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SZANOWNI PAŃSTWO !

Rozpoczął się trzeci rok mojej kadencji. Działania,
które wspólnie z pracownikami urzędu podejmuję,
nakierowane
są
na
konsekwentną
realizację
zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości
w gminie. W dalszym ciągu wiele wysiłku wkładamy
w zdobywanie funduszy zewnętrznych, by móc wykonać
nowe inwestycje. Stała poprawa stanu infrastruktury
drogowej,
chodników,
oświetlenia
zmierza
do
podnoszenia bezpieczeństwa i standardu życia
mieszkańców.
Ważne jest również byśmy żyli w środowisku czystym
oraz
pozbawionym
zagrożeń
wynikających
z zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wody, stąd nasze
działania związane z sukcesywną rozbudową sieci
wodno - kanalizacyjnej. Sfinalizowanie rozbudowy nowej
nitki w Gniewczynie Łańcuckiej będzie zwieńczeniem
wieloletniej pracy, skierowanej na stworzenie dobrych
warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
a także otwarcie się na potencjalnych inwestorów.
W ostatnim czasie znacznie poprawił się też stan
budynków komunalnych, a to za sprawą regularnie
przeprowadzanych remontów. Na funkcjonalności zyskały
przede wszystkim wiejskie domy kultury, które służą nie
tylko kołom gospodyń wiejskich, ale całej lokalnej
społeczności.
W tym roku również planujemy szereg prac remontowo
- budowlanych związanych z termomodernizacją, którymi
odjęte zostaną WDK, budynki OSP, a także szkoły
w Ubieszynie i Gorzycach. Cieszy fakt, że wraz
z przebudową obiektów szkolnych udało się zbudować
kompleksy sportowe i tym samym stworzyć dzieciom
i młodzieży dobrą bazę dydaktyczną.

zatrudniona w ramach prac społecznie - użytecznych.
Na uwagę zasługują działania w dziedzinie kultury,
a to za sprawą Trynieckiego Centrum Kultury. Praca
TCK skupiała się nie tylko na kultywowaniu tradycji
naszego regionu, ale również na prowadzeniu
działalności edukacyjnej, czego przykładem jest
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która w przyszłym roku
obchodzić będzie jubileusz trzydziestolecia.
Dobrze układająca się współpraca z organizacjami
pozarządowymi, tj. LKS-ami, KGW, OSP, także sołtysami
sprawiła, że praca i wysiłek wielu członków tychże
organizacji przyczynił się do realizacji udanych imprez
środowiskowych i ponadlokalnych, za co bardzo dziękuję.
To, że jesteśmy dobrze postrzegani i nagradzani,
zawdzięczamy także pracy Rady Gminy, zaangażowaniu
radnych w realizację spójnej polityki na rzecz dobra
mieszkańców.
Szanowni Państwo, dotychczasowa strategia rozwoju
gminy była konsekwentnie realizowana. Jednak
zmieniające się realia gospodarcze i społeczne powodują,
że należy myśleć już teraz nad nowymi kierunkami
rozwoju naszej gminy. Zdaję sobie sprawę z tego,
że osiągnęliśmy już wiele, ale wiele jest jeszcze do
zrobienia i to przeświadczenie motywuje mnie do dalszej
pracy, której sensem jest szeroko pojęte dobro wszystkich
mieszkańców.
W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy
życzę Wszystkim mieszkańcom naszej gminy i gościom
duchowej odnowy, radosnego nastroju, a przede
wszystkim miłych spotkań w gronie Rodziny.

Wiele uwagi poświęcamy opiece społecznej.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
spora grupa mieszkańców mogła odbywać staże i być
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY
Rada Gminy Tryńcza w tym roku odbyła już
4 robocze sesje. Uchwaliła na nich plany pracy komisji
i rady gminy na 2013 r., zapoznała się z wynikami
nauczania w szkołach gminy za pierwszy semestr roku
szkolnego 2012/13 oraz zaakceptowała plany pracy
Trynieckiego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy na 2013 r.

Intensywnie pracowały stałe komisje rady gminy.
Łącznie odbyło się 13 posiedzeń, na których radni
analizowali i opiniowali projekty uchwał przedkładane
przez wójta gminy do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole dotyczące
wydatków poniesionych na ogrzewanie wiejskich domów
kultury i remiz strażackich na przestrzeni 2011-2012 r.

Rada Gminy podczas sesji

Podjęła łącznie 28 uchwał w sprawach związanych
z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Dotyczyły one
zabezpieczenia potrzeb finansowych gminy na realizację
planowanych zadań gospodarczych na dalszą budowę
chodników,
rozbudowę
sieci
kanalizacyjnej
w Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie Trynieckiej
„Zawisłoczu”,
wprowadzenia zmian w regulaminie
wynagradzania nauczycieli, wydzielenia funduszu
sołeckiego na 2014 r. przystąpienia sołectwa Ubieszyn do
Wojewódzkiego Programu Odnowy Wsi oraz sprzedaży
mienia gminnego. Na sesji w dniu 26 lutego br. gościli
senator RP Andrzej Matusiewicz i dyrektor biura
senatorskiego, nowy komendant Komisariatu Policji
w Sieniawie Robert Piątek oraz kierownik Posterunku
Policji w Tryńczy Grzegorz Lis. Goście wyrazili uznanie
dla podejmowanych w gminie inicjatyw na rzecz rozwoju
infrastruktury i działań społecznych. Zarówno wójt, jak
i zabierający głos podkreślili chęć dalszej wzajemnej
współpracy.
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oraz sposobu zarządzania środkami trwałymi w gminie.
Będzie to trudny rok, tak ze względów finansowych jak
i społecznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w oświacie.
Z uwagi na spadek liczby dzieci, gmina otrzymuje co roku
niższą subwencję oświatową, która nie starcza na
finansowanie zadań oświatowych. Szacuje się, że w tym
roku trzeba będzie dołożyć z budżetu gminy ok. 1,3 mln
zł do oświaty. Podejmowane są w związku z tym przez
Radę Gminy i wójta gminy działania mające na celu
znalezienie rozwiązań organizacyjnych w oświacie. Duże
trudności występują przy wdrażaniu tzw. „ustawy
śmieciowej”. Mimo tych trudności zamierzamy
realizować dalsze zadania gospodarcze, w tym budowę
chodników, naprawy dróg oraz budowę kanalizacji
w przysiółkach Zawisłocze w Gniewczynie Łańcuckiej
i Gniewczynie Trynieckiej – mówił przewodniczący Rady
Gminy Stanisław Konieczny.
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BUDŻET NA 2013 R.

ZEBRANIA WIEJSKIE

Rada Gminy w Tryńczy na przedświątecznej sesji,
20 grudnia 2012 r., uchwaliła budżet na 2013r. wraz
z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Od 3 do 10 lutego br. odbywały się zebrania wiejskie
we wszystkich miejscowościach gminy. W głównej
mierze poświęcone one były podsumowaniu osiągnięć
wsi i gminy w związku z zrealizowanymi w ubiegłym
roku zadaniami remontowo - inwestycyjnymi,
porządkowymi, kulturalnymi, współpracy z organizacjam
i pozarządowymi i gminą.
Zastanawiano się również nad sposobem wykonania
zadań zaplanowanych na bieżący rok. Na zebraniach
mieszkańcy poinformowani zostali o zakresie dopłat
obszarowych, jakie będą obowiązywać w bieżącym roku,
a także o stanie bezpieczeństwa we wsi i na terenie gminy
oraz realizacji zadań związanych z wdrażaniem ustawy
dotyczącej usuwania śmieci i eternitu.

Głosowanie nad budżetem

Projekt budżetu był wcześniej przedmiotem obrad
poszczególnych komisji Rady Gminy, gdzie uzyskał
pozytywne
opinie.
Również
Regionalna
Izba
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
w tym
zakresie. Przyjęto budżet zrównoważony, w którym
strona dochodowa i wydatkowa zamyka się kwotą
31,7mln zł., z tego 11,5mln zł to wydatki majątkowe.
Analizując strukturę zaplanowanych dochodów można
stwierdzić, że największy udział (35%) stanowią dotacje
na
zadania
własne
oraz
inwestycyjne
w ramach złożonych wniosków, subwencje 32%,
dochody z tytułu podatków, opłat, udziały w podatku
dochodowym 29%, a 4% to pozostałe wpływy.
Zaplanowane do realizacji w 2013r. zadania nakierowane
są na poprawę warunków życia i zwiększenia
bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. W budżecie
tym zaplanowano również
inwestycje z udziałem
środków
zewnętrznych.
Generalnie
w
każdej
miejscowości widoczne będą efekty realizowanych
inwestycji czy remontów. W wydatkach bieżących 42%
to wydatki związane z oświatą, a 21% z pomocą
społeczną, 5% to wydatki na kulturę i sport.. Już
w styczniu przyjęto zmiany do budżetu, gdyż została
podpisana umowa na dofinansowanie kanalizacji
w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej. Aby można
było zrealizować to zadanie, Rada Gminy podjęła
uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na preferencyjnych
warunkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Dochody budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą
31,04 mln. zł, a wydatki 32,41mln zł. Deficyt
w wysokości 1,37 mln. zł zostanie pokryty preferencyjną
pożyczką. Warto również podkreślić, że aktualnie
zadłużenie kształtuje się na poziomie 11% w stosunku
do dochodów ( przy dopuszczalnym wskaźniku 60%) .

Na zebraniach wiejskich frekwencja zawsze była wysoka

- Największe zainteresowanie wzbudziły zaproponowane
przez gminę rozwiązania dotyczące wywozu śmieci –
stwierdziła Maria Gurak sołtys wsi Gniewczyna
Tryniecka. Mieszkańcy pytali o to, ile razy będą
wywożone śmieci, czy wszystkie śmieci będą zabierane.
Omawiano
również
wiele
istotnych
spraw
dotyczących
poszczególnych środowisk wiejskich.
W zebraniach, oprócz wójta gminy i jego pracowników,
uczestniczyli także kierownik Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z Przeworska Tomasz Bury,
komendant Komisariatu Policji w Sieniawie Wacław
Pieczek i kierownik Posterunku Policji w Tryńczy
Grzegorz Lis, za co składamy im serdeczne
podziękowania.
Edward Wiecheć

Teresa Wielgos
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FUNDUSZ SOŁECKI NA DROGI
W ubiegłym roku Rada Gminy wydzieliła
poszczególnym sołectwom fundusz na realizację
najpilniejszych potrzeb służących poprawie warunków
życia lokalnej społeczności.

do września poprzedniego roku. Złożone wnioski
zawierają zadania, które w danym roku sołectwa będą
realizować przy pomocy funduszu sołeckiego.

Odcinek drogi w Gniewczynie Trynieckiej
Droga w Gorzycach

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
wyliczana jest zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim
i uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa oraz
liczby mieszkańców i dochodów bieżących gminy.

W ramach funduszu sołeckiego będą realizowane
remonty dróg. Zakres zadań do wykonania obejmuje
drogi, które zostały zaproponowane do remontu na
zebraniach wiejskich każdego z sołectw.

Droga dojazdowa w Gniewczynie Trynieckiej
Fragment drogi w Gniewczynie Łańcuckiej

Warunkiem przyznania środków jest sporządzony
przez sołectwa wniosek, zatwierdzony na zebraniu
wiejskim i przekazany wójtowi w ustalonym terminie, tj.

W chwili obecnej gmina ogłosiła przetarg na remont
niżej wymienionych dróg. Po zweryfikowaniu kwot
i podpisaniu umowy z wykonawcą
planuje się
zakończenie realizacji zadania do końca sierpnia br.

Zestawienie robót remontowych w poszczególnych miejscowościach.
Lp.

Miejscowość

Długość/
szerokość

Lokalizacja

1
Głogowiec

170 mb/ 3,5 m

Przysiółek Machówki

Wólka Małkowa

200mb/ 3 m

Droga wewnętrzna

2

6

Metoda
Wykonanie podbudowy z
tłucznia kamiennego gr. 10 cm
+ 2 skropienia przy użyciu
emulsji i grysów
Wykonanie podbudowy z
tłucznia kamiennego gr. 10 cm
+ 2 skropienia przy użyciu
emulsji i grysów
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Szacunkowy
koszt remontu

22 400,00 zł

19 200,00 zł

3

Wólka Ogryzkowa

200 mb /3 m

Droga zagumienna

4
Gniewczyna
Tryniecka

5

Ubieszyn

100 mb/2,7

Drogi wewnętrzne –
łączniki drogi gminnej
z wojewódzką

Wykonanie podbudowy
z tłucznia kamiennego gr.
7 cm + 2 skropienia przy
użyciu emulsji i grysów

17 400,00 zł

Wykonanie podbudowy
z tłucznia kamiennego gr. 10
cm + 2 skropienia przy użyciu
emulsji i grysów

8 144,00 zł

100 mb/3 m

9 600,00 zł

100 mb/2,7m

8 640,00 zł

– okolice tartaku

Wykonanie podbudowy
z tłucznia gr. 10 cm + 2
skropienia przy użyciu emulsji
i grysów

34 800,00 zł

280 mb / 3,5

- Gałek

Wykonanie podbudowy
z tłucznia gr. 10 cm + 2
skropienia przy użyciu emulsji
i grysów

30 740,00 zł

60 mb / 3,5

- Strama

70 mb/3

Wątok koło WDK

80 mb/3
40 mb/3
40 mb/3
115 mb/11
6
Gorzyce

7

Jagiełła

8

Remont dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
„Schetynówka”

Gniewczyna
Łańcucka

Wykonanie podbudowy
z tłucznia gr. 10 cm +
zaklinowanie wraz
z zamiałowaniem

280mb/ 3,5

– Zawisłocze

300 mb/3 m

– Zawisłocze

150 mb /3mb

–Zawisłocze

Wykonanie podbudowy
z tłucznia kamiennego 7 cm +
2 skropienie

360 mb / 2,7

– Nad Mleczką

Wykonanie nawierzchni
z tłucznia kamiennego

Tryńcza

9

6 624,00 zł
36 230,20 zł
19 600,00 zł

18 000,00 zł
13 566,00 zł

19 494,00 zł

Tomasz Penkal

SZKOLENIE SOŁTYSÓW
22 stycznia br. w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się
spotkanie instruktażowo-szkoleniowe dla sołtysów wsi
z tereny gminy, w którym uczestniczyli wójt gminy oraz
sekretarz gminy. Na spotkaniu obecny był również
kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Przeworsku Tomasz Bury. Podzielił się on
informacjami na temat dopłat strukturalnych dla rolników.
Dzięki dobrym relacjom z przedstawicielami ARiMR
nasza gmina szybko i szczegółowo jest informowana
o dopłatach Następnie informacje są przekazywane
społeczeństwu. Szkolenie sołtysów prowadziła sekretarz
gminy. Miało ono charakter instruktażowy odnośnie roli
zebrania i sołtysa w strukturze samorządowej oraz
praktyczny w zakresie prowadzenia przez sołtysów zebrań
wiejskich. Sołtysi otrzymali również materiały
pomocnicze
związane
z
prowadzeniem
i dokumentowaniem przebiegu zebrań wiejskich.

Sołtysi poznają tajniki wypełniania swoich obowiązków wobec
mieszkańców
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PRZYBĘDZIE CHODNIKÓW
Po okresie zimowym ruszą prace budowlane
na kolejnych odcinkach chodników w gminie Tryńcza,
które rozpoczęły się w ubiegłym roku. W Gniewczynie
Łańcuckiej, jesienią powstał chodnik o długości 1236 mb
od „Nowego Osiedla” w kierunku Świętoniowej.
Inwestorem tej inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku, natomiast Gmina Tryńcza przekazała
środki na sfinansowanie w całości tego zadania
w kwocie 650 tys. zł. Również w bieżącym roku
w
budżecie
przeznaczone
są
środki
w kwocie 600 tys. zł na dalszy etap budowy chodnika na
„Zakręciu”.

Chodnik w Gniewczynie Łańcuckiej

Dokumentacja zakłada wykonanie chodnika po lewej
stronie w kierunku Świętoniowej. Zarządcą drogi, wzdłuż
której powstaje chodnik jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku, dlatego też sposób, forma i zakres prac
musi być uzgodniony ze Starostwem Powiatowym, mimo,
iż środki finansowe w całości pochodzą z budżetu gminy
Tryńcza. Trwają także rozmowy ze Starostwem
Powiatowym dotyczące realizacji nowych odcinków
chodników w ciągu dróg powiatowych w Gorzycach,
Tryńczy i Jagielle (kontynuacja), które miałyby być
współfinansowane z gminnego budżetu. Początkiem
wiosny ruszą prace wykończeniowe przy chodniku
w ciągu drogi wojewódzkiej w Ubieszynie. Wykonawca
wykona zjazdy oraz uporządkuje teren wzdłuż
nowopowstałego chodnika.
Ruszyły także prace projektowe dotyczące ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Gniewczynie.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ścieżka
usytuowana będzie po prawej
stronie jadąc
w kierunku Przeworska, przy krawędzi jezdni
o szerokości min. 2,5 m, z nawierzchnią z masy
bitumicznej. Trwają także dalsze uzgodnienia i rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej od
ronda do Wólki Ogryzkowej. Ze względu na trudności
związane z pozyskaniem i przekazaniem terenów leśnych
pod realizację tej inwestycji, prace projektowe
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przedłużają się. Budowa chodników, tras dla pieszych,
jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy, którzy dzięki temu mogą
bezpiecznie poruszać się wzdłuż najbardziej ruchliwych
dróg.
Tomasz Penkal

NOWE BOISKA
5 lutego br., wójt gminy Ryszard Jędruch podpisał
umowę o przyznanie pomocy dla projektu pn. „Budowa
wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowcu, Wólce
Małkowej i Wólce Ogryzkowej” w ramach działania
Odnowa i Rozwój Wsi
objętego PROW na lata
2007-2013. Zakres rzeczowy zadania obejmie wykonanie
trzech boisk z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach
23,0 x 14,0 m wraz z utwardzeniem terenów przyległych.
Miłośnicy sportu będą mogli skorzystać z boiska do
koszykówki i siatkówki oraz do gry w tenisa ziemnego.
Boiska powstaną w Głogowcu na działce po bazie SKR,
w Wólce Małkowej na działce gminnej za budynkiem
WDK i w Wólce Ogryzkowej na nowym osiedlu przy
placu zabaw. Całkowita wartość zadania została
oszacowana na kwotę 428 tys. zł, przy czym w ramach
podpisanej
umowy
otrzymamy
dofinansowanie
w wysokości 180 tys. zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Po rozstrzygniętym przetargu, prace budowlane ruszą na
przełomie maja i czerwca. Zakończenie prac planowane
jest na wrzesień 2013 r.
- Dobrze że, powstanie u nas na miejscu boisko sportowe,
bo jak do tej pory nie mieliśmy takiego obiektu, a dzieci
i młodzież musiały jeździć do Tryńczy żeby móc
skorzystać z tego rodzaju obiektu – mówi Jolanta Zalot,
sołtys wsi Głogowiec.

Tutaj powstanie nowe boisko wielofunkcyjne

Po zrealizowaniu tej inwestycji mieszkańcy
wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy będą
mogli korzystać z własnych boisk. Mamy nadzieję, że ten
fakt będzie sprzyjał aktywnym formom spędzania
wolnego czasu, zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Michał Rybak

CORAZ LEPSZE DROGI

POWSTANĄ NOWE OŚWIETLENIA

Podobnie jak w latach ubiegłych poprawia
się stan infrastruktury drogowej na administrowanym
przez Gminę Tryńcza terenie. W tym celu staramy
się wykorzystywać wszystkie możliwości pozyskiwania
środków finansowych z zewnątrz. Przede wszystkim
składane są wnioski o dotacje. Złożony został wniosek
do Urzędu Wojewódzkiego obejmujący remont dróg
popowodziowych w Gniewczynie Łańcuckiej – „Poręby”
i Tryńcza – „Kraszaki”, a także remont i odbudowę
przepompowni ścieków zalanych przez powódź w 2010 r.
Obecnie już wiadomo, że otrzymamy dofinansowanie
tylko na remont drogi w Tryńczy, a 28 lutego br. wójt
gminy odebrał z rąk wiceministra administracji i
cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego, promesę na kwotę
100 tys. zł z przeznaczeniem na realizację tego zdania.
O 300 tys. zł wnioskujemy do Urzędu Marszałkowskiego,
skąd otrzymane środki przeznaczone byłyby na remont
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakres prac
obejmuje drogę w Gorzycach – do tartaku, w Tryńczy –
od drogi krajowej do Ubieszyna oraz w Ubieszynie
w drugiej linii zabudowy – droga zagumienna.
W przypadku akceptacji złożonego wniosku wymienione
drogi wyremontowane zostaną do końca siepania br.

Trwa realizacja projektów rozbudowy sieci
oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W Gorzycach
będzie wykonany projekt na 29 lamp na odcinku drogi
powiatowej od stacji paliw do granicy z Jagiełłą. Kolejne
słupy oświetleniowe staną wzdłuż drogi krajowej
na odcinku przebiegającym przez Tryńczę- Zawisłocze
w kierunku Leżajska. W Jagielle wykonane zostanie
oświetlenie boiska tartanowego oraz placu zabaw,
co pozwoli na korzystanie z boiska również w godzinach
wieczornych. Nowa linia oświetlenia ma powstać także
w Gniewczynie Łańcuckiej wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Fabryki Wagonów oraz w Wólce Małkowej
na nowym osiedlu. Jednak w przypadku dwóch ostatnich
miejscowości, przeszkodę stanowi brak zgody
mieszkańców.

