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Składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom,
które zaangażowały się w niesienie pomocy
pokrzywdzonym
przez
gradobicie
mieszkańcom
Ubieszyna, Wólki Małkowej, Wólki Ogryzkowej,
Tryńczy i Głogowca, a w szczególności strażakom
z jednostek OSP z Tryńczy, Ubieszyna, Gorzyc,
Gniewczyny Łańcuckiej i Jagiełły pod dowództwem
komendanta gminnego OSP Tadeusza Jakubca i zastępcy
komendanta gminnego OSP Leszka Flaka. Podziękowania
kieruję również pod adresem komendanta Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku Janusza Flaka
i komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Piotra Białego, a także dyrektora Rejonu Energetycznego
w Jarosławiu Dariusza Jędruszczaka.
Dziękuję również Alicji Wosik - wicewojewodzie
podkarpackiemu, Zbigniewowi Kiszce - staroście
przeworskiemu, Wiesławowi Kubickiemu - wójtowi
Gminy Zarzecze za zrozumienie i okazaną pomoc
oraz firmom, które dostarczyły w ilościach hurtowych
plandeki, tj. Agroma Sieniawa, Tadeuszowi Gochowi
z Majdanu Sieniawskiego, Kazimierzowi Kojdrowi
z Chałupek Dębniańskich i Dariuszowi Kasprowi.
Podziękowania kieruję również do sołtysów Marii
Kluczkowskiej z Ubieszyna, Heleny Mazur z Wólki
Ogryzkowej, Stanisława Gliniaka z Tryńczy, Stanisława
Żugaja z Wólki Małkowej, a także radnych Stanisława
Kosturka i Heleny Dużej za pomoc mieszkańcom.
Pragnę również podziękować Zbigniewowi Koba,
dyrektorowi Oddziału TUW z Jarosławia i Marii Gurak,
agentowi ubezpieczeniowemu za sprawne szacowanie
szkód.
Dziękuję też pracownikom Komunalnego Zakładu
Budżetowego
i
pracownikom
zatrudnionym
w ramach prac społecznie - użytecznych za
uporządkowanie terenów po gradobiciu, jak również
pracownikom Urzędu Gminy Tryńcza.
Ryszard Jędruch
Wójt Gminy
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SZANOWNI PAŃSTWO !

Spotkanie z Arturem Misiewiczem z firmy TÜV Rheinland po zakończonym audycie w Urzędzie Gminy.

Połowa roku, którą mamy za sobą, pozwala
na ocenę podejmowanych działań. Z satysfakcją mogę
przyznać, że nabierają tempa zaplanowane inwestycje.
Jedną z najważniejszych jest rozbudowa kanalizacji
w Gniewczynie Łańcuckiej. Po zakończeniu prac nasza
gmina będzie skanalizowana w całości, a tym samym
proekologiczna. Z całą pewnością uregulowanie
gospodarki wodno - ściekowej przyczyni się nie tylko do
rozwoju gminnej infrastruktury, ale także podniesie
komfort życia mieszkańców. Pod tym względem jesteśmy
liderem wśród ościennych gmin.
Gminne inwestycje są możliwe dzięki pozyskiwanym
środkom zewnętrznym. To kolejne ogłaszane konkursy
powodują, że rodzą się nowe pomysły na nowe
inwestycje, czego przykładem jest pozyskanie pieniędzy
na termomodernizację obiektów komunalnych. Przetarg
na wykonanie tego zadania został ogłoszony
i liczymy, że szkoły i WDK zyskają nie tylko na
wyglądzie, ale będą jeszcze bardziej funkcjonalne poprzez
oszczędności w ogrzewaniu.
Od wiosny koncentrujemy nasze działania na budowie
i poprawie nawierzchni dróg gminnych, wyłonieni
w przetargach wykonawcy realizują powierzone zadania .
W poszczególnych miejscowościach wspólnie z sołtysami
zgodnie z ustalonym planem powstają odcinki dróg
w ramach środków z funduszy sołeckich. Przybywa też
nowych chodników, zwłaszcza przy ruchliwych drogach
powiatowych i drodze wojewódzkiej, gdzie zachodzi duże
zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Kontynuujemy
budowę chodnika w Gniewczynie Łańcuckiej- Zakręciu.
W dalszym ciągu, współpracując z Powiatowym
Urzędem Pracy w Przeworsku, tworzymy stanowiska
pracy, dając możliwość zatrudnienia na okres

stażu kilkudziesięciu pracowników zamieszkujących
naszą gminę. Wszyscy oni wykonują określone prace,
głównie porządkowe i konserwatorskie. Organizujemy
też, współpracując z sołtysami i radnymi, prace
społecznie- użyteczne dla osób korzystających z zasiłków
GOPS. Naszym celem jest poprawa estetyki terenów
wiejskich, a także przywracania ich funkcjonalności.
Początek lipca to czas wakacji. Zakończył się rok
szkolny, zatem dzieci i młodzież rozpoczynają okres
letniego wypoczynku. Stąd zachęcamy do korzystania
z całej bazy sportowej, głównie boisk zarówno tych
do piłki nożnej jak i piłki plażowej, które powstały
w Gniewczynie na stadionie Huraganu i w Tryńczy.
Zatrudnieni na Orlikach animatorzy zapraszają
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Ze swoją ofertą wychodzi też Gminna Biblioteka
Publiczna, propagując wspólnie z Krainą Sanu LGD
ciekawą formę ruchu, jaką jest nornic walking.
W ostatnim czasie zawiązało się w poszczególnych
miejscowościach kilka grup regularnie uprawiających
tę dyscyplinę.
Również Trynieckie Centrum Kultury proponuje wiele
ciekawych imprez o zasięgu nie tylko gminnym pod
hasłem „Lato w Gminie Tryńcza”, ale i lokalnym, jak
choćby Przegląd Piosenki Biesiadnej. Z inicjatywą
organizacji imprez wyszli także sołtysi i Koła Gospodyń
Wiejskich. Zatem zapraszam wszystkich do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych w naszej
gminie.
Życzę mieszkańcom gminy
letniego wypoczynku.
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oraz gościom udanego
Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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AUDYT ZAKOŃCZONY POZYTYWNIE
14 czerwca br. w urzędzie gminy przeprowadzony
został II audyt w nadzorze, zgodnie z normą ISO
9001:2008. Audytor Artur Misiewicz z firmy TÜV
Rheinland oceniał usługi realizowane przez referat
organizacyjny, m.in. rozpatrywanie skarg i zażaleń,
zarządzanie personelem, szkolenia i ocenę okresową
personelu oraz referat inwestycji w zakresie zakupów
i oceny dostawców, a także dokumentację systemu
zarządzania jakością prowadzoną przez pełnomocnika ds.
ISO. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, co
potwierdza, że urząd działa zgodnie z wymogami normy
oraz ustanowionymi procedurami. Audytor po raz kolejny
wysoko ocenił działalność wójta gminy, jak i całego
urzędu w zakresie świadczenia usług dla klienta.
– Mimo, że system zarządzania jakością funkcjonuje
w naszym urzędzie od 8 lat, to z każdym rokiem staramy
się realizować go w jak najszerszym zakresie, aby jakość
naszych usług była na najwyższym poziomie- twierdzi
Krystyna Penkal, kadrowa w Urzędzie Gminy Tryńcza.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków w Biurze Obsługi Klienta

Bogusława Kornak

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
28 maja br. na sesji Rady Gminy Tryńcza radni
głosowali nad absolutorium za wykonanie budżetu.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, najpierw zapoznali
się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tryńcza.
Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowe oraz opinia RIO były wcześniej przedmiotem
obrad poszczególnych komisji.
- Na uwagę zasługuje wysoki poziom wykonania,
zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków,
a także pozyskane środki zewnętrzne-powiedział

przewodniczący Komisji Budżetu-Antoni Rzeczyca.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu, udzielając wójtowi Ryszardowi Jędruchowi
absolutorium za 2012 r.
Jest to jedna z najważniejszych decyzji, obok
uchwały budżetowej, podejmowanych przez Radę Gminy
w ciągu roku. Wójt podziękował radnym za udzielone
absolutorium, zapewniając jednocześnie, że będzie nadal
dokładał wszelkich starań na rzecz rozwoju naszej
gminy.
Realizacja budżetu za 2012r.
przedstawia się następująco:
wykonanie
dochodów
93,21% w stosunku do planu,
natomiast wydatków 93,91%,
-budżet
zamknął
się
nadwyżką 1 658 434,62 zł,
-spełnione zostały wymogi
określone
w
ustawie
o finansach publicznych, tzn.
wykonane wydatki bieżące są
niższe
od
wykonanych
dochodów bieżących, a także
relacja łącznej kwoty długu
do wykonanych dochodów
wynosi
15,63%
przy
dopuszczalnym
wskaźniku
60% .
Teresa Wielgos

Wykres obrazuje zrealizowany budżet za rok ubiegły .
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KIERUNKI PRACY RADY GMINY
Rada Gminy w Tryńczy na sesji w dniu 23 kwietnia
br. wysłuchała informacji wójta gminy o stanie dróg po
okresie zimowym oraz zapoznała się z planem ich
remontów. W tym roku planowane są prace społecznie użyteczne z udziałem bezrobotnych. Rada Gminy
pozytywnie zaopiniowała działania związane z poprawą
nawierzchni dróg, jak również zaaprobowała zakres prac
porządkowych prowadzonych w gminie. Od początku
kwietnia Rada Gminy
podjęła 6 uchwał, m. in.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu na budowę chodników przy drodze
powiatowej w Gniewczynie Łańcuckiej – Zakręciu,
przeznaczając na ten cel po 500 tys. zł w roku 2013
i 2014. Budowane będą również chodniki przy drogach
powiatowych, tj. Tryńcza-Wólka Małkowa, Jagiełła
przez wieś i Gorzyce-Sieniawa. Natomiast na ostatniej
sesji Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup
nieruchomości gruntowych w Tryńczy, Gniewczynie
Łańcuckiej i Gorzycach na potrzeby gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
uchwały dotyczące
przedłużenia umowy na dzierżawę pomieszczeń
w budynku Trynieckiego Centrum Kultury na usługi
i w Gorzycach w budynku po byłej lecznicy dla zwierząt.
Udzielono także pomocy rzeczowej dla Województwa
Podkarpackiego na opracowanie projektu budowy ścieżki
rowerowej w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej przy
drodze wojewódzkiej. Intensywnie
pracowały
poszczególne komisje. Oprócz opiniowania projektów
uchwał, członkowie Komisji ds. Rolnictwa i ds. Opieki
Społecznej włączyli się w akcję usuwania skutków
gradobicia. W pierwszej kolejności komisje dokonały
oceny
rozmiarów
klęski
w
poszczególnych
gospodarstwach i podjęły stanowisko dotyczące pomocy
finansowej, rzeczowej i usługowej dla najbardziej
poszkodowanych rodzin. W kwietniu odbyły się
również we wszystkich sołectwach gminy zebrania
wiejskie, na których dokonano podsumowania realizacji
zadań za I kwartał br. oraz nakreślono plany dalszej ich
realizacji. Ponadto zapoznano mieszkańców z zadaniami
związanymi z wprowadzaniem nowych zasad gospodarki
śmieciowej i usuwania eternitu.
Natomiast w maju
praca Rady koncentrowała się wokół oceny wykonania
budżetu oraz realizacji zadań gospodarczych przez
wójta gminy w 2012 r. będących podstawą do udzielenia
wójtowi absolutorium.
Wszystkie komisje Rady Gminy na czele z Komisją
Rewizyjną oraz ds. Budżetu i Finansów przeanalizowały
realizację zaplanowanych zadań, dokonały pozytywnej
oceny. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna wystąpiła
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi
absolutorium.
Rada Gminy w czasie dwuletniego okresu swojej
działalności zajmowała się wieloma istotnymi dla
społeczeństwa i gminy sprawami.

