„A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest
Tyle słońca z lata jeszcze w nas”
Eleni
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W sezonie letnim pracownicy zatrudnieni
w ramach prac społecznie – użytecznych i robót
publicznych zadbali o czystość i estetykę naszej gminy.
Prace polegały na nasadzeniu kwiatów wzdłuż
przydrożnych chodników i wyrywaniu z nich traw.

Ponadto zaaranżowano nowy wygląd ronda, które
jest swoistą wizytówką gminy. Efektem tych prac jest
miły dla oka widok, który sprzyja tworzeniu estetycznego
wizerunku naszej gminy. W dalszym ciągu będziemy
podejmować działania prowadzące do jej upiększenia, tak
aby gmina Tryńcza kojarzyła się z miejscem czystym,
zadbanym i przyjemnym.
Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez
odwiedzających gminę gości. Podczas sesji Rady Gminy
dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie stwierdził,
że nie trzeba jechać do Europy, by zobaczyć ładnie
zagospodarowane
skwery,
wystarczy
przyjechać
do gminy Tryńcza. Zachęcamy zatem mieszkańców
poszczególnych wsi do upiększania chodników oraz
obejść gospodarskich.
Adam Gwóźdź

DZIĘKUJĘ SPONSOROM
Na łamach naszego biuletynu pragnę serdecznie
podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom,
osobom fizycznym i prawnym oraz przedsiębiorcom,
którzy w różnym stopniu wspierali finansowo lub
rzeczowo imprezy kulturalne zorganizowane w Gminie
Tryńcza w bieżącym roku.
Bezinteresowna Państwa pomoc w znacznym
stopniu przyczyniła się do rozwoju i promocji naszej
jednostki samorządowej.
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Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TRYŃCZA!
W okresie letnim zgodnie z założeniami
realizowaliśmy
gminne
inwestycje,
z
których
najważniejsze to remonty dróg popowodziowych
i gminnych. W dalszym ciągu kontynuowana była budowa
kolejnych odcinków chodników. I tak w Jagielle,
w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg układany
jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej. Został wyłoniony
w drodze przetargu wykonawca chodnika od Ubieszyna
w kierunku ronda.
Rozbudowywana była kanalizacja i sieć
wodociągowa do nowych osiedli powstających w gminie.
Opracowany został też projekt doświetlenia ciągów
chodników i tych miejsc, które wskazali sami mieszkańcy
za pośrednictwem sołtysów. Modernizujemy także boisko
w Gorzycach, planujemy budowę nowych boisk min.
w Głogowcu, Wólce Ogryzkowej i Wólce Małkowej.
Zakończona została budowa sali gimnastycznej
w Gorzycach, której oficjalne otwarcie będzie miało
miejsce 6 grudnia br. Obecnie trwa doposażenie obiektu
w niezbędny sprzęt, urządzane są szatnie. Również
strażacy wzbogacili się o nowy sprzęt gaśniczy tj.
motopompę i agregat. Na realizację każdej z tych
inwestycji pozyskaliśmy fundusze.
Mimo wakacji Rada Gminy obradowała
kilkakrotnie, systematycznie pracowały poszczególne
komisje. Podejmowane były ważne decyzje, między innymi
został przyjęty wieloletni program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na lata 2012- 2032.
Warto dodać, że również na usuwanie azbestu
pozyskaliśmy środki z WFOŚ, a kolejny wniosek
na przyszły rok został już złożony.
Szerokim echem odbiły się w regionie wakacyjne
imprezy kulturalne, takie jak: Dni Gminy Tryńcza,
Przegląd Piosenki Biesiadnej czy „Weekend z historią”.
Usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii od osób
przyjeżdżających spoza gminy na temat sprawnej
organizacji i ciekawego repertuaru. W sierpniu, podczas
Gminnych Dożynek w Jagielle, podziękowaliśmy
za plony. Nie zapominamy również o ludziach starszych
i potrzebujących. W związku z Międzynarodowym Dniem
Ludzi Starszych zorganizowaliśmy piknik pod nazwą
„Radosna jesień życia”.

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Szkoła
w Gniewczynie Łańcuckiej przystąpiła do udziału
w Rządowym Programie Pilotażowym pod nazwą
„Cyfrowa szkoła”. W związku z tym dofinansowaliśmy
zakup sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych.
Liczymy, że z czasem pojawią się możliwości skorzystania
z podobnych projektów i pozostałe szkoły również zostaną
doposażone w podobny sprzęt. Uczniom i nauczycielom
z okazji nowego roku szkolnego i Dnia Edukacji
Narodowej życzę jak najlepszych wyników nauczania,
sukcesów
w
konkursach
przedmiotowych
i zawodach sportowych.
Szanowni Państwo, w okresie jesiennym
kontynuować będziemy realizację rozpoczętych inwestycji,
sukcesywnie porządkować będziemy teren gminy
i przygotowywać się do sezonu zimowego. Podobnie jak
w roku ubiegłym planujemy gminne obchody Dnia
Niepodległości w Tryńczy, na które już dziś serdecznie
zapraszam. Koniec roku to też plany na przyszły rok,
chcielibyśmy realizować następne inwestycje. Zdaję sobie
jednak sprawę z tego, że sytuacja ekonomiczna w kraju
i zapowiadany kryzys może spowodować ograniczenie
środków dla samorządów, stąd racjonalnie planujemy na
przyszły rok nasze działania.
W dalszym ciągu starać się będziemy o środki
zewnętrzne i realizować przyjętą politykę rozwoju naszej
gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnego
przygotowania
uroczystości:
służbom
gminnym, strażakom, policji, sołtysom, KGW z terenu
gminy i sponsorom.
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Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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Z PRAC KOMISJI I RADY GMINY
W ostatnim czasie Komisja ds. Rolnictwa,
Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska
i P.
Pożarowej wiele uwagi poświęca wdrażaniu na terenie
gminy tzw. „ustawy śmieciowej”, która nakłada na
Gminę obowiązek utrzymania porządku i czystości, a
tym samym
odbierania od mieszkańców
śmieci.
Komisja pracuje nad sposobem jej wdrażania oraz
wyborem najsprawiedliwszej opcji odpłat za śmieci.
Ponadto zajmuje się realizacją uchwały Rady Gminy
w zakresie bezdomnych psów i usuwaniem eternitu.

25 września 2012 r. w sesji Rady Gminy Tryńcza
uczestniczyli zaproszeni goście: dyrektor Agencji Rynku
Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Przeworsku Tomasz Bury oraz dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Przeworsku Adam Zabłocki. W swoich
wystąpieniach podzielili się aktualnymi ofertami
dla rolnictwa i świadczenia pomocy bezrobotnym.
Spotkanie wyzwoliło chęć bliższej współpracy pomiędzy
wymienionymi instytucjami i Gminą w rozwiązywaniu
ważnych problemów rolnictwa i zwalczania bezrobocia.
Swoją obecnością zaszczycił również pochodzący
z Jagiełły, a pracujący na misji w Kanadzie ks. misjonarz
Józef Darzycki. W wystąpieniu podzielił się
wspomnieniami
oraz
wskazówkami
do
życia
i działalności społecznej. Wszyscy goście podkreślali
duży rozwój gminy i zasługi władz gminy. Uroczystym
momentem sesji było złożenie życzeń
radnemu
jubilatowi P. Teofilowi Jakubcowi z okazji kolejnej
rocznicy urodzin i długoletniej działalności społecznej.
E. Wiecheć

Sesja Rady Gminy

O BUDŻECIE
Uchwalony budżet na rok bieżący jest realizowany
zgodnie z przyjętymi założeniami. Zadania zaplanowane
do realizacji przyczynią się do poprawy życia
i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Wykonanie budżetu za 8 miesięcy kształtuje się
na poziomie 60%. Dochody majątkowe stanowią 11,7%
w stosunku do dochodów ogółem, natomiast wydatki
majątkowe 26,6% . Największy dochód gmina uzyskuje
z dochodów własnych, na które składają się wpływy
z podatków: dochodowego od osób fizycznych, rolnego,
leśnego, od czynności cywilno- prawnych. Natomiast
po stronie wydatków znaczącą pozycję w budżecie
stanowią wydatki na drogi i chodniki.
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Duży strumień pieniędzy zostaje skierowany
na wydatki związane z oświatą, co w tym roku stanowi
37,2% ogółu wydatków. Warto zwrócić uwagę na coraz
to nowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
Przykładem mogą być rodziny zastępcze, domy dziecka.
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Teresa Wielgos

MINISTER PODNIÓSŁ STAWKI PODATKÓW NA 2013 R.
Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych
ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie. Na podstawie wskaźnika Ministerstwo
Finansów określiło maksymalne stawki podatku
od nieruchomości, podatku od środków transportowych
oraz opłat lokalnych na 2013 r. Stawki te wzrosły o 4%
w stosunku do 2012 r. W ślad za tym Rada Gminy
w drodze uchwały określa stawki obowiązujące
na terenie gminy w danym roku.
Wymaga to bardzo dokładnych analiz, gdyż
z jednej strony podatki stanowią dochody własne gminy,
a z drugiej obciążają podatników, a przecież nikt nie
lubi płacić podatków. Temat ten jest wyjątkowo trudny,
gdyż ustalając niższe stawki podatków gmina będzie
mieć niższe dochody, a tym samym obniżoną subwencję
wyrównawczą. Poniższa tabela ilustruje skutki obniżeń
górnych stawek oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości w naszej gminie, czyli o tyle mniej
mieliśmy dochodów w danym roku, nie licząc utraconej
z tego tytułu subwencji wyrównawczej.

PALIWO ROLNICZE – ZWROT
PODATKU AKCYZOWEGO
W dniu 31 sierpnia 2012 r. zakończył się drugi
termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do
produkcji rolnej. W naszej gminie w tym terminie zostało
złożonych przez producentów rolnych 214 wniosków
wraz z fakturami VAT , stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego.

Lp.

Rok

Skutki obniżeń w zł
przez Radę Gminy

1
2
3

2010
2011
2012

1 045 994,00
1 133 570,00
1 367 602,00

Należy również wspomnieć, że wysokość podatku
rolnego zależy od ceny żyta za 1 q ogłaszanej
przez GUS. W 2012 r. cena ta wzrosła w porównaniu do
2011 r. aż o 97% . Górna stawka na 2013 r. jeszcze nie
jest ogłoszona. Tu również nasza gmina
stosuje
obniżenia górnych stawek, tym samym traci dochody
własne.
Teresa Wielgos

INWESTORZY O GMINIE
Gmina Tryńcza już od 5 lat bierze udział w
prestiżowym konkursie „Gmina Fair Play” afiliowanym
przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem konkursu jest
wyróżnienie miast i gmin, które najprężniej rozwijają się
w dziedzinie inwestycji, a także kładą nacisk na
efektywną współpracę z inwestorami. 17 sierpnia br. w
ramach drugiego etapu konkursu „Gmina Fair Play”
audytorzy z biura konkursu przeprowadzili w urzędzie
audyt sprawdzający informacje podane w ankiecie
konkursowej.

Należna wypłata zwrotu podatku akcyzowego
rolnikom w ogólnej kwocie 50 tys. zł. nastąpi
w terminie do 31 października 2012 r. przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku przez rolnika.
Następna okazja do składania wniosków o zwrot
akcyzy będzie w lutym 2013 r. ( I termin) i będzie
dotyczyć oleju napędowego nabytego do produkcji rolnej
w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Co roku rolnicy odzyskują coraz większe kwoty
podatku zawartego w cenie paliwa.
Rok

2010

2011

2012

Kwota

93 tys. zł.

99 tys. zł.

105 tys. zł.

Zachęcamy rolników do korzystania z możliwej
formy dopłat do produkcji rolnej. Informujemy, że przy
składaniu wniosku nie jest wymagany dowód własności
ciągnika rolniczego.
Maria Grunt

Spotkanie z audytorem

Audyt rozpoczął się od rozmowy z wójtem oraz
kierownikami poszczególnych referatów. Następnie
audytorzy spotkali się z zaproszonymi inwestorami oraz
przedstawicielami różnych instytucji z terenu gminy,
którzy potwierdzili wysoki poziom obsługi i współpracy
z pracownikami urzędu w zakresie inwestycji. Ostatnim
etapem
audytu
była
wizytacja
przedsięwzięć
inwestycyjnych w gminie. Audyt zakończył się wynikiem
pozytywnym.
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Dominika Kozak
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POPRAWA STANU DRÓG
W ostatnich miesiącach remonty dróg w znacznej
części obejmowały drogi wewnętrzne w miejscowościach
Gniewczyna
Łańcucka,
Gniewczyna
Tryniecka,
Głogowiec, Tryńcza i Ubieszyn.

Łączna długość wyremontowanych dróg w Gniewczynie
Łańcuckiej to 1439 mb.

W Gniewczynie Łańcuckiej remonty przeprowadzono
w przysiółku Nowa Wieś, gdzie przy użyciu tłucznia
kamiennego
oraz
skropienia
nawierzchni,
wyremontowano łącznie 496 mb. dróg dojazdowych.

Gniewczyna Łańcucka - „Zakręcie”

Gniewczyna Łańcucka - „Nowa Wieś”

Kolejne 350 mb. dróg wyremontowano w przysiółku
Piaski.
Nowa
nawierzchnia
została
wykonana
z tłucznia kamiennego oraz emulsji i grysów.
- Po remoncie przejazd tą drogą jest dużo łatwiejszy –
przyznaje Tadeusz Pysz.
Gniewczyna Łańcucka - łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną

W Gniewczynie Trynieckiej remont objął 4 drogi
dojazdowe o długości 650 mb, które łączą posesje
mieszkańców z drogą wojewódzką.

Gniewczyna Łańcucka - „Piaski”

Mieszkańcy Zakręcia korzystają już z nowej drogi
utwardzonej tłuczniem oraz skropionej emulsją. Jest
to odcinek 125 mb. Ponadto tutaj zakończono remont
kolejnej drogi o długości 250 mb, której nawierzchnia
została pokryta masą mineralno - bitumiczną.
Nowa nawierzchnia, utwardzona i pokryta masą
mineralno-bitumiczną na odcinku 88 mb, połączyła
również drogę wojewódzką z drogą gminną za kościołem
w kierunku Przeworska. W taki sam sposób wykonano
remont drogi wewnętrznej na długości 130 mb za mostem
na Mleczce.
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Gniewczyna Tryniecka

W Głogowcu położono 350 mb. nowej nawierzchni, którą
skropiono emulsją i grysem. Podbudowa została
wykonana z tłucznia kamiennego. Kolejne dwie drogi
dojazdowe wyremontowano w Tryńczy.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Na długości 88 mb oraz 55 mb wykonano podbudowę
z tłucznia oraz skropienie.

MOSTY WYREMONTOWANE
W lipcu br. Powiatowy Zarząd Dróg w
Przeworsku realizował remont mostu w Gniewczynie
Łańcuckiej na rzece Wisłok oraz w Gorzycach - Żurawiec
na rzece Przykopa. Remont obejmował wymianę
zniszczonych podłoży drewnianych. Materiał na
wykonanie nowego podłoża o łącznej powierzchni 382 m2
przekazał Wiesław Konieczny, któremu bardzo
dziękujemy za okazaną pomoc.

Droga w Tryńczy

- Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z remontu, bo często
korzystam z tej drogi, oby służyła nam jak najdłużej –
stwierdza Henryk Majcher. Ponadto wyremontowano
także odcinek drogi w Ubieszynie.
Tomasz Penkal

DROGI POPOWODZIOWE
ODDANE DO UŻYTKU
Remontowane w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych drogi w Gniewczynie Łańcuckiej – Gliniki
oraz w Tryńczy – Zawisłocze, 31 sierpnia br. zostały
oficjalnie oddane do użytku. Modernizację tych dróg
wykonało Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych. Zakres zadania obejmował
położenie 440 mb. asfaltu w Gniewczynie, natomiast w
Tryńczy na odcinku 500 mb. położono masę mineralnobitumiczną, a na pozostałych 300 mb. drogę utwardzono
tłuczniem kamiennym. Koszt remontu wyniósł 110 tys. zł.

Sołtys Roman Kozyra na wyremontowanym moście

Tomasz Penkal

BRZEGI RZEK ZABEZPIECZONE
W sierpniu br. na zlecenie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie trwały prace przy
umocnieniu prawego brzegu rzeki Wisłok w Tryńczy.
Wyrwa na długości 80 m została odpowiednio
zabezpieczona przez pracowników Zakładu Regulacji
Rzek i Melioracji z Łańcuta. W tym samym czasie
rozpoczęły się roboty przy konserwacji i udrażnianiu
potoku Przykopa w Gorzycach. Zakres robót obejmował
wycięcie krzewów, wykoszenie skarp, oczyszczenie
dna potoku, udrożnienie koryta oraz rozbiórkę zatorów
i przetasowań. Inwestorem tego zadania był Podkarpacki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Oddział w Jarosławiu. Prace natomiast wykonał
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Leżajsku.

Odbiór drogi w Gniewczynie Łańcuckiej—Gliniki

Nowa nawierzchnia zdecydowanie podniosła standard
tych dróg, a tym samym zwiększyła komfort
i bezpieczeństwo jej użytkowników.