Dzięki otrzymywanym dotacjom finansowym,
możemy znacznie poszerzać zakres modernizacji dróg,
a przez to zwiększać bezpieczeństwo i komfort
użytkowników sieci dróg w gminie Tryńcza. Nadmienić
należy również, że przy sprzyjających warunkach
pogodowych wkrótce rozpoczną się prace remontowe
dróg, objętych przetargiem rozstrzygniętym w ubiegłym
roku pn. „Remont dróg na terenie gminy Tryńcza”.
Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Usług Drogowo
Rolniczych z Grodziska Dolnego. Firma wykona roboty
na kwotę 97 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmie wykonanie
remontu pięciu odcinków dróg w Gniewczynie
Łańcuckiej o dł. 540 mb.
Obecnie został wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego wykonawca tj. firma SKANSA S.A,
która wykona roboty budowlane na kwotę ponad 348 tys.
zł i wykona następujące remonty dróg w:
 Gniewczynie Łańcuckiej na 2 odcinkach o łącznej dł.

340 mb – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej,
 Gniewczynie Trynieckiej na 2 odcinkach dróg o łącznej

Przy tej drodze w Gorzycach pojawi się rząd lamp.

Informujemy także, że gmina Tryńcza w dniu
2 stycznia br. podpisała umowę z PGE na konserwację
istniejącego oświetlenia ulicznego. W związku z tym,
wszelkie usterki dotyczące oświetlenia można zgłaszać
w Urzędzie Gminy Tryńcza lub w Posterunku
Energetycznym w Przeworsku pod bezpłatnym numerem
991. Należy podać numer słupa lub numer budynku,
którego dotyczy. Obecnie na terenie gminy jest 1139 lamp
oświetleniowych, z czego 473 opraw oświetleniowych
stanowią majątek rejonu energetycznego. Zestawienie
ilościowe
punktów
oświetlenia
ulicznego
w poszczególnych
sołectwach przedstawia się
następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość /w szt./

dł. 385 mb - nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej oraz na odcinku o długości 100 mb nawierzchnia z emulsji asfaltowej i grysów kamiennych;

1

Głogowiec

2

 Wólce Ogryzkowej na odcinku o długości 220 mb -

3

Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

4

Jagiełła

124

5

Ubieszyn

75

6

Tryńcza

295

7

rondo Tryńcza

24

8

Wólka Małkowa

41

9

Wólka Ogryzkowa

28

z masy mineralno - bitumicznej oraz odcinek na dł. 265
mb - nawierzchnia z tłucznia kamiennego;

 Gorzycach odcinek na długości 450 mb - nawierzchnia

z emulsji asfaltowej i grysów kamiennych;
 Głogowcu na odcinku o długości 200 mb - nawierzchnia

z emulsji asfaltowej i grysów kamiennych;
 Tryńczy na 3 odcinkach o łącznej długości 785 mb –

nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej.
Tomasz Penkal
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TERMOMODERNIZACYJNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE
W 2012 roku został złożony wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”. Projekt
realizowany jest w ramach działania. „Infrastruktura
energetyczna – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację
9 budynków użyteczności publicznej, tj.: WDK
w Gniewczynie Trynieckiej, Wólce Małkowej
i Głogowcu, WDK i OSP w Gorzycach i Ubieszynie,
Zespół Szkół w Gorzycach, Szkołę Podstawową
w Ubieszynie, budynek GOPS i Urzędu Gminy. Prace
polegać będą na ociepleniu stropów, zewnętrznym
ociepleniu budynku i wymiennie stolarki okiennej,
natomiast w budynku UG zainstalowana zostanie gazowa
pompa ciepła. Całkowita wartość projektu to prawie
2 mln zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania
opiewa na 1,5 mln zł. W chwili obecnej w/w projekt
pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i strategiczną.
Został bardzo wysoko oceniony zdobywając 94,38 na 100
punktów, przez co znalazł się na 2 miejscu listy wniosków
wybranych do dofinansowania.
Michał Rybak

UMOWA O DOFINANSOWANIE
PODPISANA
W dniu 27 grudnia 2012
roku wójt gminy podpisał w
Urzędzie Marszałkowskim
umowę
o
przyznanie
pomocy w ramach PROW
2007-2013 na realizację zadania „Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka –
Zawisłocze”. Projekt obejmuje budowę 11 km sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowę 9 przepompowni
ścieków wraz z przepięciem i włączeniem istniejącej
sieci wodociągowej do sieci należącej do gminy.
Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na
kwotę ponad 4,4 mln zł, z czego dofinansowane będzie
ponad 2,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu
inwestycji, gmina będzie w 100 % skanalizowana.
Wyłonienie wykonawcy nastąpi w trybie przetargu
nieograniczonego. Przewidywany termin zakończenia
zadania to listopad 2013 r. Na realizację tej inwestycji
gmina złożyła również wniosek o preferencyjną pożyczkę
do NFOŚiGW w Rzeszowie, przy czym Zarząd
NFOŚiGW już podjął pozytywną decyzję w tej kwestii.
Katarzyna Lis

ZAKŁAD W BUDOWIE
Na pewno większość mieszkańców zwróciła uwagę na
trwające prace budowlane przy drodze wojewódzkiej, tuż
za stacją paliw w Tryńczy. Budowany jest tutaj pierwszy
w Polsce zakład produkujący olej diesel drugiej generacji,
który będzie wykorzystywany jako samoistne paliwo do
wszelkiego typu pojazdów z silnikiem diesla. Inwestorem
jest firma „Zielona Energia” Sp. z o.o. z Leżajska.
Dodatkowym efektem przedsięwzięcia będzie budowa
komórki badawczo-rozwojowej poprzez utworzenie
laboratorium
badawczego
na
terenie
zakładu
produkcyjnego. Projekt jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wartość dofinansowania wynosi ponad 20 mln. zł.
Zakończenie budowy firma planuje na koniec 2013 r.

Tak będzie wyglądać niebawem zakład w Tryńczy

Dominika Kozak

BUDUJEMY CORAZ WIECEJ
Łącznie w roku 2012 r, złożono 85 wnioski
o warunki zabudowy i celu publicznego. Wśród tych
wniosków jest 72 o wydanie warunków zabudowy,
13 wniosków dotyczyło inwestycji celu publicznego.
Przyszli inwestorzy powinni wcześniej zgłosić się
do urzędu i wypełnić formalności, związane z uzyskaniem
decyzji o warunkach zabudowy.
Ilość wydanych pozwoleń w poszczególnych
miejscowościach: Głogowiec - 1, Gniewczyna
Łańcucka - 7, Gniewczyna Tryniecka - 6, Gorzyce - 16,
Jagiełła - 8, Tryńcza - 17, Ubieszyn
- 7, Wólka
Małkowa - 1 i Wólka Ogryzkowa - 5.
Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji
w życiu. Wymaga wielu przygotowań, rozeznania na
rynku
budowlanym,
wyboru
najkorzystniejszego
i najodpowiedniejszego dla swojej rodziny projektu
a także wyboru materiałów budowlanych i technologii
jego wykonania. Nie bez znaczenia jest tutaj wielkość
działki, bowiem przy lokalizacji budynku należy pamiętać
o zachowaniu warunków technicznych obowiązujących
w budownictwie. Myśląc o budowie domu, należy brać
po uwagę koszty jego późniejszej eksploatacji.
Już na etapie planowania inwestycji należy wybrać
najkorzystniejsze rozwiązania, co będzie skutkowało
oszczędnością energii i pieniędzy.
Stanisława Dadak
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POCZĄTEK ROKU W ZAKŁADZIE
Wraz z nadejściem zimy zmienił się zakres robót
wykonywanych w zakładzie. Realizowane były tylko
remonty w wewnątrz budynków. W bibliotece
w Gorzycach pomalowano czytelnię, a w Galerii „Pod
Aniołem”
w
Tryńczy
odnowiono
trzy
sale
wystawiennicze zalane podczas ulewy w ubiegłym roku.
Remont został pokryty w całości ze środków
ubezpieczyciela.

Z początkiem wiosny liczba prac wzrośnie, gdyż
w dalszym ciągu planuje się poprawę estetyki naszej
gminy. W pierwszej kolejności sprzątane będą wszystkie
chodniki po okresie zimowym, następnie umyte zostaną
szklane wiaty przystankowe, a pozostałe przemalowane.
Chcemy wyremontować i odmalować wszystkie tablice
ogłoszeniowe i znaki drogowe.

Natomiast w WDK Gniewczynie Łańcuckiej
wycyklinowano
i
wylakierowano
parkiet,
wyremontowano sufit oraz odmalowano ściany. Remont
wykonano również na zapleczu zakładu, gdzie
wymieniono
drzwi
w
boksach
garażowych,
a w pomieszczeniach piwnicy wyremontowano kotłownię.
Ponadto prowadzone były prace warsztatowe.
Pracownicy wyremontowali i zakonserwowali sprzęt
mechaniczny używany w ciągu roku, a także przygotowali
elementy metalowe ogrodzeń na stadiony sportowe
w Gorzycach i Tryńczy.
Wycinka zakrzczeń w Głogowcu przy ul. Gajowej

W dalszym ciągu sadzona będzie nowa zieleń
na skwerach i rabatach. Podobnie jak w roku ubiegłym
wzdłuż chodników we wszystkich miejscowościach
zostaną nasadzone kwiaty, których ilość będzie
systematycznie zwiększana.

Odśnieżanie dróg gminnych

Podczas zimy pracownicy byli w pełnej gotowości
i na bieżąco odśnieżali drogi gminne we wszystkich
sołectwach, oprócz Głogowca i Ubieszyna. Na drogi
wyjechały trzy ciągniki i koparka z pługami, które
odgarniały śnieg również na placach i chodnikach.
Niezbyt śnieżna zima sprzyjała prowadzeniu prac
porządkowych polegających na wycince zakrzaczeń
w pasach drogowych. Dzięki temu znacznie zwiększyła
się widoczność, a tym samym poprawiło się
bezpieczeństwo
wszystkich
uczestników
ruchu
drogowego.
Wykonano również w Tryńczy odcinek
przeciwpowodziowego,
który
zabezpieczy
gospodarstw przed podtopieniami.

wału
kilka

Planuje się również kontynuacje remontów obiektów
komunalnych. W pierwszej kolejności będzie dokończona
modernizacja stadionu LKS Gorzyce. Na budynku szatni
zostanie wykonany dach, ściany zewnętrze zostaną
ocieplne, a pomieszczenia wewnątrz odmalowane.
Powstaną nowe miejsca parkingowe. Również stadion
LKS Tryńcza zostanie ogrodzony od strony drogi siatką
metalową.
Przy budynku WDK w Jagielle wymienione zostanie
ogrodzenie oraz przygotowany teren pod jego rozbudowę.
Gmina w dalszym ciągu będzie budowała nowe
chodniki przy drogach swoich jak i innych zarządców,
których część będzie wykonywał nasz zakład.
Nie zapomnimy również o rozbudowie sieci wodno –
kanalizacyjnej. W tym roku dokończone będą projekty
w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej, natomiast
w Gorzycach rozpoczęte zostaną nowe. Będą realizowane
również projekty indywidualne według zgłoszonych
potrzeb.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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W TROSCE O EKOLOGIĘ
Nasza gmina wyróżnia się na tle innych pod wieloma
względami. Jednym z nich jest dbałość o porządek
i estetykę. Efekty tych prac dostrzegane są na zewnątrz.
Ostatnio prace skierowane są głównie na porządkowanie
poboczy i wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg. Z tych prac
powstaje dużo gałęzi, z którymi był problem
ich zagospodarowania. Dlatego gmina zakupiła
urządzenie do rozdrabniania gałęzi, tzw. rębak. Powstałe
zrębki mogą być wykorzystane jako opał lub jako nawóz.
Tym sposobem został rozwiązany ekologicznie problem
powstałych odpadów .

WYLEWASZ SZAMBO
- ŁAMIESZ PRAWO
Obecnie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej jest
ponad 1800 gospodarstw domowych co stanowi ok. 80 %.
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 wprost z ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach.
Od miesiąca kwietnia będzie to przedmiotem dalszych
kontroli prowadzonych przez Zakład we wszystkich
miejscowościach. W niewielkim procencie osoby
zgłaszają się do zakładu by zawrzeć umowę na wywóz
ścieków do oczyszczalni w Tryńczy. Większość jednak
osób nie podłączonych wywozi ścieki nielegalnie na pola,
a są także tacy, którzy wylewają je do studzienek
kanalizacyjnych. Takie praktyki powodują powstawanie
nieprzyjemnych zapachów, na które są narażeni
mieszkańcy korzystający legalnie z naszych usług.
W przypadku stwierdzenia wlewania szamb do sieci
kanalizacyjnych będą powiadomione 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, a do studzienek są
wrzucane różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe.
Powodują one ciągłe awarie pomp, których naprawa staje
się coraz to bardziej kosztowna. Wpływa to na wzrost cen
ścieków.
Władysław Tytuła

Rozdrabnianie gałęzi z wycinki

Komunalny Zakład jest użytkownikiem rębaka, który
służy przerabianiu powstałej biomasy na surowiec.
Istnieje również możliwość świadczenia usług dla osób
indywidualnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr telefonu (16) 642 12 88 lub osobisty
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 .
Aleksander Grabowiec

SAMI DECYDUJEMY
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
informuje, że istnieje możliwość zapłaty należności
za wodę i ścieki w terminach wcześniejszych niż
planowane.
Aby to zrobić, trzeba podać odczyt
wodomierza (wodomierzy), telefonicznie pod nr 16 642
12 80 lub osobiście w biurze zakładu.
Fakturę można zapłacić na miejscu od poniedziałku
do piątku w godz. 700 – 1500 , na poczcie lub banku, jak
i przelewem przez internet.

UREGULUJ ZALEGŁOŚCI
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza apeluje
do mieszkańców o terminowe regulowanie należności za
wodę i ścieki. W przypadku nie dotrzymania terminów
płatności określonych w fakturze, odbiorca obciążany jest
ustawowymi odsetkami. W sytuacji , gdy odbiorca nie
reaguje na wezwania do zapłaty, zgodnie z ustawą o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Zakład może dokonać odcięcia
przyłącza wodociągowego. Ponowne podłączenie będzie
możliwe po uregulowaniu wszystkich zaległości wraz
należnymi odsetkami oraz pokryciu kosztów związanych
z odcięciem i przyłączeniem do sieci.
Z nadejściem wiosny będziemy odłączać wszystkie
posesje, których właściciele nie uregulowali należności
wobec Zakładu. Podyktowane jest to jedynie dobrem
ogółu, gdyż rosnące zadłużenie w pewnej chwili może
spowodować brak środków finansowych na utrzymanie
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w należytym
stanie technicznym i tym samym obniżanie się jakości
świadczonych
usług.
Nieterminowe
regulowanie
należności za wodę i ścieki, a tym samym utrzymujące się
wysokie zadłużenie w stosunku do Zakładu ma również
wpływ na wzrost cen w nowych taryfach.

Władysław Tytuła
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PLANY INWESTYCYJNE
Nowy rok to nowe potrzeby i plany inwestycyjne,
które postaramy się w jak najszerszym zakresie
zrealizować. W poszczególnych miejscowościach
wykonane zostaną następujące zadania, w tym w:



Głogowcu remontem objęte zostaną drogi gminne w
ramach funduszu sołeckiego oraz droga „Kraszaki”
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na
długości 500 mb. Wykonany zostanie projekt oświetlenia
ulicznego oraz ruszy budowa boiska wielofunkcyjnego.
W ramach projektu termomodenizacji docieplimy
budynek WDK.



Gniewczynie Łańcuckiej największą inwestycją
będzie budowa kanalizacji sanitarnej i spięcie wodociągu
na „Zawisłoczu” oraz zakończenie rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej w stronę „Zakręcia”. Wykonana
zostanie
część
oświetlenia
ulicznego
wzdłuż
ul. Fabrycznej oraz dalsza część chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w kierunku Świętoniowej. Również tutaj
remontem objęte zostaną drogi gminne oraz budynek
WDK. Powstanie także projekt instalacji gazowej
w budynku OSP.



Wólce Małkowej rozpoczną się prace przy budowie
boiska wielofunkcyjnego oraz przebudowie dachu na
budynku WDK i ociepleniu w ramach projektu.
Realizacja rozbudowy oświetlenia rozpocznie się
w przypadku uzyskania zgód właścicieli działek, na
których projektowana jest sieć. Remontem objęte będą
także drogi.


Wólce Ogryzkowej także powstanie boisko
wielofunkcyjne, wykonamy remont dachu nad zapleczem
kuchennym WDK oraz remonty dróg. Rozpoczną się
także prace przygotowawcze do budowy chodnika od
istniejącego odcinka do ronda.
Poszczególne inwestycje przyczynią się do poprawy
stanu infrastruktury naszej gminy. W miarę możliwości
finansowych oraz zgodnie z potrzebami mieszkańców
realizować będziemy kolejne projekty, o których
poinformujemy na łamach biuletynu.
Zofia Nowak

ATAK ZIMY



Gniewczynie Trynieckiej, wykonany będzie remont
WDK wraz z dociepleniem budynku w ramach projektu,
powstanie nowy odcinek chodnika przy drodze gminnej w
stronę stadionu LKS „Huragan”. Również tutaj objęte
zostaną remontem drogi gminne.



Gorzycach zmodernizujemy budynek szkoły oraz
WDK
w
ramach
projektu
termomodenizacji.
Kontynuowane będą prace na stadionie LKS, m.in.
wykonane zostaną trybuny, dach na budynku szatni
i zagospodarowany terenu wokół grzybka. Ruszą prace
przy budowie oświetlenia ulicznego oraz przy remontach
dróg gminnych. Utwardzone zostaną także dodatkowe
miejsca na parkingu naprzeciw WDK.

W związku z nagłym i gwałtownym atakiem zimy
w dniach 15-17 marca, pracownicy Komunalnego
Zakładu Budżetowego oraz Dariusz Kasper przy pomocy
sprzętu, tj. ciągników i koparek pracowali przy
odśnieżaniu dróg gminnych. Mimo wyjątkowo trudnych
warunków
pogodowych,
pracownicy
Zakładu
Budżetowego starali się udrożnić drogi na terenie naszej
gminy. Jednocześnie informujemy, że obowiązek
odśnieżania spoczywa na zarządcy drogi, dlatego też
gmina odpowiada za przejezdność dróg gminnych.



Jagielle po zakończeniu projektu rozbudowy,
rozpoczną się roboty budowlane w WDK, wykonane
zostanie także ogrodzenie. Podobnie, jak w innych
miejscowościach, rozbudujemy oświetlenie uliczne oraz
wyremontowane zostaną drogi gminne. Po zawarciu
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku,
ruszy dalsza część budowy chodnika przy drodze
powiatowej.



Tryńczy w ramach projektu, modernizacji poddane
będą budynki GOPS i Urzędu Gminy. Na obiektach
„Jedynki” oraz GOPS wykonany zostanie remont dachu.
Również tutaj wyremontujemy drogi oraz wykonamy
projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego.



Śniegu przybywało z każdą godziną

Ubieszynie modernizacja obejmie budynek szkoły
i WDK. W ramach projektu docieplimy budynek oraz
wymienimy stolarkę okienną. Wyremontowane zostaną
także drogi.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Tomasz Penkal
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DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO
Podobnie, jak w ubiegłych latach, tak i w 2013 roku
każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego używanego
do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT
i złożyć wraz z wnioskiem do wójta właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawionych
(na podstawie umowy dzierżawy) w dwóch terminach:

podatku zawartego w cenie paliwa, ale wykorzystanie
środków jest wciąż zbyt niskie, co obrazuje tabela:

- od 1 lutego do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r.

Stawka zwrotu
podatku na 1 litr
oleju
napędowego

0,85 zł

0,85 zł

0,95 zł

0,95 zł

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca
2013 r.

Kwota rocznego
limitu
zwrotu
przysługująca
gminie

398 tys. zł

398 tys. zł

444 tys. zł

444 tys. zł

Kwota
dokonanego
zwrotu rolnikom

93 tys. zł

99 tys. zł

105 tys. zł

74 tys. zł

Środki nie
wykorzystane
w ramach
rocznego limitu

305 tys. zł

299 tys. zł

339 tys. zł

370 tys. zł

Pieniądze wypłacane będą w terminach: w kwietniu
w przypadku złożenia wniosku w lutym i w październiku
w przypadku złożenia wniosku w sierpniu przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku przez rolnika.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha
użytków rolnych w 2013 roku wynosi 81,70 zł ( 86 litrów
na 1 ha użytków rolnych x 0.95 zł / litr )

WYSZCZEGÓ
LNIENIE
Liczba
złożonych
wniosków

2010 R.

2011 R.

2012 R.

270

387

410

LUTY
2013 R.
226

Pomimo zapowiedzi o wzroście stawki zwrotu
podatku za 1 litr oleju napędowego, stawka pozostała na
poziomie z 2012 roku i wynosi w 2013 roku 0.95 zł / litr.

Celem dopłat do paliwa rolniczego jest zmniejszenie
kosztów zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie
poprawa opłacalności produkcji.

