i goście obejrzeli też
program artystyczny w wykonaniu uczniów z Jagiełły,
którzy swoim występem wprowadzili wszystkich
w wakacyjny nastrój.
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I MISTRZOSTWA GMINY TRYŃCZA W FUTSALU
W dniach 27- 29 kwietnia w szkołach Gminy
Tryńcza rozegrane zostały I Mistrzostwa Gminy
w futsalu. Pomysłodawcą mistrzostw był Robert Kurosz,
zawodnik Górala Tryńcza, który obserwował młodych
adeptów piłkarstwa podczas rozgrywek.
- Wśród wszystkich grup wiekowych zaobserwowałem
wielu utalentowanych uczniów- stwierdził.
Pierwszego dnia rywalizowały ze sobą drużyny
klas I-III szkoły podstawowej. Zawody odbyły się w sali
sportowej
w Szkole Podstawowej w Jagielle.
Dla najmłodszych były to pierwsze poważne zmagania.
Emocji było co niemiara. Po rozegraniu wszystkich
meczy dyrektor szkoły Andrzej Ruchała pogratulował
sportowej rywalizacji i wręczył pamiątkowe dyplomy
oraz puchary, a od bramkarza i trenera Górala Tryńcza
w nagrodę za zmagania uczestnicy mistrzostw otrzymali
kalendarze drużyny. Kolejne miejsca zajęły drużyny
ze szkół: S P w Jagielle, S P w Gniewczynie Łańcuckiej,
S P w Tryńczy, S P w Gorzycach, S P w Ubieszynie.

Ostatni o miano mistrzów gminy w futsalu rywalizowali
gimnazjaliści. Czwartkowe przedpołudnie obfitowało w
emocje piłkarskie w Zespole Szkół Tryńczy. Po
rozegraniu trzech meczy wyłoniono zwycięską drużynę,
która różnicą bramek w kolejnych meczach pokonała
przeciwników. Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczyła
w-ce dyrektor Jolanta Nowosielska, która podziękowała
zawodnikom za sportową postawę. Kolejność w tej grupie
przedstawiała się następująco:
I Gimnazjum w Tryńczy, II miejsce Gimnazjum w
Gorzycach, III miejsce Gimnazjum w Gniewczynie
Łańcuckiej.
Organizacją mistrzostw dla gimnazjalistów zajął się Józef
Ciurko, nauczyciel wychowania fizycznego, a zawody
sędziował Mariusz Tołpa.
Za rok kolejne zmagania w celu popularyzacji
piłki nożnej nie tylko tej rozgrywanej na dużych boiskach,
ale i tej której uprawianiem można zająć się również w
hali.

Organizacją turnieju zajęli się nauczyciele Paweł Ruchała
i Marta Fluda.

Beata Tołpa

DZIEWCZYNY NA MEDAL
,,Złota” dziesiątka wspaniałych dziewcząt z Zespołu
Szkół w Gorzycach wywalczyła na stadionie Resovii I
miejsce
w
finale
wojewódzkiego
turmieju ,,Łukacijewska Cup 2012”.

Drużyny ze szkól podstawowych

Następnego dnia o mistrzowski tytuł walczyły
drużyny z klas IV- VI. Rozgrywki zorganizowane zostały
w hali sportowej w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej. Po zaciętych pojedynkach piłkarzy
młodszych wyłoniono zwycięzców. Pamiątkowe dyplomy
najlepszym drużynom wręczyła dyrektor Barbara Tytuła,
gratulując wszystkim uczestnikom sportowego ducha
walki. W tej grupie wyniki przedstawiały się następująco.
I miejsce Szkoła Podstawowa w Gniewczynie
Łańcuckiej
II miejsce Szkoła Podstawowa w Tryńczy
III miejsce Szkoła Podstawowa w Gorzycach
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Jagielle.
Do sprawnej organizacji zawodów przyczynili się
nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Gujda
i Dariusz Sanecki.