Do jednych z najważniejszych zaliczyć należy
wydzielanie funduszy sołeckich dla poszczególnych wsi
na realizację ich potrzeb. Wytypowała wieś Ubieszyn
i Gorzyce do udziału w Podkarpackim Programie
Odnowy Wsi. Bardzo ważnym zadaniem dotyczącym
bezpośrednio wszystkich mieszkańców gminy jest
gospodarka śmieciowa w gminie oraz usuwanie azbestu.
Przyjęte zostały w tym zakresie stosowne uchwały
i programy działania.

Obrady Rady Gminy

Rada uchwaliła też stawki podatków i opłat, budżet
gminy, podejmowała również uchwały związane
z wzięciem kredytu, udzielania pomocy finansowej
powiatowi na realizację zadań drogowych w gminie oraz
innym podmiotom na realizację ich statutowej
działalności,
sprzedaży
i
nabywania
działek,
funkcjonowania oświaty, kultury i sportu, opieki
społecznej, ładu, bezpieczeństwa, zdrowia i porządku
publicznego. Od początku kadencji odbyło się 33 sesje,
w tym 5 nadzwyczajnych i 2 wyjazdowe. Podjęła 275
uchwał. Średnia frekwencja radnych na sesji wynosiła
88%. Aktywnie również pracowały stałe komisje rady
gminy, które analizowały oraz opiniowały przedkładane
przez wójta gminy projekty uchwał. Ogółem komisje od
początku kadencji spotkały się na 58 posiedzeniach,
przeprowadziły 12 kontroli. Średnia frekwencja radnych
na spotkaniach roboczych komisji wyniosła 81 %.
Na ostatniej sesji przyjęła stanowisko w sprawie realizacji
inwestycji gminnych prowadzonych w latach 2000- 2009
w zakresie budowy kanalizacji . Rada Gminy Tryńcza
oświadczyła, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w
Uchwale Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2003 r. nr
X/87/03 w sprawie zasad dobrowolnego udziału
mieszkańców
w
realizacji
gminnych
zadań
inwestycyjnych dotyczących kanalizacji w Gminie
Tryńcza. Stwierdziła, że podejmowane wówczas
działania były powszechnie akceptowane przez
mieszkańców, czego dowodem było poparcie tej
inwestycji na zebraniach wiejskich.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Edward Wiecheć
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REMONTUJEMY DROGI GMINNE
Gmina Tryńcza w każdym roku przeznacza spore
środki na modernizację sieci dróg gminnych, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich
użytkowników. Staramy się także wykorzystać wszelkie
środki zewnętrzne, które mogą być przeznaczone
na remonty dróg, aby ich zakres był jak największy.

dojazdowych do gruntów rolnych” w Gorzycach – 860
mb, Tryńczy- 430 mb i Ubieszynie - 450 mb.

Od kwietnia br. trwają remonty dróg na terenie naszej
gminy. Modernizacja dróg gminnych prowadzona jest
w ramach Funduszu Sołeckiego, w ramach usuwania
skutków powodzi oraz w ramach I etapu przetargu na
remont tych dróg. Pierwsze dwa zadania realizuje
Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych z Grodziska
Dolnego, zaś ostatnie zadanie firma SKANSKA.

Ubieszyn – koło WDK

Droga powodziowa Głogowiec – Kraszaki

-Teraz jazda tą drogą, to sama przyjemność. Oby jak
najwięcej było takich dróg – przyznaje Tadeusz Wlazło,
mieszkaniec Głogowca.
Tabela
przedstawia
ilość
dróg
gminnych
wyremontowanych w poszczególnych miejscowościach
w 2013 roku /stan na czerwiec/.
l.p.

Miejscowość

Długość
wyremontowanych dróg
[mb]
915

1.

Głogowiec

2.

Gniewczyna Łańcucka

1480

3.

Gniewczyna Tryniecka

820

4.

Gorzyce

837

5.

Jagiełła

730

6.

Tryńcza

1048

7.

Ubieszyn

370

8.

Wólka Małkowa

205

9.

Wólka Ogryzkowa

655

Wólka Ogryzkowa – ul. Leśna

Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dotację
w wysokości 160 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego,
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych.

Łączna długość wyremontowanych dróg to 7 060 mb.
Przygotowujemy również przetargi na remont dróg
w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg
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Gniewczyna Łańcucka- Zawisłocze – ul. Leśna
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Do realizacji przygotowywany jest także przetarg
na remont trzech dróg gminnych w Jagielle: Niechciałki
na dł. 995 mb, do zlewni mleka na dł. 500 mb oraz do lasu
– 800 mb. Wartość kosztorysową zadania oszacowano na
kwotę 924 tys. zł, przy czym gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku otrzymamy dotację
pokrywającą połowę kosztów tego zadania.

W TROSCE
O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH
Podobnie jak sieć dróg, systematycznie rozwija się
w naszej gminie także sieć tras dla pieszych. Budowa
chodników to jeden z priorytetów inwestycyjnych,
ponieważ zależy nam, by mieszkańcy mogli
się
bezpiecznie poruszać wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg.
Tabela obrazuje lokalizację i długość wybudowanych
chodników.
l.p

Miejscowość

Lokalizacja

1.

Gniewczyna

wzdłuż drogi
wojewódzkiej
i dróg
powiatowych
wzdłuż drogi
wojewódzkiej
i drogi gminnej

Łańcucka

2.

Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce

3.
Jagiełła

Droga łącząca Jagiełłę z Niechciałkami

-Remont tych dróg jest potrzebny, dlatego, cieszę się,
że jeszcze w tym roku powstanie nowa nawierzchnia –
przyznaje Franciszek Pusztuk.

4.
Tryńcza
5.
Ubieszyn
6.
7.
8.

wzdłuż drogi
krajowej i drogi
powiatowej
wzdłuż drogi
powiatowej
wzdłuż drogi
krajowej,
wojewódzkiej
i dróg gminnych
wzdłuż drogi
wojewódzkiej

Wólka
Małkowa

wzdłuż drogi
wojewódzkiej

Wólka
Ogryzkowa

wzdłuż drogi
krajowej

Długość

5, 47 km

2, 29 km

2, 60 km
0, 35 km
4, 48 km

1, 75 km
2, 19 km
0, 72 km

Łączna długość sieci chodników na terenie gminy wynosi
obecnie 19,85 km.

Gniewczyna Tryniecka
z ul. Wspólną

–

droga

łącząca

drogę

wojewódzką

W związku z przekwalifikowaniem dróg dojazdowych
na drogi gminne, będziemy realizować kolejne remonty
w celu podniesienia standardu tych dróg, a jest ich
aż 54 odcinki.
Tomasz Penkal
s
ł
Chodnik w aGniewczynie Łańcuckiej - Zakręcie
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W ramach porozumienia przejęliśmy od Powiatowego
Zarządu Dróg zadania na wykonanie kolejnych odcinków
chodników, w Jagielle – 350 mb, w Gorzycach – 200 mb
oraz w Tryńczy – 400 mb.

Chodnik do stadionu „Huraganu”

Ponadto kontynuowana będzie budowa chodnika przy
drodze powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa
w km 2+600 do km 4+300. Zakres przewidziany do
realizacji w 2013 roku obejmuje prace na kwotę 500 tys.
zł. Termin wykonania robót przewidziany jest
do 30 września br. Pozostała część chodnika będzie
wykonana do 29 sierpnia 2014 roku.
Jego długość wynosi 1700 m. Obecnie Powiatowy Zarząd
Dróg, po ogłoszonym przetargu, ocenia złożone oferty.
Do realizacji tego zadania zgłosiło się 13 wykonawców.
Całość prac finansowana będzie z budżetu gminy
Tryńcza.
- Budowa chodnika na tym odcinku to trafiona
i potrzebna inwestycja. Ruch tutaj jest bardzo duży,
a chodnik może zapobiec wypadkom z udziałem pieszych
- podkreśla sołtys Roman Kozyra.
Diagram przedstawia proporcje wybudowanych chodników przy
kategoriach dróg

Droga Krajow a
Droga Wojew ódzka
Drogi Pow iatow e
Drogi Gm inne

W miarę możliwości finansowych do realizacji
przygotowywane będą kolejne projekty rozbudowy sieci
chodników, aby stale zwiększać bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy.