Co roku w naszej gminie wzrasta liczba składanych
wniosków i rolnicy odzyskują coraz większe kwoty

Maria Grunt

Z MYŚLĄ O ROLNIKACH
Nasza gmina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, będzie bezpłatnie pomagać przy
wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności do gruntów
rolnych. Pomoc taka będzie udzielana w Punkcie Obsługi
Klienta w godzinach pracy Urzędu, jak również w miarę
zgłaszanych potrzeb. Po uzgodnieniu z sołtysami
poszczególnych miejscowości dyżury będą pełnione
w Wiejskich Domach Kultury.
Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy z Kierownikiem
Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku pracownicy
oraz stażyści z naszego Urzędu zostali przeszkoleni
i będą bezpłatnie wypełniać wnioski. - Biorąc pod uwagę
ilość wypełnianych wniosków w ostatnim roku, to
dzięki takiej akcji rolnicy z terenu naszej gminy zyskują
ok. 30 000,00zł - mówi Tomasz Bury kierownik ARiMR
w Przeworsku. Pojawiają się różne firmy i instytucje
świadczące płatne usługi w tym zakresie, dlatego warto
skorzystać z naszej pomocy.

REGULUJEMY SPADKI
Wielokrotnie
pisaliśmy
już
o
problemach
wynikających z braku uregulowanych praw własności do
nieruchomości. Z roku na rok pogłębia się problem
opuszczonych
pól,
tzw.
ugorów,
a
w wielu przypadkach
są to nieruchomości,
których
właściciele
już
nie
żyją.
W związku z brakiem
prawnych właścicieli
działki te nie są
uprawiane, a podatki
należne gminie nie są płacone. Gmina jako wierzyciel ma
prawo wystąpić do sądu o uregulowanie własności
i w przypadku braku spadkobierców przejąć
nieruchomość . Z takiego prawa w ostatnim czasie gmina
korzysta. Są już cztery sprawy w trakcie załatwiania
i kolejne wnioski będą przygotowywane.

Teresa Wielgos
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Teresa Wielgos

ŚMIECI PO NOWEMU
Szanowni Mieszkańcy.

Nr rachunku:

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach normuje, że od 1 lipca 2013 roku zacznie
funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Gmina stanie się właścicielem odpadów
komunalnych, zobowiązanym do ich odbioru, transportu
i zagospodarowania oraz pokrycia kosztów z tym
związanych.

BS Jarosław Filia w Tryńczy 29
9096 00042005 002128810001

Uwaga:
Odpady
komunalne
od
właścicieli
nieruchomości odbierane będą w każdej zebranej
przez nich ilości.
Odpady komunalne zbierane przez właścicieli w sposób
selektywny należy gromadzić w workach o pojemności
601, w tym:
 szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały
 papier - kolor niebieski
 tworzywa

sztuczne,
małe
wielomateriałowe - kolor żółty

 odpady

ulegające biodegradacji
odpadów zielonych - kolor brązowy

opakowania
z

wyłączeniem

Bogusława Kornak

Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić
w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź metalowego
oraz w workach w kolorze czarnym.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
 odpady

zmieszane
z harmonogramem,

raz

w

Ważne: Mieszkańcy, którzy będą zbierać odpady
w sposób selektywny zapłacą mniej! Nie 10,00 zł a 5,40
od osoby. W taki sposób będzie promowany i zarazem
wynagradzany system segregacji odpadów u źródła ich
powstawania.

miesiącu,

zgodnie

 odpady

podlegające selektywnemu zbieraniu raz
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

Uwaga: Właściciel nieruchomości może również
dostarczyć dowolną ilość razy odpady zbierane w sposób
selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Właściciele nieruchomości w zamian za świadczone
usługi będą ponosić na rzecz gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami:
 za

gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 5.40
zł/m-c od jednego mieszkańca,

 za

gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny
(odpady zmieszane) 10 zł/m-c od jednego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami za 2013 rok
właściciele nieruchomości płacą bez wezwania na
rachunek bankowy Gminy Tryńcza w następujących
terminach:

USUWANIE AZBESTU
Wójt Gminy Tryńcza informuje, że w dniu
14.01.2013 r. został złożony wniosek do WFOŚiGW
w Rzeszowie o przyznanie dotacji w wysokości 85%
kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest. Osoby, które złożyły w Urzędzie
Gminy Tryńcza wniosek o usunięcie eternitu i zamierzają
w roku 2013 dokonać wymiany pokryć dachowych prosi
się o podanie planowanego terminu wykonania tych
czynności. W przypadku uzyskania przez gminę
dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dane te będą
niezbędne do opracowania harmonogramu usuwania
azbestu z terenu nieruchomości. Informuje się, że
dofinansowanie
nie
obejmuje
kosztów
związanych z zakupem
i montażem nowych
pokryć
dachowych.
Szczegółowych
informacji udziela się
w Urzędzie Gminy
Tryńcza pokój nr 13,
tel. (16) 642-12-21

 do 15 września za m-c lipiec i sierpień
 do 15 listopada za m-c wrzesień i październik

Stanisław Nowak

 do 15 grudnia za m-c listopad i grudzień

Echa znad Sanu i Wisłoka
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CORAZ WIĘCEJ WYDAJEMY
NA ALKOHOL

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Wsparcie finansowe dla
i rozwijających się firm!

przedsiębiorczych

osób

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się ofertą
Funduszu
Pożyczkowego
przy
Leżajskim
Stowarzyszeniu Rozwoju. Proponujemy korzystne
warunki udzielania pożyczek oraz przyjazne
procedury i pomoc w przygotowaniu wymaganych
dokumentów.
Razem z nami szybciej i pewniej osiągnięcie
Państwo swoje cele!
Nasza oferta skierowana jest do mikro i małych firm oraz
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
a więc do klientów, którym trudniej jest pozyskać
pieniądze na inwestycje czy obrót w zwykłych bankach.
Jak to działa?
Nasz Fundusz, podobnie jak banki, zanim udzieli
pożyczki, sprawdza zdolność kredytową klienta,
proponowaną formę zabezpieczenia kredytu oraz
zgodność celu kredytu z katalogiem wydatków
wskazanym w regulaminie. Różnica polega na tym,
że nasze pożyczki są znacznie tańsze. Oprocentowanie
wynosi od 1,2% do 2,0%, a wymagany wkład własny
pożyczkobiorcy tylko 10%. Nie naliczamy prowizji.
Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 400000 zł
a okres spłaty 5 lat. Poza tym, zgodnie z naszą misją
rozwijania i wspierania ciekawych inicjatyw, patrzymy na
wniosek bardziej przyjaźnie i pomagamy w jego
wypełnieniu. Złożony wniosek rozpatrujemy w terminie
do 10 dni.
Leżajskie Stowarzyszanie Rozwoju już od 20 lat działa
na rzecz wspierania przedsiębiorczości. W ramach
Krajowego Systemu Usług (KSU) prowadzimy Punkt
Konsultacyjny świadczący bezpłatne usługi informacyjne
dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność
gospodarczą oraz dofinansowane ze środków UE usługi
doradcze.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje o warunkach udzielania
pożyczek znajdują się na stronie www.lsr.pl/pozyczki
Zapraszamy również do osobistego kontaktu:
Przeworsk
ul. Jagiellońska 10a
(Miejski Ośrodek Kultury)
kom. 500 257 636
Środa od 8:00 do 12:00

Leżajsk (siedziba LSR)
ul. Targowa 9
tel. 17 242 79 08
Poniedziałek-piątek
od 8.00 do 16.00

Krzysztof Rogowski
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

16

Gmina Tryńcza posiada 20 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i 6 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży. Liczba tych punktów została ustalona przez
Radę Gminy.
Kwoty, za które został zakupiony alkohol w latach
2010 – 2012 (piwo, wino, wódka) w naszej gminie
ilustruje tabela
Rok

2010

2011

2012

Kwota w złotych

4 416 106

4 711 484

4 904 703

W procentowym ujęciu, na zakup alkoholu w roku
2011 wydaliśmy o 6,70 % więcej, niż w 2010 roku,
natomiast w 2012 roku o 4,10 % więcej, niż w 2011 roku.
Z przedstawionych danych wynika, że z roku na rok
wydajemy coraz więcej pieniędzy na zakup alkoholu,
czyli coraz więcej go wypijamy. Mimo ubożenia
społeczeństwa są to bardzo duże kwoty, oczywiście
o wiele za duże.
Apelujemy więc o zdrowy rozsądek i poszanowanie
własnego zdrowia, a w rezultacie nawet i własnego życia.
W skrócie chcemy przedstawić reakcje organizmu na
różne dawki alkoholu:
- przy 0,3 - 0,5 promila następuje w organizmie zaburzenie równowagi , euforia, upośledzenie koordynacji
wzrokowo- ruchowej,
- przy 0,5- 0,7 promila - zaburzenia sprawności ruchowej,
obniżenie samokontroli, pobudliwość, błędna ocena
własnych możliwości,
- przy 0,7 - 2,0 promila - zaburzenia równowagi,
opóźnienie czasu reakcji , spadek sprawności
intelektualnej, wzrost ciśnienia krwi, wyraźna drażliwość,
- przy 2,0 - 3,0 promila - zaburzenia mowy, wzmożona
senność, obniżenie zdolności do kontroli własnych
zachowań, przewracanie się,
- przy 3,0 - 4,0 promila - spadek ciśnienia krwi, obniżenie
temperatury ciała, zanik odruchów fizjologicznych.
Alkohol jest spożywany z różnych powodów.
Wywołuje też problemy społeczne, wyzwala agresję, jest
przyczyną kradzieży, pobić, napadów czy nawet
morderstw,
a
także
wypadków
drogowych.
Co 4. kierujący samochodem osobowym zabity
w wypadku drogowym był w stanie nietrzeźwym,
w co 5 wypadku uczestniczyły osoby nietrzeźwe. Alkohol
powoduje zmianę osobowości człowieka, często prowadzi
do rozbicia rodziny, utraty pracy. Wchodzi w interakcje
z takimi czynnikami, jak depresja i stres oraz łączy się
z samobójstwami, które są trzecią najważniejszą
przyczyną śmierci wśród osób w wieku od 14 do 25 lat.
Polska jest w czołówce światowej państw, w których
ludzie spożywają najwięcej alkoholu.
Lucyna Kulpa

Echa znad Sanu i Wisłoka

PRACA DLA BEZROBOTNYCH
Wójt gminy Tryńcza wystąpił z wnioskiem
do Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznieużyteczne na 2013 rok dla 30 osób bezrobotnych.
Przypominamy, ze z prac tych mogą skorzystać osoby
długotrwale
bezrobotne
oraz
korzystające
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

APEL GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W TRYŃCZY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy prosi
po raz kolejny o wsparcie finansowe na rzecz Kacperka
Kaniewskiego z Wólki Ogryzkowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku poinformował,
że ze względu na ograniczone środki z Funduszu Pracy
przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia,
łagodzenia
skutków
bezrobocia
i aktywizacji zawodowej, wprowadził następujące zasady
dotyczące organizacji staży i robót publicznych
w urzędzie i jednostkach podległych na 2013 r.:
- każda gmina może ubiegać się o sześciomiesięczne
staże dla 3 osób bezrobotnych bez gwarancji zatrudnienia
(dot. urzędu i jednostek organizacyjnych na terenie
gminy);
-każda gmina może ubiegać się o sześciomiesięczne
roboty publiczne dla 5 osób bezrobotnych (dot. urzędu
i jednostek organizacyjnych na terenie gminy).
Osoby zatrudnione w ramach prac społecznieużytecznych i robót publicznych jako robotnicy będą
realizować zadania przy udziale sołtysów, radnych,
poszczególnych sołectw, dyrektorów, kierowników
poszczególnych jednostek. Będą to prace porządkowe po
okresie zimowym polegające na czyszczeniu rowów
przydrożnych, przepustów, wycinaniu zarośli, koszeniu
trawy, czyszczeniu kostki, chodników, przygotowaniu
miejsc do siewu kwiatów i utrzymaniu w okresie letnim
zieleni, skwerków, klombów kwiatowych rabat, kwiatów
przy chodnikach, utrzymaniu porządku na cmentarzach
wojennych, wokół remiz strażackich, domów kultury,
szkół, bibliotek, czyszczeniu tablic informacyjnych,
utrzymaniu porządku na obiektach sportowych,
czyszczeniu lasu, pracach pielęgnacyjnych. Zatroszczą
się też o zagospodarowanie terenu przy obiektach
użyteczności publicznej.
Nadzór nad wykonawstwem robót, podobnie jak
w ubiegłym roku sprawować będą sołtysi i radni
z poszczególnych miejscowości. Oni też będą
potwierdzać wykonanie zleconych prac.

Pomóż również zmienić los chorych na mukowiscydozę –
zwłaszcza Dariuszowi Hołubowi z Gniewczyny
Łańcuckiej, który od 5. roku życia choruje na nieuleczalną
chorobę. Teraz ma 18 lat.
Mukowiscydoza, to ciężka, wyniszczająca organizm
choroba genetyczna, na którą w Polsce choruje około
1500 osób. Mukowiscydoza powoduje wytwarzanie
w organizmie chorych gęstego i lepkiego śluzu, który
blokuje drogi oddechowe, wywołując postępujące
wyniszczenie płuc, a w konsekwencji niewydolność
oddechową i przedwczesną śmierć. Miesięczny koszt
leczenia i rehabilitacji, jaki ponosi rodzina chorego,
w zależności od zaawansowania chorego sięga od 1 000
do 5 000 zł.
Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
zwraca się z prośbą o wpłacanie na rzecz Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą na rzecz Dariusza
Hołuba z Gniewczyny Łańcuckiej.
Wpisz w deklaracji nr KRS 00000 64 892 z dopiskiem
Dariusz Hołub

Dziękujemy Adamowi Zabłockiemu dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku za współpracę
w rozwiązywaniu trudnego problemu, jakim jest
bezrobocie.

Twój 1% podatku dla Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą to szansa na dłuższe i lepsze życie
chorych.

Krystyna Penkal

Agata Kaszuba

OKAZANE DOBRO DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI
WRACA PODWÓJNIE.
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WSPARCIE SOCJALNE
Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
jest umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych mieszkańców gminy, którzy nie są w stanie
sami ich pokonać oraz zapobieganie ich powstawania
w przyszłości. Podstawowym narzędziem pracowników
jest udzielanie różnego rodzaju pomocy finansowej lub
rzeczowej oraz szeroko pojęta praca socjalna. Ważną
formą wsparcia są różnorodne działania podejmowane
przez pracowników na rzecz dzieci, osób bezrobotnych,
rodzin zmagających się z problemami wychowawczymi
oraz na rzecz osób starszych. Poniżej przedstawione
zostały plany na rok 2013 z działalności dodatkowej:
 realizacja programu pn. „Już pływam” dla uczniów
z rodzin objetych wsparciem, a także dla wszystkich
dzieci w ramach tzw. „Wakacyjnej szkoły pływania“
jako przykładu aktywnej formy spędzania wolnego
czasu,
 organizowanie gminnych konkursów na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 działania profilaktyczne dla uczniów na temat
spożywania alkoholu i używania narkotyków,
 działania informacyjno-profilaktyczne dla rodziców
w szkołach na temat szkodliwości stosowania różnego
rodzaju używek przez dzieci,
 współudział oraz organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży,
 korzystanie z konkursów ogłaszanych przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na rzecz przeciwdziałania
przemocy w gminie w celu organizacji festynów,
pikników, rajdów oraz bezpłatnego wsparcia dla
mieszkańców przez specjalistów z tej dziedziny,
 założenie
stowarzyszenia w celu pozyskania
dodatkowych środków finansowych,
 organizowanie zbiórek oraz prowadzenie „Kramika
wzajemnej pomocy“ w celu pozyskania odzieży,
zabawek, mebli itp.,
 pozyskanie żywności dla rodzin potrzebujących
z różnych organizacji,
 prowadzenie akcji pod nazwą „Wędka a nie ryba“ –
uprawa przez bezrobotnych korzystających z pomocy
Ośrodka ogródka warzywnego na mieniu gminnym,
 prowadzenie doradztwa dla osób bezrobotnych przy
współpracy z PUP,
 realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie
Tryńcza“ na rzecz osób bezrobotrnych wsparcie
psychologa i doradcy oraz kursy zawodowe,
 działania na rzecz osób starszych i samotnych,
tj.
odwiedziny
przed
świętami,
organizacja
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
 realizacja projektu ministerialnego w zakresie wsparcia
dla rodzin niewydolnych wychowawczo, wprowdzenie
asystenta rodziny.
Jolanta Flak

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
I „BECIKOWE” PO ZMIANACH
Nowe
przepisy
dotyczące
świadczenia
pielęgnacyjnego obowiązują od 1 stycznia 2013 r.
Obecnie prawo do tego świadczenia przyznawane jest
tylko na dziecko i przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka oraz osobie będącej rodziną
zastępczą spokrewnioną z dzieckiem. Dziecko musi
legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności
z odpowiednimi wskazaniami lub orzeczeniem
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności.
Niepełnosprawność dziecka musiała powstać nie później
niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż
do ukończenia 25 lat. Świadczenie pielęgnacyjne
jest niezależne od wysokości dochodów rodziny.
Natomiast pozostałe osoby, które są obciążone
obowiązkiem
alimentacyjnym
względem
niepełnosprawnego członka rodziny, np. dzieci opiekujące
się rodzicami, wnuki zajmujące się dziadkami będą mogły
ubiegać się o zupełnie nowe świadczenie – specjalny
zasiłek opiekuńczy. Będzie on wynosił 520 zł
miesięcznie, a prawo do niego będzie uzależnione
od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 623
zł miesięcznie na osobę. Pod uwagę będzie brany łącznie
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny
niepełnosprawnego.
Uprawnionymi
do
jego
otrzymywania
będą
osoby,
które
zrezygnują
z zatrudnienia
na
rzecz
opieki
nad
osobą
niepełnosprawną.
Od początku roku do czerwca włącznie trwa
sześciomiesięczny okres przejściowy. Zachowane zostaje
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł
miesięcznie dla osób obecnie już otrzymujących je. Osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dzieci od
stycznia do czerwca br. otrzymają dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie,
natomiast od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne na
dzieci wynosić będzie 620 zł miesięcznie. Po 30 czerwca
2013 r. decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne
wygasną z mocy prawa, a opiekunowie będą musieli
ponownie starać się o pomoc już według nowych
przepisów.
Dane GOPS
Tryńcza za lata
Liczba
wypłaconych
świadczeń
pielęgnacyjnych
Kwota
świadczeń w [zł]
Opracowanie własne.
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2009

2010

2011

2012

431

695

1056

1224

186 702

353 101

537 647

629 912

Kolejna zmiana objęła tzw. becikowe, czyli
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Od
1 stycznia 2013 r. zapomoga jest przyznawana rodzinom,
w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1922 zł (netto). Zasady ustalania dochodu rodziny,
rodzaje dokumentów niezbędnych do ustalenia tego
dochodu, jak również zasady i terminy weryfikacji
kryterium dochodowego do jednorazowej zapomogi
są analogiczne, jak do zasiłku rodzinnego. Podstawą
do obliczenia kryterium dochodowego są dochody za
2011 r. oraz zmiany w przypadku dochodów uzyskanych
i utraconych. Nowe zasady dotyczą rodziców, których
dzieci urodziły się w 2013 roku. W przypadku dzieci
urodzonych przed dniem wejścia w życie ustawy,
becikowe przyznawane będzie na podstawie przepisów
dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego.

potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia
porodu i udzielenie kobiecie świadczeń zdrowotnych co
najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Dane GOPS
Tryńcza za lata
Liczba
wypłaconych
jednorazowych
zapomóg z tyt.
urodzenia dziecka
tzw. „becikowe”
Kwota świadczeń
[w zł]

2009

2010

2011

2012

103

110

94

89

103 000

110 000

94 000

89 000

Opracowanie własne.

Nie zmienił się fakt, że warunkiem przyznania ww.
świadczenia jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

POMOC Z UNII EUROPEJSKIEJ
NA LATA 2013-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy już
po raz szósty realizuje projekt systemowy „Czas na
aktywność w gminie Tryńcza” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie wniosek
o dofinansowanie projektu jest złożony na okres trzech
lat, tj. 2013-2015 na ogólną kwotę 520 557,00 zł w tym
wkład własny w wysokości 54 658,48 zł. W ramach
projektu finansowane jest również wynagrodzenie dwóch
pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Nowym
narzędziem wprowadzonym do aktywnej integracji będzie
staż zawodowy dla 4 uczestników na okres trzech
miesięcy całkowicie finansowany w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób mieszkających na
terenie gminy Tryńcza, które nie pracują, są w wieku
aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej.
Wsparciem w ramach projektu w okresie trzech lat
objętych zostanie 38 osób, chętnych do zmiany własnej
sytuacji życiowej, społecznej i zawodowej. Należy
wyrazić nadzieję, iż zarówno planowana do aktywizacji
liczba uczestników, jak i rodzaj przedsięwzięć, które
zostały przewidziane do realizacji, przyczynią się do
poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ograniczenia liczby osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.
- Uczestniczyłem w projekcie realizowanym przez GOPS
w drugiej edycji. Obecnie od dwóch lat pracuję. Jestem
przekonany, że pracę można znaleźć, tylko trzeba wyjść
jej naprzeciw. Wielogodzinne spotkania z doradcą
i psychologiem uświadomiły mi, że jestem coś wart, ale
praca sama do mnie nie przyjdzie – mówi Kamil,
mieszkaniec Gorzyc.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 16 642-17-32 lub w godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Anna Młynarska

Ewa Siuśta

„DZIAŁAJMY RAZEM
I UCZMY SIĘ OD SIEBIE”
Pod takim hasłem odbywały się spotkania
międzypokoleniowe w ramach projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” na terenie Tryńczy
i Jagiełły. Mieszkańcy Jagiełły spotykali się od listopada
do grudnia 2012 r. w każdy wtorek w Wiejskim Domu
Kultury. Dzięki uprzejmości sołtysa wsi Jagiełła
Franciszka Pusztuka oraz przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich
Iwony Pruchnickiej – Lis
dodatkowo miło można było spędzić czas przy herbacie
i ciastku. Na organizowanych zajęciach, oprócz kwiatów
czy bukietów z papieru, suszonych owoców, makaronu
i sznurka wykonywane były także ozdoby świąteczne.