Złota dziesiątka

Drużyna w składzie:Magdalena Jędral, Katarzyna
Wiecheć, Roksana Pieczek,Natalia Pieczek, Klaudia
Walania, Renata Czerwonka, Ewelina Słysz, Lidia
Jakubiec, Wiktoria Młynarska, Zofia Czwakiel
awansowała do finału wojewódzkiego, a następnie
dzielnie walczyła, nie ustępując pola rywalkom o wiele
bardziej utytułowanym z Krosna, Sanoka i Rzeszowa.
Zofia Czwakiel została najlepszą bramkarką turnieju i
otrzymała okazałą statuetkę.
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Zwycięska drużyna dziewcząt – oprócz wspaniałego
pucharu i złotych medali – otrzymała w nagrodę, bilet na
mecz Legii Warszawa, komplet strojów piłkarskich, a
także piłki i koszulki. Ponadto trzy dziewczyny: Zofia
Czwakiel, Aleksandra Jędral i Aleksandra Ficek w okresie
wakacji pojadą na dwutygodniowe zgrupowanie i znajdą
się w drużynie Podkarpacia. Wielkie brawa za godne
reprezentowanie szkoły, za ducha walki i ostateczny
sukces. Tak trzymać!
Andrzej Swatek

Po odebraniu nagród

PIŁKARSKI TURNIEJ NA
GORZYCKIM ORLIKU
29 maja na gorzyckim Orliku został rozegrany
turniej piłki nożnej na zakończenie rundy wiosennej.
Kolejny już rok młodzi adepci futbolu ze szkół Gminy
Tryńcza mogli rywalizować o miano najlepszej drużyny.
Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania
fizycznego i animatorzy z Gorzyc.

NIEPRZECIĘTNY TALENT
Mateusz Olejarkę dobrze zna cała społeczność
Zespołu Szkół w Gorzycach i jest z niego bardzo
dumna. Dał się poznać jako nieprzeciętny talent
piłkarski, zdobywca wielu bramek na szkolnych
turniejach, a także jako niezwykle skromny,
koleżeński i otwarty młody chłopak.
Nie jest tajemnicą, że gra w piłkę jest dla niego
wszystkim, pasją, której poświęca każdą wolną chwilę.
Podczas zgrupowania w Szczecinku, na którym
testowanych było aż 600 zawodników z całej Polski,
Mateusz zajął w rankingu I miejsce. Od razu został
dostrzeżony przez „łowców” talentów. Niebawem
chłopiec trafi do szkółki piłkarskiej FC Barcelona.

Piłka w grze

- Emocje podczas turnieju udzielały się nie tylko
zawodnikom,
ale
i
nauczycielom,
którzy
przygotowywali do sezonu piłkarskiego swoich
podopiecznych- przyznał Andrzej Swatek dyrektor
szkoły.
W przeddzień „Euro 2012” uczniowie pokazali, że piłka
nożna jest jedną z ich ulubionych dyscyplin sportu. W
końcu kopać można wszędzie, wystarczy kilku chętnych i
piłka, by pobiegać. Wyniki turnieju:
Szkoła Podstawowa: I miejsce- SP Gniewczyna Łańcucka
II miejsce- SP Tryńcza, III miejsce- SP Jagiełła
Gimnazjum: I miejsce- Gniewczyna Łańcucka, II miejsceGorzyce, III miejsce- Tryńcza.

Mateusz Olejarka na boisku z kolegami

Już teraz intensywnie uczy się hiszpańskiego. Być może
już wkrótce usłyszy o nim cała piłkarska Europa.
Wszyscy mu tego życzymy, ale trochę szkoda, że Mateusz
już nie będzie chodził do gorzyckiej szkoły. Jest to
olbrzymia szansa dla niego, której nie można zmarnować.
I jeszcze jedno: okazuje się, że talent może narodzić się
wszędzie, tylko często trzeba mu pomóc rozwinąć
skrzydła.

Robert Duży
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SEZON 2011/12 W WYKONANIU
FUTSALOWCÓW GÓRALA TRYŃCZA
O występach „Górala” na bieżąco informowała
podkarpacka prasa i ogólnopolskie portale internetowe.
Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem
kibiców. Spotkania w Tryńczy były perfekcyjnie
organizowane – podczas meczów występowały m.in.
cheerleaderki, odbywały się losowania atrakcyjnych
nagród, występowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta –
słowem warto było zaglądać na II-ligowe zmagania do
hali w Tryńczy
Kadra zespołu Górala Tryńcza oparta została na
zawodnikach z terenu gminy Tryńcza i najbliższych
okolic. W inauguracyjnym wyjazdowym meczu sezonu w
podkieleckich Nowinach drużyna pokonała głównego
faworyta drużynę Ekomu 3-2. W kolejnych meczach
„Górale” ograli w Tarnowie Akademię Futsal 8-4, ulegli
na własnym parkiecie Heiro Rzeszów 3-7, by rundę
zakończyć wygraną w Busku-Zdroju 3-2, co dało im
pozycję lidera po pierwszej części sezonu.
Druga runda to wygrana w Tryńczy przy wypełnionej po
brzegi hali z Ekomem 4-1, następnie zwycięstwo z
Tarnowem 7-4, porażka w Rzeszowie z Heiro 1-2, i
ostatni mecz z Buskiem-Zdrój decydował o awansie do I
ligi. Mimo walecznej postawy „Górali” spotkanie
zakończyło się wynikiem 4-4, który naszej drużynie dał
tytuł wicemistrza II ligi.