WYKORZYSTUJEMY
UNIJNE PIENIĄDZE
Od kilku już lat nasza gmina z pomocą funduszy
unijnych inwestuje w poprawę funkcjonalności oraz
wygląd zewnętrzny budynków komunalnych, w tym
budynków użyteczności publicznej. Najważniejszym
kryterium jest poprawa infrastruktury energetycznej
w tych budynkach poprzez wykonanie docieplenia ścian
zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Wykonanie takiego zakresu prac przyczynia
się do znacznego ograniczenia kosztów związanych
z ogrzewaniem.
W tym celu w sierpniu złożyliśmy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”, a zakres
projektu obejmuje termomodernizację 9 budynków,
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. Wniosek
został wysoko oceniony przez komisję konkursową
i w chwili obecnej przygotowywane są dokumenty
wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie.
- Cieszę się, że dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko
funkcjonalność obiektu, ale także jego estetyka. Dom
kultury to miejsce spotkań mieszkańców naszej wsi,
dlatego musimy dbać o to, aby służył nam jak najdłużej –
podkreśla Jolanta Zalot, sołtys Głogowca.
Wnioskowaliśmy także do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości
i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie
Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki
dydaktyczne i rozbudowę Zespołu Szkół w Tryńczy
o obiekt wielofunkcyjny”. Obecnie projekt przeszedł
pozytywną ocenę merytoryczną, zdobywając 88,13
punktów na 100 możliwych.
Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje budowę
wielofunkcyjnego obiektu, zakup tablic interaktywnych,
tabletów dla uczniów z Zespołów Szkół w Gorzycach
i Gniewczynie Łańcuckiej. Zadanie realizowane jest
w ramach działania „Infrastruktura edukacyjna –
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013”, a całkowita wartość
projektu wynosi ponad 2,5 mln zł.
-Myślę, że będziemy jedną z nielicznych gmin, której
szkoły będą mogły pochwalić się tak nowoczesnym
zapleczem dydaktycznym. Realizacja tego projektu
umożliwi
nauczycielom
prowadzenie
procesu
edukacyjnego w sposób interesujący przyznaje
Zygmunt Kulpa, dyrektor ZS w Tryńczy.

Tomasz Penkal
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Michał Rybak

ROZBUDOWA SIECI
Trwają prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej
w Gniewczynie Trynieckiej i Gniewczynie Łańcuckiej „Zawisłocze”. Wykonawcą zadania jest Usługowy Zakład
WOD-KAN-GAZ Józef Lis z Gorliczyny, który został
wyłoniony w ramach przetargu spośród dziewięciu
oferentów.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gniewczynie - Zawisłoczu

Zakres rzeczowy do wykonania to 5 285 mb sieci
grawitacyjnej,
5757
m
kolektora
tłocznego,
9 przepompowni wraz z przepięciem i włączeniem
do istniejącej już sieci wodociągowej o długości

1271 m. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na
koniec listopada 2013 r., a jej koszt wyniesie 1 mln 388
tys. zł.
Jest to ostatni fragment sieci do wykonania, a gmina
będzie już skanalizowana w całości.
Rozwój
inwestycyjny i ruch budowlany wymaga stałej rozbudowy
sieci wod-kanalizacyjnej w każdej miejscowości. Obecnie
trwa rozbudowa w Gorzycach, Gniewczynie i Wólce
Ogryzkowej, którą
realizuje
Komunalny Zakład
Budżetowy. Mając na uwadze poprawę jakości
świadczonych usług, dbałość o środowisko oraz
sprostanie wymogom prawa, gmina podjęła działania
zmierzające do rozbudowy oczyszczalni ścieków
i modernizacji ujęcia wody. W tym celu została podpisana
umowa z firmą JANRES z Rzeszowa na opracowanie
koncepcji rozbudowy oczyszczalni z terminem wykonania
do końca czerwca br. Proces oczyszczania będzie oparty
na osadzie czynnym. Zmiana będzie polegała na adaptacji
istniejącego reaktora wielofunkcyjnego na komorę
uśredniającą ścieki po oczyszczeniu mechanicznym, dwie
komory napowietrzane osadu czynnego i komorę
stabilizacji tlenowej osadu. Stopień mechanicznego
oczyszczania ścieków surowych zostanie wzbogacony
o stację sito-piaskownika. Oczyszczalnia wyposażona
będzie w prasę do odwadniania osadu i higienizację
wapnem. Całość procesów będzie monitorowana
i sterowana elektronicznie. Kolejnym krokiem będą prace
projektowe związane z realizacją koncepcji i uzyskanie
pozwoleń na budowę. Przygotowanie projektów pozwoli
gminie na występowanie o środki zewnętrzne w nowych
naborach na lata 2014- 2020.

Stan sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy:
Sieć wodociągowa

Echa znad Sanu i Wisłoka

9

Sieć kanalizacyjna

Tomasz Penkal

* - przepompownie przydomowe

PRZYBYWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W ostatnich czterech latach w naszej gminie zauważa
się dużą aktywność inwestycyjną w poszczególnych
miejscowościach. W latach 2009-2013 ( stan na dzień
10 czerwca 2013) zarejestrowano łącznie 310 wniosków
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu
publicznego. Postępowanie o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dotyczyło 286 spraw, natomiast
24 wniosków to decyzje celu publicznego. Warunki
zabudowy
dotyczą
głównie
budownictwa
mieszkaniowego i zagrodowego, rozbudowy stacji paliw,
budowy wytwórni mas bitumicznych, budowy zakładu

opieki lekarskiej, zakładu „ Zielona Energia ” oraz
wydawane są decyzje celu publicznego w zakresie
rozbudowy infrastruktury technicznej dla potrzeb
uzbrojenia nowych terenów do zabudowy. Decyzja
o warunkach zabudowy określa również warunki podziału
geodezyjnego, o które występuje inwestor. Ilość działek
powstałych
w
wyniku
dokonanych
podziałów
geodezyjnych prognozuje nasilenie ruchu budowlanego,
co wiązać się będzie
rozbudową dróg oraz sieci
infrastruktury komunalnej.

Diagram przedstawia ilość wydanych decyzji na budowę w ostatnich 5-ciu latach.

Tabela obrazuje ilość nowych budynków powstałych w latach 2009-2013.

Miejscowość

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013
Stan:10-06-

(w
ostatnich 5ciu lat )

Gniewczyna Łańcucka

15

20

23

8

4

70

Gniewczyna Tryniecka

6

11

6

8

_

31

Głogowiec

1

4

1

1

7

Gorzyce

11

16

17

14

4

62

Jagiełła

7

10

5

9

3

34

Ubieszyn

5

6

8

6

3

28

Tryńcza

12

5

16

19

5

57

Wólka Ogryzkowa

2

5

1

6

_

14

Wólka Małkowa

2

1

2

2

_

7

Razem

61

78

78

73

20

310
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PLANOWANE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W 2013 ROKU PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Lp

Planowana kwota
wydatków w PLN

Nazwa zadania

Planowana kwota
dotacji w PLN

Środki własne w PLN

(źródła zewnętrzne)

1

Remont dróg gminnych w ramach FOGR

200 000,00

160 000,00

40 000,00

2

Remont dróg gminnych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Jagiełła

956 414,00

478 207,00

478 207,00

3

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Droga
Głogowiec Kraszaki

120 000,00

100 000,00

20 000,00

4

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom

151 898,00

151 898,00

0,00

5

Poprawa infrastruktury energetycznej
(pomoc finansowa w ramach RPO)

1 729 201,00

1 311 945,00

417 256,00

6

Usuwanie azbestu

87 342,00

87 342,00

0,00

7

Publikacja albumu "TURKI" - straże grobowe
w Gminie Tryńcza- dokumentacja zwyczaju.

27 525,00

18 340,00

9 185,00

8

Projekt "Edukacyjny ogródek astronomiczny
w Tryńczy"

23 290,00

15 861,28

7 428,72

9

Projekt "Wielokulturowe spotkania biesiadne"

22 998,54

14 958,40

8 040,14

23 062,50

15 000,00

8 062,50

Podniesienie jakości i warunków kształcenia
11 w ZS na terenie Gminy Tryńcza
(pomoc finansowa ramach RPO)

1 654 000,00

675 000,00

979 000,00

Wypłata świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych, zasiłki stałe, specjalistyczne
12 usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe, wieloletni
program " Pomoc państwa w zakresie
dożywiania".

4 133 370,00

3 810 620,00

322 750,00

173 458,00

155 245,00

18 213,00

1 213 765,00

1 213 765,00

0,00

1 415 735,00

867 000,00

548 735,00

172 452,00

163 829,00

8 623,00

428 470,00

180 000,00

248 470,00

12 532 981,04

9 419 010,68

3 113 970,36

10 Projekt "Festiwal smaków regionalnych"

13

Projekt "Czas na aktywność w Gminie
Tryńcza"

14 Projekt wykluczenie cyfrowe
15

Budowa kanalizacji Gniewczyna
(pomoc finansowa w ramach RPO)

16

Projekt Polska Słowacja "Tradycje i smaki
Pogranicza"

Budowa boisk wielofunkcyjnych Głogowiec,
17 Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa
(pomoc finansowa w ramach PROW)
Razem
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REMONTUJEMY OBIEKTY
Komunalny
Zakład Budżetowy przystąpił do
wykonywania prac remontowo - budowlanych według
wcześniej przygotowanego harmonogramu. W ostatnim
kwartale prace prowadzone były głównie na obiektach
sportowych.
W Gorzycach kontynuowaliśmy
modernizację
całego stadionu Ludowego Klubu Sportowego „San”. Na
trybunach zamontowane zostały krzesełka plastikowe dla
kibiców. Na budynku szatni wykonano nowy dach,
ściany ocieplono i wykonano elewację. Wymieniono
także wszystkie okna oraz drzwi wejściowe. Przed
szatnią, obok grzybka, powstaną miejsca parkingowe.
-Prace remontowe na naszym stadionie sprawiły,
że wreszcie mamy obiekt na miarę wyższych klas
rozgrywkowych. Chciałem w imieniu klubu za to bardzo
serdecznie podziękować władzom gminy - mówi Daniel
Misiło, prezes LKS „San” Gorzyce.

Wykonywanie odwodnienia na ul. 3 Maja w Tryńczy

Władysław Tytuła

PORZĄDKI W GMINIE
Po wydłużonym okresie zimowym,
pracownicy
Zakładu Komunalnego przystąpili do wykonywania prac
estetyczno- porządkowych. W pierwszej kolejności
wysprzątano
wszystkie
chodniki,
umyto
16 przeszklonych wiat przystankowych wzdłuż drogi
krajowej i wojewódzkiej. Natomiast w
Głogowcu
odmalowano 2 metalowe przystanki, a w Ubieszynie
4 przystanki.