A to efekty ich wspólnego działania

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
miejscowych kobiet w różnym wieku, zaś efekty
w postaci pięknych ozdób świątecznych można było
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podziwiać w kościele parafialnym w Jagielle. Podczas
jednego ze spotkań wyszła również inicjatywa
zorganizowania aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu tj. Nordic Walking. Grupa kilkunastu kobiet
miała możliwość wypożyczenia kijków z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz odbycia szkolenia
pod okiem instruktora. Frekwencja na zajęciach była
imponująca, a towarzyszyła temu radość oraz

zadowolenie z ruchu na świeżym powietrzu.
- Nie wiedziałam, że spacer z kijkami to taka świetna
forma treningu, a zarazem możliwość spotkania się w
miłym gronie – powiedziała Maria Chmura, mieszkanka
Jagiełły. Pomimo zakończonych zajęć rękodzielniczych
grupa nadal spotyka się, aby aktywnie spędzać wolny
czas.
Magdalena Kulpa

BĄDŹMY CZUJNI!

TRZECIA EDYCJA PROGRAMU
„JUŻ PŁYWAM”

Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem.
To właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki
temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia.
Szczególnie narażone na działanie ujemnych temperatur
są osoby starsze i samotne, mieszkających bez bliskiego
sąsiedztwa, osoby, które nie mają wsparcia ze strony
rodziny lub sąsiadów.

Pracownik GOPS i dzielnicowy Dariusz Urbanik u mieszkanki Jagiełły

Niezmiernie ważnym czynnikiem zapobiegawczym
i minimalizującym negatywne skutki działania niskich
temperatur jest wzmożona czujność i ścisła współpraca
osób i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z tym,
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w
Tryńczy
przy
współpracy
z funkcjonariuszami policji z Posterunku Policji
w Tryńczy odwiedzali w okresie od grudnia 2012 do
lutego 2013 r. osoby z terenu Gminy Tryńcza, które są
najbardziej zagrożone na działania ujemnych temperatur.
Łącznie zostało odwiedzonych 36 środowisk. O osobach
starszych i samotnych pamiętamy również przy okazji
świąt rodzinnych, takich jak: Boże Narodzenie czy
Wielkanoc, a także Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych. Pracownicy Ośrodka przy współpracy z
Gminną Biblioteką i Trynieckim Centrum Kultury
odwiedzają tych mieszkańców, wręczają upominki
i składają życzenia.
Dziękujemy
radnemu
miejscowości
Jagiełła
Tadeuszowi Korpecie, radnemu z Gniewczyny
Trynieckiej Edwardowi Niemcowi oraz sołtysowi
Gniewczyny Łańcuckiej Romanowi Kozyrze za wspólne
odwiedzanie mieszkańców przed świętami Bożego
Narodzenia.
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21 lutego 2013 r. zakończył się program prowadzony
podczas ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy pod nazwą „Już pływam”. Był to 8
-godzinny cykl zajęć na basenie w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Leżajsku dla dzieci ze szkół
podstawowych naszej gminy. Akcja rozpoczęła się 12
lutego i swoim zakresem obejmowała naukę pływania 45
dzieci z rodzin korzystających z pomocy naszego
Ośrodka. Nauka pływania z pewnością była bardzo
atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, a zarazem
okazją do zdobycia kolejnej, ważnej umiejętności
poruszania się w wodzie.
Dzieci były bezpłatnie
dowożone do Leżajska pod opieką pracowników GOPS-u.
Młodzi pływacy po zakończonej nauce korzystali
z bezpłatnego drugiego śniadania. Podczas ostatnich zajęć
uczestnicy programu otrzymali z rąk Marzeny Rydzik –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
i Jolanty Flak – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tryńczy – gratulacje, dyplomy i upominki,
a następnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
- Moje dzieci już czekają na kolejne zajęcia nauki
pływania. To wspaniała forma spędzania wolnego czasu
i alternatywa dla telewizora i komputera – mówi mama
Mateusza z Gorzyc.

Podsumowanie akcji „Już pływam”

Realizacja programu nie byłaby możliwa bez wsparcia
Marty Sokołowskiej z Tryńczy, która poprowadziła
zajęcia z dziećmi. Za wesoło poprowadzone ćwiczenia
i poświęcony czas serdecznie dziękujemy.
Agata Kaszuba
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NOWY KOMENDANT POLICJI
Od kilku tygodni obowiązki komendanta Komisariatu
Policji w Sieniawie pełni mgr Robert Piątek. Z tej okazji
postanowiliśmy nieco przybliżyć sylwetkę nowego
komendanta.

- Od jak dawna pracuje Pan jako funkcjonariusz Policji ?
- W Policji pracuję od 22 lat, wcześniej w komisariacie
w Zarzeczu i Kańczudze, a ostatnio na stanowisku
zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP
w Przeworsku.
- Czy stawia Pan sobie jakieś szczególne cele jako szef
Komisariatu Policji ?
- Przede wszystkim chciałbym zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom. Pracuję teraz na nowym, dość rozległym
terenie
i
będę
wykorzystywał
dotychczasowe
doświadczenie, aby jak najlepiej wywiązywać się
ze swoich obowiązków..
- Czego chciałby Pan sobie życzyć w nowej pracy?
- Jako policjant – jak najmniej przestępstw i interwencji,
a jako przełożony dobrej i owocnej współpracy
z funkcjonariuszami Komisariatu w Sieniawie
i Posterunku w Tryńczy oraz z samorządami.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
ROCZNIKA 1994
Stosownie do obowiązujących przepisów, w dniach
od 5 lutego do 6 marca 2013 r. przeprowadzona została
na terenie powiatu przeworskiego kwalifikacja wojskowa
mężczyzn rocznika 1994, roczników starszych oraz
kobiet. W wyznaczonym dla Gminy Tryńcza terminie
27 i 28 lutego i 6 marca zgłosiło się 69 mężczyzn,
natomiast w dniu 6 marca 2 kobiety. Podlegającym
kwalifikacji została założona ewidencja wojskowa.
Po badaniach lekarskich otrzymali orzeczenia o stanie
zdrowia. Zdecydowana większość mężczyzn, bo aż 93% otrzymało najwyższą kategorię zdrowia „A”.
- Przyznano mi kategorię ”A”, a za rok kończę technikum
i zawsze marzyłem, aby po ukończeniu szkoły wreszcie
zrobić jakiś krok w stronę wojska - mówi Bartek.
Wstępną deklarację pracy w wojsku, jak również
chęć kontynuowania nauki na uczelniach wojskowych
wyraziło wiele osób. Pozostali nie byli zainteresowani
pracą w wojsku. Są zadowoleni z przeniesienia
do rezerwy.
Łukasz Rzeczyca

ZŁOTA ODZNAKA
1 lutego 2013 r. podczas uroczystych obchodów
jubileuszu 50. rocznicy utworzenia Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie Państwo Maria
i Marian Wierzbiccy z Ubieszyna, których pięciu synów
wzorowo odbyło służbę wojskową, zostali odznaczeni
złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.
Medale te otrzymują rodzice, których trzech i więcej
synów wzorowo odbyło służbę wojskową. Medale
wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew Winiarski oraz Szef
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Zbigniew
Tłok-Kosowski.

- Dziękując za rozmowę, życzę wielu sukcesów zarówno
na ścieżce zawodowej jak i osobistej.
Jednocześnie przypominamy, że nad bezpieczeństwem na
terenie naszej gminy czuwa kierownik Posterunku Policji
w Tryńczy st. asp. Grzegorz Lis. Poszczególne
miejscowości nadzorują dzielnicowi: mł. asp. Grzegorz
Kuczek (Głogowiec, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka
Małkowa, Wólka Ogryzkowa) oraz sierż. szt. Dariusz
Urbanik (Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka,
Gorzyce, Jagiełła).

Maria i Marian Wierzbiccy podczas odznaczania

Dominika Kozak
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Najserdeczniejsze gratulacje z okazji odznaczenia
oraz wyrazy najwyższego uznania za trud włożony
w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i szacunku
dla tradycji narodowych przekazali Państwu Wierzbickim
Wojewoda Podkapacki Małgorzta Chomycz–Śmigielska
i
Wójt
Gminy
Tryńcza
Ryszard
Jędruch.
- Jestem dumna, z moich pięciu synów, którzy wzorowo
służyli w wojsku i dziękuję wójtowi za zorganizowanie
przejazdu do Rzeszowa, gdzie otrzymałam złota odznakę
- mówi Maria Wierzbicka.
Ryszard Matyja
Państwo Wierzbiccy

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ,,KRAINA SANU”
20 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Tryńczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna
Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Stanisław Wielgos
- prezes Zarządu Stowarzyszenia, w którym wzięło udział
29 członków.

stowarzyszenia za rok 2012,
 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Stowarzyszenia za rok 2012,
 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Programowej Stowarzyszenia za 2012 r.,
 zatwierdzenia dokumentacji grantowej ,,Granty Krainy

Sanu 2013”,
 udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012.

Anna Machała

ZMAGANIA WIELKANOCNE

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” podsumowuje pracę za 2012 r.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia
i rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
oraz sprawozdania z działalności Zarządu. Kolejnym
punktem było przedstawienie przez Marka Tuleję –
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu Komisji
z kontroli działalności Zarządu.

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa
Działania było organizatorem IV Edycji Konkursu
Wielkanocnego pn. ,,Pisanka i ozdoba wielkanocna”.
W konkursie uczestniczyli mieszkańcy z całego obszaru
działania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna
Grupa Działania, tj. z terenu
gminy: Adamówka,
Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa,
Tryńcza i Wiązownica. Wzięło w nim udział
70 wystawców, m.in. stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich. Kapituła konkursowa doceniła pracę
mieszkanki Jagiełły Marii Pruchnickiej, która zajęła
II miejsce w kategorii ozdoba wielkanocna.

Teofil
Jakubiec
–
przewodniczący
Rady
Programowej przedstawił sprawozdanie z jej działalności
oraz podsumował nabory wniosków złożonych przez
gminy należące do LGD ,,Kraina Sanu”. W ramach
naborów z ,,małych projektów” oraz ,,odnowy i rozwoju
wsi” z terenu gminy Tryńcza od 2010 r. złożono w sumie
21
wniosków,
na
łączną
kwotę
1 062 880,12 zł.
Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte
przez Walne Zebranie czego następstwem było podjęcie
stosownych uchwał w sprawie :

Ocena prac przez jury

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
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Magdalena Rachfał
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POZYSKANO ŚRODKI NA WSPÓŁPRACĘ
Gmina Tryńcza , już po raz drugi , będzie realizować
projekt współpracy polsko-słowackiej.
Na ten cel pozyskano środki z Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013. W dniu 01.03.2013r. w siedzibie
Euroregionu w Rzeszowie Wójt Gminy podpisał umowę
na dofinansowanie projektu. Na 118 złożonych projektów
dofinansowanie otrzymało 36, w tym z naszej gminy.
Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy jedyną gminą
w powiecie przeworskim, która pozyskała środki na
współpracę polsko-słowacką. Całkowita wartość projektu
„Tradycje i smaki Pogranicza” to kwota 41 060,00EUR ,
z czego 95 % to dotacja, a wkład własny wynosi
2 053,00EUR, tj. 5%.
Realizacja takich projektów przyczynia się do bliższego
poznania tradycji i kultury mieszkańców Gminy Tryńcza
i Obec Jablonov-mówi Josef Molcan - starosta Obec
Jablonov. Projekt jest szansą na wymianę przykładów
dobrej praktyki w różnych obszarach działalności.

W ramach tego projektu zaplanowano 3 wyjazdy 50-cio
osobowych grup z Tryńczy do Jabłonowa i 3 przyjazdy 50
-cio osobowych grup z Jablonowa do Tryńczy. Projekt
zakłada realizację następujących działań:
1. Trynieckie obrzędy i tradycje wielkanocne.
2. Poznajemy smaki kuchni polskiej i słowackiej - gala
smaków pogranicza.
3. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła.
4. Marsz po zdrowie .
5. Ocalić od zapomnienia.
Różnorodność realizowanych zadań pozwoli na szeroko
rozumianą wymianę kulturalną. Z pewnością duża grupa
mieszkańców naszej gminy, działających na rzecz
upowszechniania tradycji i kultury będzie mogła
podzielić się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami
zaprzyjaźnionego Jablonova, jak również poznać
zwyczaje panujące u sąsiadów.

ZŁOCI JUBILACI

200 LAT NIECH ŻYJE NAM !

Od 19 stycznia do 2 lutego w każdy weekend odbywał
się cykl imprez pod nazwą „Dni Seniora”. Ważnym
akcentem spotkań było uhonorowanie seniorów, którzy
we wspólnym małżeństwie przeżyli razem ponad 50 lat.
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta RP z rąk wójta Ryszarda Jędrucha otrzymały
następujące pary: Anna i Antoni Sigda z Gniewczyny
Łańcuckiej, Zofia i Władysław Bartuś, Joanna
i Władysław Groch, Władysława i Józef Trojak
z Ubieszyna, Maria i Józef Tytuła, Maria i Józef Kut,
Stanisława i Stanisław Pruchniccy, Janina i Stanisław
Turek z Jagiełły i Genowefa i Jan Słysz z Gniewczyny
Trynieckiej.

15 marca - stulecie urodzin obchodziła Pani Aniela
Kasper z Ubieszyna. Przyszła na świat w rodzinie
Elżbiety i Marcina Kubrak. Jest obecnie trzecią najstarszą
mieszkanką gminy. Doczekała się syna, trzech córek,
jedenaścioro wnuków, dwadzieścioro ośmioro prawnucząt
i dwoje prawnucząt. Z rodzinną wioską związane jest całe
jej życie. Tu chodziła do szkoły, tu wyszła za mąż,
tu pracowała w dużym gospodarstwie.

Taką uroczystość pamięta się na długo

Wójt, wręczając kwiaty i list gratulacyjny, złożył
życzenia długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej
pomyślności. W uroczystościach uczestniczyli także
radni. Organizatorami imprez byli: sołtysi, rada sołecka,
koła gospodyń wiejskich przy współpracy z Trynieckim
Centrum Kultury, grona nauczycielskie szkół i rada
rodziców.
Ryszard Matyja

Teresa Wielgos

- Mama życzyłaby sobie, żeby być sprawną, jak do
tej pory, samodzielnie się poruszać, odżywiać, robić
codzienną toaletę - mówi córka Zofia, która obecnie
opiekuje się Jubilatką. Najlepszą receptą na
długowieczność, zdaniem Jubilatki, jest zdrowe
odżywianie się, pogoda ducha i dużo uśmiechu na twarzy.
Nie obyło się również bez urodzinowego tortu i szampana
oraz odśpiewania "Dwustu lat". Z życzeniami przybyli
również wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, sołtys wsi
Maria Kluczkowska, z-ca kierownika USC Ryszard
Matyja oraz cała rodzina, którzy wręczyli Jubilatce
kwiaty, upominki i okolicznościowy list gratulacyjny.
Ryszard Matyja

Echa znad Sanu i Wisłoka
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SENIORZY ŚWIĘTOWALI
Miesiące styczeń i luty obfitowały w uroczystości
związane z obchodami Dnia Seniora. Sołtysi wraz
z Kołami Gospodyń Wiejskich przy współpracy
Trynieckiego Centrum Kultury przygotowali dla
najstarszych mieszkańców naszej gminy wiele atrakcji,
m.in.
występy
zespołów
artystycznych
oraz
przedstawienia przygotowane przez młodzież szkolną.

okolicznościowe życzenia. W części artystycznej
wystąpiła młodzież szkolna z Tryńczy i Kapela
Młodzieżowa „BIS” z Tryńczy. Wszystkich do wspólnej
zabawy porwał zespół "Chłopaki ze Starej Paki".
W Ubieszynie seniorzy obejrzeli występy młodzieży
szkolnej, Orkiestry Dętej oraz zespołu H&Z
z
Gniewczyny.
Natomiast
Jubilatom
Zofii
i Władysławowi Bartuś, Joannie i Władysławowi Groch,
Władysławie i Józefowi Trojak wójt – Ryszard Jędruch
wręczył pamiątkowe listy i medale od Prezydenta RP.
Z kolei w Jagielle wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
zespół HIT z Gorzyc, „Jagiellanie” i „Chłopaki ze Starej
Paki”.
Podobnie, jak w Ubieszynie wójt wręczył
Jubilatom Marii i Józefowi Tytuła, Marii i Józefowi Kut,
Stanisławie i Stanisławowi Pruchnickim, Janinie
i Stanisławowi Turek medale oraz list od Prezydenta RP.

Seniorzy z Wólki Małkowej

Seniorzy z Gniewczyny Łańcuckiej swoje święto
obchodzili 19 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury.
Życzenia długich lat życia w zdrowiu i spełniania
życiowych planów złożył Ryszard Jędruch – wójt gminy.
Następnie wójt wraz z radnymi i sekretarzem gminy
wręczyli Annie i Antoniemu Sigdom medale oraz list
od Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego za
długoletnie pożycie małżeńskie. W części artystycznej
wystąpił
zespół
„Śpiewające
Zośki”
z Gniewczyny Łańcuckiej, a do tańca przygrywała Kapela
Biesiadna z Gniewczyny.

Uroczystość Dnia Seniora w Tryńczy

Kolejne obchody
Dnia Seniora odbyły się
w
Gniewczynie Trynieckiej i Wólce Małkowej.
W Gniewczynie Trynieckiej wystąpił zespół „Dolanie”
i Kapela Ludowa. Natomiast Jubilatom Genowefie
i Janowi Słyszom, wójt – Ryszard Jędruch wręczył
pamiątkowy list i medale od Prezydenta RP. W Wólce
Małkowej do wspólnej zabawy do białego rana porwała
Kapela Ludowa. O stronę kulinarną zadbały kobiety
z miejscowych kół gospodyń.
- Dzień Seniora upłynął nam w miłej i radosnej
atmosferze. Mogliśmy się spotkać, powspominać i choć
na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Już nie
możemy doczekać się podobnego takiego spotkania –
mówili Maria i Józef Tytuła.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora w Gniewczynie Łańcuckiej

W remizie OSP w Tryńczy wszystkich seniorów
przywitał sołtys – Stanisław Gliniak, który złożył im
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Wszystkim seniorom składamy jeszcze raz najlepsze
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, wyrażając
jednocześnie nadzieję na kolejne spotkania w tym
szacownym gronie w następnych latach.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Przemysław Górski

GRAŁA WOŚP
13 stycznia 2013 r. w hali widowiskowo - sportowej
w Tryńczy podczas rozgrywek ligi halowej zbierane były
datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Organizatorami imprezy byli: wójt gminy Tryńcza,
Trynieckie Centrum Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Tryńczy
oraz Zespół Szkół w Tryńczy. W przerwie meczu
publiczności zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Tryńczy oraz zespoły tanecznie z Tryńczy
i Gniewczyny. Chętni mogli pojeździć na „Białym
Orliku”. Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej urządziły
kiermasz książek, a dochód przeznaczyły na Wielką
Orkiestrę. Atrakcją była też loteria i aukcja przedmiotów.
Strażacy z OSP z Tryńczy, zaprezentowali sprzęt
ratowniczo – gaśniczy, a o godz. 2000 pomogli wystrzelić
światełko do nieba.
- Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbieramy
już kilka lat z rzędu. Co roku zbieramy coraz większe
kwoty. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy
wspierają akcję Owsiaka – mówi Magdalena Pelc.

TEATR „ZORZA” W GNIEWCZYNIE
18 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej wystawione zostało misterium
bożonarodzeniowe przez Amatorski Zespół Teatralny
z Chałupek Dębniańskich. Dla aktorów praca w wiejskim
teatrzyku jest prawdziwą frajdą. Sztukę wyreżyserowała,
napisała scenariusz i zaprojektowała stroje Teodora
Wojnarska.

Wolontariuszki WOŚP w Tryńczy.

Dzięki temu, że organizujemy zbiórkę pieniędzy na
rzecz WOŚP strażacy trynieccy otrzymali motopompę,
dzieci z Zespołu Szkół w Tryńczy zestaw do nauki
pierwszej pomocy.
Przemysław Górski

SUKCESY DOLAN
23 stycznia w Pawłosiowie odbył się XIV Przegląd
Kolęd i Pastorałek, w którym zaprezentowało się
17 zespołów śpiewaczych. Jury najwyżej oceniło Ludowy
Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej
przyznając I miejsce, nagrodę pieniężną oraz dyktafon,
który posłuży im do dokumentowania starych,
zanikających pieśni. Kolejnym sukcesem było również
zdobycie I miejsca na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
„Godni Czas” w Miejskim Ośrodku Kultury
w Przeworsku. Jury wysoko oceniło wykonanie kolędy
apokryficznej oraz kolędy życzącej.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnego sukcesu
„Dolan” w ostatnim czasie. Cieszy nas to, że ludzie lubią
nas słuchać. A jeszcze bardziej nas cieszy to,
że podtrzymujemy lokalną tradycję śpiewania dawnych
pieśni i piosenek i mamy komu te tradycje przekazywać mówił Józef Niemiec. Gratulujemy i życzymy
im dalszych sukcesów.

Jedna z jasełkowych scen

- Występujący na scenie aktorzy – amatorzy zagrali jak
profesjonaliści.
- Swoim talentem zachwycili publiczność – mówiła Zofia
Ryfa. Na zakończenie spektaklu publiczność gorącymi
brawami podziękowała za wspaniały spektakl. Teatr
przyjechał do Gniewczyny na zaproszenie dyrektora
Trynieckiego Centrum Kultury.