Fragment umocnionego brzegu

Tomasz Penkal
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Tomasz Penkal
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OTWARCIE JUŻ W GRUDNIU
Szybkie tempo prac wykończeniowych sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gorzycach wskazuje
na to, że już na początku grudnia zostanie oddana
do użytku. Obecnie wyposaża się ją w sprzęt sportowy,
m.in. podwieszane kosze, siatki, bramki, piłki, materace,
drabinki gimnastyczne, liny do wspinania, sprzęt
do gimnastyki. Salę wzbogaci się także o tablicę wyników
i kotarę grodzącą z napędem elektrycznym. Dobiegają
końca prace związane z przystosowaniem kotłowni,
wykonano już bramę wjazdową, podjazd dla
niepełnosprawnych, parking, a plac przy sali utwardzono
kostką brukową oraz oświetlono. Bogato wyposażony
obiekt, m.in. w dwie sale korekcyjne, szatnie z natryskami
dla dziewcząt i chłopców, magazyn i pomieszczenia
techniczne na sprzęt, o wymiarach 31,98 x 26,80m służyć
będzie przez wiele lat dzieciom i młodzieży.

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
W okresie letnim, na zlecenie Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich, trwały prace przy łączeniu chodnika
z przejściami dla pieszych na drodze wojewódzkiej
w Wólce Małkowej, Gniewczynie Trynieckiej
i Gniewczynie Łańcuckiej. Dodatkowo zarządcy dróg
ustawili nowe sygnalizatory świetlne w miejscach
najbardziej ruchliwych, tj. na przejściu dla pieszych
w Gniewczynie Łańcuckiej przy szkole oraz w Wólce
Ogryzkowej. Uruchomione będzie także oświetlenie nad
przejściem dla pieszych przy szkole w Tryńczy.

- Taka sala daje dużo większe możliwości pracy
z dziećmi.
Niewykluczone, że właśnie ten obiekt
wychowa przyszłych mistrzów olimpijskich – podkreśla
nauczyciel wf -u Ryszard Ruchała.

Łączenie chodnika z przejściem dla pieszych w Wólce Małkowej

Oznakowane w ten sposób przejścia są z daleka widoczne
dla kierowców, dlatego pozwalają na zachowanie
szczególnej ostrożności.

Nowo wybudowana sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Gorzycach

Całkowity koszt realizowanego przedsięwzięcia to ok.
3,9 mln zł, przy czym gmina otrzyma dofinansowanie
w kwocie 500 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Katarzyna Lis

ROZBUDOWA SIECI
W
wyniku
pomyślnej
weryfikacji
wniosku
o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, gmina
otrzyma dotację na realizację zadania pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka
Zawisłocze. Całkowita długość kanalizacji wyniesie ok.
11 km, natomiast sieci wodociągowej ok. 1,5 km.
Zaprojektowano przy tym 9 przepompowni ścieków
zlokalizowanych w Gniewczynie Trynieckiej (2 szt.)
i Łańcuckiej (7 szt.) Łączna suma kosztów realizacji tej
inwestycji to 4 483 980,99 zł, a wnioskowana kwota
dofinansowania wynosi 2 274 134,00 zł.

Sygnalizator przy przejściu w Gniewczynie Łańcuckiej

- Ustawione sygnalizatory, na pewno zwiększą
bezpieczeństwo pieszych zwłaszcza w okresie jesiennozimowym, kiedy szybko zapada zmrok. – przyznaje sołtys
wsi Gniewczyna Łańcucka, Roman Kozyra.

Zofia Nowak
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Katarzyna Lis

PRZYBYWA CHODNIKÓW
W chwili obecnej trwają prace przy budowie
kolejnego fragmentu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w Jagielle. Nowy odcinek powstaje od istniejącego
chodnika przy szkole w kierunku stadionu.
Na realizację zadania Gmina Tryńcza przekazała
materiały budowlane w postaci kostki, krawężników,
kamienia piasku i cementu o łącznej wartości 50 tys. zł.
Natomiast koszty budowy pokrywa Powiatowy Zarząd
Dróg w Przeworsku.

NOWY DOSTAWCA ENERGII
Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej daje
wszystkim odbiorcom możliwość swobodnego wyboru
dostawcy energii. Zmiana sprzedawcy, który oferuje
produkt za niższą cenę, jest jednym ze skuteczniejszych
sposobów obniżania kosztów zakupu. W tym celu gmina
ogłosiła przetarg na dostawę energii do obiektów
gminnych.

Od początku października realizowane są także
prace przy budowie chodnika w Gniewczynie Łańcuckiej,
wzdłuż drogi powiatowej relacji Gniewczyna Świętoniowa. Jeszcze w tym roku w ramach I etapu
zadania, powstanie odcinek łączący istniejący chodnik
przy nowym osiedlu z drogą prowadzącą do „Kruszgeo”.
Budowa kolejnego odcinka w kierunku Świętoniowej
zostanie podzielona na dwa etapy realizowane
w następnych latach. Koszty wykonania całej inwestycji
to ponad 1,5 mln zł.
Podpisanie umowy

Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PKP Energetyka S.A. z Warszawy.
10 września br., gmina wraz z jednostkami
organizacyjnymi t.j.: szkołami, Komunalnym Zakładem
Budżetowym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
podpisały umowę z nowym dostawcą energii elektrycznej.
Katarzyna Lis

NOWE WNIOSKI NOWE INWESTYCJE

Budowa chodnika w Jagielle

Niebawem też rozpocznie się budowa chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej, który połączy Ubieszyn
z rondem w Tryńczy. Zadanie realizowane jest przy
współpracy
z
Podkarpackim
Zarządem
Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie. Gmina wykonała projekt
budowlany chodnika oraz pokryła część kosztów zadania
w wysokości 240 tys. zł. Pozostałą część kosztów
poniesie PZDW. 29 września zarządca drogi przy
współudziale gminy rozstrzygnie przetarg i wyłoni
wykonawcę zadania. Mamy nadzieję, że z początkiem
października ruszą prace budowlane. Łączna suma
kosztów budowy chodnika to prawie 520 tys. zł.
Katarzyna Lis

W sierpniu br. gmina złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o przyznanie dofinansowania
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego na zadanie pn.: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”.
Termomodernizacja objętych zostanie 9 budynków
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie
gminy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
docieplenie, wymianę stolarki okiennej w wybranych
obiektach oraz montaż systemu gazowych pomp ciepła
w budynku administracyjnym.
Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na
kwotę ponad
1,9 mln zł, z czego w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, refundowane będzie
85% kosztów. Ponownie wnioskowaliśmy także o
przyznanie środków na realizację projektu pn. „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”. W
wyniku pozytywnej oceny wniosku, projekt obejmie
100 gospodarstw domowych z terenu gminy, wybranych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które
otrzymają sprzęt komputerowy wraz z dostępem do
Internetu. Zestawy komputerowe trafią także do szkół
oraz Wiejskich Domów Kultury.
Michał Rybak

Echa znad Sanu i Wisłoka

9

PROJEKTUJEMY…
Aby mogły powstawać nowe inwestycje, muszą
przejść pierwszy etap, jakim jest projektowanie.
Na tym właśnie etapie znajduje się wiele gminnych
inwestycji:

na dofinansowanie których, złożyliśmy wniosek do LGD
„Kraina Sanu” w ramach programu LEADER,





oświetlenie uliczne, w ramach którego 23 lampy
oświetli trasę od młyna do Fabryki Wagonów wzdłuż
ciągu pieszo-rowerowego oraz aleję prowadzącą
do cmentarza w Gniewczynie Łańcuckiej. 29 lamp
zaprojektowano także wzdłuż drogi powiatowej od stacji
paliw w Gorzycach w kierunku Jagiełły. Na tym samym
etapie jest również oświetlenie boiska sportowego
w Jagielle,



rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wólce
Ogryzkowej (nowe osiedle). Obecnie gmina uzyskała
pozwolenie na rozbudowę, którą wykonał Komunalny
Zakład Budżetowy. Częściowo rozbudowana została
także sieć w Gniewczynie Łańcuckiej (Piaski). Prace przy
wykonaniu dalszej części projektu będą ukończone
jeszcze w tym roku. Projekt rozbudowy sieci w
Gorzycach czeka na uzyskanie pozwolenia ze Starostwa,



projekty boisk wielofunkcyjnych, które powstaną
w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej,



place zabaw do zrealizowania w każdej miejscowości,

projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
przebiegającej przez Gniewczynę Tryniecką i Łańcucką.
Jej wykonanie na pewno ułatwi rowerzystom
pokonywanie tej bardzo ruchliwej trasy, być może zachęci
mieszkańców do systematycznego korzystania ze zdrowej
i przyjemnej formy poruszania się, jaką daje rower,



wymiana dachów na budynkach Wiejskich Domów
Kultury w Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej,



rozbudowa budynku WDK w Jagielle o salę taneczną
o wymiarach 8 x 10 m oraz sanitariaty i pomieszczenie
techniczne.



rozbudowa WDK w Gniewczynie Łańcuckiej, przy
którym powstanie dodatkowe zadaszenie, pełniące
funkcję grzybka. W miarę możliwości finansowych na
pewno realizowane będą następne projekty, które sprzyjać
będą rozwojowi lokalnej infrastruktury.
Zofia Nowak

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ JEDNOSTKI GMINY TRYŃCZA
Gmina Tryńcza znana jest z tego, że dzięki składanym
wnioskom i pozyskiwanym pieniądzom realizowanych
jest wiele inwestycji i projektów.

Wnioski pisane są przez wszystkie jednostki
organizacyjne, co sprawia, że możemy wykonać więcej
zadań, a tym samym podnosić standard życia
mieszkańców naszej gminy.

Lp.

Nazwa wniosku

Wartość
całkowita [zł]

Kwota
dofinansowania z
budżetu gminy [zł]

Źródło dofinansowania

1.

Budowa chodnika w ciągu drogi
krajowej Nr 77
w Gorzycach

112 137,03

Pomoc rzeczowa w
postaci dostarczenia
230 krawężników,
357 m² kostki
brukowej 8 cm,

GDDKiA
O/Rzeszów

222 szt. obrzeży
2.

Remont drogi gminnej

338 409,90

101 522,00

nr 111501R Gorzyce Cierpisze

3.

Remont dróg nr ew. 1208

113 048,37

99 266,00

w Gniewczynie Łańcuckiej
w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych
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Dotacja celowa
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
w Rzeszowie Narodowy
Program Przebudowy
Dróg
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
w Rzeszowie

4.

5.

Remont dróg dojazdowych do
gruntów rolnych

232 253,11

191 000,00

Dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego

4 483 980,99

2 274 134,00

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

142 421,70

142 421,70

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

110 000,00

20 000,00

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
w Rzeszowie

Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej NR 835
w m. Ubieszyn

540 000,00

300 000,00

PZDW w Rzeszowie –
udział Gminy

Budowa sali gimnastycznej
z łącznikiem do budynku Szkoły
Podstawowej
w Gorzycach

4 000 000,00

na terenie gminy w Tryńczy, Jagielle,
Ubieszynie
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji
w Gniewczynie Trynieckiej

6.

i Gniewczynie Łańcuckiej
„Zawisłocze”
Zakup nowoczesnego aparatu
pompowego do prowadzenia działań
przeciwpowodziowych dla jednoski
OSP
w Tryńczy działającej

7.

w KSRG
Modernizacja boiska
w Gorzycach

8.

9.

240 000,00
500 000,00

Ministerstwo Sportu –
Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
Rok 2011 – 100 tys.
Rok 2012 – 100 tys.

10.

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Tryńcza

1 963 112,22

1 668 645,38

11.

Stworzenie warunków dla rozwoju
kultury fizycznej poprzez budowę
wielofunkcyjnych boisk sportowych w
Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce
Ogryzkowej

428 469,88

180 000,00

Utworzenie Strażackiej Izby Pamięci
w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Tryńczy

25 0583,36

Budowa Społeczeństwa
Obywatelskiego w Gminie Tryńcza

2 480 600,00

12.

13.

20 042,69

Rok 2013 – 300 tys.
Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa
Podkarpackiego
Działanie 413
„Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla
małych projektów
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013
Działanie 413
„Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla
małych projektów

2 108 510,00

Echa znad Sanu i Wisłoka

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
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14.

15.

Edukacyjna pomoc stypendialna dla
uczniów
o charakterze socjalnym. Stypendia
szkolne
Program wieloletni: „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

78 333,75

15 666,75

Kuratorium
Oświaty
w Rzeszowie

224 880,00

56 200,00

Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

16.

Resortowy program wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na
rok 2012 „Asystent Rodziny”

6 342,00

6 342,00

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

17.

„Czas na aktywność

173 458,00

18 213,09

Projekt współfinansowany
z UE w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki

43 560,00 €

2178,00 €

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

w gminie Tryńcza”
18.

19.

Tradycje i smaki pogranicza

Budowa siłowni na wolnym powietrzu
Outdoor Fitness

30 700,00

24 560,00

w miejscowościach Tryńcza, Gorzyce,
Gniewczyna Łańcucka

Mikroprojekty
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów

9 800,00

3 800,00

Program Biblioteki Narodowej

27 525,00

18.340

Urząd Marszałkowski

22.

„Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek”
Publikacja albumu TURKI – Straże
Grobowe
Wielokulturowe Spotkania Biesiadne

22 998,54

14.958

Urząd Marszałkowski

23.

Festiwal Smaków Regionalnych

23 062,50

15.000

Urząd Marszałkowski

24.

Letnie Warsztaty Sportu

18 760,00

15.008

Urząd Marszałkowski

25.

Nagroda Jubileuszowa

15.000

Ministerstwo Kultury

50 000, 00

40 000

Narodowe Centrum Kultury

170 000, 00

140 000

Pilotażowy program
Ministerstwa Administracji

20.
21.

z okazji 20 lecia istnienia
i działalności artystycznej Kapeli
Ludowej
26.
27.

28.

z Gniewczyny
Dom Kultury+. Edukacja artystyczna –
ogłoszony przez Narodowe Centrum
Kultury
„Cyfrowa szkoła”

Festyn kulturalny. „Z tradycją przez
wieki

10 000, 00

8 000

i Cyfryzacji
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów

29.

Edukacyjny ogródek astronomiczny

24 854, 00

19 883 20

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów
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STRAŻACY DZIĘKUJĄ
Oprócz nowych samochodów gminne jednostki
OSP wzbogaciły się również o nowy sprzęt,
tj. pozyskaliśmy pieniądze na zakup nowoczesnego
agregatu pompowego na potrzeby jednostek OSP z terenu
gminy. W wyniku negocjacji z Prezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, już końcem października nowy sprzęt trafi
do strażaków. Dostawcą, wyłonionym w drodze
przetargu, jest firma KLAUDIA z Ustronia. W związku
z tym wyznaczeni strażacy przejdą szkolenie, które
pozwoli na szybką i sprawną obsługę agregatu. Koszty
zakupu nowego urządzenia w wysokości 142 tys. zł
pokrył w całości WFOŚiGW w Rzeszowie. Z kolei
Zarząd Gminny OSP zakupił sprzęt w postaci motopompy
M16/8 Tohatsu VC82ASE, który posłuży strażakom
z terenu naszej gminy do rożnego rodzaju ćwiczeń
i szkoleń, a także wykorzystywany będzie podczas
zawodów strażackich. Lekka i zwarta konstrukcja
umożliwia łatwe przenoszenie, i szybkie rozpoczęcie akcji
gaśniczej. Zamontowana bezolejowa pompa próżniowa
oszczędza olej, a także chroni przed zanieczyszczeniem
środowiska. Koszt zakupu motopompy to 35 tys. zł,
z czego część kosztów w wysokości 10 tys. zł pokryła
dotacja z MSWiA.

dla wysokiej jakości sprzętu ratowniczo-gaśniczego
będącego w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy.
Tomasz Penkal

LETNIE PORZĄDKI
W okresie letnim działalność Zakładu w głównej
mierze skupiona była na dbałości o estetykę naszej gminy.
Na bieżąco koszono wszystkie place zielone, skwery oraz
pobocza wzdłuż dróg i chodników.

Koszenie placów kosiarką rotacyjną

Dbano również o rabatki przed budynkami
i kwiaty nasadzone wzdłuż chodników.
Dla poprawy widoczności wzdłuż dróg wycinane
były i wykaszane wszystkie zarośla i zakrzaczenia.
Kolejny raz apelujemy do właścicieli działek o to,
by dbali o porządek, a także o podcięcie wystających
na drogę gałęzi.

Nowa motopompa

- To kolejny sprzęt, który znacznie usprawni naszą pracę,
dlatego w imieniu swoim oraz wszystkich strażaków chcę
podziękować całemu Zarządowi, a szczególnie Panu
Prezesowi
Wiesławowi
Pajdzie,
za
pomoc
w pozyskaniu środków – podkreśla Tadeusz Jakubiec
Naczelnik Gminnego Związku OSP. Podziękowania
należą się również Członowi Zarządu Województwa
Podkarpackiego Lucjanowi Kuźniarowi za przychylność
i Radzie Gminy Tryńcza za przekazanie pieniędzy
na zakup nowych samochodów dla OSP.
Podczas „Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Gawędy”,
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan
Kuźniar, wizytując jednostkę OSP wyraził słowa uznania

Wykaszanie poboczy wzdłuż dróg

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Pracownicy uzupełnili brakujące tabliczki z nazwami ulic
w poszczególnych miejscowościach. Najwięcej tabliczek
zamontowano w sołectwie Jagiełła.