Stadion w Gorzycach po remoncie

Kolejnym modernizowanym obiektem było boisko
sportowe LKS „Wisłoczanka” w Tryńczy, gdzie
wykonane zostało ogrodzenie z siatki metalowej. Dzięki
tym pracom stadion nabrał estetycznego wyglądu i jest
zabezpieczony przed aktami wandalizmu.
W przyszłości planowane jest zamontowanie na
istniejących wałach w Tryńczy kilkudziesięciu siedzisk
plastikowych oraz wiat dla zawodników rezerwowych
w Tryńczy i Jagielle.
Zakład Budżetowy prowadził również inne prace
polegające min. na budowie chodników wzdłuż
istniejących dróg. Całość zadania podzielona jest na kilka
etapów. W pierwszej kolejności przebudowano
ulicę
3-go Maja w Tryńczy, wzdłuż której wybudowano
odcinek chodnika z kostki betonowej, drogę odwodniono,
wykonując kanalizacje deszczową, a całość zakończono
położeniem na jezdni nowej nawierzchni asfaltowej.
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Pomalowany przystanek w Ubieszynie

W dalszym ciągu wycinane były zakrzaczenia wzdłuż
dróg
w celu poprawy bezpieczeństwa. Dokonano
przeglądu, napraw i malowania znaków drogowych przy
naszych drogach we wszystkich sołectwach. W miejscach
najczęściej uczęszczanych
zamontowano dodatkowe
kosze na śmieci. Na bieżąco teren gminy jest
monitorowany
przez pracowników, a wszelkie
zauważone zniszczenia są niezwłocznie naprawiane.
Oprócz prac planowanych wystąpiły niespodziewane
zdarzenia. Do jednego z nich doszło podczas wichury
w dniu 3 maja.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Przy usuwaniu skutków tejże burzy pomagali również
nasi pracownicy, wykonując różnorodne zadania zlecone
przesz sztab kryzysowy.
Władysław Tytuła

PIELĘGNUJEMY ZIELEŃ
Do zadań
Zakładu Komunalnego należy
pielęgnowanie tzw. terenów zielonych, na które składają
się min. skwery, rabatki, place gminne. Rodzaj prac
zależy od pory roku. W okresie wiosennym
przygotowujemy grunty pod nasadzenia zieleni.

LIKWIDACJA SKUTKÓW
GRADOBICIA
3 maja br. w godzinach popołudniowych przez
Ubieszyn, Wólkę Małkową, Wólkę Ogryzkową, Tryńczę,
Głogowiec przeszła gwałtowna burza gradowa,
powodując ogromne zniszczenia. Grad wielkości piłek
tenisowych uszkodził przede wszystkim dachy budynków
mieszkalnych, gospodarczych, wyrządził spustoszenie
w mieniu ruchomym, tj. samochodach i uprawach
polowych. Ucierpiała też infrastruktura drogowa,
przepusty i chodniki.

Krzewy i kwiaty sadzone są na rabatach we
wszystkich miejscowościach. Wzorem lat ubiegłych
posiano także kwiaty wzdłuż chodników. Szczególną
uwagę zwracamy na rondo w Tryńczy, które jest
wizytówką naszej gminy, dlatego kilkakrotnie w ciągu
roku zmieniamy szatę roślinną oraz na bieżąco go kosimy
i sprzątamy.
W maju br. rozpoczął się sezon koszenia traw.
Pracownicy zakładu na bieżąco
koszą,
zarówno
kosiarkami ręcznymi, jaki i mechanicznymi, place,
pobocza dróg i chodników, stadiony LKS – ów. Dzięki
systematycznym działaniom z każdym rokiem poprawia
się estetyka gminy. Efekty naszej pracy widoczne są
właśnie
teraz,
kiedy
wszystko
kwitnie
i zieleni się.

Nowe sadzonki kwiatów na rondzie

- W waszej gminie zawsze jest coś niezwykłego, nawet
kwiaty rosną przy chodnikach - mówi mieszkaniec
Leżajska.
Aleksander Grabowiec

Jeden z uszkodzonych przez burzę domów w Ubieszynie

Z pomocą poszkodowanym mieszkańcom Ubieszyna
natychmiast ruszyli strażacy z jednostek OSP
z Ubieszyna, Tryńczy i Gorzyc, którzy jeszcze podczas
burzy pomagali zabezpieczać dachy budynków przed
zalaniem.
Na miejsce przybył również wójt gminy Ryszard
Jędruch, który wraz z sołtys Marią Kluczkowską kierowli
pomoc do najbardziej pokrzywdzonych, starając się
przede wszystkim dostarczyć odpowiednią ilość plandek.
Tego wieczoru przywieziono ich ponad 100. Pomocni
okazali się pracownicy Komunalnego Zakładu
Budżetowego.
Do późnych godzin nocnych strażacy zabezpieczyli
ponad
20 domów. W sobotę 4 maja, zgodnie
z zaleceniem wójta, pracownicy urzędu w godzinach od
8.00- 17.00 przystąpili do pracy. W pierwszej kolejności
zostały powołane trzy komisje, w skład których weszli
pracownicy urzędu, sołtysi i radni. Komisje ruszyły
w teren w celu oszacowania strat w poszczególnych
gospodarstwach. W samym Ubieszynie pracowały dwie
komisje i jedna w Wólce Małkowej oraz Wólce
Ogryzkowej. Protokoły strat w mieniu członkowie
komisji spisywali w obecności poszkodowanych.
Inwentaryzacja trwała do późnego popołudnia,
co świadczy o rozmiarze strat. Nawiązano kontakt
z Powiatowym i Wojewódzkim Sztabem Zarządzania
Kryzysowego, informując o rodzaju i rozmiarach klęski.
Po zakończeniu prac komisji, na koniec dnia zostały
zbilansowane straty, a raport wysłany do starostwa
i województwa.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Przy zabezpieczeniu dachów budynków mieszkalnych
i gospodarczych tego dnia od rana pracowali również
strażacy z OSP z Ubieszyna, Tryńczy, Gorzyc,
Gniewczyny Łańcuckiej i Jagiełły oraz strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej z Przeworska i Jarosławia,
a także pracownicy Rejonu Energetycznego. Strażacy
i mieszkańcy usuwali także szkody powstałe
po gradobiciu przy kościele parafialnym w Tryńczy.
W terenie byli też wójt i przewodniczący Rady Gminy.

o wypłaty odszkodowań w WDK w Ubieszynie
do przeczytania przez księży. Dodatkowo w niedzielę
5 maja Teresa Wielgos, skarbnik UG, Stanisław Kosturek
radny z Ubieszyna wraz z sołtys Marią Kluczkowską
w WDK w Ubieszynie od godz. 14.00- 18.00 pomagali
mieszkańcom wypełniać wnioski o odszkodowania
do TUW, a także przyjmowali wypełnione formularze.
W poniedziałek 6 maja wójt ze starostą przeworskim
udali się do wojewody podkarpackiego w celu
zreferowania Wojewódzkiemu Sztabowi Zarządzania
Kryzysowego rozmiarów zniszczeń i strat.
W związku z powyższym Wojewoda Podkarpacki na
prośbę starosty Powiatu Przeworskiego i wójta Gminy
Tryńcza uruchomił specjalną transzę – środki z rezerwy
celowej na pokrycie części strat uszkodzonych budynków
mieszkalnych na łączną kwotę – 94,5 tys. zł.
W Urzędzie Gminy odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Zdrowia.
Przedmiotem obrad było zapoznanie się
radnych
z rozmiarami zniszczeń, a także zaopiniowanie działań
wójta w zakresie pomocy udzielonej mieszkańcom
poszczególnych wsi.

Grad wybijał szyby samochodów

Nawiązano
również
kontakt
z
firmami
ubezpieczeniowymi: TUW, PZU i HDI, prosząc
o przyspieszenie prac przy szacowaniu szkód i strat. Już
w sobotę na miejsce zdarzenia przybył Zbigniew Koba
dyrektor Oddziału TUW w Jarosławiu wraz z Marią
Gurak, agentem ubezpieczeniowym, którzy rozdawali
formularze wniosków o odszkodowanie.
W sobotę rano w teren udali się także pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, niosąc niezbędną
pomoc żywnościową i potrzebne wsparcie najbardziej
potrzebującym mieszkańcom. W kolejnych dniach
pracownicy
socjalni
zweryfikowali
listę
osób
potrzebujących, a następnie sporządzili wniosek do
Wydziału Polityki Społecznej o przyznanie środków
z funduszu wojewody na pomoc dla najbardziej
poszkodowanych.
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
postępował zgodnie z wytycznymi z Wydziału Polityki
Społecznej w Rzeszowie i mógł pomóc tylko osobom,
które miały uszkodzony dach na budynku mieszkalnym,
gdzie było prowadzone gospodarstwo domowe. Pod
uwagę były brane: sytuacja rodzina i dochodowa,
możliwość zwrotu środków z ubezpieczenia oraz zakres
poniesionych strat ocenionych przez specjalnie powołaną
Komisję.
Z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin. Dodatkowo
zostały uruchomione środki własne gminy w wysokości
2,5 tys. zł.
Informacje o nawałnicy
wraz z dokumentacją
zdjęciową przesłano do mediów, tj. Gazety Jarosławskiej,
Super Nowości, Nowin, Życia Podkarpackiego, TV.

Również w poniedziałek do urzędu zgłaszali się
mieszkańcy, informując o szkodach po piątkowej burzy.
W ich obecności były spisywane przez pracowników
protokoły strat. W dalszym ciągu pomagano
mieszkańcom wypełniać formularze do ubezpieczycieli
o odszkodowania.

Zniszczona elewacja domu w Ubieszynie

Na terenie Ubieszyna, Wólki Małkowej, Wólki
Ogryzkowej i Tryńczy pracowali likwidatorzy TUW,
którzy szacowali zniszczenia w indywidualnych
gospodarstwach. Ich prace trwały kilka dni.
Z danych szacunkowych wynika, że do 5 maja 2013 r.
koszty
akcji ratowania mienia i szacowania strat
wyniosły ponad 20 tys. złotych.