Zespół śpiewaczy „Dolanie”

Przemysław Górski
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Przemysław Górski
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Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Celem działalności Trynieckiego Centrum jest ochrona
tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego gminy oraz
pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do
aktywnego udziału w działalności kulturalnej i sportowej.
Bieżący rok będzie obfitował w gminie w wiele różnych,
ciekawych imprez. Część z nich już weszła na stałe do
kalendarza, ale są i takie, które będą swoistym debiutem,
niemniej także będą miały na celu promocję gminy i
jednocześnie umilą mieszkańcom spędzenie wolnego
czasu.
Pracujemy
intensywnie
od
stycznia.
Za nami jest już XXI finał WOŚP, przeglądy grup
jasełkowych i kolędniczych, koncerty kolęd, jak
i spotkania z okazji Dnia Seniora. Corocznie wspólnie ze
szkołami i biblioteką organizujemy aktywne ferie dla
dzieci i młodzieży.
W kwietniu zorganizujemy konkurs piosenki, recytacji
dla
najmłodszych
„Estradka
małolatka”.
W świątecznym klimacie odbędzie się wystawa ozdób
wielkanocnych, konkurs na najładniejszą palmę, pisankę
i stroik pod hasłem „Wielkanoc w Tradycji Ludowej”.

W czerwcu czekają nas pikniki rodzinne organizowane
z okazji Dnia Matki i Dziecka, jak również powitanie lata.
W tym miesiącu czekają nas także rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy.
Nie da się ukryć, że najbardziej oczekiwanym
wydarzeniem będą Dni Gminy Tryńcza, na które już dziś
serdecznie zapraszamy w dniach 6-7 lipca. Atrakcji na
pewno nie zabraknie.
W lipcu odbędzie się w Tryńczy po raz siódmy dobrze
wszystkim znany Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
z udziałem zespołów z całego regionu. Przeglądowi
towarzyszyć będzie prezentacja regionalnych potraw.
Ponadto w sali prób TCK i Wiejskich Domach Kultury
odbywają się próby zespołów działających przy TCK
prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.
Oprócz tego prowadzone są zajęcia nauki wykonywania
kwiatów, kompozycji kwiatowych, nauki gry na
instrumentach dętych oraz warsztaty wokalne. Serdecznie
zapraszamy do skorzystania z naszych ofert kulturalnych.

W maju, jak co roku, włączamy się w ogólnopolską akcję
„Polska Biega”.
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Wystawa palm, pisanek i stroików wielkanocnych „Wielkanoc w tradycji
ludowej” III edycja
Konkurs Wokalistów i Zespołów Wokalnych „XII Ukryte Talenty”

4 IV 2013 r. – Galeria Pod Aniołem w Tryńczy

Gminne Święto OSP „Dzień Strażaka”

3 V 2013 r. – Plac obok remizy OSP w Tryńczy

Ogólnopolska Akcja „POLSKA BIEGA”, Bieg Wiosny

18 V 2013 r. – Stadion Sportowy LKS Zorza w Jagielle

Konkurs fotograficzny „Gmina Tryńcza wczoraj i dziś”
I edycja, Wystawa Pokonkursowa
Konkurs Piosenki o Matce „Uśmiechnij się mamo” oraz Gminny Dzień
Dziecka „Nie samą szkołą uczeń żyje”, Przegląd dorobku kulturalnego szkół
na terenie gminy Tryńcza
Jagiellońskie smaki, Piknik rekreacyjny

23 V 2013 r. – Galeria Pod Aniołem w Tryńczy

Letni Festyn „Mama, tata i my”

16 VI 2013 r. – grzybek obok WDK w Gniewczynie Trynieckiej

Gminne Zawody Strażackie

16 VI 2013 r. Stadion LKS „San” w Gorzycach

„Noc Kupały”- Sobótkowe Harce nad Wisłokiem

20 VI 2031 r. plac obok mostu w Tryńczy nad rzeką Wisłok

„Dzień ojca” Letni piknik rodzinny

23 VI 2013 r. – plac obok WDK w Wólce Ogryzkowej

Rozgrywki piłkarskie o „Puchar Wójta Gminy Tryńcza” połączone
z 65 - leciem LKS „Huragan” Gniewczyna

30 VI 2013 r. - Stadion LKS „HURAGAN” Gniewczyna
Tryniecka

Festyn rekreacyjny „TO JUŻ LATO”

30 VI 2013 r. – Grzybek w Ubieszynie

DNI GMINY TRYŃCZA- dwudniowy blok imprez rekreacyjnych
i kulturalnych

6 – 7 VII 2013 r. – Plac obok Urzędu Gminy w Tryńczy

60 - lecie LKS „Zorza” Jagiełła

14 VII 2013 r. - stadion LKS „Zorza” Jagiełła

Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

21 VII 2013 r. – Plac obok Urzędu Gminy w Tryńczy

25 IV 2013 r. – Sala TCK Tryńcza

26 V 2013 r. – Boisko „ORLIK” – Zespół Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej
9 VI 2013 r. – grzybek obok stadionu w Jagielle

Henryk Chruściel
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WYŚPIEWAŁY NOMINACJĘ
W Ośrodku Kultury w Kańczudze 2 marca br. odbyły
się eliminacje powiatowe do Regionalnego Konkursu
Wokalnego
„Śpiewać
każdy
może”.
W przeglądzie udział wzięło 39 wykonawców z powiatu
przeworskiego. Uczestnicy występowali w kategoriach:
kat. I – od 6 – 9 lat, kat. II – od 10 – 12 lat, kat. III – od 13
- 17 lat.
W eliminacjach wzięły udział uczennice z Zespołu Szkół
w Tryńczy: Anna Flak, Wiktoria Palikij, Natalia Trojak,
Martyna Myłek, Julia Kubecka, Martyna Niemirowska.
Jury wysoko oceniło warunki głosowe, wyraz artystyczny
a także prezentowany program Martyny Myłek i Martyny
Niemierowskiej. Regionalny Przegląd odbędzie się
w dniach 4 – 5 kwietnia w Przemyślu. Życzymy zdobycia
czołowych miejsc w konkursie.

Nominowane do konkursu wokalnego.

Przemysław Górski

WIELKANOC W POLSKIEJ TRADYCJI
W dawnej Polsce przerodziło się w największe święto
kulinarne. Uwerturą do wielkanocnych uczt był
poprzedzający święto Wielki Post. Początkowo posty były
przestrzegane bardzo rygorystycznie, nawet na dworze
królewskim, nie trwały jednak zbyt długo. Jedynie uboga
ludność miejska oraz chłopi pościli prawdziwie „po
katolicku”, zarówno ze względów religijnych jak
i materialnych. Jadano więc żur, kasze, kapustę, śledzie
(później i ziemniaki), okraszone tylko olejem.
Najprzykładniej pościli Mazurzy, o których mawiano,
iż „Mazur woli zabić człowieka aniżeli złamać post”, nie
używając w czasie Wielkiego Postu ani masła, ani nawet
mleka.
W Wielki Piątek młodzież dworska i miejska urządzała
„pogrzeb żuru i śledzia”. Gliniany garnek z żurem
tłuczono, natomiast śledzia wieszano na gałęzi za karę, iż
„przez sześć tygodni panował nad mięsem, morząc
żołądki ludzkie słabym posiłkiem swoim”. W wielką
Sobotę znoszono do kościołów jaja i sól, którą po
poświęceniu kładziono na świątecznym stole.
Wielkanoc w polskiej kuchni ludowej była znaczne
skromniejsza od szlacheckiej, ale za to silniej związana
z dawnymi zwyczajami i obrzędami. Do takich reliktów
pogańskich jeszcze wierzeń należą pisanki, to znaczy jaja
ugotowane na twardo, barwione i kunsztownie zdobione.
Ponieważ jajo jest prastarym symbolem życia, królowało
ono na stołach wielkanocnych, gdyż Wielkanoc jest
zarazem świętem budzącej się do życia przyrody.
Szczególnie chętnie barwiono pisanki na kolor czerwony.
Czerwone pisanki posiadały, według pradawnych
słowiańskich wierzeń „właściwości magiczne” i –
podobno- skuteczne były w sprawach „sercowych”,
miłosnych. Na wschodnich ziemiach dawnej Polski istniał
zwyczaj, iż w Wielki Piątek kobiety wiejskie
obdarowywały księdza jajami, przeważnie pisankami.
Francuz Guillaume de Beuplan opisał ten obyczaj,
twierdząc, że w dwie godziny ksiądz zbierał do 5000 jaj.
Dziękując pobożnym ofiarodawczyniom, całował
dziewczyny i co młodsze kobiety, starym zaś babom

podawał rękę do ucałowania.
W domach magnackich stół suto zastawiony poświęcał
proboszcz lub kapelan.
W ciągu Wielkiego Tygodnia największy ruch panował
w kuchni, z której wspaniałe zapachy oznajmiały koniec
postu. Święcone ustawiano na stole w jadalni. Składały
się na nie szynki, kiełbasy, salcesony, ryby w galarecie,
pieczone w całości prosię oraz wielkanocne ciasta:
mazurki, torty, przekładańce i słynne staropolskie „baby”.
Oto przepis na jedną z nich.
Baba szafranowa
Znakomite ciasto o prawdziwej staropolskiej nucie,
znacznie bardziej atrakcyjne niż banalne, cukiernicze
ciasta i ciastka. Starannie przygotowana i w sam raz
upieczona, będzie chlubą wielkanocnego stołu
„w polskim stylu”.
25 dag mąki, po dodaniu 2/2 letniego mleka,
rozprowadzamy, mieszając z 8 dag drożdży. Zaczyn
stawiamy na godzinę, przykryty serwetą, w ciepłym
miejscu, by pięknie wyrósł. Wówczas dodatkiem 15 dag
cukru: 8 żółtek i 4 białka, obraną skórkę z 1 małej
cytryny, białka, obraną skórkę z 1 małej cytryny
namoczoną (przez 3 godziny) w kieliszku spirytusu,
szczyptę szafranu(przelać przez sitko), wymieszać
dokładnie z zaczynem, dodać 75 dag mąki, małą łyżeczkę
soli i wyrabiać ciasto ręką przez 30 minut. Do
wyrobionego ciasta wlewamy 14 dag ciepłego,
roztopionego masła, wsypujemy 10 dag rodzynek i 3 dag
cieniutko pokrajanej, usmażonej skórki pomarańczowej.
I znowu ciasto wyrabiamy ręką tak długo, aż zacznie
odstawać od ręki i miski. Teraz przekładamy je do
wysmarowanej masłem formy; gdy ciasto rosnąc wypełni
formę, wstawiamy babkę do dobrze nagrzanego
piekarnika. Czas pieczenia nieco ponad 60 minut. Ciepłą
„babę” oprószamy cukrem pudrem lub lukrujemy.
Źródło:
Maria
Lemnis:
Wielkanoc[w:]
„Staropolskiej kuchni i przy polskim stole”
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BIBLIOTECZNE WARSZTATY
W każdy wtorek i czwartek w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Tryńczy organizowane są cykliczne zajęcia
rękodzielnicze. Są one szansą na integrację mieszkańców,
stworzenie wyjątkowych prac i zapoznanie się z techniką
ich wykonywania.

Przygotowania do świąt

Pod okiem ludowych artystek wykonywane były
wiosenne, kolorowe kwiaty z bibuły i krepiny.
Dodatkowo z okazji zbliżających
się Świąt
Wielkanocnych panie wykonały pisanki, kurczaczki oraz
zajączki , które przyozdobią świąteczne koszyczki.

AKTYWNIE W FILIACH
BIBLIOTECZNYCH
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy jest główną
biblioteką w Gminie Tryńcza. Posiada ona na terenie
gminy cztery filie w: Gorzycach, Ubieszynie, Jagielle
i Gniewczynie Łańcuckiej. Ponadto trzy Punkty
Biblioteczne w: Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce
Ogryzkowej. Biblioteka sprawuje również opiekę nad
Galerią sztuki „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy
w Tryńczy oraz nad siłownią znajdującą się
w pomieszczeniach TCK.
Głównym zadaniem biblioteki jest szerzenie i rozwój
kultury. Pracownicy biblioteki i poszczególnych filii
bibliotecznych prowadzą również aktywną działalność
kulturalną wśród społeczności gminnej, często
współpracując z różnymi jednostkami na terenie gminy,
wśród których na pierwszym miejscu można wymienić
Trynieckie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły, sołtysów, radnych, Muzeum
w Przeworsku oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Pracownicy organizują szereg przedsięwzięć, warsztatów,
konkursów,
wycieczek
rowerowych,
turniejów
szachowych
i
ping-pongowych,
pielgrzymek
autokarowych, wyjazdów do kina oraz cyklicznych
spotkań z dorosłym czytelnikiem.

Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
kobiet.
- W miłej atmosferze przy herbacie i ciastku możemy
porozmawiać o wszystkim , oderwać się od codziennych
problemów i nauczyć się nowych rzeczy. Cieszymy się,
że wykonane przez nas upominki i świąteczne koszyczki
trafią do osób starszych i samotnych a największą
satysfakcją dla mnie jest fakt, że sprawimy im wiele
radości - twierdzi Pani Zuzanna Zamorska z Tryńczy.
Działania podejmowane przez pracowników biblioteki
mają służyć nie tylko integracji lokalnej społeczności, ale
wymianie
doświadczeń
między
uczestniczkami,
aktywizacji społecznej oraz nabyciu umiejętności
tworzenia artystycznego rękodzieła ludowego na potrzeby
naszych mieszkańców. Dzięki naszym Paniom, aktywnie
uczestniczącym w cotygodniowych zajęciach powstały
piękne stroiki i ozdoby wielkanocne, które zostaną
przekazane osobom samotnym i starszym z terenu naszej
gminy
wraz
z
świątecznymi
życzeniami.
Serdeczne podziękowania składam Paniom: Zuzannie
Zamorskiej oraz córce Teresie Zamorskiej, Zofii Janisz i
Elżbiecie Janisz, Danucie Kata, Danucie Młynarskiej,
Wandzie Krówka, Genowefie Szczodrowicz, Zofii
Zamorskiej, Marii Pruchnickiej, Teresie Misiło oraz
Teresie Ciurko za udział w zajęciach oraz trud i pracę
włożoną w wykonanie świątecznych upominków na rzecz
osób starszych.

Szachy świetnie rozwijają logiczne myślenie.

Zainicjowali wiele nowych pomysłów i aktywnych form
pracy z czytelnikami, takich jak: cykliczne rajdy Nordic
Walking czy zajęcia ruchowe „aerobik”, które odbywają
się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w WDK
w Gorzycach.
Biblioteka posiada również na stanie komplet 15 par
kijków do Nordic Walking, które bezpłatnie udostępnia
i wypożycza mieszkańcom, którzy chcą indywidualnie
uprawiać ten sport a od miesiąca kwietnia br. rozpocznie
cykliczne cotygodniowe marsze „po zdrowie”.

Marzena Rydzik
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„INSPIROWANE POEZJĄ” – NOWA WYSTAWA „POD ANIOŁEM”
Gminna Biblioteka publiczna w Tryńczy sprawuje
opiekę nad Galerią sztuki im. Stanisława
Perykaszy
w Tryńczy, działającej pod patronatem wójta gminy
Tryńcza oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.
Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 15 maja 2009 r.
Od tego czasu galeria tętni życiem, otwierane są nowe
wystawy o różnej tematyce. „Inspirowane poezją” – to
kolejna wystawa prac w naszej Galerii, której wernisaż
odbył się w dniu 31.01 br. Na wystawie oglądać można
prace plastyczne uczniów ZS w Tryńczy wykonane pod
kierownictwem Kingi Manowiec. Prace nawiązują do
twórczości polskich poetów, a przede wszystkim do
utworów najbardziej znanych i lubianych przez dzieci.
Inspiracją dla młodych twórców były zatem takie utwory
jak np.: „Małpa w kąpieli” Aleksandra Fredry, „Kaczka
dziwaczka” Jana Brzechwy, „Lokomotywa”, „Ptasie radio
”i „Okulary” Juliana Tuwima, „Chory kotek” Stanisława
Jachowicza czy „Bajka o Żyrafie” Wandy Chotomskiej.

Wystawa połączona była z wieczorkiem poetyckim. Tak
więc osoby, które na nią przybyły, mogły nie tylko
podziwiać prace uzdolnionych uczniów ZS w Tryńczy,
ale również wysłuchać kilku utworów poetyckich
zaprezentowanych przez uczennice klasy III gimnazjum
pod kierunkiem p. Lucyny Myłek i Anny Walkiewicz. Na
wernisaż i wieczorek poetycki licznie przybyły dzieci,
młodzież, mieszkańcy gminy i artyści. Nie zabrakło
również przedstawicieli władz samorządowych z wójtem
gminy na czele. Na zakończenie wystawy bibliotekarki
dla wszystkich miłośników sztuki i poezji przygotowały
słodki poczęstunek. Natomiast w dniu 14 marca br.
w Galerii „Pod Aniołem” Gminna Biblioteka Publiczna w
Tryńczy
zorganizowała
spotkanie,
będące
podsumowaniem wystawy „Inspirowane poezją”. Na
wieczorku poetyckim recytację wierszy znanych polskich
poetów zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej
w Tryńczy: Sara Bielecka, Karolina Chomicz i Martyna
Niemirowska. Całość imprezy uświetnił mini recital
piosenki poetyckiej
w wykonaniu duetu Gabriela
Manowca i Ernesta Kożucha, którzy wykonali utwory
min. Norwida, Leśmiana i Stachury.

Oficjalne otwarcie wystawy

Na wystawie można było również zobaczyć prace,
które młodzież gimnazjalna tworzyła do wierszy m.in.:
Cypriana Kamila Norwida, Edwarda Stachury
czy Bolesława Leśmiana.

Recytacja utworu poetyckiego

Dla
mieszkańców naszej gminy a szczególnie
z myślą o młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna
w Tryńczy uruchomiła dodatkowe godziny otwarcia
Galerii w soboty i niedziele
w godz. od 16.00
do 20.00. Chcemy, aby Galeria „Pod Aniołem” stała
się miejscem integracji lokalnej społeczności, żeby
stanowiła przestrzeń publiczną, w której można
się spotkać, wypić herbatę, poczytać gazetę, zagrać
w szachy a przede wszystkim poobcować ze sztuką.
Marzena Rydzik
Występy uczniów podziwiali rodzice
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FERIE PEŁNE WRAŻEŃ
W ramach programu „Ferie 2013” Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy wraz z filiami i Trynieckim
Centrum Kultury przygotowały aktywne formy zajęć dla
dzieci i młodzieży. W drugim tygodniu ferii, w dniach
18 - 19 lutego br. zorganizowano cykl wyjazdów do TVP
Rzeszów, Radia Rzeszów oraz kina „Helios”, w których
uczestniczyła 55 osobowa grupa dzieci i młodzieży.
Młodzież miała okazję po raz pierwszy zapoznać się z
pracą dziennikarzy w telewizji i radiu.

Z wizytą w Radiu Rzeszów

Pobyt w studiu telewizyjnym okazał się fascynujący.
Każdy mógł zasiąść za biurkiem prezentera
i z promptera, przeczytać aktualną pogodę. Inni wcielili
się w operatorów kamer telewizyjnych, a jeszcze inni
w reżyserce sterowali głosem. Największą trudność
sprawiło dzieciom pokazywanie pogody na mapie, gdyż
należało to robić przy ekranie, na którym nie było żadnej
mapy. Wizyta w rzeszowskim ośrodku telewizji okazała
się dla wszystkich uczestników wycieczki ciekawą lekcją
i fantastyczną zabawą.

POKAZ JAZDY FIGUROWEJ
16 lutego br. na sztucznym lodowisku „Biały Orlik”
przy Zespole Szkół w Tryńczy zaprezentowany został
pokaz jazdy figurowej na lodzie w wykonaniu
wychowanków Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa
Figurowego „MORS” z Dębicy. Uczniowski Klub
Sportowy jest jedynym działającym w województwie
podkarpackim klubem szkolącym dzieci i młodzież
w jeździe figurowej na lodzie. W pokazie wzięło udział 7
zawodników trenujących pod okiem
instruktorów
łyżwiarstwa
figurowego:
Marii
Mordarskiej
–
Jankowskiej
oraz Łukasza Darosa – medalistów
Mistrzostw Polski Seniorów. Mimo chłodu młodzi
zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności
tanecznych, poczucia rytmu i koordynacji ruchowej na
lodzie. Łyżwiarze wystąpili w pokazach indywidualnych
jak i grupowych. Były skoki, przysiady, wypady, jaskółki
i obroty a przede wszystkim wspaniała zabawa i radość
z występu. Z poziomu organizacji imprezy zadowoleni
byli łyżwiarze z Dębicy.
- Mamy nadzieję, że występy naszych zawodników
spodobały się mieszkańcom i nasza współpraca będzie
się pomyślnie układać , dzięki Waszemu zaangażowaniu i
wspaniałym obiektom sportowym ten piękny sport, jakim
jest łyżwiarstwo figurowe, może się również
w Waszej gminie rozwijać - powiedziała Maria
Mordarska - Jankowska trenerka grupy.

Ogromnym przeżyciem dla wszystkich a szczególnie
dla Magdaleny Stęchły, Dominika Wnęk, Rafała Mach
i Weroniki Piróg - najodważniejszych uczestników
wyjazdu był występ na „żywo” na antenie Radia
Rzeszów.
Wszyscy mieli okazję pozdrowić rodzinę, znajomych,
koleżanki i kolegów, nauczycieli, wójta i wszystkich
mieszkańców gminy Tryńcza. Następną atrakcją było
kino „Helios”, w którym młodsza grupa obejrzała film
„Zambezia” w 3D, a starsza młodzież „Piękne Istoty”.
- Wrażenia z pobytu w telewizji, radiu i kinie będą
niezapomniane!
stwierdził
Dominik
Wnęk
z Gniewczyny Trynieckiej.