Obsługiwaliśmy także od strony technicznej
liczne imprezy takie jak: Dni Gminy Tryńcza, Spotkania
Biesiadne, Dożynki Gminne. Do naszych zadań należało
przygotowanie sceny plenerowej, miejsc do siedzenia
oraz pozostałej infrastruktury, tj. parkingów, placu
rekreacyjnego. Zajmowaliśmy się również sprzątaniem
całego terenu po zakończonych imprezach.

Ul. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Jagiellle

W dalszym ciągu problem stanowi nagminne niszczenie
znaków drogowych z nazwami ulic, a także wiat
przystankowych, w których wybijane są szyby.
Pracownicy
Zakładu
systematycznie
naprawiają
te zniszczenia.

Rozstawianie sceny

Aleksander Grabowiec

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
W miesiącach letnich Zakład prowadził prace
remontowo - budowlane, głównie w miejscowościach
Jagiełła i Gorzyce .
W Jagielle pomalowano elewację budynku byłego
przedszkola oraz wykonano ogrodzenie z siatki metalowej
stadionu miejscowej „Zorzy”.

Natomiast w Gorzycach na stadionie LKS
wykonywany jest remont obejmujący modernizację
trybun oraz zainstalowanie ogrodzenia - „łapacza”
od strony potoku „Przykopa”.

- Dzięki ogrodzeniu osoby postronne nie mają wstępu,
a całość nabrała nowego wyglądu - mówi prezes klubu
Grzegorz Drzystek

Montaż elementów ogrodzenia

Także w Zespole Szkół w Gorzycach na
z budynków pomalowano dach.

Odnowiona elewacja przedszkola i ogrodzenia

jednym

W Tryńczy w Wiejskim Domu Kultury, gdzie swoją
siedzibę ma Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu”
wymieniono więźbę dachową i położono nowe pokrycie
z blachy powlekanej.
Władysław Tytuła
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INWESTUJĄ W GMINIE

NOWE URZĄDZENIE

W roku 2012 do chwili obecnej zarejestrowano
60 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji celu publicznego.

W sierpniu dzięki środkom przyznanym przez
Radę
Gminy
Zakład
Komunalny
wzbogacił
się o hydrauliczny przepych poduliczny, urządzenie
do wykonywania przebić pod drogami. Jest on bardzo
potrzebny, gdyż w naszej gminie jest coraz więcej dróg
utwardzonych i asfaltowych, a prowadzenie przejść
z rurociągami powodowało ich niszczenie.

Wśród wniosków o wydanie decyzji dominują
związane z realizacją zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej wraz z przyłączami.
Część decyzji wydano na potrzeby zabudowy
usługowej
(zakładu
produkcji
innowacyjnego
ekologicznego syntetycznego oleju diesel drugiej
generacji, warsztatu usług montersko – spawalniczych ),
infrastruktury technicznej (zjazd drogowy, rozbudowy
sieci wodno-kanalizacyjnej ).
Największy ruch budowlany widoczny jest
głównie w Gniewczynie Łańcuckiej. Duża aktywność
inwestycyjna
występuje
także
w
pozostałych
miejscowościach gminy.
Stanisława Dadak

CIĄGŁA ROZBUDOWA
W okresie ostatniego kwartału wybudowano
kolejne nowe odcinki sieci . Przyłączono do wodociągu
Zakład
Wydobycia
Kruszywa
„KRUSZMAT”
w Gniewczynie Trynieckiej, wykonując przyłącz
o dł. ponad 1000 mb. Natomiast sieć wodociągowa
i kanalizacyjna powstała na nowym osiedlu
mieszkaniowym w
Wólce Ogryzkowej, gdzie
wybudowano 380 mb. sieci wodociągowej i 210 mb.
kanalizacyjnej.
W Gniewczynie Łańcuckiej rozbudowano sieć
kanalizacyjną długości 160 mb. celem przyłączenia
budowanej kaplicy cmentarnej.

Nowe urządzenie do przepychu pod drogami

Władysław Tytuła

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Gmina Tryńcza oferuje do sprzedaży działki budowlane:
- działka nr 192/2 w Jagielle obok stadionu,
- działki nr. 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1307/4, 1307/5

Ponadto dobudowano kilka mniejszych odcinków
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowych
budynków na terenie całej gminy według indywidualnych
zgłoszeń:

w Gorzycach (Podłuże),



Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie również podjęta
decyzja o sprzedaży działki nr 1056/2 w Tryńczy.
Obecnie prowadzona jest także procedura dotycząca
podziału i przygotowania działek budowlanych z działki
nr 1602/1 w Gorzycach (Podłuże).

w Gniewczynie
kanalizacyjnej,

Łańcuckiej

50

mb.

sieci



w Tryńczy 170 mb. sieci wodociągowej i 30 mb.
kanalizacyjnej,


w Ubieszynie 100 mb. sieci wodociągowej i 50 mb.
kanalizacyjnej.
W dalszym ciągu sieci będą rozbudowane według
potrzeb mieszkańców, a w okresie jesiennym dokończona
zostanie budowa wodociągu i kanalizacji na nowym
osiedlu w Gniewczynie Łańcuckiej (w kierunku
Zakręcia) .

- działka nr 3157 w Gniewczynie Łańcuckiej,
- działki nr 195/11, 302/11 w Wólce Ogryzkowej.

W ostatnim czasie gmina nabyła od Wojewody
Podkarpackiego działkę nr 829/1 w Tryńczy
ul. Słoneczna (obok stadionu), która przeznaczona będzie
na powiększenie kompleksu sportowego oraz działkę
nr 1043 w Gniewczynie Trynieckiej ul. Wspólna, Rada
Gminy podejmie decyzję o jej sprzedaży.
Dorota Szelepa

Władysław Tytuła
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GOSPODARKA WODNA
Komunalny Zakład Budżetowy posiada w swoim
zarządzie ujęcie wody w Jagielle, które zaopatruje
w potrzebną ilość oraz jakość wody dla mieszkańców
całej Gminy Tryńcza.

i 25,4 km przyłączy do 1766 posesji.
Z danych wynika, że najwięcej wody zużywanej
jest w okresie letnim, gdyż wykorzystywana jest ona
oprócz celów socjalno - bytowych, również do
podlewania ogródków przydomowych.

Łączna długość sieci wodociągowej to 105,5 km
w tym 69,7 km przyłączy do 2 158 gospodarstw
domowych. Oczyszczalnia ścieków Tryńczy to system
43 przepompowni oraz 173,1 km sieci kanalizacyjnej

Natomiast ilość odprowadzanych
w ciągu roku nie ulega zmianie.

ścieków
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Władysław Tytuła
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O KANALIZACJI RAZ JESZCZE
Gmina posiada kanalizację sanitarną we
wszystkich miejscowościach za wyjątkiem Zawisłocza
Małego w Gniewczynie Trynieckiej i Dużego
w Łańcuckiej. Będzie ona jednak realizowana
w najbliższym czasie zgodnie ze złożonym i pozytywnie
zaopiniowanym wnioskiem.
W chwili obecnej przyłączonych do sieci jest
1770 gospodarstw domowych, co stanowi ok. 80 %,
natomiast pozostali nie wiadomo z jakiego powodu, mimo
ciągłych apeli nie przyłączają się do sieci, tym samym
łamią prawo. Przypomina się raz jeszcze, że przyłączenie
gospodarstwa do kanalizacji sanitarnej jest obowiązkowe
i wynika to z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach.
W niewielkim procencie osoby zgłaszają się do Zakładu,
by zawrzeć umowę na wywóz ścieków do oczyszczalni
w Tryńczy. Większość jednak osób nie podłączonych
do sieci wywozi ścieki nielegalnie na pola, a są także tacy,
którzy wylewają do studzienek kanalizacyjnych. Takie
praktyki
powodują powstawanie nieprzyjemnych
zapachów, na które są narażeni mieszkańcy korzystający
legalnie z naszych usług. W przypadku stwierdzenia
wlewania nieczystości do sieci kanalizacyjnych będą
powiadamiane organy ścigania, które wystąpią
z wnioskiem do sądu o ukaranie karą grzywny. Sposób
korzystania z kanalizacji budzi również ogromne
zastrzeżenia. Niepokojące jest to, że sieć wykorzystywana
jest jako śmietnik, gdyż do studzienek są wrzucane
różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe. Powodują one
ciągłe awarie pomp (w niektórych miesiącach nawet
ponad 200 awarii), których naprawa staje się coraz to
bardziej kosztowna, a to wpływa na cenę ścieków.

DOFINANSOWANIE PRZY
USUWANIU AZBESTU
Świadomość o tym, że azbest jest szkodliwy i trzeba
go usunąć zaczyna powoli docierać do mieszkańców
naszej gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
obowiązek usuwania azbestu i jego utylizacji spoczywa
na właścicielu budynków. Natomiast obowiązkiem gminy
w walce z azbestem jest rozpowszechnianie informacji
o zagrożeniach, jakie za sobą niesie, o procedurach
usuwania, wywożenia i utylizacji oraz o możliwości
pozyskania dofinansowania na ten cel. Gmina Tryńcza
czyniła i czyni nadal starania w zakresie pozyskiwania
środków finansowych na realizację usuwania azbestu
z budynków mieszkalnych i gospodarskich.
Złożyliśmy wniosek o sfinansowanie jeszcze w 2012 roku
kosztów zebrania ok. 90 ton zalegającego na posesjach
ściągniętego eternitu, jego transportu i unieszkodliwienia.
Przygotowywany jest wniosek o dotację na rok 2013
ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania
z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest.

Azbest jest szkodliwy dla środowiska

Rada Gminy na początku września przyjęła program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy na lata 2012 – 2013. Program stanowi
podstawę do ubiegania się o dotację na usuwanie
szkodliwego azbestu.
Osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach
wyroby zawierające azbest, a które chciałyby usunąć je
w sposób legalny, korzystając z dotacji na ten cel, mogą
w terminie do 31 października 2012 roku składać wnioski
w Urzędzie Gminy Tryńcza.
Czyszczenie przepompowni

Wnioski są dostępne na stronie internetowej i w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tryńcza.

W najbliższym miesiącu będzie przeprowadzona
szczegółowa analiza kosztów obsługi sieci kanalizacyjnej
za ostatni rok obrachunkowy celem opracowania nowych
taryf na wodę i ścieki na rok 2013.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Tryńcza, tel. :
(16) 642 12 21 (wew. 28).

Władysław Tytuła

Stanisław Nowak
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REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Nowe regulacje prawne wprowadzone nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
przyjętej 1 lipca 2011 r. a obowiązującej od 1 styczna
2012 r. główną odpowiedzialność za właściwą
organizację systemu gospodarki odpadami nakładają na
samorządy gminne.
Ma być tak jak w innych krajach europejskich, gdzie
to właśnie gminy odpowiedzialne są za tworzenie,
utrzymywanie i rozwój lokalnej gospodarki odpadami
komunalnymi, ukierunkowanej na wzrost poziomów
odzysku i recyklingu surowców.
Licząc od dnia 1 stycznia 2012 r. gmina ma 18 miesięcy
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi,
polegającego
na
przejęciu
odpowiedzialności przez gminę za odpady w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
Za uiszczoną przez mieszkańców tzw. opłatę śmieciową,
gmina będzie pokrywać koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują : odbieranie,
transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi
administracyjnej tego systemu.
Wprowadzenie zmian związane jest koniecznością objęcia
wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym
systemem odbierania odpadów komunalnych oraz
zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów tak, aby było możliwe
ograniczenie
składowania
odpadów
ulegających
biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych
a także osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i budowlanych.
Ponadto dzięki zmianom w ustawie mieszkańcy nie będą
już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami
odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę
opłatą, każdy mieszkaniec będzie płacił za odbiór
wszystkich śmieci komunalnych, jakie wyprodukuje,
w tym np. wielkogabarytowych. Stawka opłaty będzie
określona przez gminę na podstawie kosztów
zagospodarowania odpadów. Ustawa podaje cztery
metody obliczania podatku śmieciowego. Pierwszaw zależności od ilości mieszkańców ( bardzo trudna do
wyliczenia zważywszy, że od 2013 roku nie będzie
obowiązku meldunkowego ). Druga- według ilości
zużytej wody ( dlaczego ten, kto się często kąpie,
ma wytwarzać więcej śmieci). Trzecia- ze względu
na powierzchnię lokalu ( metoda mało precyzyjna, bo np.
w dużym domu jednorodzinnym może mieszkać tylko
jedna osoba a w małym lokalu wiele osób ).
I w końcu czwarta - na gospodarstwo domowe
( w gospodarstwie może mieszkać rodzina dwuosobowa
i rodzina wieloosobowa np. 3- pokoleniowa ).
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Podjęcie decyzji, która z metod ma być zastosowana
wymaga przeprowadzenia wielu obliczeń i analiz tak, aby
opłatę śmieciową na gospodarstwo domowe rozłożyć
w miarę sprawiedliwie.
Jak będzie działał nowy system w Gminie Tryńcza?:

1. Rada Gminy przyjmie regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Tryńcza.

2. Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty
za odbieranie odpadów, a także sposób i częstotliwość
jej wnoszenia.

3. Opłata za odpady zbierane selektywnie będzie niższa
dlatego opłacać się będzie segregować odpady.

4. Odpady zmieszane i zebrane przez mieszkańców
selektywnie odbierać będzie przedsiębiorca wyłoniony
w przetargu.
5. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
gospodarowaniem odpadami.
6. Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów do
którego wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli
oddawać zebrane odpady w szczególności: odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe.
Uruchomienie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi wymaga podjęcia wielu uchwał Rady
Gminy, przeprowadzenia kampanii informacyjnej dot.
obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających
z podjętych uchwał i wdrożenia ich w życie
w terminie do 30 czerwca 2013 roku.
Wtedy gmina zacznie pobierać opłaty i przejmie
dotychczasowe obowiązki właścicieli nieruchomości.
Stanisław Nowak

APEL O WYKASZANIE CHWASTÓW
NA TERENIE GMINY
Rolnicy, którzy faktycznie uprawiają ziemię coraz
częściej zgłaszają do sołtysów wsi oraz do urzędu
problem zachwaszczonych pól, prosząc o pomoc
i interwencję u niegospodarnych właścicieli gruntów.
Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią
zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz
stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej
położonych gospodarstw rolnych i lasów. Ponadto
zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny
wygląd krajobrazu naszej gminy oraz stają się
sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego
rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni,

Echa znad Sanu i Wisłoka

ślimaków itp..Wysiew chwastów z zaniedbanych działek
jest dużą uciążliwością dla użytkowników sąsiednich
terenów, którzy narażeni są w związku z tym na większe
koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw.
Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana
systematycznie co roku od wiosny do jesieni.

Chwasty zagrażają uprawom

Na terenie naszej gminy
i zachwaszczonych gruntów.

jest dużo odłogowanych

Z informacji uzyskanych od sołtysów wsi szacuje się,
że na terenie gminy takich gruntów jest około 79 ha,
w tym w Głogowcu 8 ha, w Gniewczynie Łańcuckiej
20 ha, w Gniewczynie Trynieckiej 7 ha, w Gorzycach
3 ha, w Jagielle 5 ha, w Tryńczy 20 ha, w Ubieszynie
5 ha, w Wólce Małkowej 5 ha, w Wólce Ogryzkowej
6 ha.
Przypomina się właścicielom, posiadaczom,
zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom
gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw
i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Przypomina się również rolnikom, którzy złożyli wnioski
w ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków
otrzymania dopłat, jest utrzymanie gruntów rolnych
w dobrej kulturze rolnej.
Warto też wspomnieć ,że utworzono tzw. „Bank
dzierżawców” na terenie naszej gminy. Osoby, które nie
mogą lub nie chcą uprawiać swoich gruntów a chcą je
wydzierżawić, powinny zgłosić to w Urzędzie Gminy
w Punkcie Obsługi Klienta. Sa już pierwsi chętni, którzy
wydzierżawią ugory, i tak w Ubieszynie zgłoszono
0,70 ha,w Jagielle 0,33ha a w Tryńczy 2,38ha.
Maria Grzebyk

DO WYNAJĘCIA

Halina Rachwał poleca sale WDK w Gniewczynie Łańcuckiej

W suterenach Trynieckiego Centrum Kultury planujemy
przygotowanie
specjalnej
pracowni
dla
osób
uzdolnionych plastycznie, które będą mogły rozwijać
swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. Pozostałe wolne lokale przeznaczone będą
na wynajem w drodze przetargu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkimi formalnościami

dotyczącymi wynajmu sal w wiejskich domach kultury
zajmują się sołtysi poszczególnych wsi, którzy zostali
wyznaczeni jako administratorzy tych budynków.
Wyjątek stanowi WDK w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie
administratorem jest Halina Rachwał.
Na podstawie zarządzenia Wójta
Gminy Tryńcza
ustalone zostały także nowe stawki opłat za wynajem sal
na różne uroczystości okolicznościowe.
Bogusława Kornak
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REGULOWANIE SPADKÓW
Niektórzy podatnicy mimo starszego wieku nie
przekazali gospodarstw następcom. Po śmierci podatnika
powstają zaległości, a rodzina nie zawsze interesuje się

płatnościami.
Gmina jako wierzyciel ma w spadku interes
prawny, a więc może wystąpić z wnioskiem do sądu
o uregulowanie spadku po zmarłym podatniku. Zgodnie
z art. 935 kodeksu cywilnego w przypadku braku
małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do
dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie
ostatniego miejsca zamieszkania.
W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu nie
uregulowanych własności gmina skorzysta z tego prawa
i będzie regulować spadki z urzędu, obciążając kosztami
postępowania spadkobierców. W przypadku nie
ujawnienia się spadkobierców spadek odziedziczy gmina.
Lucyna Kulpa

POMOC BEZROBOTNYM
Po informacji, że Ministerstwo Finansów
przeznaczyło pieniądze na walkę z bezrobociem, Urząd
Gminy w Tryńczy przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Przeworsku oraz Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Tryńczy zorganizował zatrudnienie
w ramach prac społecznie użytecznych dla 50 osób.