Zredagowano ogłoszenia o zgłaszaniu szkód
w Urzędzie Gminy i przyjmowaniu formularzy wniosków
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Beata Tołpa
Jolanta Flak

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy przez cały
sierpień br. będzie można skadać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
zakupionego do produkcji rolnej. Do wniosku należy
dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca
2013 r. Pieniądze wypłacane będą w październiku 2013 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
przez rolnika. Stawka zwrotu podatku akcyzowego
w dalszym ciągu wynosi 0,95 zł za 1 litr zakupionego
oleju .
Liczba rolników korzystających z częściowej
rekompensaty poniesionych kosztów do produkcji rolnej
z roku na rok minimalnie wzrasta. Wciąż ponad 85 %
rolników naszej gminy nie korzysta z dopłat.
- Uważam, że każda forma odzyskania pieniędzy jest
korzystna dla domowych finansów, tym bardziej,
że w gminie pomagają wypełnić wniosek, trzeba tylko
przyjść z fakturami- zachęca Maria Gurak, sołtys wsi
Gniewczyna Tryniecka.
Środki pieniężne do wykorzystania przez
rolników w gminie Tryńcza w 2013 r. z tytułu
zwrotu podatku akcyzowego

74 000 zł
370 000 zł

PRZYPOMINAMY O KOSZENIU TRAW
Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom,
użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów
z terenu gminy o obowiązku regularnego koszenia traw
i
niszczenia
chwastów
na
nieruchomościach.
Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią
zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz
stwarzają
niebezpieczeństwo
pożarowe
najbliżej
położonych gospodarstw rolnych i lasów. Zaniedbane
grunty wpływają negatywnie na wygląd naszej gminy
oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania
i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych,
gryzoni, ślimaków itp., a także stwarzają duże utrudnienie
w użytkowaniu i pielęgnacji działek przyległych przez
nadmierny wysiew chwastów. Likwidacja chwastów
powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały
rok od wiosny do wczesnej jesieni. Rolnicy, którzy złożyli
wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, muszą zdawać
sobie sprawę z tego, że jednym z warunków otrzymania
dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej
kulturze rolnej.
Informujemy, że w sytuacji, gdy zachwaszczona
i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia
zagrożenia pożarowego przez zaniechanie obowiązku
wykoszenia,
takie
postępowanie
może
rodzić
odpowiedzialność karną na podstawie Kodeksu
Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu
karnego.
– Ciągle jeszcze mamy w naszym sołectwie problem
z zalegającymi ugorami i zaniedbanymi działkami.
Przypominanie o obowiązku koszenia i uprzątania z roku
na rok powoduje, że właściciele mobilizują się do pracy informuje Stanisław Gliniak, sołtys Tryńczy.
Apelujemy o systematyczną dbałość o działki.
Maria Grunt

Środki pieniężne do w ykorzystania

UREGULUJ SPADKI

Wykorzystane środki pieniężne

W pierwszym półroczu 2013 roku 226 rolników
złożyło wnioski o zwrot części podatku akcyzowego
i wykorzystali tylko 74 tys. zł., co stanowi zaledwie 17 %
rocznego
limitu
przysługującego
gminie.
W ubiegłym roku było złożonych 410 wniosków przez
naszych rolników i wykorzystali oni 24 % rocznego
limitu. Kwota wykorzystana przez rolników wynosiła 105
tys. zł.
Zachęcamy
więc
rolników
do
większego
zaangażowania i korzystania z możliwej formy dopłat,
a zarazem zmniejszenia kosztów zakupu paliwa
i poprawy opłacalności produkcji rolnej.
Maria Grunt

W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu nie
uregulowanych własności nasza gmina, jako wierzyciel
mający w spadku interes prawny, skorzystała z prawa
regulowania spadków z urzędu. Założono pierwsze
sprawy w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku po
zmarłych, wnioskując jednocześnie o obciążenie
spadkobierców kosztami sądowymi. Przeprowadzono już
4 postępowania, które zostały zakończone, a ustaleni
spadkobiercy przez sąd zostali obciążeni podatkami
bieżącymi i z poprzednich pięciu lat. W przygotowaniu
są następne wnioski, które będą złożone w sądzie.
Ponownie apelujemy do rodzin, które posiadają
nieuregulowane własności
o niezwłoczne założenie
spraw w sądzie i doprowadzenie do prawnego
uregulowania majątków po zmarłych krewnych.
Maria Grzebyk
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NOWY SYSTEM ODBIORU ŚMIECI
Szanowni Mieszkańcy,
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.

Przetarg na odbiór i transport wygrała, działająca na
naszym terenie, firma Stare Miasto Park sp. z o. o.
Wierzawice.
Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić
w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź metalowego
oraz w workach w kolorze czarnym.

Uwaga: Odpady komunalne zmieszane i segregowane
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:
a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały,
małe

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
a) odpady zmieszane
z harmonogramem,

raz

w

miesiącu

zgodnie

b) odpady podlegające selektywnemu zbieraniu raz
w miesiącu zgodnie z harmonogramem.,

b) papier - kolor niebieski,
c)
tworzywa
sztuczne,
wielomateriałowe - kolor żółty,

Uwaga: Worki do selektywnej zbiórki oraz worki
czarne na odpady zmieszane dostarcza bezpłatnie
firma w ramach opłaty

opakowania

d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem
odpadów zielonych - kolor brązowy.

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony raz w roku - termin zbiórki
zostanie
podany
do
publicznej
wiadomości.

Harmonogram wywozu odpadów:

2013
Miejscowość
TRYŃCZA
GŁOGOWIEC
UBIESZYN
WÓLKA OGRYZKOWA
GORZYCE
JAGIEŁŁA
GNIEWCZYNA TRYNIECKA
WÓLKA MAŁKOWA
GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA

Miejscowość

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

2
2
9
9
9
16
16
16
23

6
6
13
13
13
20
20
20
27

3
3
10
10
10
17
17
17
24

1
1
8
8
8
15
15
15
22

5
5
12
12
12
19
19
19
25

3
3
10
10
10
17
17
17
24

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
(MAKULATURA, SZKŁO, PLASTIK)
Wrzesień
Październik
Listopad

Lipiec

Sierpień

TRYŃCZA

12

9

13

11

8

13

GŁOGOWIEC

12

9

13

11

8

13

UBIESZYN

15

19

16

21

18

16

WÓLKA OGRYZKOWA

15

19

16

21

18

16

GORZYCE

15

19

16

21

18

16

JAGIEŁŁA

9

13

10

8

12

10

GNIEWCZYNA TRYNIECKA

9

13

10

8

12

10

WÓLKA MAŁKOWA

12

9

13

11

8

13

GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA

12

9

13

11

8

13
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Grudzień

Właściciele nieruchomości w zamian za świadczone
usługi - zobowiązani będą ponoszenia opłaty:
a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny - 5.40 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca,
b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny
(odpady zmieszane) - 10 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca.
Opłatę za gospodarowanie odpadami za 2013 rok
właściciele nieruchomości zapłacą bez wezwania na
rachunek bankowy Gminy Tryńcza w następujących
terminach:

a) do 15 września za m-c lipiec i sierpień,
b) do 15 listopada za m-c wrzesień i październik,
c) do 15 grudnia za m-c listopad i grudzień.
Nr rachunku:
BS Jarosław Filia w Tryńczy 29 9096 00042005
002128810001
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.

WOREK NIEBIESKI
papier

Nie wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi,
- zeszyty, foldery,

tektura

Bogusława Kornak

- czyste torby i worki papierowe,
- pudełka z tektury i kartonu

- art. higieniczne (pampersy, podpaski
itp.),
- tapety,
- zabrudzone i tłuste papiery,
- kartony po mleku i sokach

WOREK ŻÓŁTY
tworzywa sztuczne
puszki i metale

Nie wrzucamy:
- opakowania po sokach i napojach,

- strzykawki i inne art. medyczne,

- opakowania po produktach spożywczych,

- art. higieniczne (podpaski, pampersy
itp.)

- opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
- plastikowe nakrętki,
- czyste folie, reklamówki,

opakowania
wielomateriałowe

- butelki po olejach,
- styropian,
- puszki po konserwach i napojach,
- metalowe kapsle i nakrętki,
- folia aluminiowa,
- pojemniki po aerozolach,
- kartony po mleku i sokach

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Nie wrzucamy:

WOREK BIAŁY
szkło białe
szkło kolorowe

- butelki i słoiki szklane po napojach,

- szkło żaroodporne,

- butelki i słoiki szklane po żywności,

- szkło kryształowe,ceramika i porcelana,

- opakowania szklane

- doniczki, żarówki
- lustra i witraże,
- szyby samochodowe,
- monitory i lampy telewizyjne,
- termometry i strzykawki szklane

WOREK BRĄZOWY
odpady ulegający biodegradacji z
wyłączeniem odpadów zielonych

Nie wrzucamy:
- odpady pochodzenia roślinnego,

- mięso i padlina zwierząt, - olej jadalny,

- drobne gałęzie drzew i krzewów,

- płyty wiórowe,

- trociny

- popiół,
- papier

KOSZ lub WOREK CZARNY
wszystkie odpady,
które nie podlegają segregacji

Nie wrzucamy:

pampersy, podpaski, waciki higieniczne,
wata,
- zużyte obuwie i odzież,

- leki, baterie i akumulatory,
-chemikalia, farby, oleje,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte gąbki i ściereczki,

- świetlówki i żarówki

- kości zwierząt,

- inne odpady niebezpieczne

- szkło żaroodporne,
- ceramika i porcelana,
- lustra, bandaże, tapety,
- szkło kryształ,
- witraże i znicze z zawartością wosku,
- i inne odpady, które nie podlegają
segregacji

POZBYWAMY SIĘ AZBESTU
Po raz kolejny będziemy pozbywać się wyrobów
zawierających
azbest.
Po
przeprowadzonej
w 2011 roku inwentaryzacji stwierdzono, że 560
budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych jest
eternitem, co po przeliczeniu daje ok. 1100 ton
szkodliwego dla zdrowia produktu, który należy
zlikwidować do roku 2032. Termin ten wydaje się
odległy, jednakże ze względu na skalę zjawiska musimy
szybko podejmować działania.
W tym celu gmina pozyskała środki finansowe na
demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest. Akcja kosztować będzie ok. 102
tys. zł i potrwa do końca września 2013 roku.
Na jej przeprowadzenie gmina otrzymała ponad 87 tys.
złotych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