Radość po strzeleniu bramki

Oprócz występów w II lidze „Górale” zajęli 2
miejsce (na 24 drużyny) w międzynarodowym turnieju
„Heiro Cup”, pozostawiając w pokonanym polu m.in.
drużyny z Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bochnii,
Łodzi. Jako jedyni, wywołując sensację, pokonali w
rzutach karnych drużynę z serbskiej ekstraklasy KMF
Arena Vranje. Najlepszym strzelcem sezonu w kategorii
seniorów został Arkadiusz Dąbek (pochodzący z
pobliskiego Dębna) – 13 bramek.
Szczególne podziękowania należą się wójtowi
Gminy Tryńcza, za wsparcie okazane drużynie i kibicom,
którzy dopingowali nam w Tryńczy.

TRYNIECKA SZKÓŁKA FUTSALU
Młodzi „Górale” wygrali Podkarpacką Ligę
Futsalu U-14 (turnieje Grand Prix w Mielcu i
Tryńczy), zdobywając tytuł nieoficjalnego mistrza
Podkarpacia w tej kategorii wiekowej.

Trynieccy kinomani przed rzeszowskim kinem

Z inicjatywy prezesa Roberta Kurosza utworzono
młodzieżową grupę – drużynę Góral U-14 Tryńcza, w
której występowali najlepsi zawodnicy w tej kategorii
wiekowej z terenu gminy Tryńcza - zostali oni zaproszeni
do gry w naszym zespole po wcześniejszym
zorganizowanym szkolnym turnieju gimnazjów w
Tryńczy (wrzesień 2012). Drużyna systematycznie
szlifowała formę, poznając podstawy futsalowej techniki i
taktyki w hali w Tryńczy, i na efekty nie trzeba było
długo czekać. W grudniu zorganizowany został obóz
szkoleniowy, w którym zawodnicy trenowali 2 x dziennie,
a wolny czas wykorzystywali m.in. na turnieje w tenisa
stołowego czy inne atrakcje. Na zakończenie szkolenia
młodzi futsalowcy rozegrali mecz sparingowy z Polonią
Przemyśl zakończony wygraną 16-6.
W styczniu „Górale” dzielnie walczyli w
eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-14 w
Tarnowie, w którym do awansu zabrakło 1 punktu. Potem
przyszły kolejne sukcesy w zimowych turniejach: 2
miejsce w Biłgoraju (woj. lubelskie) – młodzi zawodnicy
„ograli” m.in. Motor Lublin; 1 miejsce na turnieju „Ferie
z MOSIR-em” w Przeworsku (wyeliminowali m.in. Orzeł
Przeworsk, Sokół Sieniawa, MKS Kańczuga); 2 miejsce
na turnieju „Grunwald Cup” w Tyczynie k. Rzeszowa –
za „Góralami” uplasowały się m.in. drużyny Stali Stalowa
Wola, Stali Rzeszów, Krosna itd. W turniejach tych
oprócz sukcesów zespołowych nasi zawodnicy otrzymali
również wiele nagród indywidualnych. 4 zawodników z
zespołu U-14 zaliczyło już debiut w seniorach w
pokazowym
meczu
w
Przeworsku
przeciwko
reprezentacji miejscowej ligi halowej.Najlepszym
strzelcem zespołu U-14 został Adam Słysz (pochodzący z
Gniewczyny) – 7 bramek.- Debiut uważam za bardzo
udany – twierdzi Robert Kurosz trener drużyny.