Program prac społecznie użytecznych skierowany
jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie
gminy, które korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Roboty rozpoczęły się w kwietniu
br. i zakończyły we wrześniu br. Osoby zatrudnione
w ramach tych prac dbały o utrzymanie porządku wokół
obiektów gminnych, chodników, rowów przydrożnych,
cmentarzy, na rondzie, skwerkach i łezkach,
co przyczyniło się do zwiększenia estetyki naszej gminy.
Zostały ukwiecone pobocza skwerki i łezki.
W tym czasie korzystający wcześniej z zasiłków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierali pensję
finansowaną w części ze środków budżetu gminy. Kwota
dofinansowania wyniosła 29 568 zł.
- Jestem bardzo zadowolony z zatrudnienia w ramach
robót publicznych. Cieszę się, że znalazłem zatrudnienie,
o które bardzo trudno w naszym rejonie, mam satysfakcję,
bo jestem w stanie zapewnić sobie utrzymanie, zakupić
opał
na
zimę
i
nie
muszę
korzystać
z pomocy opieki społecznej - mówi jeden z pracowników
zatrudniony w ramach prac społecznie użytecznych.
Poczyniono również starania o organizację robót
publicznych dla 8 osób i 5 osób w ramach prac
interwencyjnych. Bieżący rok obfituje również dużą
liczbą stażystów. W Urzędzie Gminy i w jednostkach
podległych wójtowi gminy staż odbywa 15 osób. Gmina
dofinansuje staże kwotą 15 000 zł. Jak wynika
ze statystyki PUP na terenie gminy Tryńcza
zarejestrowanych było 657 osób bezrobotnych, w tym 323
kobiety.
Podejmowane działania świadczą o tym, że Urząd
Gminy stale pozyskuje i czyni starania o pozyskiwanie
nowych środków finansowych przeznaczonych na pomoc
dla osób bezrobotnych.

Tablica z informacjami w GOPS-ie
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Urząd Gminy Tryńcza dziękuje dyrektorowi PUP
w Przeworsku za owocną współpracę i pomoc
w przyznawaniu środków dzięki którym w znacznym

Prace
interwencyjne

stopniu zmniejszyło się bezrobocie w naszej gminy.
Krystyna Penkal

ŁĄCZYMY POKOLENIA
„Działajmy razem i uczmy się od siebie –
międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów”
to realizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” –
Lokalna Grupa Działania projekt współfinansowany
z
Programu
Operacyjnego
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ten ma na celu aktywizację i integrację dwóch
pokoleń poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi
i młodzieżą. Projekt został skierowany do osób po
50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. Zajęcia
realizowane są w grupach 25 – osobowych na terenie
7 gmin wchodzących w skład LGD, w tym w Gminie
Tryńcza. Do naboru zostali zaangażowani wolontariusze –
seniorzy i pracownice GOPS w Tryńczy, którzy opiekują
się grupami podczas realizacji projektu. W sierpniu br.
odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestnicy mieli
okazję porozmawiać osobiście z artystą Henrykiem
Cebulą i zwiedzić wystawę jego prac w galerii
„Pod Aniołem”.

Ponadto w WDK w Tryńczy został przygotowany
poczęstunek przez panie z KGW w Tryńczy. Spotkanie
miało na celu poznanie się nawzajem, jak
również przedstawienie potrzeb i oczekiwań. Wszyscy
uczestnicy mogli podzielić się swoimi pomysłami,
a jednocześnie i oczekiwaniami w związku z realizacją
projektu. Od września rozpoczęły się spotkania w ramach
warsztatów kulturalnych. Każda z grup spotka się po
cztery razy podczas indywidualnie wybranego warsztatu.
Nasza grupa będzie miała zajęcia bibułkarskie
i dekoracyjne pod okiem
Zuzanny Zamorskiej mieszkanki Tryńczy oraz zajęcia z origami z instruktażem
mieszkanki z Jagiełły Marii Pruchnickiej.

Szkolna klasa w skansenie w Kolbuszowej.

W Galerii „Pod Aniołem” w Tryńczy.

Niespodzianką były zorganizowane w dniach
28 - 30 sierpnia br. wyjazdy integracyjne do Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Do realizacji pozostały
jeszcze zajęcia rekreacyjno – sportowe z instruktorem
Nordic Walking oraz zajęcia z wizażu.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Zwieńczeniem wszystkich działań zrealizowanych
w ramach projektu będzie wystawa prac wykonanych
podczas warsztatów kulturalnych, podczas których
zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny grup
z terenu LGD. Dzieci, młodzież i seniorzy będą się mogli
również bawić na zabawie andrzejkowej.

z większą otwartością, nauczy wrażliwości i tolerancji
międzypokoleniowej.
Pracownicy Ośrodka w celu dalszej integracji
pokoleń przygotowują kolejny wniosek konkursowy na
dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych .

Projekt pozwoli uwolnić uczestników od
stereotypów i ułatwi spojrzenie na siebie nawzajem

Jolanta Flak

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH
Od września br. rozpoczęto przyjmowanie
wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy
okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 r. do
31 października 2013 r.
Od 1 listopada 2012 r. zasiłek będzie wynosił
miesięcznie:
- 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia;
- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 roku życia.

roku wsparcie w formie świadczeń rodzinnych otrzymuje
ponad 800 rodzin z terenu naszej gminy.
Zmiany zaszły również w pomocy społecznej, tj.
17 lipca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych. Ostatnia weryfikacja
tych podstawowych dla wsparcia socjalnego wskaźników
miała miejsce w 2006 r. Nowe, większe kwoty zaczną
obowiązywać od 1 października 2012 r. A więc, według
nowego
Rozporządzenia
dla
osoby
samotnie
gospodarującej wzrośnie z kwoty 477 na 542 zł, a dla
osoby w rodzinie – z kwoty 351 na 456 zł. Zwiększa się
również kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego
z 207 na 250 zł.
Ewa Siuśta

O SZACUNEK DLA STARSZYCH
Przypadków, kiedy to rodzina chce pozbyć
się osoby starszej z domu, bo jest chora i trzeba
się nią opiekować, jest coraz więcej w naszej gminie.
Pracownicy Ośrodka podejmują działania, których celem
jest uświadamianie rodzinie obowiązków wobec osób
starszych, sposobu świadczenia właściwej opieki.
W
ostateczności
podejmowane
są
decyzje
o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

Przyjmowanie wniosków

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego i pozostałych
świadczeń
rodzinnych
pozostają
bez
zmian.
Zasiłek rodzinny otrzymają rodziny, w których
dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę nie
przekroczy kwoty 539 zł. W przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek
rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy
kwoty 623 zł. Zmiana kryterium dochodu od listopada
2012 r. z kwoty 504 zł do 539 zł oraz w rodzinie
z dzieckiem niepełnosprawnym z 583 zł do 623 zł na
osobę spowoduje wzrost liczby rodzin kwalifikujących się
do pomocy. Kierownik GOPS w Tryńczy informuje, że co
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Koszt miesięczny pobytu w DPS to średnio 2600 zł,
tymczasem emerytura wynosi około 900 zł, czyli
brakującą kwotę około 1600 zł musi ponieść gmina
z własnych środków. Obecnie dofinansowuje pobyt
3 osób – 1 osoba z Ubieszyna i 2 z Gniewczyny
Łańcuckiej, co daje miesięcznie koszt około 4650 zł,
a rocznie 55 800 zł. Dodatkowo są finansowane usługi
opiekuńcze dla 3 osób, które nie mają rodziny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy,
bądźmy odpowiedzialni za naszych bliskich, dołóżmy
wszelkich starań, aby godnie żyli. Pamiętajmy,
że wszyscy się starzejemy.
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym
pracownicy socjalni odwiedzą osoby starsze, samotnie
mieszkające z terenu gminy, aby złożyć życzenia i
wręczyć upominek. Planowane jest także zorganizowanie
spotkania wigilijnego przy świątecznym stole.
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Magdalena Kulpa

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?
Jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, nie wstydź się
prosić o pomoc. Problem ten dotyka wielu osób, nie
musisz zostać z nim sam/sama.
Przydatne telefony:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy:
(16) 642-17-32
Posterunek Policji w Tryńczy: (16) 622-70-07
Policyjny telefon zaufania: 0-800-120-226
Niebieska linia: (22) 668 70 00, 801-120-002 (czynny pon
-sob: 10:00-22:00, nd i święta: 10:00-16:00)

Centrum Praw Kobiet: (22) 621-35-37
Pomoc ofiarom przemocy: (22) 666-00-60 (czynny ponpt: 10:00-22:00)
Ze statystyk wynika, że przemoc najczęściej dotyka
kobiety. Według badań CBOS-u co ósma Polka
przyznaje, że przynajmniej raz została uderzona przez
swojego partnera. Ofiarami przemocy równie często
padają dzieci, a w ostatnich latach policja notuje coraz
więcej przypadków przemocy domowej wobec mężczyzn.
Zjawisko przemocy narasta również i w naszej gminie.
Od początku roku już u 8 rodzin (2 z Gorzyc, 1 z Tryńczy,
2 z Ubieszyna, 1 z Wólki Małkowej i 2 z Gniewczyny
Łańcuckiej) zdiagnozowano przemoc i założono
Niebieskie Karty.
Przemoc domowa jest przestępstwem. Nie zawsze policja,
czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej wiedzą o
każdym przypadku przemocy rodzinnej, dlatego
apelujemy o zgłaszanie aktów przemocy do pracowników
Ośrodka lub na Posterunek Policji w Tryńczy. Nie
bądźmy obojętni na cudzy los. Reagujmy!
Agata Kaszuba

POMÓŻMY KACPERKOWI…

WAKACYJNA SZKOŁA PŁYWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
zwraca się po raz kolejny z prośbą o pomoc dla chorego
Kacperka z Wólki Ogryzkowej. A oto fragment wpisu na
blogu, jaki założyła mama dla swojego synka: „Nie wiem
jak ubrać zdania w słowa... Mam ochotę tylko płakać.
Dziś wróciliśmy na „jedynkę”. Dziś już lekarze nie
pozostawili nam złudzeń. Kacper ma, wznowę choroby...
Czeka nas od nowa chemia, przeszczep... Walczymy
od nowa”.

Pod taki hasłem 90 osobowa grupa dzieci
i
młodzieży
miała
możliwość
skorzystania
w sierpniu z nauki pływania w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Leżajsku. Zajęcia trwały od 13 do 31
sierpnia 2012 r. Koszt jednego wyjazdu, to 1 zł od osoby,
w tym był zapewniony przejazd z opiekunem, zajęcia
z instruktorem i pobyt na basenie. W związku z dużym
zainteresowaniem, wyjazdy na lekcje pływania odbywały
się w dwóch grupach.
Pierwsza grupa – 45 osobowa, to dzieci
z Gniewczyny Trynieckiej i Łańcuckiej w łącznej liczbie
38 oraz 7 dzieci z Tryńczy.
Druga grupa, to 11 dzieci z Jagiełły, 9 z Gorzyc,
1 z Wólki Ogryzkowej, 12 z Ubieszyna, a 4 z Głogowca
i 8 z Tryńczy. Rozpiętość wiekowa adeptów pływania
wyniosła od 5 do 17 lat.

Przypominamy, że Kacperek rok temu przeszedł
udany przeszczep szpiku kostnego, a choruje na białaczkę
limfoblastyczną.
Dane kontaktowe rodziny:
Małgorzata Kaniewska,
785 976 562.

tel.

Środki na leczenie dziecka
można przekazywać na adres:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
lub Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,
z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację
Kaniewski Kacper 13103.
Agata Kaszuba
Grupa dzieci na basenie MOSiR w Leżajsku.
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30 i 31 sierpnia miało miejsce uroczyste zakończenie
zajęć na basenie. Wtedy to dzieci z rąk Jolanty Flak
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.
- Ten basen to super sprawa na wakacjach. Dzieci
z każdej gminy chciałyby tak mieć, świetnie się bawią,
a dodatkowo oswajają się z wodą – mówił Paweł Rojek,
tata 5 letniej Zuzanny.

CZAR WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ
W dniach 19-25 sierpnia br. 40-osobowa grupa
dzieci staraniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
uczestniczyła w bezpłatnym letnim wypoczynku w
Zboiskach koło Sanoka. Podczas tygodniowego pobytu
młodzież mieła wspaniałe warunki i możliwości
atrakcyjnego wypoczynku letniego.
W trakcie trwania kolonii dzieci korzystały
z różnych form aktywnego wypoczynku tj.: grały
w bilarda, w „piłkarzyki”, miały zajęcia na boisku
sportowym. Ponadto oglądały filmy i uczyły się piosenek.
- Wszystko w porządku. Jedzenie jest pyszne, koleżanki
są fajne. Mamo nie dzwoń teraz do mnie, bo idziemy na
dyskotekę – tak opisuje rozmowę zatroskana matka
13-letniej Agnieszki.

Podczas nauki pływania.

Podziękowania kierujemy do dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku – Wojciecha
Surmy za przygotowanie niewygórowanej oferty cenowej
i przydzielenie fachowej kadry instruktorskiej do zajęć
z dziećmi.
Agata Kaszuba
Zakończenie kolonii.

Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI
Już niedługo będziemy obchodzić doniosłe
uroczystości. Dwie mieszkanki naszej gminy, jedna z
Gniewczyny Łańcuckiej, a druga z Ubieszyna, będą
świętować rocznicę 100-lecia urodzin. Szacownym
jubilatkom już dziś życzymy kolejnych 100 lat życia.

Uczestnicy
na
zakończenie
kolonii,
organizowanej przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej
otrzymali pamiątkowe, interaktywne zestawy gier plakat, książeczkę i płytę.
Agata Kaszuba

„RADOSNA JESIEŃ ŻYCIA”

Ryszard Matyja
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30 września br. obchodzony był Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych. Z tej to okazji Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Trynieckie Centrum Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna oraz miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich na placu rekreacyjnym obok Urzędu
Gminy w Tryńczy zorganizowali piknik pn. Radosna
Jesień Życia. Celem imprezy było m.in. zaprzeczenie
funkcjonującym stereotypom i pokazanie, że starość może
być radosna i jest jednym z etapów w życiu, kiedy można
robić wiele ciekawych rzeczy.
W trakcie trwania uroczystości na scenie
wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą
Edwarda Myłka, uczniowie z ZS w Tryńczy w spektaklu
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pn. Familiada”, Bronisława Bajor – gawędziarka z Pigan
oraz „Śpiewające Zośki”.

rękodzielniczych, a także udostępniona wystawa prac
w Galerii Sztuki „Pod Aniołem”.

Loteria wzbudziła wiele emocji

„Familiada” rozbawiła wszystkich

Dla zebranej publiczności zostały przygotowane
liczne atrakcje m.in. loteria fantowa, prezentacja
i degustacja potraw regionalnych, stoiska z wyrobami
pszczelimi, kiermasz książek i wyrobów

Nie zabrakło też ruchu i aktywności, chętni mogli wziąć
udział w rajdzie Nordic Walking zorganizowanego pod
okiem instruktora.
Jolanta Flak

NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
28 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej Domu
Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
w dziedzinie kultury za całokształt działalności
artystycznej
oraz
za
szczególne
osiągnięcia.
Tegorocznymi laureatami zostali Kapela Ludowa
z Gniewczyny wraz z solistką Zofią Sokół.

Wręczenie laureatom okolicznościowego dyplomu uznania
Pamiątkowe zdjęcie laureatów z przedstawicielami władz
administracyjnych

Nagrody przekazała wicemarszałek Anna Kowalska.
- To szczególne wyróżnienie i dowód uznania, a dla nas
zachęta do dalszej pracy – mówi Henryk Chruściel,
kierownik zespołu.