18

Dzięki temu możliwe będzie usunięcie ok. 220 ton
azbestu. Za usunięcie wyrobów zawierających azbest
odpowiadać będzie firma Środowisko i Innowacje Sp.
z o.o. Dobrów , z woj. świętokrzyskiego, która wygrała
przetarg
ogłoszony
przez
samorząd
Tryńczy.
Za demontaż , transport oraz unieszkodliwianie azbestu
właściciele nieruchomości zapłacą 15% kosztów tego
przedsięwzięcia. Natomiast koszty związane z zakupem
i montażem np. nowych pokryć dachowych muszą pokryć
w całości.
W maju br. na terenie gminy wystąpiło gradobicie
w wyniku, którego zniszczonych zostało 67 pokryć
dachowych na budynkach gospodarskich i mieszkalnych
krytych eternitem.
Największe zniszczenia zanotowano w Ubieszynie,
Tryńczy, Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej
i Głogowcu.
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W związku z tym wójt gminy Tryńcza wystąpił
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z
wnioskiem
o przyznanie dodatkowych środków na sfinansowanie
demontażu, zbierania i utylizację zniszczonego podczas
gradobicia azbestu.
- Liczymy, że te dodatkowe środki pozwolą na demontaż,
zebranie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest u właścicieli nieruchomości, którzy złożyli

wnioski, a także u tych, których dachy kryte azbestem
zostały zniszczone w wyniku gradobicia - twierdzi
Stanisław Kosturek przewodniczący Komisji Rolnictwa.
Na terenie gminy to już druga tego typu zbiórka
wyrobów zawierających azbest.
W pierwszej edycji w 2012 roku zebrano ponad 84 tony
azbestu z 44 gospodarstw.
Stanisław Nowak

DAJEMY PRACĘ
Od kwietnia br. Urząd Gminy wspólnie z GOPS
zatrudnia 7 osób w ramach robót publicznych, 1 osobę
w ramach prac interwencyjnych, 30 osób w ramach prac
społecznie użytecznych. Natomiast 8 stażystów odbywa
staże w urzędzie i podległych jednostkach.

uporządkowany cmentarz wojenny w
Jagielle
Niechciałki, wyczyszczono i wymalowano ogrodzenie
wokół
kaplicy
w
Wólce
Małkowej.
Uporządkowany został teren parku w Tryńczy. Ponadto
dokonano nasadzeń świerka, przygotowano teren nad
Wisłokiem
na
„
Noc
Świętojańską”.
Przy udziale i nadzorze sołtysów, radnych
poszczególnych miejscowości prowadzone są prace
porządkowe. Dziękujemy za dobrą współpracę
Stanisławowi Kogutowi z Gniewczyny Łańcuckiej,
Leszkowi Flakowi z Gorzyc, Tadeuszowi Korpecie
z Jagiełły oraz sołtysom: Marii Gurak z Gniewczyny
Trynieckiej, Marii Kluczkowskiej z Ubieszyna, Helenie
Mazur z Wólki Ogryzkowej, Romanowi Kozyrze
z Gniewczyny Łańcuckiej. To
dzięki wspólnym
wysiłkom gmina staje się zadbana, czysta i estetyczna.
Zatrudnienie osób w rożnych formach w latach 20112013 w Gminie Tryńcza

W

okresie od 15.04. do 15.05 br. stażyści,
po przeszkoleniu przez Agencje Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, pomagali rolnikom przy
wypełnianiu wniosków.
Z pomocy tej skorzystała
większość rolników. W ramach projektu „Więcej Szans
w Powiecie Przeworskim” zatrudniliśmy na staż 20 osób
w wieku
„50+”. Osoby te wykonują prace
na stanowiskach robotnika, ogrodnika terenów zielonych
i konserwatora. Są to też prace przy utrzymaniu porządku
w obiektach gminnych, wokół tych obiektów,
na chodnikach oraz przy ukwiecaniu ronda, klombów
i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej i krajowej.
Zatrudnieni pracują przy koszeniu rowów, wzdłuż dróg
gminnych, chodników, porządkują las, pracują na
stadionach sportowych. Uporządkowali i przygotowali
stadion na „Bieg wiosny” w Gniewczynie Łańcuckiej.
Pracowali też przy usuwaniu skutków
gradobicia.
W ramach prac społecznie użytecznych został

Nadal czynimy starania o pozyskanie środków na staże
dla młodszej grupy bezrobotnych z udziałem
Powiatowego Urzędu Pracy.
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ŻYWNOŚĆ ZA DARMO
POMAGAMY ZDOBYWAĆ
KWALIFIKACJE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
rozpoczął realizację VI edycji projektu „Czas
na aktywność w gminie Tryńcza” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Planowana wartość projektu na
lata 2013-2015, to 520 557 zł, w tym 89,5%, stanowią
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
10,5 % to środki z budżetu Gminy Tryńcza, co stanowi
kwotę 54 658,48 zł, którą przyznała Rady Gminy
w Tryńczy.
Celem projektu jest: ukształtowanie aktywnych
postaw edukacyjnych, zawodowych i społecznych oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej. Do udziału w projekcie
zakwalifikowano w 2013 roku 15 osób. Uczestnicy
projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem
w takich działaniach jak: indywidualne doradztwo
zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, czy
warsztaty aktywności zawodowej. Uczestnicy wybrali
następujące kursy: operator koparko-ładowarki - 5 osób,
bukieciarz - florysta - 1 osoba, sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej, obsługa komputera i fakturowaniem - 3 osoby,
kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć
okolicznościowych – 2 osoby, spawanie w metodzie
MAG 135 i TIG 141 - 2 osoby, pracownik ogrodów
zielonych – 2 osoby.
W dniach 25-26 czerwca br. odbył się dla uczestników
projektu i ich rodzin warsztat kompetencji społecznych
w Polańczyku. Na czas trwania warsztatów dla osób
z otoczenia (dzieci) został zorganizowany czas wolny
i zapewniona opieka (ognisko integracyjne, rejs statkiem,
wędrówki piesze). Szkolenie wyjazdowe miało na celu
integrację rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu
i uatrakcyjnienie uczestnictwa w projekcie.
W ramach projektu zatrudniono również asystenta
rodziny, którego praca ukierunkowana jest na
motywowanie
uczestników
do
wprowadzania
pozytywnych zmian w życiu, udzielaniu wsparcia
emocjonalnego, edukację i modelowanie w zakresie
prawidłowego pełnienia ról rodzinnych i społecznych.
Dzięki zastosowaniu dużej różnorodności działań projekt
zapewnia kompleksowe wsparcie.
Anna Młynarska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
informuje o możliwości otrzymania produktów
spożywczych z Podkarpackiego Banku Żywności
w Rzeszowie. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej,
a zainteresowane taką pomocą,
powinny zgłosić się z dokumentami do GOPS, w celu
ustalenia sytuacji materialnej. Jednocześnie informujemy,
że dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać
684 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł
miesięcznie.

Artykuły żywnościowe (cukier, makaron, ryż, kasza
gryczana, mleko, żółty ser, ser topiony, płatki
kukurydziane, olej) zostały pozyskane przez Parafialne
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Wiara”, którego
członkowie są pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Agata Kaszuba

EGZEKWOWANIE DŁUGÓW
ALIMENTACYJNYCH
Z roku na rok rośnie liczba rodzin korzystających
z funduszu alimentacyjnego. Powód to zwiększająca się
liczba osób uchylających się od płacenia alimentów.
Nie jest znana lista osób wypłacających swoim partnerom
alimenty. Pojawiają się oni w rejestrze Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej dopiero wtedy, gdy uchylają
się od uiszczania comiesięcznego zobowiązania. W takich
sytuacjach wierzycielka, którą zazwyczaj jest matka
dzieci, może zwrócić się do komornika o pomoc
w egzekucji należności. Gdy po dwóch miesiącach jest
ona nieskuteczna, matka ma prawo zgłosić się do ośrodka
z wnioskiem o wypłaty z funduszu. Ich wysokość jest
zależna od zasądzonych alimentów, jednak nie może być
większa niż 500 zł na dziecko. Rodzina musi się jednak
jeszcze kwalifikować dochodowo. Dochód nie
może przekraczać 725 zł miesięcznie na osobę.
W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wsparcie
finansowe otrzymało już 35 rodzin. W zeszłym roku
liczba ta była mniejsza o 4, a w 2011 r. o 7. Tendencja jest
więc wzrostowa.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Fundusz ten pochłania coraz większe pieniądze z budżetu
państwa. W 2011 r. wydano na to zadanie ponad 240 tys.
zł, w zeszłym roku ponad 260 tys. zł. Wszystko wskazuje
na to, że i w tym roku kwota wzrośnie. Do końca czerwca
fundusz alimentacyjny pochłonął już prawie 140 tys. zł,
co przedstawia poniższa tabela
Kwota wypłaconych
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego [zł]

Kwota alimentów
zwróconych przez
dłużników [zł]

2011

243 562,39

10 723,16

2012

262 966,12

13 573,01

I-VI 2013

138 840,00

7 523,89

Razem:

506 667,35

31 820,06

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Obecnie
w
gminie
zarejestrowanych
jest
34 dłużników alimentacyjnych. Pieniądze, które gmina
wypłaca, powinny zostać przez nich spłacone. W praktyce
bywa różnie. Jeżeli ktoś nie wpłaca regularnie pieniędzy,
zadłużenie ciągle narasta. Obecnie około 10 osób
dokonuje regularnych wpłat na konto GOPS i mimo, że
z roku na rok wzrasta kwota odzyskanych kwot od
dłużników alimentacyjnych, wciąż nie pokrywają one
całości kwoty wypłacanej z funduszu. Reszta uchyla się
od płacenia. Ośrodek na wiele sposobów próbuje
aktywizować te osoby. Najpierw wzywa na wywiad,
podczas którego ustala sytuację materialną i rodzinną.
Następnie zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się
w urzędzie pracy, jako bezrobotni. Wtedy urząd pracy
otrzymuje też informacje o potrzebie aktywizacji
zawodowej tych osób. Niekiedy przydzielane są im prace
publiczne.
Sytuacja
wygląda
gorzej, gdy dłużnik
nie stawia się na
zaplanowany
wywiad
albo
odmawia podjęcia
pracy. Często te
osoby nie odbierają
nawet zawiadomień,
bo nie mają meldunku. Trudno je więc znaleźć. Wtedy
GOPS
składa
w
starostwie
wniosek
o zatrzymanie prawa jazdy. Taka groźba nierzadko
przynosi konkretne efekty. Często prawo jazdy jest im
potrzebne, ponieważ korzystają z niego, „pracując na
czarno”. Wielu jednak nie posiada tego dokumentu.
Kolejny wniosek kierowany jest już do sądu o ściganie za
przestępstwo. Jednak nawet wizja więzienia nie jest
straszna dłużnikom. W tej chwili mamy w rejestrze kilku
dłużników, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach
rodzinnych osobom uprawionym do świadczenia
pielęgnacyjnego po dniu 30 czerwca 2013 roku wygasają
decyzje z mocy prawa.
W naszej gminie świadczenie pielęgnacyjne pobiera
98 osób (37 świadczeń na dzieci i 61 świadczeń na osoby
dorosłe). Należy złożyć nowy wniosek z dokumentami:
1)
na dzieci – wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego według
nowych zasad;
2)
na osoby dorosłe – wniosek o ustalenie prawa
do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom,
na których zgodnie z przepisami ustawy. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
623 zł miesięcznie. Podstawą do naliczenia są dochody
z 2011 r. Należy zgłosić dochody utracone i uzyskane
przez członków rodziny.
Dokumenty wymagane do ustalenia dochodu odpowiednio jak przy zasiłku rodzinnym oraz inne
dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość
specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł
miesięcznie.
Specjalny
zasiłek
opiekuńczy
nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej
z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu
prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno
-rentowego,
renty
socjalnej,
zasiłku
stałego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b)
podlega
obowiązkowo
ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (np.
KRUS),
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Ewa Siuśta

Anna Zgórska
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WSPARCIE DLA RODZIN
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, otrzymują dodatkowe
wsparcie od Asystenta Rodziny zatrudnionego w GOPS,
a finansowanego ze środków unijnych.