Robert Kurosz
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Marcin Borcz
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PUCHAR DLA HURAGANU

Piłkarze po rozgrywkach o „Puchar Wójta”

W niedzielę 24 czerwca na stadionie Ludowego
Klubu Sportowego „Wisłoczanka” Tryńcza rozegrano
zawody sportowe drużyn z terenu gminy o Puchar Wójta.
Spośród 4 drużyn najlepszą okazał się „Huragan”
Gniewczyna, który pokonał w finale „San” Gorzyce 2:0.

nagrodzili drużyny pucharami, dyplomami oraz sprzętem
sportowym.
Ponadto
przyznano
indywidualne
wyróżnienia.

Niech wygra lepszy

Łukasz Gurak z pucharem

Natomiast w meczu o trzecie miejsce
„Wisłocznka” Tryńcza pokonała „Zorzę” Jagiełła 2:0. Na
zakończenie turnieju wójt gminy Ryszard Jędruch
i Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Konieczny
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Najlepszym bramkarzem został Krzysztof Pysz z
„Huraganu” Gniewczyna, królem strzelców Krzysztof
Mirek z tej samej drużyny a najlepszym zawodnikiem Jan
Horojdko z „Sanu” Gorzyce. Podczas finałów zagrała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy pod czujnym
okiem Edwarda Myłka.
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Przemysław Górski

SEZON PIŁKARSKI ZA NAMI
W gminie Tryńcza piłka nożna zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród zawodników, działaczy
sportowych, jak i mieszkańców, co można było zauważyć
na stadionach i halach sportowych.

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA JAROSŁAWSKA

W minionym sezonie kibicowaliśmy
5 drużynom:
czterem drużynom seniorskim oraz jednej futsalowej.

KLASA A 2011/2012, GRUPA: PRZEWORSK
Zacięta walka o piłkę zawodnika Huraganu

Najwyżej plasuje się spośród drużyn grających na trawie
„Huragan” Gniewczyna, który zajął trzecie miejsce
w klasie okręgowej – grupy jarosławskiej. Jak mówi
trener Tomasz Wojtas
- Sezon uznaje za udany.
Zakończyliśmy go na bardzo dobrym 3 miejscu. Jesteśmy
w lidze okręgowej drugi sezon i z roku na rok idzie nam
coraz lepiej. Jesteśmy bardzo młodą drużyną z kilkoma
doświadczonymi zawodnikami i z tego na prawdę się
cieszę. Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że mogę
prowadzić taką drużynę, która zawsze walczy
do upadłego. Dzięki chłopaki jesteście na prawdę wielcy.
W niższej A klasie rozgrywkowej znajdują się trzy
pozostałe drużyny z terenu gminy. „San” Gorzyce
triumfował swój największy sukces w historii klubu
zajmując trzecie miejsce. Dziewiąte miejsce zajęła
„Zorza” Jagiełła, która do ostatniego meczu nie była
pewna utrzymania. Zwycięstwo nad „Gorliczanką”
Gorliczyna (5:0) dało jej pewne miejsce w A klasie.

Podobną sytuację miała drużyna z Tryńcza, która musiał
mocno się sprężać w końcówce sezonu, żeby utrzymać
się. Jak mówi zawodnik Adam Wojtyna – Ciężką pracą
na treningach i dużym zaangażowaniem zawodników
uchroniliśmy się przed spadkiem z czego się bardzo
cieszymy. W nowym sezonie już do takiej nerwówki nie
doprowadzimy.
Warto także wspomnieć o drużynie futsalowej „Góral”
Tryńcza, która odnosi sukcesy. Byli oni o krok
od wejścia do I Ligi Futsalu. Tworzą ją zawodnicy z
terenu gminy oraz klubów ościennych gmin.
Niewątpliwie piłka nożna tak jak inne dyscypliny, jest
sportem, w którym wszystko może się wydarzyć. Jedni
przegrywają, inni wygrywają. Jednak okazuje się,
że mimo porażek drużyny nie poddają się, chcą trenować,
budować nowe, silniejsze zespoły. Gratulujemy
zawodnikom sukcesów i bacznie będziemy się przyglądać
temu, co przyniesie nowy sezon piłkarski 2012/2013.
Przemysław Górski

Derby gminy: San Gorzyce - Zorza Jagiełła
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PODSUMOWANIE SEZONU

Nauka techniki nordic walking

42

Echa znad Sanu i Wisłoka