W uroczystej gali uczestniczył także Ryszard Jędruch
wójt Gminy Tryńcza, który laureatom wręczył
okolicznościowe dyplomy uznania. Kapeli życzymy
dalszych sukcesów artystycznych.
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ZAGRALI W KAZIMIERZU
Po zwycięstwie w eliminacjach rejonowych
Kapela Ludowa z Gniewczyny wystąpiła na
kazimierzowskim rynku. Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą jest dla
ludowych
artystów
uhonorowaniem
ich
pracy
i jednocześnie najwyższą próbą. Jury surowo ocenia
autentyzm prezentowanych utworów. Pojawić się na
scenie w czasie trwania festiwalu jest marzeniem wielu
artystów, a to marzenie spełniło się po raz kolejny Kapeli
Ludowej z Gniewczyny.

BRĄZOWA MOTYKA DLA „DOLAN”
W niedzielę 16.09.2012 r. na terenie Klubu
Jeździeckiego w Zabajce k/ Głogowa Młp. miał miejsce
II Głogowski Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych
„WYKOPKI 2012”.

Zespół Śpiewaczy „Dolanie ” podczas występu w Głogowie Młp.

Kapela Ludowa podczas nagrania dla Radia Lublin

W czasie trzech festiwalowych dni na scenie
wystąpiło 800 ludowych muzyków z różnych stron,
112 wykonawców z 13 województw. Muzycy
z Gniewczyny zaprezentowali program konkursowy,
zyskując aplauz widowni. Po prezentacji zostali
zaproszeni do nagrania utworów dla Radia Lublin i Radia
Warszawa.

Celem Przeglądu była prezentacja tradycji
ludowej pieśni i muzykowania, zapoznanie się
z wartościami folkloru różnych regionów Polski oraz
popularyzacja dorobku artystycznego kapel i zespołów
śpiewaczych. 20 zespołów (10 kapel i 10 zespołów)
rywalizowało o nagrodę główną - „Złotą motykę”.
Naszą gminę reprezentowały: „Kapela Ludowa”
z Gniewczyny, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej. Jury przyznało im III miejsca,
nagrody pieniężne oraz „Brązowe motyki”.
Henryk Chruściel

Adam Drzystek

II MIEJSCE NA SABAŁOWYCH BAJANIACH
W dniach 7-12 sierpnia 2012 r. w Bukowinie
Tatrzańskiej odbył się 46 Festiwal Folkloru Polskiego
"Sabałowe Bajania", ogólnopolski festiwal gawędziarzy,
instrumentalistów i śpiewaków.

Jego uczestniczką była Zofia Sokół, która zaśpiewała
pieśni sieroce, weselne i kolędy. Jury przyznało solistce
II miejsce.

Zofia Sokół podczas występu

Zofia Sokół uczestniczka Festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej
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- Program, który zaprezentowałam był całkiem odmienny
od tych, który prezentowali przede mną wykonawcy,
bo w większości był to repertuar góralski i może
to zaważyło na tak wysokiej ocenie – mówi Zofia Sokół.
Przemysław Górski

Echa znad Sanu i Wisłoka

TAKICH IMPREZ SIĘ NIE ZAPOMINA
W Gminie Tryńcza tradycją stały się już
corocznie organizowane Dni Gminy. W tym roku
w dniach 7 i 8 lipca Gmina Tryńcza obchodziła swoje
święto. Program został tak opracowany, aby każdy
z mieszkańców i gości znalazł podczas tych dwu dni coś
dla siebie. Włodarz gminy Ryszard Jędruch wraz
z pracownikami serdecznie zaprosili wszystkich
mieszkańców i gości do wspólnej zabawy, a tym samym
do świętowania Dni Gminy.

papierowymi kulami – Kacper Kojder, wykopki
– Wiktoria Sobala, bieg z balonem – Filip Flak, bieg
z kubkiem wody – Katarzyna Stęchła, rowerowy tor
przeszkód – Adrian Żuk. W konkurencjach sportowych
przeznaczonych dla osób dorosłych zaszczytne I miejsce
przypadło: wyciskanie sztangi – Rafał Kozioł,
podnoszenie ciężarów - Grzegorz Sawa, piłka plażowa –
Łukasz Bursztynka, Marcin Szeliga, piłka siatkowa –
drużyna z Kańczugi, tenis ziemny – Henryk Sawa.
Równolegle z konkurencjami sportowymi odbywały się
rozgrywki drużyn samorządowych (UMiG Sieniawa, UG
Leżajsk, UMiG Nowa Sarzyna oraz KPP Przeworsk).
Spośród tych drużyn pierwsze miejsce zajął Urząd Gminy
Leżajsk. Ponadto został rozegrany mecz pokazowy
pomiędzy Oldbojami z Gniewczyny i Gorzyc.

Sobotnie konkurencje dla dzieci

W pierwszym dniu imprezy dzieci uczestniczyły
w konkurencjach sportowych połączonymi z konkursami
i quizami.

Oldboje z Gniewczyny i Gorzyc

Dalsza część sobotnich imprez została
zaadresowana do szerokiego grona odbiorców. Na scenie
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra z Tryńczy oraz grupa
pasjonatów Res Trial Team z Rzeszowa uprawiająca trial
rowerowy.

Turniej siatkarski

Zdobywcami I miejsc w poszczególnych
dyscyplinach zostali: bieg w workach, bieg z jajkiem na
łyżce – Karina Dałomis, slalom z zawiązanymi oczami –
Tomasz Wojtas, rzut czapeczką na odległość – Adam
Czeszyk, bieg ze związanymi nogami – Michał Jasiewicz,
kręcenie hula-hop – Karolina Rydzik, strzał na bramkę –
Maciej Osowski, bieg – Weronika Sosnowa, odbicie piłki
tenisowej – Karol Jędruch, bieg z piłeczką
i rakietką – Paweł Danak, rzuty kołem hula hop – Kacper
Rak, załóż, rozbierz nowy strój – Klaudia Bura,
kozłowanie piłką – Patrycja Śiemieniak, rzut woreczkiem
do celu – Anna Flak, rzut gazetowymi kulami – Kamila
Śuśta, tor z przeszkodami – Wiktor Jakubiec, rzut do celu

Pokaz trialu rowerowego

Pierwszy dzień zakończył się zabawą taneczną.
Wszystkim chętnym do tańca grał zespół „Pryzmat”.
Z kolei w niedzielę mieszkańcom gminy
zaserwowano coś dla ducha i ciała. Drugi dzień rozpoczął
się tradycyjnym już przemarszem ulicami Tryńczy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W dalszej części
niedzielnej imprezy zaprezentowali się soliści oraz

Echa znad Sanu i Wisłoka

27

zespoły tj. : grupa taneczna ZS w Tryńczy, „Mażoretki”
z Ubieszyna, „ASY” z Gorzyc, „ZORBA” z Gniewczyny,
„SEMPRE” i „ÓSEMKA” z Przeworska, Nel Zamorska,
grupa taneczna ZS w Gniewczynie, Jolanta Janas,
„Maraton Boogie”„HIT” z Gorzyc, Sylwia Krówka,
Break Dance z Niska, „STACJA P” i „DE FACTO”.
Niewątpliwą atrakcją był także pokaz startu balonem
i skoki spadochronowe. Ponadto zostały rozlosowane
atrakcyjne nagrody publiczności: tablet, kosiarka, rower
i telewizor.

skomentował koncert grupy „Golec uOrkiestra” jeden
z mieszkańców naszej gminy. Koncert gwiazdy wieczoru
zakończył się pokazem sztucznych ogni oraz zabawą
taneczną przy zespole „Baflo”. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim przedsiębiorcom i firmom,
instytucjom, a także indywidualnym osobom, które
włączyły się w organizację tegorocznych Dni Gminy
Tryńcza.

Mażoretki z Ubieszyna

Zwieńczeniem drugiego dnia święta gminy był koncert
Golec uOrkiestra. Ich występ zgromadził wielką rzeszę
publiczności, która doskonale się bawiła. Nie zabrakło
rzęsistych oklasków oraz bisów śpiewanych wspólnie
z blisko 8 - tysięczną publicznością. Fani żywiołowo
reagowali na kolejne utwory śpiewane przez braci Golec.

Bracia Golcowie podczas występu

Dzięki Sponsorom mogliśmy przygotować imprezę na
wysokim poziomie. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów
z ust artystów, występujących na naszej scenie, którzy
chwalili zarówno organizację, jak i oprawę ich koncertów.

Zorba w wykonaniu gimnazjalistów z Gniewczyny

- Był to koncert roku albo lepiej ostatnich kilku lat.
Najpierw dziewczyny z „DE FACTO”, znakomicie
śpiewające; były tylko dwie, a brzmiały jak zespół. Bracia
Golec zagrali rewelacyjnie, szybko złapali kontakt
z publicznością - mówi uczestnik Dni Gminy Tryńcza po
koncercie „Golec uOrkiestry”.
- Golcowie dali z siebie wszystko, grali i śpiewali
znakomicie.
Umiejętnie dobrali repertuar, który dał wszystkim sporo
pozytywnej energii. Jednym słowem mistrzostwo - tak
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Fani Golców dopisali
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Pomoc jaką Państwo nam zaoferowali jest bezcenna
i niewątpliwie jest przykładem współpracy lokalnych
przedsiębiorstw z samorządem, co z pewnością wpływa
na promocję kulturalną, jak również gospodarczą naszego
regionu. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta
Gminy Tryńcza, Policji, jednostek OSP z terenu gminy
Tryńcza, Urzędu Gminy, ZOSiP, Biblioteki, KZB, KGW
z terenu gminy oraz GOPS, którzy podjęli z nami trud
organizacyjny imprezy oraz firm i przedsiębiorstw:

„Krusz Mat” z Gniewczyny Trynieckiej, „MAR-SPAW”
z Tryńczy, TUW z Jarosławia, Usługi Transportowe
Stanisław Gliniak z Tryńczy, „SANITEX” z Tryńczy,
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Studio urody „EWA”,
Maria i Henryk Nowakowie – Sklep Spożywczoprzemysłowy w Tryńczy, „Acrus Soft” w Leżajsku, „POL
-BUD” z Pomorza, Polimer – Mostostal z Łańcuta,
Budowa Dróg i Mostów z Roźwienicy, „INTEGRAL”
z Rzeszowa, Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych Jan
Majkut z Grodziska Dolnego, „Grand Projekt”
z Rzeszowa, Telekomunikacja Polska, JDG z Przeworska,
”GLOBAL POLSKA” T. Zapłociński z Tryńczy,
„Agrobud” z Gorzyc, Sklep Delikatesy Centrum
z Tryńczy, „SUPER-KRUSZ”, „EWITA” Firma
Transportowo Usługowa, Krzysztof Żyrek Zakład
Piwowarski
w
Leżajsku,
„OWENS-ILLINOIS”,
„ALLECO” z Leżajska, Zbigniew Świętoniowski Stacja
Paliw w Tryńczy, Salon Orange z Przeworska, „FHU”,
„MAW-SPORT” z Przeworska, Nadleśnictwo Sieniawa,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Rzeszowa,
„AVON” B. Ruszel z Przemyśla, „ADAMEX”
K. Adamek.
Przemysław Górski

Fani w długiej kolejce po autografy

TRYNIECKIE KONFRONTACJE BIESIADNE
Już po raz szósty został przeprowadzony
"Regionalny
Przegląd
Piosenki
Biesiadnej
i Gawędy". Impreza, pod honorowym patronatem wójta
Ryszarda Jędrucha, odbyła się 15 lipca br.
w Tryńczy.

Jury zauważyło, że tegoroczna impreza była
zróżnicowana pod względem artystycznym, doceniło
społeczne zaangażowanie członków zespołów wokalnych,
a także instrumentalnych. Zwycięzcami przeglądu zostali:
I miejsce Kapela Biesiadna z Gniewczyny Łańcuckiej,
I nagrodę w kategorii zespół wokalno-instrumentalny
otrzymały
ex
aequo
„Śpiewające
Zośki”
z Gniewczyny oraz „Jagiellanie” z Jagiełły, II miejsce
zajęli „Wierzbnianie” z Wierzbnej, a III zespół
„Niespodzianka” z Krowicy Samej. W kategorii Gawęda
I miejsce otrzymała Pani Urszula Gąsiorowska z Pigan.

Prezentacja potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń
wiejskich

W tym roku w przeglądzie udział wzięli: 1 kapela,
9
zespołów
wokalno
instrumentalnych,
8 zespołów wokalnych oraz 4 gawędziarki. Co roku
impreza
cieszy
się
wielkim
zainteresowaniem
społeczności, przybywają na nią setki osób, miłośników
folkloru i kuchni staropolskiej. Na scenie występowały
zespoły artystyczne, a na stołach królowały potrawy
charakterystyczne dla naszego regionu.

Kapela z Gniewczyny

Zespół „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny okazał się
jednym z najlepszych zespołów występujących na
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tegorocznej biesiadzie, panie spisały się super, potrafiły
porwać publiczność do wspólnego śpiewania.
- Jesteśmy pod wrażeniem organizacji i umiejętności
wszystkich
zespołów
występujących
podczas
tegorocznych spotkań biesiadnych. To była jedna
z lepszych biesiad na jakich byliśmy, z wielkimi
emocjami - mówi Jadwiga. Końcowym elementem
imprezy było wspólne zaśpiewanie kilku piosenek
biesiadnych przez wszystkie zespoły. Koncertowała także
Kapela Podwórkowa „Beka” z Przeworska. Przeglądowi
towarzyszyła
prezentacja
potraw
regionalnych
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy.
Adam Drzystek

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy ma swoich fanów

PLON, NIESIEMY PLON…
Święto Plonów mające swoje korzenie
w wielowiekowej kulturze polskiej ziemi wyrosło również
z potrzeby serc, potrzeby wspólnego świętowania
najważniejszych momentów w życiu naszego narodu.
Takim właśnie wydarzeniem są dożynki, uroczysty czas
szacunku dla najpiękniejszego owocu pracy ludzkich rąk powszedniego chleba, którego niech nikomu nie
zabraknie.

gminy, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do
rolników ze słowami podziękowania za trud ich pracy.
Podziękował też za chleb: „najwspanialszy symbol
chłopskiej pracowitości oraz troski o lepsze jutro.”

Starostowie dożynek

Przemarsz korowodu dożynkowego na plac rekreacyjny w Jagielle

Tegoroczne
„Dożynki
Gminne”
obchodzono
19 sierpnia w Jagielle i zainaugurowała je dziękczynna
msza św. w kościele parafialnym pw. św. Królowej
Jadwigi
odprawiona
pod
przewodnictwem
ks. proboszcza Eugeniusza Wielgosza. Po mszy św.
korowód dożynkowy przy dźwiękach Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Tryńczy przemaszerował na plac
rekreacyjny, gdzie odbyła się prezentacja pięknych
wieńców wykonanych z tegorocznych plonów przez
poszczególne sołectwa. Na ręce wójta Ryszarda Jędrucha,
przewodniczącego
rady
Stanisława
Koniecznego
i Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego
Lucjana Kuźniara przekazany został przez starostów
dożynek - Marię Machała i Bogdana Tytułę chleb
dożynkowy, którym później podzielono się ze
zgromadzoną publicznością. Następnie głos zabrał wójt
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Słowa
podziękowania
skierował
również
do
organizatorów dożynek: radnych Janusza Kornafla
i Tadeusza Korpety, Franciszka Pusztuka - sołtysa wsi
Jagiełła, rady sołeckiej, KGW oraz komitetu
organizacyjnego. Na koniec wójt złożył rolnikom
życzenia zdrowia i pomyślności w życiu codziennym.

Podziękowanie za przygotowanie wieńca
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Po ceremonii otwarcia i oficjalnych wystąpieniach
nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: Ludowy
Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, Zespół Tańca
Ludowego „AZALIA” z Woli Zarczyckiej, "Śpiewające
Zośki" z Gniewczyny Łańcuckiej, Zespół wokalny "HIT"
z
Gorzyc,
Kabaret
z
Leżachowa
BIG
BABY,
gawędziarka
Bronisława
Bajor
i „Piganeczki” z Pigan, "JAGIELLANIE" z Jagiełły,
„Chłopaki ze Starej Paki” z Tryńczy oraz Kapela Ludowa
z Gniewczyny. Po zakończonej części artystycznej
wszyscy bawili się do białego rana przy zespole EDEN.
Henryk Chruściel

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

ZIEMNIAKI NA RÓŻNE SPOSOBY
9 września br. obok Wiejskiego Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się "Święto
Pieczonego Ziemniaka". Koło Gospodyń z Gniewczyny
Łańcuckiej wspólnie z Radą Sołecką przygotowało na nią
wiele potraw z ziemniaków, tj. pierogi ziemniaczane,
placki ziemniaczane z boczkiem, ziemniaki z wkładką,
frytki oraz wiele innych.

miejscowości są takie imprezy – mówi Ania, jedna
z mieszkanek Gniewczyny Łańcuckiej.
Na zakończenie zagrał do tańca zespół muzyczny
System
Live.
Impreza
sfinansowana
została
z grantu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” pn. „Ziemniaki
na 101 sposobów”.
Henryk Chruściel

JESIEŃ MUZYKĄ MALOWANA
23 września 2012 r. na placu obok szkoły
w Głogowcu odbył się piknik rodzinny pn. „Jesień
muzyką malowana” zorganizowany przez sołtysa, Radę
Sołecką oraz KGW z Głogowca przy współpracy
z Trynieckim Centrum Kultury.