W celu zapewnienia pomocy większej liczbie rodzin
przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Resortowy
program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2013”, dzięki czemu otrzymaliśmy dotację
w wysokości ponad 9 tys. zł. Obecnej na terenie naszej
gminy mamy 13 rodzin korzystających ze wsparcia
asystenta. Asystent ułatwia rodzinom wypełnianie ról
społecznych, pomaga w osiągnięciu stabilizacji życiowej
rodziny, która przeżywa kryzys.
- Od 7 miesięcy kilka razy w tygodniu przyjeżdża do mnie
pani Agnieszka. Wydawało mi się, że to tylko będą
wizyty, wypełnienie kilku dokumentów i tyle. Teraz
jestem
wdzięczna
pracownikowi
socjalnemu
za przydzielenie asystenta. Dzięki pomocy udaje mi się
organizować życie, planuję pracę w domu i opiekę nad
dziećmi. Potrafię znaleźć czas na spacer z dziećmi lub
wspólne czytanie. Relacje z moim mężem także się
poprawiły, potrafi docenić moją pracę w domu i rzadziej
zagląda do kieliszka, zadeklarował także udział w terapii
– mówi podopieczna korzystająca z pomocy asystenta.
Agata Kaszuba

GMINNE AKCJE PROFILAKTYCZNE
Gmina Tryńcza przystąpiła do przedsięwzięcia pn.
„Ogólnopolska Noc Profilaktyki”. Mieszkańcy w sobotnie
czerwcowe popołudnie zostali zaproszeni do zjednoczenia
się z całym krajem w trosce o to, aby narkotyki, alkohol
i przemoc nie odbierały radości życia. Głównym
założeniem projektu było to, by dzieci, młodzież i dorośli
zdali sobie sprawę z faktu, jak zgubne mogą być skutki
uzależnień.

Uczestnicy marszu w drodze do Tryńczy

22 czerwca br. na stadionie w Gniewczynie
Trynieckiej dzieci, młodzież oraz dorośli zatrzymali się na
60 sekund, by wysłuchać Odezwy Społeczności PaT.
Następnie z kijkami w rękach pod okiem instruktorów
„Nordic Walking” wyruszyli w kierunku mostu nad rzeką
Wisłok w Tryńczy, gdzie uczestniczyli w wydarzeniu
kulturalnym pod nazwą „Noc Świętojańska”.
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Tego typu akcje mają na celu zwrócenie uwagi
na szerzący się problem również w naszej gminie, jakim
jest nadużywanie alkoholu, a następnie stosowanie
przemocy czy dopuszczanie się różnorodnych aktów
wandalizmu. Należy podkreślić, że tylko wspólne
działania
wszystkich
służb
oraz
świadomość
mieszkańców i różnorodne działania profilaktyczne
pozwolą na zmianę tzw. „mody na wolność, niezależność
i dorosłość”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował
ofertę letniego wypoczynku w ramach różnorodnych
programów profilaktycznych promujących sport, kulturę
oraz integrację. Oprócz półkolonii dla dzieci i młodzieży
z rodzin rolników, która będzie zorganizowana
we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej,
uczniowie będą mogli brać udział w podobnych zajęciach
prowadzonych przez
poszczególne dyrekcje szkół
w
ramach
współpracy
z
Gminną
Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dorośli mieszkańcy gminy będą mogli aktywnie
spędzać czas podczas festynów pod hasłem „Wakacje bez
alkoholu” i „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”.
Przygotowane zostaną zestawy materiałów dla
rodziców
i
dzieci
na
temat
uzależnień,
a także ulotki dla sklepów i punktów gastronomicznych
w celu podkreślenia rozmiaru odpowiedzialności
sprzedawców zgodnie z programem profilaktycznym pn.
„Ile lat ma klient?”
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Jolanta Flak

JEST NAS CORAZ MNIEJ
Ogólna liczba mieszkańców gminy na koniec roku
2012 wynosiła 8411. Jest to o 15 osób mniej
w porównaniu z rokiem 2011. Największy przyrost
naturalny wystąpił w Gniewczynie Łańcuckiej, w której
przybyło 4 osoby, a najmniejszy w Tryńczy, w której
ubyło 8 osób. Jako ciekawostkę należy podać, że trzy
najstarsze mieszkanki gminy mają już skończone 100 lat.
Są to panie Katarzyna Harpula - mieszkanka
Gniewczyny Łańcuckiej, Katarzyna Piechota z Głogowca
i Aniela Kasper z Ubieszyna. Mariia Bucia z Tryńczy
liczy sobie 99 lat, a swoje 100 urodziny świętować
będzie w maju przyszłego roku.

Jednym słowem należymy do gmin, w których żyje się
długo.
Na przestrzeni 14 lat widać jak zmieniała się liczba
urodzeń na terenie naszej gminy. Od początku 2000 roku
zaznaczył się trend spadkowy, który uwidocznił się
najbardziej w latach 2005-2006. Przy końcu ostatniej
dekady nastąpił nieznaczny wzrost, ale kolejne lata
pokazują, że maksimum to 100 urodzeń w ciągu roku.
Jako ciekawostkę można podać, że w 1985 r. urodziło się
151 dzieci. Taki stan rzeczy rzutuje w głównej mierze na
stan gminnej oświaty.

Liczba zgonów w poszczególnych sołectwach w latach 2011-2012

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w latach 2011-2012

Echa znad Sanu i Wisłoka
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Ryszard Matyja

WIZYTA SŁOWAKÓW Z JABLONOVA
W dniach 1 i 2 czerwca br. do Tryńczy przyjechała
grupa Słowaków z zaprzyjaźnionego Jablonova –
Słowacja. Było to pierwsze spotkanie w ramach
realizowanego przez Gminę Tryńcza Mikroprojektu
„Tradycje i smaki Pogranicza” finansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Goście z Jablonova w Jarosławiu

Celem dwudniowego spotkania było pokazanie
tradycji i obrzędów najbardziej znanych i kultywowanych
w naszym regionie, tj. straży grobowej zwanej Turkami.
Nasi goście obejrzeli pierwszego dnia pokaz musztry
paradnej, który odbył się w hali sportowo- widowiskowej
w Tryńczy. Musztrę paradną przy melodiach marszowych
granych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tryńczy
zaprezentowało cztery oddziały z Gniewczyny
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Łańcuckiej, Trynieckiej, Tryńczy i Jagiełły. Goście
gromkimi brawami nagrodzili poszczególne pokazy.
Bardzo podobały się także barwne stroje i elementy
wyposażenia. W trakcie pokazu przedstawiona została
historia tejże tradycji.
- To piękna tradycja, u nas takiej nie ma – mówiła Hana,
uczestniczka wymiany.
Kolejnym punktem wizyty był
pokaz sprzętu
gaśniczego i wyposażenia poszczególnych jednostek
straży pożarnej. Stąd przed budynkiem szkoły pojawiły
się wozy strażackie, jakimi na co dzień do akcji wyruszają
strażacy z OSP. Goście ze Słowacji zwiedzili również
budynki OSP w Gorzycach, Gniewczynie Trynieckiej
i Łańcuckiej oraz Tryńczy. Wieczorem, podczas kolacji
zaserwowano
też
tradycyjne
potrawy
okresu
wielkanocnego np. żurek. Słowacy opowiadali o swoich
zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami.
Wspólnym elementem tradycji polskiej i słowackiej tego
okresu jest oblewanie się wodą w poniedziałek. U naszych
sąsiadów z południa również święta obchodzi się w cyklu
dwudniowym. Na zakończenie spotkania odbyła się
tradycyjna zabawa taneczna. Znane ludowe melodie
zaprezentowała Kapela Ludowa z Gniewczyny
Łańcuckiej.
W niedzielę goście zwiedzali Jarosław, miasto
handlowe o bogatej kupieckiej tradycji oraz Zespół
Pałacowo– Parkowy w Sieniawie. Późnym popołudniem,
dziękując za bardzo udany pobyt, wyjechali na Słowację.
Zaprosili też na rewizytę. Kolejne spotkanie odbyło się na
Słowacji w połowie czerwca.
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„JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH
JAKAŚ SIŁA”
Taki tytuł miało działanie zakończone dwudniowym
sobotnio- niedzielnym wyjazdem Młodzieżowej Orkiestry
Dętej na Słowację.

MARTYNY WYRÓŻNIONE
5 i 6 kwietnia br. w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu odbyły się przesłuchania wokalistów
i zespołów wokalnych w ramach XXIII Konkursu
Wokalnego „Śpiewaj razem z nami”. W konkursie wzięło
udział 79 uczestników. Naszą gminę reprezentowały
uczennice Zespołu Szkół w Tryńczy Martyna Myłek
i Martyna Nimirowska. Jury złożone z zawodowych
muzyków po przesłuchaniach wybrało i doceniło nasze
młode wokalistki, przyznając im wyróżnienia oraz
nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą było zaproszenie
na bezpłatne warsztaty w Studium Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, gdzie będą doskonalić swój głos pod okiem
profesjonalistów. Życzymy im dalszych sukcesów
wokalnych. Mamy cichą nadzieję, że wyrosną z nich
gwiazdy estrady.