Mistrzowski pokaz jazdy

Na pokaz licznie przybyli dzieci, młodzież oraz
mieszkańcy gminy i okolic, którzy nagradzali łyżwiarzy
gromkimi brawami.

Marzena Rydzik
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PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ
Już kolejny raz pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy zorganizowali autokarową
wycieczkę, której trasa wiodła do Wieliczki, Krakowa
i Łagiewnik. Pierwszym i najważniejszym punktem
programu wycieczki było zwiedzanie kopalni soli
w Wieliczce. Kopalnia jest jednym z najcenniejszych
polskich skarbów. Znana jest na całym świecie
i odwiedzana przez miliony turystów. Jest to nie tylko
fantastyczne zjawisko geologiczne, ale też światowej
klasy zabytek wpisany na listę UNESCO.

Głogowca,
Jagiełły,
Gniewczyny
Łańcuckiej
i Trynieckiej. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni
i pełni wrażeń.
- Dzięki wycieczkom organizowanym przez bibliotekę
mam możliwość zwiedzania pięknych miejsc w Polsce
i pielgrzymowania do miejsc świętych, jestem z tego
bardzo zadowolona - Maria Jakubiec z Tryńczy.
Maria Janas

WALENTYNKI PRZY OGNISKU
14 lutego br. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
oraz TCK zorganizowały dla dzieci i młodzieży
"Walentynki" przy ognisku połączone z pieczeniem
kiełbasek. Spotkanie odbyło się na placu obok lodowiska
"Biały Orlik" w Tryńczy.

Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli.

Kolejnym etapem wycieczki był przejazd do Krakowa
i spacer po Wawelu, w tym oraz odwiedzenie grobu
Lecha
i
Marii
Kaczyńskich
spoczywających
w podziemnej krypcie. W drodze powrotnej
zwiedzano Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”,
którego budowę w 2008 r. rozpoczął ks. kard. Stanisław
Dziwisz. Następnie każdy z uczestników wycieczki miał
czas na chwilę modlitwy i skupienia w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Walentynkowa watra

Młodzież, dzieci, jak również i ich rodzice
po wyczynach na „Białym Orliku” licznie gromadzili
się przy palącej się watrze, przy której każdy mógł ogrzać
się i upiec sobie kiełbaskę.
Mimo niskiej temperatury młodzież była
zadowolona, bo jak stwierdził Marcin Wojtyna:

bardzo

- Ja i moi koledzy jesteśmy zadowoleni z takiego sposobu
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
najpierw lodowisko, potem ognisko, pieczona kiełbaska
i fajnie jest.

Uczestnicy wycieczki do Wieliczki.

W autokarowej wycieczce udział wzięła 55 osobowa
grupa mieszkańców z Tryńczy, Gorzyc, Ubieszyna,
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ…
Biblioteka Publiczna jest miejscem, gdzie chcemy
wzbogacać i poszerzać ofertę dla mieszkańców naszej
gminy. Wizja biblioteki to przedsięwzięcie, dzięki
któremu biblioteki lepiej będą służyć mieszkańcom.
Naszym
celem
jest:
założenie
stowarzyszenia
działającego przy bibliotece i filiach bibliotecznych,
pozyskiwanie
środków unijnych, unowocześnienie
bibliotek a szczególnie punktów bibliotecznych
(wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz programy do
obsługi bibliotecznej czytelników) to tylko niektóre
formy, z których chcemy korzystać, aby pozyskać
i zachęcić wszystkich do odwiedzenia biblioteki a przede
wszystkim do czytania książek.
CZYTELNICY W 2012 r.
CZYTELNICY W 2012 r. Z
PODZIAŁEM NA
POSZCZEGÓLNE
MIEJSCOWOŚCI

NAJŁADNIEJSZA PALMA
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Filiach
w Wólce Ogryzkowej i Gorzycach zorganizowali przy
współpracy sołtysów Heleny Mazur i Elżbiety Sobala
„Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną”. Zajęcia
rękodzielnicze odbywały się w WDK w Wólce
Ogryzkowej i uczestniczyły w nich dzieci i młodzież.
Wykonywali oni palmy na konkurs, a panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Wólki Ogryzkowej wspólnie
z Elżbietą i Sylwią Ficek z Gorzyc podjęły się wykonania
kilkumetrowych palm do kościoła w Tryńczy oraz
do Gorzyc na Niedzielę Palmową. W konkursie
wystawiono 6 palm wykonanych przez dzieci i młodzież.

OGÓŁEM 886
CZYTELNIKÓW
Tryńcza – 273, Gorzyce -273
Gniewczyna Łańcucka -180
Ubieszyn – 55, Wólka Małkowa - 49
Wólka Ogryzkowa – 32, Głogowiec - 15

WYPOŻYCZENIA

12 103 wypożyczeń księgozbioru

ZAKUP KSIAŻEK

Ogółem - 545 woluminów na kwotę
9800 zł

ŚRODKI WŁASNE

258 woluminów na kwotę 6000 zł

DOTACJA MKiDzN

287 woluminów na kwotę 3800 zł

Laureaci konkursu

Marzena Rydzik

Wszystkie były bardzo pomysłowe i kolorowe.
Uczestnikom konkursu dyplomy, nagrody książkowe
i słodycze wręczyła dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy M. Rydzik.
Maria Strama

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ GBP W TRYŃCZY ORAZ FILIE W 2012 r.
Lp.

Nazwa Programu

Pozyskane środki

1.

Realizacja unijnego wniosku „Bliskie spotkania z kulturą ludową” – w czasie
tegorocznych wakacji – realizacja warsztatów , malarskich , rzeźbiarskich i bibułkarskich
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Tryńcza

16 820,00 zł.

2.

Program Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości czytelniczych do Bibliotek” dotacja
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dofinansowanie pozyskane na zakup
nowości książkowych w 2012 r.

3 800,00 zł.

3.

Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – we wszystkich filiach
bibliotecznych

Program bezpłatny

4.

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek Polskich w ramach współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie – program Aktywna Biblioteka
(bezpłatne wypożyczanie filmów edukacyjnych)

Program bezpłatny

5.

Udział w programie „Stworzenie i promocja e - kursu języka angielskiego dla dzieci ” –
FunEnglish w bibliotece, uzyskanie bezpłatnej licencji na stanowiska komputerowe
z dostępem do platformy.

Program bezpłatny
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Z MIŁOŚCI DO SWEGO KOŚCIOŁA
W połowie lutego 2013r. w prezbiterium w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach na
ołtarzowym krzyżu zawisła figura Jezusa Ukrzyżowanego.

Był to ostatni akt budowy ołtarza, zwieńczenie prawie
dwuletnich starań i wysiłku parafian. W opinii księdza
proboszcza Mariana Jagieły był to moment niezwykle
radosny i wzruszający, a także powód do dumy i
nieskrywanej satysfakcji z tego, że udało się w tak
krótkim czasie urzeczywistnić marzenia o pięknym
wystroju prezbiterium nowego kościoła. Opinię taką
o ołtarzu mają także ludzie spoza parafii, którzy mieli
okazję go już zobaczyć. Warto więc to wydarzenie
zapisać, aby było swoistym świadectwem dla potomnych
o znaczących dokonaniach ich poprzedników z drugiej
dekady XXI wieku. Z kronikarskiego obowiązku należy
więc odnotować najważniejsze epizody z budowy ołtarza.
Po dziesięciu latach od wybudowania kościoła
tu i ówdzie dało się słyszeć głosy o potrzebie budowy
ołtarza. Odpowiedzią na nie było spontaniczne zawiązanie
się Rady Parafialnej Budowy Ołtarza. Swoją działalność
rada rozpoczęła od poszukiwania odpowiedniego projektu
i solidnego wykonawcy. Wraz z księdzem proboszczem
odwiedzili pracownię w Grodzisku i Starym Sączu,
a także obejrzeli wiele nowych kościołów w całym
regionie, by znaleźć właściwą formułę wystroju dla
gorzyckiej świątyni. Ostatecznie zdecydowano się na
wybór projektu i wykonawcy, którym została rodzina
Szczepaników, artystów z Rzeszowa. Spełniali oni
bowiem oczekiwania parafian, zarówno w odniesieniu
do jego kompozycji, symboliki jak i materiałów użytych
do
wykonania. Ujmowała szczególnie
prostota,
łagodność linii poszczególnych elementów, harmonia,
strzelistość, lekkość i dopasowanie do architektury
prezbiterium. Pod względem kolorystycznym całe

prezbiterium utrzymane zostało w barwach stonowanych i
ciepłych, aczkolwiek ich kontrastowe zestawienie
posłużyło do uwypuklenia niezwykłej symboliki całego
prezbiterium.
Od momentu wyboru projektu i wykonawcy
rozpoczęła się systematyczna zbiórka pieniędzy na ten
cel. A trzeba było ich aż 124 tyś. zł. Pierwszą wpłatę
do banku odnotowano 1 lipca 2011 roku. Ofiary składali
wszyscy, którzy odczuwali potrzebę posiadania własnego
udziału w upiększaniu swojej świątyni.
Znaczącej pomocy finansowej użyczyli nam sąsiedzi zza
miedzy, tj. mieszkańcy Woli Buchowskiej i Kolonii
Leżachowskiej.
Wsparli
nas
także
sponsorzy,
tj. dwukrotnie nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa,
Stanisław Wojtas i Ryszard Jędruch – wójt gminy.
Osobisty, duży wkład w wykonanie wystroju prezbiterium
mieli ksiądz proboszcz Marian Jagieła, który ufundował
ambonkę i Państwo Urszula i Leszek Flak – fundatorzy
chrzcielnicy. Wielkim gestem i odruchem serca było
nieodpłatne wykonanie krzyża przez Dariusza Ochaba.
Słowa uznania należą się także tym wszystkim, którzy
pomagali w montażu poszczególnych elementów
prezbiterium i świadczyli wszelką pomoc rzeczową.
Wykonanie głównej części ołtarzowej zapewne nie będzie
końcem ofiarności i starań parafian nad wystrojem
kościoła, ale tylko jej etapem. W tym momencie jest
to tylko pytanie retoryczne.
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DLA BABCI I DZIADKA

UCZYMY RATOWAĆ

„Powinnością szkoły jest uczyć szacunku dla
starszych” – takimi słowami dyrektor Zespołu Szkół
w Gorzycach powitał wyjątkowych gości szkoły tj.
babcie i dziadków uczniów.

Po raz drugi przystąpiono w Zespole Szkół w Tryńczy
do
realizacji
Ogólnopolskiego
Programu
Edukacyjnego
,,Ratujemy
i
uczymy
ratować”
zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.

Każdego roku z okazji święta babci i dziadka
najmłodsi uczniowie we wszystkich szkołach naszej
gminy słowem, piosenką i tańcem wyrażają nie tylko
szacunek, ale ogromną wdzięczność seniorom za miłość
i troskę.
W gorzyckiej szkole babcie i dziadkowie mieli okazję
podziwiać swoje wnuki dwukrotnie. Najpierw we
wtorkowym programie artystycznym pod hasłem „Lata
sześćdziesiąte, lata siedemdziesiąte” zaprezentowali się
uczniowie „zerówki”. Maluchy zaśpiewały kolędy,
złożyły życzenia, a panie i starsi koledzy wprowadzili
w nastrój minionych lat, przypominając słynne przeboje
np. „Orkiestry dęte”. Na koniec do rąk babć i dziadków
trafiły piękne laurki wraz ze słodkim buziakiem od
wnucząt. Wysiłek najmłodszych został nagrodzony
gromkimi brawami.

Potrafią już ratować !

Dzieci z życzeniami dla babć i dziadków.

Z kolei w czwartek uczniowie klas I-III zaprosili
babcie i dziadków, by złożyć im życzenia i pokazać swoje
umiejętności. Uroczystość rozpoczęła się polonezem
w wykonaniu trzecioklasistów. Potem druga klasa
pokazała bajkę pt. „Kot w butach”. Pierwszaki mówiły
wiersze, a na koniec wszyscy pięknie zaśpiewali piosenki
dedykowane dostojnym gościom. Podobny charakter
miały uroczystości
zorganizowane w szkołach
w Tryńczy, Ubieszynie, Jagielle i Gniewczynie
Łańcuckiej. Babcie i dziadkowie za każdym razem
z podziwem śledzili artystyczne wysiłki maluchów,
nagradzając swoje wnuczęta słodkim upominkiem.
Po części artystycznej seniorzy zapraszani byli na
poczęstunek, który przygotowały panie z Rady Rodziców.
We wszystkich uroczystościach udział wzięli wójt gminy
Ryszard Jędruch, radni i sołtysi poszczególnych
miejscowości.

W okresie od 14 do 18 br. przeprowadzone zostały
zajęcia przez nauczycielkę Magdalenę Młynarską dla
dzieci z klasy III w zakresie podstaw udzielania pierwszej
pomocy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które
miały charakter warsztatów. Nabywali na nich
umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej osobom
nieprzytomnym i poszkodowanym w wypadkach. Mali
ratownicy korzystali z materiałów dostarczonych przez
WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. W trakcie zajęć
dzieci nauczyły się: jak prawidłowo wezwać pomoc, jak
sprawdzić oddech i przytomność poszkodowanego, jak
wygląda pozycja boczna ustalona (pokaz i ćwiczenia
w parach), jak wykonać oddechy ratownicze i uciskanie
klatki piersiowej (pokaz i ćwiczenia na fantomach).
- Najmłodsi byli zainteresowani tematem warsztatów
i z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia praktycznemówi dyrektor szkoły Zygmunt Kulpa. Każdy uczeń
otrzymał podręcznik do nauki udzielania pierwszej
pomocy, z którym pracował na zajęciach. Pod koniec
zajęć sprawdzane było zapamiętanie Łańcucha Przeżycia.
Uczestnicy warsztatów z pierwszej pomocy zdawali mini
egzamin, który polegał na wypełnieniu przygotowanych
testów. Pozytywny wynik egzaminu upoważniał do
otrzymania symbolicznego Certyfikatu Ukończenia Kursu
Pierwszej Pomocy. Celem ćwiczeń było przede
wszystkim przezwyciężenie lęku i obaw przed
podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia. A jak
pokazuje życie, dzieci w tych sytuacjach już wielokrotnie
się sprawdziły.

Beata Tołpa

34

Echa znad Sanu i Wisłoka

Wioletta Panek

Z WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY
Uczniowie klas I gimnazjum z Gniewczyny
Łańcuckiej w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie
odwiedzili Urząd Gminy Tryńcza. Najpierw zapoznali
się ze strukturą organizacyjną urzędu, poszczególnymi
referatami i sprawami, które można w nich załatwić.
Zwiedzając budynek urzędu, gimnazjaliści mieli okazję
spotkania z pracownikami. W Urzędzie Stanu Cywilnego
przekonali się, że wypełnienie formularza na dowód
osobisty czy meldunek jest łatwe i trwa zaledwie chwilę.
Dowiedzieli się też, jakie ważne inwestycje
w najbliższym czasie zostaną wykonane w gminie, skąd
gmina czerpie na nie środki. Ze strony młodych ludzi
padały pytania
o ilość zatrudnionych w gminie
urzędników, ilość mieszkańców, czas oczekiwania na
załatwienie sprawy.

Lekcja samorządności w gminie.

- Taka lekcja wnosi więcej niż tradycyjna- mówi
Bogusława Szajner.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dziękujemy
pracownikom gminy za poświęcony czas.
Joanna Tytuła

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Moment wręczenia stypendium

30 stycznia w Zespole Szkół w Tryńczy miało miejsce
wręczenie najlepszym uczniom szkół z terenu gminy
stypendiów. Ryszard Jędruch, wójt gminy nagrodził
najzdolniejszych
uczniów
stypendiami
w wysokości 60, 100 i 150 zł. Kwota stypendium
uzależniona była od średniej - im wyższa średnia, tym
większa nagroda pieniężna. Gratulacje uczniowie
otrzymali również od dyrektorów i obecnego na
uroczystości Grzegorza Lisa, kierownika posterunku
w Tryńczy. W I semestrze na stypendium „zapracowało”
63 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów
gimnazjów. Najwyższe średnie
w poszczególnych
szkołach podstawowych uzyskali w: Tryńczy: Karolina
Chomicz; Aleksandra Chomicz- śr. 5,2; Gniewczynie
Łańcuckiej: Gabriela Dryś, Aleksandra Kubrak, Maciej
Rzeczyca, Aleksandra Konieczny- śr. 5,4; Gorzycach:
Martyna Duży, Karolina Niemiec, Kamila Sznaj,
Aleksandra Ficek- śr. 5,1. W gimnazjum najwyższe
średnie osiągnęli w: Tryńczy Faustyna Kiełbowicz- śr.5,2
i Karol Jędruch- śr.5,28, a w Gniewczynie Łańcuckiej
Aleksandra Rzeczyca- śr.5,27. Wszystkim stypendystom
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
w nauce. Oficjalna część wręczenia stypendiów została
poprzedzona występami uczniów z Zespołów Szkół
z Tryńczy, Gorzyc i Gniewczyny. Były tańce i piosenki
oraz koncert kapeli „Bis” pod opieką Edwarda Myłka.
Beata Tołpa

SUKCESY W KONKURSACH MOTYWACJĄ DO PRACY
Za nami I semestr roku 2012/ 2013, czas
podsumowań i wyciągania wniosków do dalszej pracy.
Jednym z mierników pracy szkoły jest udział uczniów
w konkursach. Wzorem lat ubiegłych gimnazjaliści
z Tryńczy wzięli udział w wielu z nich,
by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.
Pierwszy Regionalny Konkurs Zadań
Doświadczalnych z Fizyki
W konkursie pod nazwą Regionalny Konkurs Zadań
Doświadczalnych z Fizyki, który odbywał się pod
patronatem
Podkarpackiego
Centrum
Edukacji
Nauczycieli uczestniczyło 104 uczniów z 12 szkół

(z 10 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych
z województwa podkarpackiego i lubelskiego).Szkołę
w Tryńczy reprezentowało
trzech uczniów.
Przygotowania do konkursu trwały od listopada 2012
roku. W tym czasie na zajęciach dodatkowych uczniowie
przerobili
zagadnienia
konkursowe,
znacznie
wykraczające poza podstawę programową z fizyki.
Zawody finałowe odbyły się 10 stycznia. Były
one
nietypowe, bo w krótkim czasie należało coś zmierzyć,
a następnie obliczyć wielkości fizyczne i ich niepewności
pomiarowe. Gimnazjalistki z Tryńczy z klasy trzeciej:
Ewa Kojder, Aleksandra Mach i Weronika Dadak spisały
się bardzo dobrze. Pierwsze miejsce w Konkursie i tytuł
laureata zdobyła Ewa Kojder. Ola Mach zajęła
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5 miejsce, a Weronika Dadak 7 miejsce. Obie uzyskały
tytuł finalisty konkursu.
- Byłam bardzo mile zaskoczona zajęciem I miejsca, tym
bardziej, że było tak wielu uczestników. Przystępując do
konkursu, chciałam sprawdzić swoje umiejętności. Tak
wysoki wynik motywuje mnie do dalszej pracy, nie tylko
w zakresie fizyki- stwierdziła Ewa Kojder.

Od lewej: Ola, Ewa i Weronika

Nagrody ufundowali: Piotr Pilch, wicedyrektor PCEN/o
Przemyśl,
Ryszard
Jędruch
wójt
gminy
Tryńcza, Zygmunt Kulpa, dyrektor Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Tryńczy i Władysław Kulpa nauczyciel
fizyki. Szczególne podziękowania należą się pani dr
Małgorzacie
Podolak
(PCEN)
za
pomoc
w zorganizowaniu konkursu, tj. dostarczeniu szkołom
materiałów
dydaktycznych,
min.
prezentacji
multimedialnej, zadań i klucza, które zostały przekazane
szkołom biorącym udział w konkursie.
Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus”
Wzorem lat ubiegłych uczniowie Gimnazjum z Tryńczy
wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus”
z matematyki i fizyki. Spośród 20 uczniów znakomicie
zaprezentowali się Jakub Gwóźdź – laureat z matematyki
(5 miejsce),Faustyna Kiełbowicz – podwójna laureatka:
z fizyki (7 miejsce), z matematyki (13 miejsce)
Konkurs Fotograficzny
Szkolny Konkurs Forograficzny rozegrano w trzech
kategoriach:
„Postać”,
„Miejsce”
i
„Zjawisko
przyrodnicze”. Komisja Konkursowa uwzględniła głosy
internautów, uczniów i nauczycieli.
Spośród 21 zdjęć nadesłanych przez uczniów Gimnazjum
w Tryńczy wyróżniono cztery:
- w kategorii „Postać”: 1 miejsce – „Mruczek”, Monika
Wota, kl. I a gimnazjum, 2 miejsce – „Mój brat”, Kamila
Baran, kl. II a gimnazjum
- w kategorii „Miejsce” 1 miejsce – „Budowle z lotu
ptaka”, Anna Ochab, kl. III gimnazjum
- w kategorii „Zjawisko przyrodnicze” 1 miejsce –
„Zachód słońca nad Morzem Bałtyckim”, Ewa Kojder, kl.
III gimnazjum.
Nagrody ufundował Ryszard Jędruch wójt gminy
Tryńcza, za co bardzo dziękujemy.
Władysław Kupa
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PODAROWALIŚMY
SUDANOWI POŁUDNIOWEMU
46 875 LITRÓW WODY!
Uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy pozytywnie
odpowiedzieli na apel „Makulatura na misje”. Biblioteka
szkolna przez trzy miesiące zapełniała się licznymi
pudełkami z makulaturą z przeznaczeniem dla nowego
państwa, tj. Sudanu Południowego. Nowo powstały kraj
leży we wschodniej części Afryki. Stolicą państwa jest
Dżuba. Zajmuje 47 miejsce na świecie pod względem
powierzchni (619 745 km2), dla porównania Polska
zajmuje 70. Pod względem liczby ludności 80 miejsce na
świecie (10 625 000), Polska 34 (38 538 447). Gęstość
zaludnienia wynosi 17 osób/km2, w Polsce ponad
7-krotnie większe (123,25 osób/km2). Jest to
najbiedniejsze państwo świata.
Ponad 60% mieszkańców tego państwa to chrześcijanie,
którzy liczą na różnorodne wsparcie od swoich braci.
Ogromnym problemem tego kraju jest brak wody- 60%
mieszkańców Sudanu Południowego nie ma dostępu do
wody pitnej. Takim podarunkiem dla tego państwa mogą
więc być studnie. Z inicjatywy członków Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy- oddział Łódzki- Polska
przystąpiła do akcji MAKULATURA NA MISJE.