Panie z KGW Gniewczyna Łańcucka prezentujące dania z ziemniaków

Każdy, kto przybył na to święto, mógł skosztować
przepysznych dań. Atrakcją były występy zespołów
artystycznych: Śpiewające Zośki, H&Z oraz Kapeli
Ludowej z Gniewczyny.

Jagiellanie tradycyjnie rozbawili publiczność

Występ Zespołu Biesiadnego „Śpiewające Zośki”

- Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie z rodziną
spędzić
niedzielne
popołudnie,
pokosztować
ziemniaczanych frykasów, posłuchać i obejrzeć występy
zespołów czy potańczyć na zabawie. Ukłony
w stronę organizatorów za to, że w naszej

Uczestników bawiły zespoły: „Majdaniacy” z Majdanu
Sieniawskiego, „Jagiellanie”z Jagiełły, „Śpiewające
Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej oraz zespół „HIT”
z Gorzyc. Na mieszkańców Głogowca, jak i przybyłych
gości czekały ciekawe atrakcje. Smaczne potrawy
przygotowało KGW w Głogowcu. Całość imprezy
zakończyła się zabawą przy zespole „Nevern”.
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Adam Drzystek
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POWTÓRKA Z HISTORII
W dniach 28-30 września 2012 r. w Tryńczy
odbywała się ciekawa impreza pod nazwą „Weekend
z historią”. Tematycznie nawiązywała ona do tragicznych
dni Września 1939 roku. „Weekend z historią” był więc
swoistą podróżą w czasie, podróżą, którą zaproponował
wójt gminy pasjonatom historii, naocznym świadkom
tamtych dni, uczniom i mieszkańcom na trzy kolejne dni
września.
Z propozycji tej skorzystali także miłośnicy historii
i militariów z Przeworska, Jarosławia i Przemyśla.
Niewątpliwie impreza miała charakter edukacyjny
i wychowawczy. Była to „żywa” lekcja historii.
Podczas jej trwania każdy z uczestników mógł
zobaczyć realia Września 1939 roku i poczuć atmosferę
wydarzeń sprzed 73 lat.

Rekonstrukcja walk z września 1939 r.

Pułkownik Bronisław Młynarski w swojej książce „Dzieje
mojego życia” tak
wspomina Wrzesień 1939 r.
w Tryńczy:
„(…) Niemcy wkroczyli do nas (tj. do Tryńczy – przyp.
aut.) w drugą niedzielę września, po południu (tj. 10
września 1939 r.). Wówczas rozległy się strzały
z karabinów maszynowych; w okna domów zaczęły padać
kule, słychać było szum i pracę silników czołgowych –
nie było żadnych wątpliwości, nadeszli Niemcy. Cała
nasza rodzina z wyjątkiem mamy, która właśnie w tym
czasie wybrała się do swojej siostry, do oddalonych o pięć
kilometrów Gorzyc, schowała się w nowym, murowanym
domu. Był stosunkowo bezpieczny, jego mury chroniły
nas przed pociskami z broni maszynowej. Musieliśmy
uważać jednak na okna, kule wpadały bowiem do środa
przez szyby. Szum czołgów i motorów zaczął się
przybliżać, powiało wśród nas grozą i strachem.
Widzieliśmy uciekających w popłochu polskich żołnierzy,
uciekały również spłoszone wojskowe konie. Tak chciało
się złapać jednego z nich, przydałby nam się bardzo –
w czasie mobilizacji zabrano nam pięknego i młodego
konia, nie mieliśmy więc jak obrabiać pola. Po pewnej
chwili wszystko się uspokoiło. Niemcy byli już w całej
wiosce. Za chwilę w okolicach mostu rozległy się strzały.
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Okazało się, że od strony dworu pana
Nowińskiego wracało dwóch (…) polskich żołnierzy.
Jeden z gospodarzy Jędruch, widząc, iż idą w kierunku
mostu, próbował ich zatrzymać, poinformował o
przebywających tam Niemcach. Na próżno. Przy studni
Józefa Myłka spotkali się z hitlerowcami. Chorąży
niewiele myśląc, zastrzelił jednego z nich. Potem zaczął
uciekać w stronę Wisłoka, tam dosięgły go kule wroga.
Jego towarzysz - podchorąży również rzucił się do
ucieczki, udało mu się dobiec do stodoły Jakubca –
organisty, schował się w niej. Znaleźli go jednak goniący
Niemcy i zastrzelili. Przy okazji spalili zabudowania
Myłka i Jakubca - organisty. (…) Po całym wydarzeniu
zamordowani żołnierze zostali pochowania na cmentarzu
w Tryńczy, a ich rodziny z Rembertowa zostały
powiadomione o tym listownie przez naszego księdza.”.
Z kronikarskiego obowiązku należy dodać,
że relację Bronisława Młynarskiego potwierdza Teofil
Jakubiec,
również
naoczny
świadek
tamtych
wrześniowych wydarzeń.Przywracanie pamięci wydarzeń
sprzed 73 lat w Tryńczy rozpoczęło się już w piątkowe
popołudnie. Wówczas to Grupy Rekonstrukcji
Historycznej prezentowały swoje stanowiska usytuowane
głównie po obu stronach Wisłoka na wysokości mostu.
Niekłamany podziw oglądających budziły starannie
wykonane okopy i stanowiska ogniowe. Ponadto
widzowie z „respektem” oglądali żołnierzy polskich
i niemieckich, umundurowanych i uzbrojonych
z
zachowaniem
najdrobniejszych
szczegółów
historycznych. Nie mniejsze zainteresowanie budziło
oglądanie eksponatów historycznych w galerii „Pod
Aniołem”. Na tą chwilę galeria zamieniła się w swoiste
muzeum wojska polskiego, w której wystawiono
oryginalne umundurowanie i autentyczną broń z różnych
okresów II wojny światowej. Nie zapomniano także o
miłośnikach filmu wojennego. W TCK można było
obejrzeć film „Katyń”.

Przemarsz młodzieży na miejsce rekonstrukcji

Kulminacją „Weekendu z historią” była sobotnia
rekonstrukcja walk z kampanii wrześniowej 1939 r.
Poprzedziło ją odegranie hymnu państwowego przez
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Młodzieżową
Orkiestrę
Dętą
z
Tryńczy
w obecności pocztów sztandarowych z poszczególnych
szkół i jednostek straży pożarnej. Następnie polski
żołnierz z Grupy Rekonstrukcyjnej odczytał dekret
mobilizacyjny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
z dnia 30 sierpnia 1939 r. Niezwykle żywe
zainteresowanie publiczności zgromadzonej na placu
przed Urzędem Gminy wzbudził pokaz mody z czasów
II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. Pełne zachwytu
reakcje publiczności na prezentowane przez urocze
modelki stroje świadczyły o tym, że moda retro,
elegancka i szykowna, może być z powodzeniem noszona
przez współczesne kobiety.

Pokaz mody z lat 40-tych

Jeszcze nie przebrzmiały emocje po pokazie mody, a już
ze sceny zapowiedziano rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego dotyczącego Września 1939 roku
w Tryńczy. Jego laureatami zostali uczniowie ze szkół
gminy, którzy wykazali się nie tylko dużą wrażliwością
estetyczną, ale i znajomością czasów wojny na naszym
terenie.

Oto brzegiem Wisłoka przechadzały się zakochane pary
i ludność cywilna, oczywiście w strojach z epoki, by za
chwilę opuszczać go w popłochu i panice. Teraz
głównymi aktorami zostali żołnierze polscy i niemieccy.
Żołnierze polscy w historycznych mundurach okopani
byli na prawym brzegu Wisłoka.
Z oddali połyskiwały tylko ich hełmy. Natomiast z lewej
strony rzeki, w zaroślach na wysokości mostu zgrupowani
byli żołnierze niemieccy. Zza krzaków widać było
niemiecki samochód pancerny, moździerz oraz pokaźną
liczbę żołnierzy Wermachtu.
Wreszcie padają pierwsze strzały. Niemcy
w zwartym szyku zdają się posuwać do przodu,
równocześnie prowadząc zaciekły ogień w kierunku
Polaków. Ci odpowiadają równie gwałtownym ogniem.
Wspierani są także niewielkim pojazdem pancernym.
Niebawem Niemcy wprowadzają do walki samochód
pancerny i zaczynają prowadzić ostrzał z moździerza.
Wokół wybuchają pociski. Raz po raz brzegami rzeki
wstrząsa potężny wybuch, tumany ziemi i wody wzbijają
się wysoko w powietrze. Niemcy mają zdecydowaną
przewagę w uzbrojeniu i sprzęcie, spychają Polaków na
drugą stronę rzeki. Jeszcze przez chwilę bronią swoich
pozycji, ale już niebawem muszą się z nich wycofać.
Do niewoli trafia kilku polskich żołnierzy, a Niemcy
przeprawiają się w brud na drugą stronę rzeki. Polacy
uciekają z okopów. Zwycięstwo jest po stronie Niemców,
którzy po skończonej bitwie butnie przechadzają się po
pobojowisku.

Mecz Polska - Niemcy w strojach z epoki

Atak Niemców

Po tej części imprezy, jej uczestnicy udali się
w zwartym szyku na główną arenę wydarzeń, tj. na
miejsce rekonstrukcji kampanii wrześniowej w Tryńczy.
Pierwszy obraz rekonstrukcji był pewnym zaskoczeniem
dla publiczności.

Wszyscy uczestnicy rekonstrukcji, tuż po bitwie,
chętnie pozowali do zdjęć z widzami i odpowiadali
na nurtujące ich pytania. Była to naprawdę wartościowa
lekcja historii. Ostatnim jej akordem było rozegranie
przedwojennego meczu Polska : Niemcy na „Orliku”
w Tryńczy. Zawodnicy obu drużyn wystąpili w strojach
z epoki, a piłka też „pamiętała” tamte czasy.
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GRAND PRIX DLA TRYŃCZY

I PO LECIE …

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy pod
batutą kapelmistrza Edwarda Myłka wzięła udział w Gali
Orkiestr Dętych, która odbyła się 12 sierpnia
br. w Brzózie Królewskiej.

W niedzielne popołudnie 16 września br. na placu
przed WDK w Wólce Ogryzkowej odbył się piknik
rodzinny pn. „Pożegnanie lata”. Organizatorami imprezy
była Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki
Ogryzkowej przy współpracy z Trynieckim Centrum
Kultury. Celem imprezy była prezentacja dorobku
amatorskich zespołów artystycznych oraz zapewnienie
mieszkańcom gminy możliwość spędzenia czasu wolnego
w miłej i przyjaznej atmosferze.

Muzycy podczas koncertu

Wystąpiły orkiestry dęte z Brzózy Królewskiej,
Niedrzwicy
Kościelnej,
Aleksandrowa,
Biszczy,
Grodziska Dolnego, Kuryłówki. Jednak orkiestra
z Tryńczy okazała się najlepsza, bo zdobyła
I miejsce i tytuł Grand Prix. Podczas przeglądu jury
oceniało m.in. koncert estradowy i pokaz musztry
paradnej.

Dziewczyny z Zespołu Szkół w Gorzycach

Na scenie zaprezentowały się zespoły: „ASY” i „HIT”
z Gorzyc a następnie „Jagiellanie” z Jagiełły
i „Piganeczki” z Pigan. Ich występu wysłuchała licznie
zgromadzona publiczność, w tym zaproszeni goście:
ks. J. Darzycki, T. Walkiewicz – radny powiatu,
A. Swatek – dyrektor ZS w Gorzycach, T. Wielgos –
skarbnik gminy, B. Tołpa – dyrektor ZOSiP -u
i M. Rydzik – dyrektor GBP w Tryńczy.
Sołtys Helena Mazur również nie kryła zadowolenia
po zakończonej imprezie.
-Tegoroczny piknik „Pożegnanie lata” należy zaliczyć
do udanych imprez, dopisała pogoda, publiczność,
program artystyczny prezentowany przez zespoły był
interesujący. Cieszy nas to i tym samym zachęca
do dalszej pracy i organizowania innych ciekawych
imprez. Niech mieszkańcy naszej wioski też się bawią tak,
jak w innych wioskach.
Przemysław Górski

Wręczenie I nagrody dla Orkiestry z Tryńczy przez wójta

Koncert, jak i sam repertuar nowej orkiestry, wywarł na
wszystkich uczestnikach przeglądu ogromne wrażenie.
Wraz z młodymi muzykami wystąpiła solistka – Jolanta
Janas, która wykonała utwor Czesława Niemena
pt. „Dziwny jest ten świat”. Koncertowi orkiestry
przysłuchiwał się również wójt Ryszard Jędruch, który
zawsze wspiera duchowo orkiestrantów podczas
przeglądów. Orkiestrze gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Katarzyna Kulpa
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ZWIEDZAJ Z NAMI
Tegoroczny wakacyjny cykl wycieczkowy,
przygotowany przez bibliotekę przebiegał pod hasłem
„Zwiedzaj z nami”. Zorganizowaliśmy dla czytelników
4 wycieczki autokarowe. Pierwszy pielgrzymkowy
wyjazd odbył się wczesną wiosną do Kalwarii
Pacławskiej na Misterium Męki Pańskiej. Następnie
w lipcu i sierpniu odbyły się kolejne pielgrzymko wycieczki. Pierwsza z nich prowadziła do Częstochowy,
gdzie powitaliśmy Pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki
Przemyskiej,
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a szczególnie Pątników z Grupy św. Rafała z Przeworska
oraz znajomych i
mieszkańców
gminy Tryńcza.
Następnie pielgrzymi mieli możliwość zwiedzania
Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach oraz Centrum Jana
Pawła II w Łagiewnikach.

WAKACJE Z KULTURĄ
W okresie wakacyjnym Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy zakończyła realizację warsztatów
rzeźbiarskich, malarskich oraz bibułkarskich dla dzieci
i młodzieży pod nazwą ”Bliskie spotkania z kulturą
ludową”
Warsztaty przyczyniły się do wzbudzania zainteresowań
twórczością ludową. Ponadto stały się one doskonałą
promocją dzieł lokalnych twórców.

Częstochowa - powitanie pielgrzymów

Udział w autokarowej
pielgrzymce wzięło
55 osób, natomiast 14 sierpnia odbył się jednodniowy
wyjazd do Kalwarii Pacławskiej na obchody święta Matki
Boskiej Zielnej. Udział pielgrzymów był bardzo liczny,
ponad 80 osób. Czwarta z kolei autokarowa pielgrzymka
licząca ponad 50 osób odbyła się 27 sierpnia br. do
sanktuarium w Licheniu i Niepokalanowie. Uczestnicy
mieli możliwość zwiedzania przepięknego Sanktuarium
Maryjnego. Świątynia w Licheniu, porównywalna
z największymi budowlami sakralnymi świata, istnieje
dzięki
ofiarności
pielgrzymów.
Cudzoziemcy
odwiedzający Licheń są zdziwieni, że możliwe było
wzniesienie tak pięknego obiektu wyłącznie z ofiar.

Warsztaty plastyczne prowadzili artyści

Uczestnicy zajęć pod okiem artystów: Henryka Cebuli,
Krzysztofa Dziamary, Dariusza Dałomisa ,Kingi
Manowiec oraz Zofii Sokół mogli nabywać nowe
umiejętności oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
W zajęciach udział wzięła ponad 30 osobowa grupa.
Na potrzeby projektu zostały zakupione sztalugi,
antyramy, artykuły papiernicze, tekstylne, malarskie,
bibułkarskie, rzeźbiarskie.

Grupa pielgrzymów w bazylice M.B.Licheńskiej

- Wszystkie pielgrzymko - wycieczki cieszyły się dużym
zainteresowaniem, wobec czego kolejne są kwestią czasu.
Ciekawych miejsc w Polsce jest sporo i z pewnością,
jeżeli tylko chętnych nie zabraknie wiele z nich uda się
odwiedzić w przyszłym roku –zapewnia Maria Janas.
Maria Strama

Lepienie z gliny

Warsztaty zakończyły się wystawą prac „małych
artystów” w Galerii Sztuki im. Stanisława Perykaszy
w Tryńczy. Na wernisaż przybyli również rodzice
i dziadkowie. Wszystkim uczestnikom biorącym udział
w projekcie wręczono nagrody.
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- Fajnie, że są takie warsztaty zorganizowane dla dzieci
w czasie wakacji, zajęcia były bardzo ciekawe a córka jest
po prostu zachwycona - stwierdziła mama Aleksandry
Kubrak i Natalii Konieczny z Gniewczyny Trynieckiej.
Liczymy, że w przyszłym roku biblioteka znów coś
takiego zorganizuje.
Marzena Rydzik

W GALERII „POD ANIOŁEM”
Galeria „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy
w Tryńczy jest ważnym miejscem na mapie kulturalnej
nie tylko gminy. Jej działalność przyczynia się do
integracji środowiska mieszkańców i upowszechniania
kultury.

NA KONIEC WAKACJI
Na pożegnanie wakacji Gminna Biblioteka
Publiczna zorganizowała wycieczkę rowerową dla swoich
czytelników. Odbyła się ona 4 września br. do Jagiełły
pod opieką pracowników biblioteki.