Podsumowanie charytatywnej akcji

Jak pomóc?
Uczniowie przynosili makulaturę, którą gromadzono
w bibliotece. Warto dodać, że koszt budowy jednej studni
wynosi ok. 45 tys. złotych. Zatem ważna jest każda ilość
makulatury. Na terenie naszego kraju powstało
ok. 50 punktów odbioru makulatury.
Dzięki akcji Polacy mogą zbudować co miesiąc jedną
studnię, gdyż zebrali już 39,31 ton makulatury. Swój
udział w dziele budowy będą mieli uczniowie szkoły
w Tryńczy. Na apel nauczycieli pozytywnie
odpowiedziały 22 osoby. Zebrali 625 kg makulatury.
Podarowali Sudanowi Południowemu 46 875 litrów
wody!
Dziękujemy uczniom, którzy pomogli swoim
afrykańskim kolegom i koleżankom. Dziękujemy również
rodzicom, którzy wsparli szlachetną akcję.
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Na wyróżnienie zasługują: Konrad Strama z klasy
III SP, który przyniósł 237 kg (1 kilogram makulatury
to 75 litrów wody dla Afryki). Konrad podarował Afryce
17 805 litrów wody; Angelika Kubajewska z klasy
III gimnazjum, która podarowała Sudańczykom 4 507,5
litra wody, Karol Jędruch z klasy Ib gimnazjum, który
przynosząc makulaturę podarował 3 750 litrów wody
pitnej, Wiktoria Palikij z klasy III SP, która podarowała
Afrykańczykom 2 707,5 litra wody, przynosząc 36,1 kg
makulatury.

WYRÓŻNIENI W KAMPANII

Jeżeli są osoby, które chcą jeszcze wspomóc akcję,
mogą zgłaszać się do nauczycieli, bo każdy kilogram
makulatury to podarowanie Afryce 75 litrów wody.

Rozstrzygnięty został Konkurs na najlepiej
przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta
dzieciom” w roku szkolnym 2011/2012, na który
napłynęło blisko 200 sprawozdań z całego kraju.
173 sprawozdania spełniły wymogi Regulaminu
i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.
Komisja Konkursowa, kierując się ustalonymi przez
Fundację kryteriami oceny merytorycznej sprawozdań
konkursowych, przyznała nagrody i wyróżnienia.
Po
raz
kolejny
komisja
doceniła
i wyróżniła działania promujące czytanie wśród uczniów
szkoły w Ubieszynie. Wyróżnienie przede wszystkim
należy się uczniom, którzy codziennie rano, czy słońce,
czy mróz od wielu lat licznie uczestniczą w 20
minutowym czytaniu. Publiczna Szkoła Podstawowa w
Ubieszynie to naprawdę szkoła z Pasją Czytania.

Lucyna Czeszyk, Ewa Szpytma

Marta Pawełek

Akcja
MAKULATURA
NA
w Zespole Szkół w Tryńczy będzie nadal trwać.

MISJE

STOWARZYSZENIA SZANSĄ

KARNAWAŁ ZA NAMI
Jeszcze przed feriami zimowymi uczniowie
poszczególnych szkół bawili się na zorganizowanych
zabawach karnawałowych.

Popisy taneczne uczniów z Tryńczy

W trynieckiej szkole zabawa odbyła się na początku
w pierwszego tygodnia ferii i była jedną z form spędzenia
wolnego czasu. We wtorkowe popołudnie hala
widowiskowo-sportowa zapełniła się różnymi postaciami
z książek i popularnych filmów. Wśród najmłodszych
dominował motyw księżniczki, wróżki, a nawet
czarownicy. Chłopcy przebierając się, koniecznie chcieli
się upodobnić do bohaterów kina akcji, stąd stroje rodem
z westernu, czy kostiumy Indian. Starsi i młodsi świetnie
bawili się przy dobrej muzyce, którą zaproponował
profesjonalny DJ. Należy dodać, że o poczęstunek
tradycyjnie zadbali rodzice z Rady Rodziców.

Od kilku lat oświata w całej Polsce zmaga się z niżem
demograficznym. Subwencji oświatowej nie wystarcza
nawet na płace nauczycieli. Samorządy same muszą się
zmagać z podejmowaniem bardzo trudnych decyzji
związanych z reorganizowaniem sieci szkół na swoim
terenie. Częstą praktyką jest zamykanie małych szkół.
W naszej gminie również obserwujemy bardzo
niepokojące zjawisko niżu demograficznego, a co za tym
idzie rosnących nakładów na oświatę. Pod koniec grudnia
ubiegłego roku zostały poddane analizie perspektywy
demograficzne
szkół
gminnych.
Zdecydowanie
niekorzystnie wypadają w kolejnych latach szkoły
najmniejsze w Ubieszynie i Jagielle, gdzie liczba dzieci
w klasach I-VI w całej szkole spada nawet poniżej 50.
Dlatego, biorąc pod uwagę właśnie demografię i chęć
zachowania szkoły w Ubieszynie w dotychczasowej
strukturze Komisja Oświaty zawnioskowała o jak
najmniej bolesne rozwiązanie, to jest możliwość
przekazania szkoły stowarzyszeniu. Takie rozwiązanie
zostało zastosowane w ościennej Gminie Grodzisko
Dolne. Małe szkoły zostały przekazane stowarzyszeniom.
Dla uczniów i rodziców nie zmieniło się nic- szkoły
istnieją, prowadzony jest w nich proces dydaktyczny.
Zmieniły się jedynie warunki pracy i płacy nauczycieli,
którzy zatrudnieni zostali z Kodeksu Pracy, a nie jak do
tej pory z Karty Nauczyciela, co pozwala na zmniejszenie
kosztów utrzymania. Inicjatywa założenia stowarzyszenia,
które działałoby na rzecz społeczności Ubieszyna spotkała
się jednak z wielkim oporem. Jedynie część mieszkańców
wyraziła chęć przynależności i pracy w stowarzyszeniu.
Od mieszkańców płyną głosy, że stowarzyszenie
podzieliło Ubieszyn. Z całą pewnością nie jest prawdą,
że czymkolwiek zamiarem była likwidacja szkoły, a już
niczyją intencją nie był podział społeczności wiejskiej
poprzez fakt założenia stowarzyszenia. Wręcz odwrotnie
upatruje się w tej idei możliwość pozyskiwania funduszy
na realizację zadań statutowych, których celem nie tylko
może być prowadzenie szkoły, ale przede wszystkim
rozwój miejscowości.

Magdalena Młynarska
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KWIATY DLA KOBIET
Wbrew obiegowym i często krzywdzącym opiniom,
że Dzień Kobiet to święto z minionej epoki, uczniowie
z Zespołu Szkół w Gorzycach wiedzą, że kobiety
zasługują na szczególny szacunek. Kierując się takim
przeświadczeniem, przygotowali wspaniałą akademię
dedykowaną wszystkim kobietom, którą wypełniły
życzenia, piosenki i scenki humorystyczne. Podczas jej
trwania przywrócono pamięci sylwetki sławnych kobiet
z historii Polski, a także historię pojmowania roli
i miejsca kobiet w przeszłości i w różnych kulturach.
Jakież było zdumienie uczestników akademii, kiedy
dowiedzieli się, że męskie opinie z minionych epok na
temat kobiet nie zawsze odpowiadają współczesnym
poglądom. Dla przykładu można podać poglądy Arabów,
którzy twierdzili, że ,,bramy raju są na zawsze zamknięte
dla kobiet”, a Chińczycy, że ,,kobieta nie ma duszy”.
Wielce oryginalny pogląd Afrykanów na temat kobiet
brzmiał ,,praca wzmacnia kobietę, a osłabia mężczyznę”.

SPORTS AND HEALTHY FOOD GMINNY KONKURS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
19 marca br. w Zespole Szkół im. gen. Antoniego
Chruściela ps. „Monter” odbył się Gminny Konkurs
z Języka Angielskiego. Jego hasłem przewodnim było:
Sports and healthly food, czyli Sporty i zdrowe żywienie.
Głównymi celami konkursu było zainteresowanie
uczniów nauką języka angielskiego oraz zachęcenie ich
do rozwijania swoich umiejętności językowych
i poszerzania zasobów wiedzy, a także propagowanie
zdrowego trybu życia. Konkurs był organizowany
w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (kl. 4-6)
i gimnazjum. Udział wzięło 14 uczestników.
Poszczególne szkoły reprezentowali:
Gimnazjum Tryńcza: Marcin Kłos, Faustyna Kiełbowicz;
Gimnazjum Gorzyce: Jakub Swatek, Daniel Groch,
Wojciech Turek; SP Jagiełła: Liwia Oleksiak, Klaudia
Maciołek, Dominik Dzieża; ZS Gniewczyna: Aleksandra
Rzeczyca, Aleksandra Jasz, Wojciech Chajec, Paula
Konieczna, Tomasz Krupa, Ewelina Jasz. Ostateczne
wyniki:
SP: I miejsce – Paula Konieczna (Gniewczyna), II miejsce
– Tomasz Krupa (Gniewczyna), III miejsce – Ewelina
Jasz (Gniewczyna),
Gimnazjum: I miejsce – Aleksandra Rzeczyca
(Gniewczyna), II miejsce – Wojciech Chajec
(Gniewczyna), III miejsce – Wojciech Turek (Gorzyce).

Dziewczęta z Gorzyc w Dniu Kobiet

Potem były już tylko serdeczne życzenia i kwiaty…
Dla porządku należy podać, że uroczystość Dnia Kobiet
przygotowali: Beata Piętowska i Stanisław Turek oraz
uczniowie z klasy II i III gimnazjum.
Andrzej Swatek

PIĘKNIE CZYTALI
6 lutego br. w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego
Czytania. Celem imprezy było kształtowanie umiejętności
głośnego czytania, rozbudzenie wrażliwości na piękno
słowa, a także integracja dzieci i młodzieży z terenu
gminy. Wzięli w niej dział uczniowie z Gniewczyny
Łańcuckiej oraz z Ubieszyna i Gorzyc. Ocenie podlegała
płynność, poprawność, tempo i wyrazistość czytania. Jury
w składzie Grażyna Kogut, Lucyna Czeszyk, Anna
Walkiewicz, Adam Siemieniak i Alicja Rachfał z uwagą
przysłuchiwało się kolejnym prezentacjom. Ostatecznie
tytuł „Mistrza pięknego czytania” otrzymali: Jakub
Groch (SP Gorzyce)- w kategorii klas II-III SP, Kinga
Kubajewska (SP w Ubieszynie) - w kategorii klas IV-VI
SP, Anna Ryfa (Gimnazjum w Gniewczynie) w kategorii gimnazjum. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
książkami, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Dodatkową atrakcją był występ gimnazjalistek, które
zaśpiewały wszystkim uczestnikom. Gratulujemy
zwycięzcom.

Uczestnicy i laureaci konkursu

Każdy z uczestników został nagrodzony pamiątkowym
dyplomem i nagrodą rzeczową. Sponsorem upominków
było współpracujące z naszą szkołą wydawnictwo
Express Publishing, którego przedstawicielkę – panią
Monikę Stącel gościliśmy podczas konkursu.
W związku z tematem naszego konkursu uczestnicy
otrzymali świeże owoce. Wszystkim gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna Kogut

38

Echa znad Sanu i Wisłoka

Aleksandra Rzeczyca, Aleksandra Jasz

MINI PIŁKA HALOWA KLAS I – III
,

Już po raz drugi szkoła w Jagielle była organizatorem
gminnych zawodów sportowych w mini piłce halowej.
We wtorek 12 lutego w czasie ferii zimowych
w jagielańskiej sali gimnastycznej rywalizowało ze sobą
pięć drużyn chłopców z klas I-III ze szkół podstawowych
naszej gminy. Po zaciętych meczach, granych systemem
każdy z każdym, kolejne miejsca zajęły drużyny: I
miejsce - Zespół Szkół w Gorzycach, II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie, III miejsce Zespół Szkół w Tryńczy, IV miejsce - Zespół Szkoły
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, V
miejsce - Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.

CHŁOPAK Z PASJĄ
Chodzi dopiero do III klasy Szkoły Podstawowej
w Gorzycach. Dobrze się uczy i zawsze chętnie włącza się
w życie klasy. Ponadto dwa razy w tygodniu jeździ na
treningi do Przeworskiego Klubu Karate Kyokushinkai.

Po zakończeniu turnieju
Dawid Groch - talent wschodnich sztuk walki

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów sportowych. Turniej najmłodszych drużyn był
jedną z form aktywnego spędzania ferii przez dzieci
i młodzież zaproponowanych przez szkoły z terenu
gminy.

Zwycięska drużyna z Gorzyc

Dzięki swej wytrwałości i uporowi już po pięciu
miesiącach treningów przystąpił do pierwszego egzaminu,
zdobywając pomarańczowy pas z czerwoną belką. Do tej
pory zdał już cztery kolejne egzaminy, a tym samym
zdobył i kolejne belki na pasie. To najkrótszy życiorys
Dawida Grocha. Pierwszą prawdziwą walkę stoczył
3.03.2012 r. zajmując II miejsce w VIII Ogólnopolskim
Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza
Przeworska w kategorii Kumite. Następnym wyzwaniem
dla Dawida były zawody w Józefowie koło Warszawy
o Puchar Burmistrza. Wzięło w nich udział
366 zawodników z 28 ośrodków. Tym razem chłopiec
dotarł do ćwierćfinałów, w których jedną walkę wygrał,
a jedną przegrał. Dużym sukcesem chłopca było zdobycie
III miejsca w Kumite w IV Ogólnopolskim
Młodzieżowym Turnieju Karate o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, który odbył się
2 lutego br. Niebawem chłopiec przystąpi do egzaminu na
niebieski pas. Jak należy sądzić nie będzie miał z nim
żadnych problemów, a jego talent będzie procentował
coraz to nowymi sukcesami sportowymi.

Andrzej Ruchała
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SEZON NA ŁYŻWY

MISTRZOWIE BIAŁEGO ORLIKA

Sztuczne lodowisko „Biały Orlik” od początku
sezonu zimowego 2013 cieszy się ogromną popularnością
o czym świadczą statystyki. W styczniu zanotowano 2700
wypożyczeń łyżew, a ok. 800
osób, przyszło
na lodowisko już z własnymi łyżwami. Podobnie, jak
w ubiegłym roku, oprócz indywidualnych wypożyczeń,
z lodowiska korzystały zorganizowane grupy, tj.
uczniowie szkół z terenu gminy np. ze Szkoły
Podstawowej z Ubieszyna, Gimnazjum z Gniewczyny
Łańcuckiej. Nie brakło również grup z ościennych gmin:
Gimnazjum z Dębna, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
z Leżajska, Szkoły Podstawowej z Sieniawy, Gimnazjum
z Sieniawy czy Szkoły Podstawowej z Adamówki. Na
lodowisku systematycznie odbywały się również lekcje
wychowania fizycznego z udziałem uczniów Zespołu
Szkół w Tryńczy. Swoich sił próbowali wielokrotnie
najmłodsi uczniowie z klas I-III.

Stowarzyszenie SPORT 7, którego prezesem jest
Mariusz Czerkawski stworzyło program „Mistrzowie
Białego
Orlika”
realizowany
we
współpracy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ma na celu promocję
wśród dzieci zimowych dyscyplin sportowych oraz
aktywnego spędzania czasu wolnego, a także szkolenie
animatorów z zasad bezpiecznego korzystania
z lodowiska i profesjonalnego prowadzenia zajęć.

- W pierwszym i drugim tygodniu lutego mieliśmy
620 wypożyczeń - mówi jedna ze stażystek. Około 150
osób korzystało z lodowiska, przynosząc własne łyżwy.
W dalszym ciągu przyjeżdżały także grupy
zorganizowane.

Mistrzowie Białego Orlika

Każdego dnia jeździło wielu amatorów łyżwiarstwa

- Uczniowie naszej szkoły na przełomie stycznia i lutego
odbywali wycieczki klasowe na „Biały Orlik” do
Tryńczy. Jazda na łyżwach dla niektórych uczniów była
nie lada wyzwaniem, bo dopiero uczyli się stawiać
pierwsze kroki na lodzie. Kilkanaście minut zajęło,
stawianie kroków blisko bandy, by nauczyć się
utrzymywać równowagę i w razie potrzeby móc się
przytrzymać przed upadkiem. Inni śmigali na łyżwach
śmiało i szybko. Nie bez znaczenia miał fakt nabycia
wcześniej umiejętności jazdy na rolkach, która ułatwiła
im naukę poruszania się na lodowisku. Jak wiadomo
praktyka czyni mistrza i jazda na łyżwach okazała się
wspaniałą zabawą na świeżym powietrzu. Dziękujemy
naszym wychowawcom i opiekunom za wspólnie,
wspaniale spędzony czas – relacjonują w szkolnej kronice
uczennice gimnazjum.

W szkoleniu animatorów, które odbyło się w październiku
ubiegłego roku w Tychach, wzięli udział nauczyciele
wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Tryńczy
Waldemar Szewczyk i Adam Kulpa. Celem szkolenia
było przygotowanie dzieci do turnieju „Mistrzowie
Białego Orlika”.
11 marca 2013 roku w Biłgoraju odbyły się zawody
sportowe na lodowisku, w których brali udział uczniowie
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego
pod opieką nauczycieli Waldemara Szewczyka i Adama
Kulpy. Szkołę reprezentowali Andrzej Bury, Dawid
Wielgos, Damian Bury, Maksymilian Szczepański
i Bartłomiej Wojtyna i zajęli I miejsce w województwie
podkarpackim oraz
II
miejsce
w
zawodach
międzywojewódzkich Polski południowo – wschodniej,
przechodząc tym samym do finału ogólnopolskiego, który
odbył się 23 marca br. na Torwarze w Warszawie.
W turnieju wzięło udział 12 drużyn np. z Warszawy,
Mińska, Malborka, Elbląga i Tryńczy. Po zaciętym
pojedynku uczniowie z Tryńczy zajęli 9 miejsce,
a nagrody i medale wręczał sam Mariusz Czerkawski.
Wyjazd do stolicy i rywalizacja z najlepszymi dostarczyły
wielu emocji.