Rowerowa ekipa wycieczkowa

Na boisku sportowym w Jagielle dzieci rozegrały
towarzyski mecz w zespołach mieszanych, a po
sportowych zmaganiach wszyscy bawili się przy ognisku.
Korzystając z uroków kończącego się lata, dzieci miały
okazję do aktywnej formy wypoczynku. Z rowerowej
wyprawy wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni
i uśmiechnięci.

Podczas tegorocznych obchodów Dni Gminy
Tryńcza w dniach 7-8 lipca odbył się wernisaż wystawy
„Cebulowe Pola 2”, na którym zaprezentowano
artystyczne dzieła rodziny Cebulów. Wśród nich znalazły
się:
rysunek,
malarstwo,
rzeźba,
fotografia
i inne. Na wystawie zobaczyć można było prace: Heleny,
Henryka, Katarzyny, Aleksandra, Bartosza, Przemysława,
Stephanie Sergeant, Ilony Cebuli – Jędrak, Kingi Cebuli –
Manowiec i Gabriela Manowca. Przez 30 lat pracy
pedagogicznej oraz 35 lat pracy twórczej Henryk Cebula
zgromadził ogromny dorobek artystyczny (108 wystaw
indywidualnych, 870 wystaw zbiorowych), który
przyniósł artyście sławę na całym świecie. Jako mistrz
satyry i karykatury niezwykle trafnie i swobodnie
komentuje bieżące wydarzenia polityczne, społeczne;
porusza także temat ochrony środowiska, wojny, czy
przemocy. Jak sam artysta przyznaje - To właśnie rysunek
społeczny jest mi szczególnie bliski. Pan Henryk
niezwykle ceni sobie także pracę z młodzieżą, organizuje
konkursy oraz liczne plenery malarskie.

Dzieci wspólnie z rodzicami podziwiają swoje prace

Ognisko na zakończenie

Maria Strama

36

Echa znad Sanu i Wisłoka

Zwiedzający mogli otrzymać album
wydany
z okazji jubileuszu 30-lecia pracy pedagogicznej
i 35-lecia pracy twórczej Henryka Cebuli. We wrześniu
w Galerii wystawiane były prace młodych artystów
z naszej gminy, wykonane podczas wakacyjnych
warsztatów ”Bliskie spotkania z kulturą ludową”.

JESIEŃ Z POEZJĄ
„Poezja - wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach
mieszka za przecinkiem” - …
(Cz. Miłosz)

Marzena Rydzik

CZYTAJMY DZIECIOM
„Czytajmy dzieciom” - pod takim hasłem Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy oraz filie i punkty
biblioteczne rozpoczęły akcję głośnego czytania. Kierując
się przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie…”,
chcemy wprowadzić dzieci od najmłodszych lat w świat
książek. Biblioteka w ramach akcji „Jesienne czytanie
poezji dla dzieci” rozpocznie cykliczną współpracę
z przedszkolami i szkołami z terenu naszej gminy.
Wspomnieć należy o naszych udziałach w ogólnopolskich
akcjach prowadzonych do tej pory, np.: „ Cała Polska
czyta dzieciom”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom” czy „Lekcje głośnego czytania”, które na stałe
wpisały się w kalendarz pracy biblioteki. Poprzez wizyty
w bibliotece najmłodsi czytelnicy mają możliwość
kontaktu i obcowania z książką , rozwoju czytelnictwa
oraz spotkań z osobami pełniącymi ważne funkcje
urzędnicze i społeczne. Wśród gości, którzy przyłączyli
się do naszej akcji i przyjęli zaproszenie na lekcję
głośnego czytania dzieciom byli : Ryszard Jędruch- wójt
Gminy Tryńcza, radni, sołtysi, siostry zakonne,
dyrektorzy i kierownicy jednostek.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie biblioteczne
przygotowują dla swoich czytelników jesienne spotkania
poetyckie. Na spotkaniach z poezją mieszkańcy będą
mieli okazję zaznajomić się z twórczością wybitnych
polskich poetów i noblistów. Każdy wieczór będzie
poświęcony twórczości jednego z nich. Spotkania
odbywać
się
będą
raz
w
miesiącu
w czwartki, począwszy od października br.
Już dziś serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania
o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy.
Maria Janas

Z KIJKAMI PO ZDROWIE
Oprócz kulturowej działalności pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy inicjują
różnego rodzaju aktywne formy rekreacji i wypoczynku

Podczas wizyty w bibliotece

Wielu rodziców dbających o wszechstronny
rozwój swojego dziecka, bardzo wcześnie zapisuje je do
biblioteki i rozpoczyna wspólne czytanie książek. Wiemy,
że
literatura dziecięca
posiada
duże
walory
wychowawcze, rozwija pamięć, wyobraźnię u dzieci
i daje pozytywne przykłady do naśladowania.
Małgorzata Burda- Król
„Miłośniczki” Nordic Walking z Tryńczy
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dla swoich czytelników.
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- Obecnie zachęcamy wszystkich czytelników do
aktywnej turystyki w formie Nordic Walking, który staje
się bardzo modnym sposobem spędzania czasu.
Organizujemy cotygodniowe rajdy z kijkami, biorą
w nich udział ludzie w różnym wieku. Uważam, że marsz
z kijkami pozytywnie wpływa na zdrowie, kondycję
człowieka - mówi Marzena Rydzik.
Nordic Walking - to bardzo ciekawa i przyjemna forma
wypoczynku. Polega na marszu ze specjalnie do tego
przystosowanymi kijami. Niektórym może się wydawać,
że jest to sport nowy, jednak jego początki sięgają już lat
dwudziestych XX wieku. Wtedy była to forma treningu
dla narciarzy biegowych. Obecnie, Nordic Walking
trenować może każdy. Sport ten ma trzy poziomy

aktywności - zdrowotny, fitness i sportowy. Osoba
uprawiająca ten rodzaj aktywności pobudza około 90 %
mięsni ciała. Mięśnie pracują zupełnie inaczej niż podczas
zwykłego marszu. Nordic Walking pozwala spalać nieco
więcej kalorii niż podczas chodzenia. Kije do Nordic mają
bardzo wiele zalet. Bez względu na wiek i stopień
sprawności każdy może uprawiać ten sport. Zalecany jest
dzieciom, młodzieży jak również osobom dorosłym.
Naukowcy twierdzą, że żwawe spacery zapobiegają
niezliczonym chorobom – od raka po cukrzycę.
W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy oraz filia biblioteczna w Gorzycach organizują
cotygodniowe marsze dla wszystkich miłośników rajdów
z kijkami.
Maria Strama

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Zakończyły się zajęcia w ramach projektu
systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania szansą
dla
dzieci”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zrealizowano cztery rodzaje dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji (190 godzin),
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych (130 godzin),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie
szczególnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym
uwzględnieniem
nauk
matematyczno
–
przyrodniczych (70 godzin),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych humanistycznie (40 godzin).

W bolestraszyckim arboretum

Do końca czerwca przeprowadzone były
w szkołach zajęcia mające na celu zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci
oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Celem
głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju
88 dzieci (44 dziewczynek i 44 chłopców),
uczęszczających do klas I - III szkół podstawowych
w oparciu o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne
i wychowawcze uczniów, a że cieszył się on dużym
zainteresowaniem
uczniów, w efekcie przystąpiło
do niego 90 dzieci.
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W szkołach objętych wsparciem stworzono
warunki umożliwiające i wspomagające indywidualną
pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy
szkoły w materiały dydaktyczne tj. pomoce niezbędne do
ćwiczenia pamięci, wyrabiania nawyku poprawności
pisania oraz sprzęt multimedialny, komputerowy,
drukarki i tablice interaktywne. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach
projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”
pojechały pod koniec czerwca na wycieczkę przyrodniczo
- krajoznawczą do Arboretum w Bolestraszycach i parku
w Krasiczynie. Na koniec przeprowadzono testy
sprawdzające wiedzę uczestników zdobytą na zajęciach
prowadzonych w ramach projektu. Z całą pewnością
dodatkowe zajęcia przyczyniły się do wzrostu
kompetencji i umiejętności uczniów. Na podsumowanie
projektu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
dyplom i upominki.
Instytucja Pośrednicząca przyznała Gminie
Tryńcza na realizację projektu dofinansowanie
w kwocie 166 689,90 tys. PLN.
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CZY NASZE SZKOŁY SĄ EFEKTYWNE ?
Sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny,
a także egzamin maturalny przeprowadzany jest przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną. Narzędziem pomiaru
są standaryzowane testy jednakowe dla wszystkich
uczniów w całej Polsce. Od pewnego czasu na stronie
CKE wyniki dla poszczególnych szkół są jawne, dzięki
czemu można: ocenić efekty nauczania w szkołach,
porównać ze sobą szkoły. Wyniki mogą posłużyć również
jako kryteria sukcesu poszczególnych szkół.

U progu nowego roku szkolnego są one wskaźnikiem
dalszej pracy nauczycieli. Warto podkreślić, że w
gimnazjach kwietniowy egzamin przebiegał w nowej
formule. Uczniowie pisali go w ciągu trzech dni.
Pierwszego dnia sprawdzany był poziom umiejętności z
języka
polskiego
oraz
historii
i
wiedzy
o społeczeństwie. Drugiego rozwiązywali zadania
z matematyki, a także wykazywali się wiedzą
z przedmiotów przyrodniczych. Ostatniego sprawdzana
była znajomość języka obcego nowożytnego.

Wyniki w skali procentowej i staninowej w gimnazjach naszej gminy/ Podkarpacia

Wynik procentowy sprawdzianu szóstoklasisty (max 40 pkt.) w 2012 r.

Beata Tołpa
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PÓŁKOLONIA W GNIEWCZYNIE
W tym roku letnia półkolonia realizowana była
w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Z tej formy
wypoczynku mogły skorzystać dzieci i młodzież w wieku
od 7 do 16 lat , których co najmniej jedno z rodziców jest
ubezpieczone w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dwutygodniowy turnus minął dzieciom szybko.
W jego trakcie nawiązały się nowe przyjaźnie,
a w pamięci postały pozytywne wrażenia.
Joanna Kluz

NOWY ROK SZKOLNY
W szkołach podstawowych i gimnazjach gminy
Tryńcza naukę w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło
883 uczniów. W oddziałach zerowych i Przedszkolu
Samorządowym w Jagielle zostało zapisanych
157 dzieci.

Oglądali filmy w trójwymiarze

Dzięki propozycji Zarządu Krajowego Związku
Młodzieży Wiejskiej w Warszawie 50 dzieci z naszej
gminy zostało objętych wsparciem. Odpłatność
od jednego uczestnika wynosiła 50 zł. Rekrutacji
na półkolonię dokonały pracownice GOPS w Tryńczy.
Najwięcej dzieci zgłosiło się z Ubieszyna i Jagiełły, bo po
czternaścioro, z Tryńczy uczestniczyło dziesięcioro
dzieci, z Głogowca troje, siedmioro z Gniewczyny
i po jednym z Gorzyc i Wólki Ogryzkowej.

Nowe zabawy integrowały grupę

- Program kolonii opierał się przede wszystkim
na pokazaniu uczestnikom zdrowych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego- mówi Barbara Tytuła dyrektor
szkoły. Wykwalifikowana kadra zadbała o urozmaicenie
zajęć i zainteresowanie nimi uczestników.
- Byliśmy w kinie w Rzeszowie i na basenie
w Leżajsku. Każdego dnia odbywały się różne rozgrywki
i
przeprowadzane
były
konkurencje
sportowe
Zakończenie półkolonii mieliśmy w Zajeździe „Borowik”.
Pan Zdzisław Kozak właściciel zjazdu zorganizował dla
nas ognisko i przygotował wiele atrakcji, dostaliśmy od
niego upominki - relacjonuje Ala Rachwał uczennica
pierwszej klasy Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej.
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Rozpoczęcie roku szkolnego w Ubieszynie

3 września uczniowie najpierw wspólnie
z dyrektorami szkół i nauczycielami
uczestniczyli
we mszach świętych, a następnie po krótkim apelu
spotkali się ze swoimi wychowawcami. Dla 73
pierwszaków będzie to z pewnością nowe doświadczenie,
ponieważ zasiądą w ławkach po raz pierwszy i realizować
będą nowy ramowy plan nauczania podobnie jak
czwartoklasiści i uczniowie klas pierwszych gimnazjum.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim rodzice
dzieci sześcioletnich mogli zadecydować o posłaniu
swoich pociech do klasy pierwszej. Na ten krok w całej
gminie zdecydowało się 16 rodziców. Przypominamy:
od roku szkolnego 2009/2010 dzieci w wieku 6-lat
zyskały możliwość nauki w pierwszej klasie bez
specjalnych, wymaganych wcześniej zaświadczeń. W tym
samym roku zaczęła obowiązywać nowa podstawa
programowa, uwzględniająca możliwości i potrzeby
edukacyjne dzieci sześcioletnich. Tę samą podstawę,
przygotowaną dla sześciolatków realizują dzieci, których
rodzice zapisali do klas pierwszych w wieku lat siedmiu.
Dziecko rozpoczynające naukę szkolną jako 6-latek,
przechodząc kolejne etapy edukacji, będzie realizowało
również nową podstawę programową dostosowaną
do swoich możliwości. Rodziców zachęcamy do
śledzenia oferty edukacyjnej szkół i namawiania swoich
dzieci do korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Wszystkim
uczniom i nauczycielom życzymy jak najlepszych
wyników nauczania w nowym roku szkolnym.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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MISJONARZ Z KANADY
Ks. Józef Darzycki urodził się 11 września 1950 r.
w rodzinie Anny i Jana, ma trzech braci: Bronisława zamieszkałego
w
Gniewczynie,
Zbigniewa
- zamieszkałego w Albigowej i Stefana – zamieszkałego
w Jagielle. Na spotkaniu z dziećmi w szkole w Jagielle
opowiadał o sobie:

opowiedział młodzieży o swojej pracy, o tym, jakim
krajem jest Kanada, jaki jest w nim system edukacji.
Zaapelował, by uczniowie stawiali na rozwój siebie, tj.
kładli nacisk na naukę języków obcych, rzetelnie
podchodzili też do nauki poszczególnych przedmiotów,
byli otwarci na świat i potrzeby drugiego człowieka.
W trakcie spotkania młodzież zadawała księdzu pytania
dotyczące
kraju, z którego ks. przyjechał, jego
mieszkańców, kultury i obyczajów. Pojawiły się też
pytania osobiste. Ksiądz chętnie odpowiadał na wszystkie,
ponieważ jest osobą niezwykle otwartą. Na koniec
wszyscy nauczyli się po angielsku piosenki, której tytuł
w tłumaczeniu brzmi: „Ty jesteś moim słońcem”.
Uczniowie podziękowali duszpasterzowi za wizytę,
wręczyli kwiaty i pamiątkowy dylom, a że w tym dniu
ksiądz Józef obchodził 62 urodziny, nie obeszło się też
bez tradycyjnego „Sto lat”. Życzenia i podziękowania
skierował do księdza również dyrektor szkoły.
W spotkaniu uczestniczył wójt gminy oraz nauczyciele.
Beata Tołpa

Ks. Józef uczy angielskiej piosenki

- Uczęszczałem do szkoły w Jagielle – do stycznia 1963
roku, szkoła mieściła się wtedy w starym budynku,
od stycznia do końca roku szkolnego. Uczyłem się już
w nowej szkole. Od września 1964 do czerwca 1968
byłem uczniem liceum ogólnokształcącego w Jarosławiu.
Następnie podjąłem studia teologiczne w Seminarium
Duchownym w Przemyślu i Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Do października 1986 roku
pracowałem w parafii benedyktynów w Krakowie oraz
charytatywnie w okresie Solidarności. Od października
1986 mieszkam w Kanadzie. Krótko pracowałem w kilku
parafiach, włącznie z katedrą w Peterborough w prowincji
Ontario. Od 1989 roku studiowałem i miałem praktyki
w kilku szpitalach uniwersyteckich w Kanadzie. Pracuję
dla Ministerstwa Zdrowia
w Centrum Zdrowia
w Departamencie Kliniczno - Pastoralnym. Uczestniczę
w konferencjach, konsyliach z doktorami wszystkich
specjalności, wspieram przy podejmowaniu decyzji
pacjentów, zajmuję się też diagnozą środowiska, ściśle
współpracuję z każdą kliniką, personelem, administracji,
rodzinami pacjentów. To trudna praca, gdyż wymaga
przygotowania do działania w warunkach ekstremalnych.
Na moim stanowisku wymagana jest dynamika,
elastyczność,
odporność
duchowa,
psychiczna,
emocjonalna,
fizyczna,
zdolność
obejmowania
i zrozumienia problemu na różnych poziomach
i kierunkach.
Po wizycie w swojej dawnej szkole ks. Józef
11 września spotkał się również z uczniami w Tryńczy.
- Języka angielskiego uczyłem się nawet czternaście
godzin
dziennie
mówił
szóstoklasistom
i gimnazjalistom z Zespołu Szkół w Tryńczy. Ks. Józef

SPRZĄTANIE ŚWIATA: „KOCHAM,
LUBIĘ, SZANUJĘ…NIE ŚMIECĘ”
Pod takim hasłem przeprowadzona została tegoroczna
akcja „Sprzątanie świata – Polska 2012”, koordynowana
i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. Hasłem,
nawiązującym do ludowej wyliczanki, organizatorzy
zachęcali do refleksji nad stosunkiem do otaczającego
świata.