Wioletta Panek
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BLISKO PODIUM
W rozegranych w dniach 26 - 27 br. w Nowej Rudzie
(woj.
dolnośląskie)
Mistrzostwach
Polski
w futsalu do lat 14 świetnie spisała się debiutująca
w imprezie tej rangi drużyna „Górala” U-14 Tryńcza,
która zajęła 5 miejsce w gronie 12 najlepszych
futsalowych zespołów w kraju. Skład drużyny oparty był
na zawodnikach z gminy Tryńcza oraz okolic.
W pierwszym dniu Mistrzostw w rozgrywkach
grupowych "Górale" najpierw pokonali MLKS „Szynaka
Motor” Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) 3-2
(bramki: Kosior, Surmiak, Drożdżal), a następnie ulegli
„Rekordowi” Bielsko-Biała (woj. śląskie) 1-3 (gol:
Drożdżal), co dało awans do najlepszej ósemki i fazy
pucharowej. W ćwierćfinale nasz zespół trafił na Mistrza
Polski z ubiegłego roku, obrońcę tytułu „Gwiazdę” Ruda
Śląska i po dramatycznym meczu uległ im 0-1. Drugi
dzień to walka o miejsca 5-8 i tak w pierwszym meczu
tryńczanie pokonali wicemistrza Polski z ubiegłego roku,
„Hurtap” Łęczyca (woj. łódzkie) 3-2 po dogrywce (3 gole,
i co ciekawe wszystkie z przedłużonych karnych zdobył
Czyrny), by w meczu o miejsce 5 ograć „Westovię”
Tarnów (woj. małopolskie) 4-1 (bramki: Czyrny,
Surmiak, Drożdżal, Kosior), co dało świetny wynik w
pierwszym historycznym występie. Wielki sukces
indywidualny odniósł Kamil Wołowiec, który wybrany
został najlepszym bramkarzem finałów Mistrzostw Polski.
„Góral” U-14 wystąpił w składzie: Kamil Wołowiec
(bramkarz) - Patryk Baj (kapitan), Rafał Drożdżal, Dawid
Kosior, Daniel Konieczny, Mateusz Kowal, Daniel
Ostrzywilk, Rafał Michalik, Kamil Surmiak, Dawid
Czyrny, Radosław Salwach, Rafał Dąbrowicz

GÓRAL U-16 TRYŃCZA NA XI
MIEJSCU W MISTRZOSTWACH
POLSKI W FUTSALU

Drużyna U-16

W dniach 1-3 marca w hali MOSiR w Mielcu rozegrane
zostały finały Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii do
lat 16, w których wzięła udział nasza drużyna „Górala”
U-16 (w eliminacjach obejmujących Polskę południowowschodnią zajęli 2 miejsce). Los sprawił, że podopieczni
Roberta Kurosza trafili do grupy z wicemistrzem Polski
z zeszłego roku „Unisław” Team (woj. kujawskopomorskie) oraz typowo futsalowy klub „Gwiazda” Ruda
Śląska. W pierwszym meczu
"Górale" przegrali
z Unisławiem 1-5 (bramka: Pigan - przedłużony rzut
karny), a w drugim po bardzo zaciętym meczu musieli
uznać wyższość „Gwiazdy”, przegrywając 1-2 (bramka:
Pigan). Wyniki te sprawiły, że naszej drużynie pozostało
walczyć w grupie drużyn o miejsca 9-12 i co ciekawe
wszystkie mecze "Górali" zakończyły się remisami z:
z „Heiro” Rzeszów 4-4 (bramki: Ożga 2, K.Flak, A.Słysz
- przedłużony rzut karny), ŻTS Błękitni Kmiecin (woj.
pomorskie) 2-2 (bramki: A.Słysz, Stefan) oraz UKS
„CityZen” Poznań 1-1 (bramka: Stefan). Ostatecznie
"Górale" w debiucie w Mistrzostwach Polski

Tryniecka kadra U-14

- 5 miejsce dla debiutanta traktujemy jako duży sukces.
Drużyna zaprezentowała się z bardzo dobrej strony
i wszystkim należą się brawa. Wiele osób chwaliło nas za
grę. Sam udział w Mistrzostwach wykorzystaliśmy
również na promocję Tryńczy i naszego regionu.
Chciałem
podziękować
również
wszystkim,
a szczególnie panu wójtowi, który przyczynił się do
naszego udziału w finałach MP - powiedział Robert
Kurosz, prezes i trener KS „Góral”.
Przemysław Górski

Dyplomy i gratulacje dla młodych zawodników od wójta
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w tej kategorii wiekowej zajęli 11 miejsce, a najlepszym
zawodnikiem naszej drużyny organizatorzy wybrali
Dawida Pigana. Mistrzem Polski została „Wisła Krakbet”
Kraków, wicemistrzostwo dla „Rekordu” Bielsko-Biała,
brązowe medale przypadły Unisławowi. W uroczystym
zakończeniu Mistrzostw wzięli udział m.in. Kazimierz
Greń - prezes Podkarpackiego ZPN i Polskiego Związku
Futsalu czy władze samorządowe Mielca.
- Debiut w Mistrzostwach Polski należy ocenić
pozytywnie, chłopcy przez 3 dni mogli rywalizować
z najlepszymi zespołami w kraju, podpatrzeć jak grają
najlepsi.
Nabraliśmy
przede
wszystkim
sporo
doświadczenia, a trzeba dodać, że większość z naszych

zawodników po raz pierwszy brała udział w imprezie tej
rangi. Podziękowania należą się wszystkim osobom, które
przyczyniły się do naszego udziału w Mistrzostwach informuje Robert Kurosz, prezes i trener KS „Góral”.
„Góral” U-16 wystąpił w składzie: Kamil Wołowiec,
Łukasz Lewcio, Mateusz Duży (bramkarze) - Karol Flak
(kapitan), Krystian Ożga, Arkadiusz Wojtyna, Dawid
Pigan, Adam Słysz, Erwin Flak, Jakub Stefan, Hubert
Wojtyna, Rafał Drożdżal, Konrad Halejcio, Kamil
Konieczny, Patryk Duży, trener: Robert Kurosz,
kierownik: Rafał Jagodziński.
Przemysław Górski

WYGRALI LIGĘ HALOWĄ
20 stycznia br. w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy miało miejsce uroczyste zakończenie
rozgrywek XI Ligi Halowej w sezonie 2012/2013.

W trakcie meczów rozlosowane zostały nagrody dla
publiczności oraz prowadzony był kiermasz książek.
- Liga była bardzo ciekawa. Poziom gry stale wzrasta
i jest coraz więcej emocji. Cieszy kolejna wygrana, bo jak
było widać nie przyszła łatwo i mamy nadzieją, że naszą
obecnością podnieśliśmy poziom rozgrywek. Gratulacje
i podziękowania dla kibiców, organizatorów i sędziów –
mówił Tomasz Wojtas.
mecz o 11 miejsce „SAN” GORZYCE – GÓRAL
TRYŃCZA U - 16 (3:4)
mecz o 9 miejsce „TEAM” DYBKÓW – „RS
OLDBOJE” GNIEWCZYNA (4:6)
mecz o 7 miejsce „ZORZA” JAGIEŁŁA – „GRAMY
DLA JAGIEŁŁY” (7:0)

Po zakończonej lidze halowej

Dwanaście drużyn przez siedem tygodni rywalizowało
o miano najlepszej. Podzielono je na dwie grupy,
w których grano systemem pucharowym. Ogółem
rozegrano 42 spotkania, w których strzelono 368 bramek,
a sędziowie pokazali 83 żółte kartki i 7 czerwonych.
Rozegrane spotkania stały na bardzo wysokim poziomie.
Najlepszą drużyną turnieju okazała się kadra „Huraganu”
Gniewczyna, która pokonała drużynę Oldboi z Gorzyc
(6:1) i tym samym obroniła tytuł z ubiegłego roku.
Podczas ceremonii zakończenia turnieju Ryszard Jędruch
- wójt gminy, Lucjan Kuźniar - członek Zarządu
Województwa
Podkarpackiego,
Wacław
Pieczek
komendant Komisariatu Policji w Sieniawie, Wojciech
Surma – dyrektor MOSiR w Leżajsku, dr Leszek
Kamiński i radni nagrodzili drużyny pucharami,
dyplomami oraz sprzętem sportowym. Ponadto przyznano
indywidualne wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem
został Grzegorz Śmiglarski - „Huragan” Gniewczyna, zaś
korona króla strzelców przypadła Grzegorzowi Drysiowi
– „Sadzony Team”. Najlepszym zawodnikiem finałów
został Bartek Ostrowski – „Huragan” Gniewczyna.
Podczas finałów wystąpił zespół taneczny z Tryńczy oraz
grupa z Rzeszowa z pokazem freestylu piłkarskiego.
Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Tryńczy pod batutą Edwarda Myłka.
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mecz o 5 miejsce „TRAKTOR SYSTEM” –
„SADZONY TEAM” (11:10)
mecz o 3 miejsce „MIX – TEAM” – „GRAMY DLA
CIEBIE” (4:7)
mecz o 1 miejsce „HURAGAN” GNIEWCZYNA –
OLDBOJE GORZYCE (6:1)

I miejsce dla Huraganu
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Przemysław Górski

1/8 PUCHARU POLSKI
Porażka "Górali"
zespołem !

po walce z ekstraklasowym

6 marca br. w hali widowiskowo - sportowej w Tryńczy
odbył się mecz 1/8 Pucharu Polski, w którym miejscowy
„Góral” gościł zespół z ekstraklasy polskiego futsalu,
drużynę „Remedium” Pyskowice. Goście bardzo
poważnie
potraktowali
mecz,
przyjeżdżając
w najmocniejszym składzie. Zdecydowanym faworytem
spotkania byli goście (występują w zawodowej
ekstraklasie, a ich zawodnicy grają tylko w futsal).
Przyjazd drużyny z najwyższej krajowej półki spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem publiczności i na
trybunach trynieckiej hali zjawił się nadkomplet
publiczności, bo aż 400 osób! Przed meczem odbyła się
miła uroczystość, w której pamiątkowe nagrody od wójta
gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha otrzymali zawodnicy
z zespołu Górala U-16 za udział w finałach Mistrzostw
Polski w futsalu. Pierwsza połowa należała do drużyny
gości, którzy swoją przewagę udokumentowali dwoma
trafieniami. "Górale" próbowali szukać swoich szans,
jednak defensywa pyskowiczan spisywała się bez zarzutu.

Dla kibiców przygotowano dodatkowe atrakcje:
rozdawane były kalendarze „Górala” wśród kibiców,
w przerwie losowano nagrody oraz występowały
miejscowe chearlederki.
- Przegraliśmy, nie ma co ukrywać z zespołem lepszym.
Sam fakt, że mogliśmy gościć po raz pierwszy w historii
zespół z ekstraklasy, był dla nas dużym wydarzeniem
i osiągnięciem. Mimo porażki tegoroczne występy
w Pucharze Polski należy ocenić bardzo pozytywnie. Tym
spotkaniem kończymy udany dla naszego klubu sezon
2012/13. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które
pomagają w funkcjonowaniu zespołu, a także naszym
kibicom - informuje prezes i trener „Górala” Robert
Kurosz.
„Góral” Tryńcza - „Remedium” Pyskowice 2-5 (0-2)
bramki: Pietluch 21', Lech 35' - Starowicz 21',30',39' przedłużony rzut karny, Wolny 6', Rymaszewski 11'
„Góral”: Robert Kurosz (38' Mazur Dominik ) - Tomasz
Wojtas (kapitan), Łukasz Gurak, Bartek Ostrowski,
Maciej
Lech
oraz Krystian
Halejcio, Bartłomiej
Poprawa,Krzysztof
Pietluch, Kuba
Słysz, Arkadiusz
Dąbek, Dawid Pigan, Rafał Jagodziński, Karol Flak
Żółte
kartki: Wojtas
11',37'
Groszak
34'
Czerwona kartka: Wojtas 37' - za drugą żółtą
Widzów: 400 !! (nadkomplet)
Przemysław Górski

ANIMATORZY NA ORLIKACH

Po meczu z Remedium Pyskowice

Druga połowa zaczęła się udanie dla miejscowych,
i w 21 min. Krzysztof Pietluch ładnym strzałem po
obrocie zdobył bramkę kontaktową. Goście jednak szybko
odpowiedzieli golem na 1-3, a gdy w 30 min strzelili
czwartą bramkę wydawało się, że emocje się skończą. Nic
bardziej mylnego! Ambitnie grający gospodarze (m.in
zmarnowany przedłużony rzut karny po 6 faulu
zawodników „Remedium”), mimo iż goście mogli kilka
razy podwyższyć wynik w kilku sytuacjach, w 35 minucie
strzelają gola na 2-4 autorstwa Macieja Lecha, a dwie
minuty później pyskowiczanie popełniają 7 faul. Jednak
Bartłomiej Ostrowski minimalnie się myli przy kolejnym
przedłużonym karnym (wcześniej ten sam zawodnik trafia
z wolnego w słupek). W 38 minucie grający trener
miejscowych Robert Kurosz decyduje się na wariant gry
z wycofanym bramkarzem. Mimo usilnych starań nie
udaje się strzelić 3 gola, a w samej końcówce 6 faul
miejscowych na bramkę zamienia zawodnik gości
z przedłużonego karnego i ostatecznie drużyna „Górala”
po walce przegrywa 2-5. Kibice gromkimi brawami
nagrodzili obie drużyny za ciekawe widowisko.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, gmina zatrudniła
animatorów, którzy swoją pracę na „Orlikach” rozpoczęli
1 marca, a zakończą 30 listopada. Animatorzy będą
sprawować dozór nad obiektami, a przede wszystkim
zajmować się propagowaniem sportu w środowisku
lokalnym. Animatorami zostali w:
- Tryńczy – Piotr Misiąg, Gorzycach – Robert Duży
i Arkadiusz Gargas, Gniewczynie Łańcuckiej – Łukasz
Gurak.
Wszyscy animatorzy są osobami zaangażowanymi
w życie sportowe, czynnie uprawiają sport i posiadają
odpowiednie uprawnienia do zajmowania stanowiska.
Środki na wynagrodzenia w 50% pochodzą
z Ministerstwa Sportu, do którego każdego roku gmina
występuje o dofinansowanie. Zapraszamy wszystkich
amatorów sportu do korzystania z obiektów.
Harmonogramy pracy animatorów, jak również regulamin
„Orlika” udostępnione są na tablicach ogłoszeń,
a w przypadku „Orlika” w Gorzycach na stronie
internetowej. Prosimy o zgłaszanie się osób
indywidualnych, jak i zorganizowanych grup w każdym
wieku. Życzymy udanego sezonu sportowego!
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SKARB KIBICA
Zimowa przerwa w rozgrywkach dobiega końca.
Drużyny z terenu gminy biorące udział w rozgrywkach
piłkarskich w klasie okręgowej oraz „A” klasie od ponad
trzech miesięcy przygotowywały się do rundy wiosennej.
Zimowe transfery zwiększyły możliwości zespołów, co
potwierdziły wyniki sparingów. Tak prezentują się nasze
zespoły:
„HURAGAN” GNIEWCZYNA
Strona internetowa: www.huragangniewczyna.idl.pl
Zarząd: Prezes Przemysław Górski, I wiceprezes: Ryszard
Krutysz, II wiceprezes: Łukasz Gurak, sekretarz: Łukasz
Jagieła, skarbnik: Krzysztof Piróg, członkowie zarządu:
Adam Rachfał, Andrzej Hader, Adam Mazgaj, Krzysztof
Kogut, Tomasz Wojtas, trener: Tomasz Wojtas, trener
juniorów: Łukasz Gurak, trener trampkarzy: Wojciech
Gujda, kierownik drużyny: Krzysztof Piróg, gospodarz
obiektu: Dawid Niemiec.
KADRA: Grzegorz Śmiglarski, Dawid Niemiec, Łukasz
Gurak, Kamil Łuczyk, Łukasz Laska, Tomasz Wojtas,
Ryszard Krutysz, Łukasz Jagieła, Jakub Słysz, Piotr
Rachfał, Krzysztof Mirek, , Damian Niemiec, Krystian
Kulpa, Łukasz Wojtas, Henryk Słysz, Mateusz Wojtyna,
Piotr Wojtas, Grzegorz Dryś, Sławek Mirek, Dawid
Wojtas

Dawid Zając, Kamil Gwóźdź, Artur Matusz, Łukasz
Hołub, Karol Siemieniak, Jacek Siemieniak, Jacek
Jagieła, Rafał Jagieła, Jakub Półtorak Arkadiusz Gargas,
Damian Janas, Damian Gliniany, Bartłomiej Jędral,
Grzegorz Sowa .

WISŁOCZANKA TRYŃCZA
Strona internetowa: www.wisloczanka.futbolowo.pl
ZARZĄD: Prezes: Joanna Kot, I wiceprezes: Adam
Wojtyna, II wiceprezes: Mariusz Tołpa, sekretarz:
Aleksander Grabowiec, skarbnik: Łukasz Rzeczyca,
trener: Jacek Cieślak, Trener juniorów: Piotr Misiąg,
trener trampkarzy: Piotr Misiąg, kierownik drużyny:
Mariusz Tołpa, gospodarz obiektu: Mariusz Tołpa
KADRA: Mateusz Rubacha, Ryszard Matyja, Adrian
Stęchły, Artur Stopyra, Adam Wojtyna, Łukasz Brózda,
Marcin Matuszek, Mateusz Buszta, Bartek Danak, Paweł
Mazur, Kamil Kuśnierz, Mirosław Musiał, Rafał Kozioł,
Szymon Jakubiec, Rafał Markowicz, Macina Marcin,
Tomasz Michalik, Mateusz Syk.

SAN GORZYCE
Strona internetowa: www.san.globalpolska.pl
ZARZĄD: Prezes: Daniel Misiło, wiceprezes: Marcin
Trojanowski, skarbnik: Adam Misiło, sekretarz: Eryk
Flak, członek zarządu: Michał Turek, Adam Duży,
Waldemar Drzystek, kierownik drużyny: Dariusz Ficek,
masażysta: Marcin Misiło, gospodarz obiektu: Arkadiusz
Gargas, trener seniorów: Arkadiusz Gargas, trener
juniorów: Marcin Trojanowski, trener trampkarzy:
Damian Gliniany
KADRA: Marcin Trojanowski, Marcin Porębny, Adam
Misiło, Jan Horojdko, Marcin Gałek, Łukasz Pieczek,
Karol Pastuszek, Erwin Flak, Kamil Flak, Patryk Zając,
Karol Machała, Rafał Jagodziński, Michał Jakubiec,
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ZORZA JAGIEŁŁA
Strona internetowa: www.zorzajagiella.futbolowo.pl
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ZARZĄD: Prezes: Grzegorz Drzystek, wiceprezes: Piotr
Chmura, sekretarz: Pruchnicki Rafał, skarbnik: Marcin
Turek, członek zarządu: Wojciech Pruchnicki, Bartłomiej
Lorenowicz, trener seniorów: Adam Łapa, gospodarz
obiektu: Bartłomiej Lorenowicz.
KADRA: Dawid Krupa, Maciej Sęga, Bartłomiej
Karwan, Mariusz Dziedzic, Rafał Pieczek, Waldemar
Szwarczak, Krystian Żaba, Sławomir Turek, Paweł Kulpa,
Kamil Pelc, Damian Pietruś, Piotr Lasek, Sylwester
Jadam, Marcin Turek, Dawid Luch, Lorenowicz, Mateusz
Kapusta, Krzysztof Szewczyk, Robert Rojek, Krzysztof
Majcher, Rafał Pruchnicki, Tomasz Pietruś, Tomasz
Florek, Jakub Hanejko, Kamil Gronowski, Jacek Matyja

Przemysław Górski

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Wójt Ryszard Jędruch oraz Specjalista Doradztwa
Rolniczego PZDR w Przeworsku Zbigniew Gliniak w
dniu 08.03 2013r. zorganizowali wyjazd szkoleniowy dla
rolników na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH-2013 w Kielcach.

i obróbce drewna, ale środki ochrony roślin i lasu przed
szkodnikami oraz zaawansowane systemy informatyczne.

Targi Kieleckie to 600 firm wystawienniczych z całego
świata i 55 tysięcy zwiedzających.
Wiele, z kilku tysięcy prezentowanych maszyn,
to światowe premiery na rynku polskim. Często są one
świadectwem niezwykłego postępu technologicznego.
Rolnicy mieli możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju
seminariach i szkoleniach dotyczących nowoczesnej
agrotechniki i systemów technicznych w chowie
i hodowli zwierząt.

Takie cuda techniki można było oglądać na targach.

Grupa 55 trynieckich rolników uczestniczyła w targach
i szkoleniach. Organizacja wyjazdu szkoleniowego miała
na celu zapoznanie naszych rolników z najnowszymi
osiągnięciami technicznymi w polskim rolnictwie
i z tendencjami rozwojowymi.
Dobra współpraca wójta gminy Ryszarda Jędrucha
z PZDR w Przeworsku i otwartość na potrzeby
szkoleniowe
rolników zapewne przyniesie wiele
pozytywnych rezultatów i „uzbroi” ich w odpowiedni
zasób wiedzy specjalistycznej.
Było co oglądać

PZDR Przeworsk

W tym samym czasie odbywają się Targi Przemysłu
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi „LASEXPO”. Na wystawie prezentowane są nie tylko
narzędzia i maszyny wykorzystywane w transporcie
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JARMARK W MILLENIUM HALL
kwiaty z bibuły, ozdoby wielkanocne. Można było też
zasmakować wyrobów sztuki kulinarnej w wykonaniu
gospodyń z Ubieszyna.
Dla zainteresowanych instruktorka Zofia Sokół
przeprowadziła warsztaty zdobienia pisanek. Jarmark był
świetną
okazją
do
zareklamowania
tradycji
wielkanocnych i dorobku kulturalnego naszej gminy.
Przemysław Górski

TERAZ KOBIETY

Wystawa rękodzieła

Przez dwa dni gminę Tryńcza podczas Wielkanocnego
Jarmarku w centrum handlowym Millenium Hall
w Rzeszowie reprezentowali twórcy ludowi, koło
gospodyń wiejskich z Ubieszyna i LGD „Kraina Sanu”, a
także zespoły działające przy TCK: „Dolanie” Kapela
Ludowa z Gniewczyny, „Jagiellanie”, „Śpiewające
Zośki”, „HIT” z Gorzyc, „H&Z”.

W piątek 22 marca w MDK w Przeworski odbyła się
II
Konferencja
pt.
„Teraz
Kobiety”,
w której wzięły udział mieszkanki gminy. Honorowy
patronat nad imprezą sprawował Mirosław Karapyta
Marszałek Województwa Podkarpackiego. Konferencja
składała się z dwóch sesji. W pierwszej części mowa była
o kobietach w liczbach, tj. o zatrudnieniu w powiecie.
W drugiej części zaprezentowały się kobiety aktywne.

Koncert „Śpiewających Zosiek”

Zgodnie z ideą Jarmarku na sprzedaż zostały
wystawione wyroby rękodzielnicze: serwety, rzeźba,

Degustacja potraw przez komisję

Goście, min. poseł Jan Bury, przekonywał, że siłą
napędową różnych grup społecznych jest zrzeszanie się
w stowarzyszenia. Imprezą towarzysząca był konkurs na
tradycyjny produkt regionalny pn. „ Przeworski Smak”,
w którym udział wzięły panie z KGW z Ubieszyna.
Zaprezentowały
produkt
o
nazwie
„proziaki”,
za co otrzymały nagrodę. Dodatkowo pokazywano, jak
profesjonalnie
zrobić makijaż, można było sobie
przebadać skórę, zaczerpnąć porad kosmetyczek i optyka.
Beata Tołpa
Stoisko KGW z Ubieszyna
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