Uczniowie z Tryńczy podczas zbierania śmieci

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół gminy Tryńcza
od najmłodszych do najstarszych, również włączyli się
do sprzątania. W piątek 14 września i w poniedziałek
17 września poszczególne klasy pod opieką nauczycieli
uprzątały wyznaczony teren. Wcześniej w szkołach
dyrektorzy przeprowadzili apele informujące o idei akcji,
zasadach zachowania bezpieczeństwa, selekcji śmieci
i hasłach towarzyszących kampanii np. „Dzikim
wysypiskom mówimy nie!” Czyste lasy to kwestia
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dobrego wychowania i szacunku dla otaczającego świata!
Po pierwsze - nie śmieć! Po drugie – reaguj! Ideą akcji
jest uczenie odpowiedzialności za środowisko, w którym
żyjemy. To także wpajanie właściwych, proekologicznych
zachowań. Należy pamiętać, że o najbliższe otoczenie
dbać należy przez cały rok, dlatego maluchy z klas I-III
sprzątały tereny wokół szkół, starsi uczniowie udali
się w okolice lasów, gdzie jest najwięcej porzuconych
śmieci. Dzięki uprzejmości firmy Stare Miasto - Park
śmieci zostały zebrane do specjalnie oznaczonych
worków, a następnie odebrane i wywiezione do utylizacji.
Podobnie jak w roku ubiegłym do zbiórki również
włączyli się pracownicy Komunalnego Zakładu
Budżetowego, którzy pomogli zebrać posegregowane
śmieci. Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem
w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. Najpóźniej do 1 lipca 2013 r.
powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.

PIERWSI NA PODKARPACIU
Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej
otrzymała środki w ramach rządowego programu
„Cyfrowa szkoła” i od września do 31 sierpnia 2013 roku
uczniowie klas IV- VI oraz nauczyciele uczestniczyć
będą w pilotażowym programie monitorowanym przez
MEN.
28 września br. oficjalnie zainaugurowano
otrzymanie pracowni poprzez lekcję pokazową,
w której uczestniczyli Ryszard Jędruch wójt gminy,
Wacław Polk z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
dyrekcja szkoły i nauczyciele. Uczniowie szóstej klasy
wraz z nauczycielkami języka angielskiego Martą Dryś
i Bernadettą Wojtyna, zaprezentowali możliwości
wykorzystania tablicy multimedialnej w nauce języków
obcych. Jest to pierwsza na Podkarpaciu szkoła, która już
w całości posiada zainstalowany sprzęt.

Beata Tołpa

DEBIUT NA DUŻEJ SCENIE
30 września 2012 r. w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych "Radosna
Jesień Życia" w Tryńczy, uczniowie klasy III SP,
wychowankowie Magdaleny Młynarskiej, zaprezentowali
swój talent aktorski w programie pt. "Familiada".
Prawdziwe salwy śmiechu wzbudziły stroje oraz
odpowiedzi babci Andzi, Klementyny, Jasi i babci Kazi
a także dziadka Józka, Tadka, Romka i Władka. W rolę
konferansjerów wcielił się Joachim oraz Wiktoria.
Przerywnikiem był skecz Daniela oraz Karolinki i Ani.
Uczniowie byli bardzo szczęśliwi z tego, że mogli swoim
występem uświetnić tę uroczystość.

Młodzi aktorzy

Beata Tołpa

42

Lekcja pokazowa w szkole w Gniewczynie Łańcuckiej

Dzięki projektowi nauczyciele i uczniowie
otrzymają cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne
pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd. Szkoła
sama zadecydowała, jaki sprzęt jest jej potrzebny.
W związku z tym, pod koniec sierpnia został
rozstrzygnięty przetarg na dostawę, który wygrała
FIRMA KAWICOM z Łańcuta. Od 20 września br. sprzęt
sukcesywnie był dostarczany i montowany w klasach.
24 komputery przenośne dla uczniów, 9 komputerów
przenośnych dla nauczycieli, kopiarka, 7 tablic
interaktywnych, 7 projektorów, wizualizer, głośniki,
projektor multimedialny i ekran to pomoce, które znalazły
się na wyposażeniu. Cały projekt obliczony został
na kwotę 170 tys. zł. Gmina musiała wnieść wkład
własny, tj. 20 proc. kwoty, o którą ubiegała się szkoła.
Wyposażyliśmy siedem pracowni. Nasza szkoła
wybrała wariant , w którym uczeń korzysta z mobilnego
komputera
wyłącznie
w
szkole
na
lekcjach
i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych - mówi Józef
Chajec, wicedyrektor szkoły.
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„Cyfrowa Szkoła” to pierwszy, ważny krok do przejścia
polskich szkół z „epoki kredy” do ery cyfrowej. Wyniki
pilotażu będą bowiem miały wpływ na planowany
wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż obejmie ok.
380 publicznych szkół podstawowych w całej Polsce.
Jedną z nich jest szkoła w Gniewczynie.
Beata Tołpa

PAMIĘCI PATRONA SZKOŁY
Ponad 20 szkół, 800 uczestników, 90 opiekunów,
15 km pieszej wędrówki wśród malowniczych pól i lasów
– to najkrótsze sprawozdanie z przebiegu III
Podkarpackiego Rajdu Pieszego Szkół noszących imię
Jana Pawła II w Pruchniku i Świebodnej. Wśród
uczestników tego rajdu była 50 – osobowa grupa
młodzieży z Zespołu Szkół w Gorzycach, między innymi
po to, aby nawiązać kontakty z innymi szkołami
mającymi za patrona Papieża - Polaka, a także po to, aby
uczcić Jego pamięć, również jako turysty. Był
On przecież wielkim entuzjastą pieszych wędrówek
po Bieszczadach, Tatrach czy Mazurach.
Na rynku w Pruchniku uczestników rajdu powitał
burmistrz. Następnie wszyscy turyści w długiej kolumnie
przemierzali trudny, bo prawie górzysty szlak. Na chwilę
zatrzymali się w sanktuarium w Jodłówce. Powitał ich
tutaj ksiądz proboszcz i przedstawił krótką historię tego
cudownego miejsca. Gdzieś w połowie szlaku uczestnicy
rajdu mogli skorzystać z krótkiego odpoczynku
i smacznego posiłku. A później pozostało już tylko
dotrzeć do mety usytuowanej w pobliżu szkoły
w Świebodnej. Tutaj paliły się już ogniska, przy których
młodzież upiekła kiełbaski. Po tak dużym wysiłku
smakowała ona wyjątkowo, przepysznie.

Grupa z Gorzyc, uczestnicy rajdu

Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do swych
domów i zgodnie zadeklarowali, że za rok będą
uczestnikami XIV Podkarpackiego Rajdu.
Andrzej Swatek

Z ORLIKA NA STADIONY
Po zwycięstwie drużyny dziewcząt w piłce nożnej
w finale wojewódzkim Turnieju Łukaciejewska Cup 2012
wzrosło zainteresowanie podkarpackich animatorów
sportu utalentowanymi zawodniczkami z gorzyckiej
szkoły. Już pod koniec wakacji piątka piłkarek z Zespołu
Szkół w Gorzycach uczestniczyła w tygodniowym obozie
sportowym w Kolbuszowej. Następnie zostały włączone
do piłkarskiej drużyny Podkarpacia i zagrały przeciwko
drużynie województwa świętokrzyskiego w Kielcach.

Dziewczęta na medal

Dzięki ambicji i talentowi piłkarskiemu Zofii Czwakiel,
Aleksandry Ficek i Aleksandry Jędral drużyna wygrała
swój pierwszy mecz aż 7 : 0 w Kielcach. Niebawem
dziewczyny będą reprezentować Podkarpacie w meczach
z
drużynami
z
województwa
małopolskiego
i lubelskiego. Ponadto uczennice Katarzyna Czwakiel
i Paulina Jędral reprezentują Podkarpacie w kategorii do
lat 16. W nagrodę za osiągnięcia sportowe 10- osobowa
drużyna wraz z opiekunem 5 października wyjechała na
wycieczkę do Warszawy zasponsorowaną przez
europosłankę
Elżbietę Łukaciejewską. Program był
bardzo bogaty. Zawodniczki zwiedziły Sejm, Centrum
Nauki, Stadion Narodowy, a na koniec obejrzały mecz
Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Do domu wróciły
pełne wrażeń. Dziewczęta już we wrześniu br.
rozpoczęły
również
drogę
do
zwycięstwa
w turnieju piłki nożnej o Puchar premiera Donalda Tuska.
Najpierw odniosły sukces na szczeblu gminnym
rozgrywek, a 19 września br. w Jarosławiu zajęły
I miejsce w eliminacjach wojewódzkich. W pokonanym
polu zostawiły drużynę Gimnazjum Nr 5 z Jarosławia
(9:0), Gimnazjum z Wólki Pełkińskiej (1:0) oraz
zremisowały z drużyną Gimnazjum Nr 4 z Jarosławia
(1:1). Warto zapamiętać skład całej zwycięskiej drużyny,
chociażby dlatego, że dziewczyny próbują werbować
różne kluby piłkarskie z regionu. Oto on: Zofia Czwakiel,
Magdalena Jędral, Ewelina Słysz, Wiktoria Młynarska,
Roksana Pieczek, Katarzyna Wiecheć, Lidia Jakubiec,
Klaudia Walania, Aleksandra Ficek i Natalia Pieczek.
Najlepszą zawodniczką jarosławskiego turnieju okazała
się Roksana Pieczek, a Natalia Pieczek zdobyła
wyróżnienie.

Echa znad Sanu i Wisłoka

43

PIŁKARSKA JESIEŃ
Drużyny piłkarskie z terenu gminy Tryńcza
ze zmiennym szczęściem walczą w rundzie jesiennej
w swoich klasach rozgrywkowych. „Huragan”
Gniewczyna, który w minionym sezonie zakończył
w klasie okręgowej rundę na 3 miejscu, początek sezonu
ma nienajlepszy i po 11 kolejkach zajmuje przed ostatnie
miejsce.
- Taka niedyspozycja drużyny spowodowana jest wieloma
kontuzjami, ten kryzys przejdzie i wiosna będzie nasza.
Tym bardziej, że teraz mamy idealne warunki pełne
oświetlenie boiska i niebawem nawodnienie murawy za
co serdecznie dziękujemy władzom gminy – mówił trener
drużyny Tomasz Wojtas. Z pozostałych trzech drużyn
naszej gminy w A – klasie przeworskiej najlepiej
prezentuje się drużyna „Sanu” Gorzyce, która obecnie jest
liderem. Z kolei „Zorza” Jagiełła i „Wisłoczanka”
Tryńcza plasują się odpowiednio na 5 i 6 miejscu.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bram
ki

Wólczanka Wólka
1.
Pełkińska

11

23

7

2

2

18-13

2. KS Wiązownica

11

23

7

2

2

15-8

3. Start Pruchnik

11

23

7

2

2

17-10

4. MKS Kańczuga

11

20

6

2

3

17-18

5. Pogórze Rokietnica

11

19

6

1

4

19-16

6. MKS Radymno

11

17

5

2

4

18-11

7. Polonia II Przemyśl

11

16

5

1

5

15-19

8. LKS Skołoszów

11

15

4

3

4

15-12

9. LKS Miękisz Nowy

11

14

4

2

5

15-14

10. Błękitni Grzęska

11

14

4

2

5

21-24

11. Syrenka Roźwienica

11

14

4

2

5

21-22

12. Czuwaj Przemyśl

11

13

2

7

2

15-15

13. Granica Stubno

11

12

4

0

7

22-19

14. Hetman Laszki

11

10

3

1

7

19-24

Huragan
15.
Gniewczyna

11

9

2

3

6

1925

16. Pogoń-Sokół Lubaczów

11

5

1

2

8

8-24

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bram
ki
26-5

1.

„San” Gorzyce

8

22

7

1

0

2.

Promyk Urzejowice

9

19

6

1

2 22-12

3.

LKS Kisielów

8

18

6

0

2

4.

Wisłok Świętoniowa

9

16

5

1

3 21-18

5.

„Zorza” Jagiełła

9

16

5

1

3 23-16

9

14

4

2

3 13-12

6.

„Wisłoczanka”

Tryńcza

21-9

7.

Cresovia Krzeczowice

9

11

3

2

4 16-17

8.

Piast Nowosielce

9

11

3

2

4 16-23

9.

Zorza Zarzecze

9

10

3

1

5 14-14

10. Wisełka Siennów

9

10

2

4

3 15-16

WKS Majdan
Sieniawski

9

9

2

3

4 11-16

12. PKS UNUM Babice

9

8

2

2

5 14-24

13. Żuraw Żurawiczki

9

7

2

1

6 16-32

14. Gorliczanka Gorliczyna

9

4

1

1

7

11.

Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Jarosław
Nazwa

Klasa A 2012/2013, grupa: Jarosław

8-22

Zawodnicy „San” Gorzyce w akcji

Przemysław Górski

SEZON FUTSALOWY „GÓRALI” JUŻ NIEBAWEM
W związku ze zbliżającym się kolejnym
futsalowym sezonem swoje przygotowania do rozgrywek
rozpoczęli zawodnicy klubu KS Góral Tryńcza. Jako
pierwsi treningi wznowili chłopcy z grup U-16 (rocznik
96-97) oraz U-14 (rocznik 98 i młodsi), którzy
24 września odbyli pierwsze zajęcia w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy. Frekwencja na
treningach jest bardzo wysoka, a uczestnikami są młodzi
zawodnicy zarówno z Tryńczy, jak i terenu gminy oraz
ościennych miejscowości. Obydwa zespoły w tych
kategoriach wiekowych wezmą udział w eliminacjach
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu 2012/13.
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4 października z kolei do treningów powrócili
seniorzy „Górala”, których czeka kolejny sezon na
II-ligowych parkietach – z pierwszym zespołem trenuje
również grupa kilku młodszych zawodników, którzy mają
szansę reprezentować barwy naszego klubu. Niedługo
poznamy listę zespołów i terminarz II-ligowych
rozgrywek.
Na listopad (dokładna data niebawem) planowane
jest również rozpoczęcie corocznej Ligi Halowej
w Tryńczy.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Robert Kurosz

III MIEJSCE W FINALE
WOJWÓDZKIM

KRZYŻÓWKA

1 września - 2012 w Przemyślu odbyły
się rozgrywki piłki nożnej w ramach projektu
Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika +35. Drużyna
Oldboys Gorzyce w składzie: Robert Duży, Henryk Sawa,
Henryk Słysz, Krzysztof Słysz, Franciszek Wielgos,
Mariusz Kapera, Mariusz Domin, Piotr Gołąb rozegrała
pierwszy mecz z FC Bobi Krosno, wygrywając 4:0, drugi
mecz zagrali z Trampem Lubaczów i zremisowali 2:2.

OGŁOSZENIE

Oldboye Gorzyce - finaliści

Po podsumowaniu rozgrywek grupowych okazało
się, że Oldboys jednym punktem przegrali rywalizację
w grupie A, zajmując drugie miejsce. W półfinale drużyna
walczyła z Przemyślaniem Przemyśl i w wyznaczonym
czasie zremisowała 2:2. Po dogrywce było 2:0 dla rywali.
Ostatecznie drużyna z Gorzyc zagrała o trzecie miejsce
w Finale Wojewódzkim z drużyną z Dydni i wygrała 4:2.
Drużyna Oldboys Gorzyce znana jest z rywalizacji
w lidze halowej. W sezonie letnim także osiąga
imponujące wyniki.
Robert Duży

INAUGURACJA ROZGRYWEK
LIGI HALOWEJ
Zapraszamy wszystkie zespoły chętne do udziału
w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej
w Tryńczy w sezonie 2012 – 2013. Termin
przyjmowania zgłoszeń do 31 października 2012 r.
Zapisy wyłącznie z wpłatą wpisowego w wysokości
400 zł na konto Zespołu Szkół w Tryńczy, BS
Jarosław Filia w Tryńczy 78 9096 0004 2005 0046
9197 0002. Termin rozpoczęcia 25 listopada 2012 r.
Zapisy i szczegółowe informacje w Trynieckim
Centrum Kultury w Tryńczy, tel. 16 642 11 24,
e-mail promocja@tryncza.eu .
Przemysław Górski

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy zachęca
wszystkich czytelników Biuletynu do rozwiązania
krzyżówki zamieszczonej na łamach „Echa znad Sanu
i Wisłoka” i dostarczenia prawidłowego rozwiązania
do naszej biblioteki do 31 października 2012 r.
Losowanie odbędzie się 5 listopada 2012 r. Nagrodę
książkową ufunduje Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy.
Życzymy miłej rozrywki!

NA WESOŁO
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie”
w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, panie profesorze.
........................................................
Turysta w wakacje zachodzi
w deszczu do bacówki, Baca gościnnie częstuje go gorącą
strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu
z góry woda...
- Baco dach ci przecieka!
- Wim...
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, przecież dysc pada.
- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
- A bo wtedy nie cieknie...
………………………………………

Echa znad Sanu i Wisłoka
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