Po zawodach strażackich

W ramach drugiego spotkania z mieszkańcami Jablonova
młodzież była zaproszona na okręgowe zawody
strażackie, które odbywały się w niedzielę 16 czerwca.
Na 21 drużyn strażacy z Jablonova zajęli VI miejsce,
a drużyna dziewczęca II. Przed ogłoszeniem wyników
nasi młodzi muzycy dali koncert. Ich występ wzbudził
ogromne
zainteresowanie
wśród
mieszkańców
i uczestników. Pochlebne recenzje słychać
było
w wypowiedziach słuchaczy. Każda zagrana melodia
nagradzana była gromkimi brawami. Młodzież miała też
okazję zwiedzić ruiny zamku Spiski Hrad i zabytkowy
rynek w mieście Lewoča. Piękna pogoda sprawiła,
że gospodarze zaplanowali również wycieczkę na baseny
termalne znajdujące się w Vrbnie.
Wieczorem, przy
grilu młodzi muzycy zagrali
gospodarzom, dziękując za wspaniałe przyjęcie.
W ramach tego projektu jeszcze trzykrotnie będziemy
spotykać się, by realizować zaplanowane działania.

Dziewczynki po odbiorze nagród

Przemysław Górski

Beata Tołpa

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH
60 – LECIE KLUBU LKS „ZORZA” JAGIEŁŁA

14.07.2013 R. STADION LKS „ZORZA” JAGIEŁŁA

VII PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY

21.07.2013 R. PLAC REKREACYJNY OBOK URZĘDU

KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ CHOREJ
AGNIESZKI SZWACZ
FESTYN LETNI W GŁOGOWCU

28.07.2013 R. GRZYBEK OBOK STADIONU LKS
„SAN” GORZYCE
04.08.2013 R. PLAC OBOK SZKOŁY W GŁOGOWCU

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW „DOŻYNKI”
WAKACYJNA BIESIADA POD GRZYBKIEM

18.08.2013 R. STADION LKS „SAN” W GORZYCACH
25.08.2013 R. GRZYBEK W UBIESZYNIE

JARMARK ZIEMNIACZANY

08.09.2013 R. PLAC OBOK WDK W GNIEWCZYNIE

Z KULTURĄ DO RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW NASZEJ GMINY

15.09.2013R. PLAC OBOK WDK W WÓLCE
MAŁKOWEJ

Echa znad Sanu i Wisłoka
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II MIEJSCE DLA KAPELI
19 maja br. w Nienadowej odbyły się eliminacje do
46 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. W przeglądzie
udział wzięło 24 wykonawców (ludowe zespoły
śpiewacze, kapele , soliści i soliści instrumentaliści).

ODKRYWAMY TALENTY WOKALNE
30 kwietnia br. w Trynieckim Centrum Kultury
odbyła się XIV edycja konkursu piosenki "Ukryte
Talenty", w którym swoje wokalne zdolności mogła
zaprezentować młodzież szkolna z terenu gminy.
W konkursie wzięło udział 15 uczestników. Ich
umiejętności oceniało jury w składzie: Małgorzata Burda
– Król, Jan Krupiński, Dawid Tytuła. Tegoroczna edycja
konkursu stała na wysokim poziomie, co szczególnie
podkreślała komisja oceniająca prezentacje. Jury miało
więc bardzo trudne zadanie.

Dolanie podczas eliminacji

Gminę Tryńcza reprezentowały Ludowy Zespół
Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, Kapela
Ludowa oraz Zofia Sokół. Jury: Katarzyna Ignas, Andrzej
Osmyk, Henryk Rudawski przyznało Kapeli Ludowej
z Gniewczyny II miejsce, „Dolanom” III miejsce,
a Zofia Sokół otrzymała wyróżnienie.

Uczniowie z Gorzyc na scenie TCK

Ostatecznie przyznano następujące nagrody:
W kategorii solistów klasy V-VI:
I miejsce: Klaudia Maciałek – Jagiełła , II miejsce: Liwia
Oleksak – Jagiełła
W kategorii solistów klasy gimnazjalne:
I miejsce: Magdalena Sternik – Tryńcza, II miejsce:
Gabriela Ciupa - Gniewczyna Łańcucka, III miejsce:
Wiktoria Turek – Jagiełła
W kategorii zespoły:
I miejsce: Zespół „Asy” z Gorzyc , II miejsce: Zespół
„Trend” z Gorzyc
Przemysław Górski

JUBILEUSZ CHÓRU

Organizatorem eliminacji był Gminny Ośrodek Kultury
w Dubiecku oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Muzykom życzymy dalszych sukcesów artystycznych
w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu folkloru.
Henryk Chruściel
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Już od dziesięciu lat przy parafii p.w. św. Mateusza
w Gniewczynie Łańcuckiej działa „Chór Mieszany
z Gniewczyny”. Kierunek artystyczny wyznacza
i o jakość wykonań dba miejscowy organista Franciszek
Janiec. Większość z 30 śpiewających obecnie w chórze
osób jest w nim od początku istnienia. Ostatnia dekada
dla członków chóru to nie tylko troska o oprawę
muzyczną mszy świętych w parafii, ale również
uświetnianie wielu uroczystości.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Chór bierze również czynny udział w konkursach
i przeglądach na terenie gminy i województwa.
Ilość godzin spędzonych na próbach wpływa na jakość
wykonań. Czas poświęcony na opracowanie pieśni służy
temu, aby wzruszać i radować serca słuchaczy.
- Uznanie słuchaczy daje nam satysfakcję i motywuje
do dalszej pracy – mówił Franciszek Janiec.

DOLANIE NA PODIUM
9 czerwca br. na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Zarzeczu odbyła się XV edycja
Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych z terenu
4
powiatów
(przemyskiego,
lubaczowskiego,
jarosławskiego i przeworskiego). W konkursie
zaprezentowało się 22 wykonawców. Naszą gminę
reprezentował Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej. Jury: Katarzyna Ignas,
Stanisław Baryła i Stanisław Szabat bardzo wysoko
ocenili prezentowany program i przyznali dwie pierwsze
nagrody, cztery drugie, pięć trzecich nagród oraz pięć
wyróżnień. Drugie miejsce otrzymali „Dolanie”. Jest to
ich kolejny sukces podczas tegorocznych przeglądów.

Chór Mieszany z Gniewczyny

3 maja br. uroczystości jubileuszu rozpoczęły się
mszą świętą w intencji chóru w kościele parafialnym.
Następnie Stanisław Konieczny - przewodniczący Rady
Gminy wraz z radnymi
wręczyli członkom chóru
okolicznościowe statuetki oraz dyplomy. Całość uświetnił
uroczysty koncert Jubilatów.
Przemysław Górski

Wyśpiewali miejsce na podium

- Bardzo nas to cieszy, że jurorzy doceniają pracę
i wysiłek jaki wkładamy w przygotowanie programu.
Życzyłabym sobie dalszych sukcesów dla zespołu – mówi
Zofia Sokół.
Przemysław Górski

JAGIELLAŃSKIE SMAKI
9 czerwca 2013 roku w Jagielle odbył się festyn
kulturalno – rekreacyjny pod nazwą „Jagiellańskie
Smaki”.

Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało
stoisko pełne wspaniałych potraw regionalnych,
w których rozsmakować mógł się każdy. Odbył się też
mecz oldboi „Zorza” Jagiełła i „SAN” Gorzyce
zakończony remisem 2:2. Po meczu miały miejsce
występy artystyczne, które zgromadziły duże grono
zaciekawionych słuchaczy. Jako pierwsi zaprezentowali
swoje zdolności wokalne i taneczne uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Jagielle, następnie na scenie wystąpił
Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”, a także zespół
„HIT” z Gorzyc. Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna.
Przemysław Górski

„Taniec duszków”

Echa znad Sanu i Wisłoka
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POWITANIE LATA NAD WISŁOKIEM
W sobotni wieczór 22 czerwca br. w Tryńczy nad
Wisłokiem odbyła się impreza plenerowa pod nazwą
„Noc Świętojańska”.

Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły z terenu
naszej gminy, tj. Śpiewające Zośki, Jagiellanie, Chłopaki
ze Starej Paki, „Taniec Czarownic” i „Taniec Duszków” wykonały uczennice ze szkoły podstawowej w Jagielle.
Skróconą wersję obrzędu nocy świętojańskiej z „Pieśni
o Sobótce” Jana Kochanowskiego zaprezentowały
uczennice z Zespołu Szkół w Tryńczy. Obrzęd dopełnił
występ gawędziarki - Bronisławy Bajor z Pigan.

Dziewczęta z ZS w Tryńczy

Zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić
świętującym zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej
nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. Nie
brakowało radosnych zabaw wróżb i tańców. Dziewczęta
puszczały z nurtem rzeki wianki z zapalonymi świecami.
Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało
to jej szybkie zamążpójście. Jeśli popłynął z nurtem rzeki
wróżyło to niezbyt szybkie zamążpójście. W sobotni
wieczór teren nad Wisłokiem zapełnił się mieszkańcami
gminy Tryńcza, przybyło wielu gości z okolicy, którzy
wspólnie z nami świętowali rozpoczęcie lata.

Uczniowie z Jagiełły w „Tańcu Czarownic”

Kulminacyjnym punktem programu był pokaz wicia
wianków, taniec dziewczyn przy palącym się ognisku
a wieczorem spływ łodziami i puszczanie wianków na
wodę. Gwiazdą wieczoru był zespół „Cygańskie Gitary” ,
który porwał naszą publiczność do tańca. Efektem
finalnym imprezy był pokaz fajerwerków i zabawa przy
dźwiękach muzyki prawie do „białego rana”.

Taniec przy zapalonym ognisku

Imprezę poprzedził marsz z kijkami „Nordic Walking”,
zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Kraina
Sanu LGD, którego uczestnicy wyruszyli ze stadionu
„Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej o godz. 17.00
i doszli na rozpoczęcie „Nocy Świętojańskiej o godz.
19.00. Uczestników przywitała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta w Tryńczy.
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„Cygańskie Gitary” rozbawiły publiczność

- Najkrótsza noc, długa zabawa i wiele pozytywnych
emocji wyniosę z tej imprezy w Tryńczy – tak stwierdził
Krzysztof Boroń jeden z uczestników „Nocy
Świętojańskiej” nad Wisłokiem.
Marzena Rydzik
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KLUB SZACHOWY W BIBLIOTECE
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy we
wtorki i piątki odbywają się spotkania szachistów.
O wpływie szachów na życie i funkcjonowanie człowieka
napisano już wiele. Znane jest korzystne oddziaływanie
gry w szachy na ludzką pamięć i wyobraźnię.

WIĘCEJ KSIĄŻEK
W ramach Programu „Zakup
nowości
wydawniczych
do
bibliotek" Biblioteka Narodowa od
lat przekazuje na rzecz bibliotek publicznych określone
dofinansowanie. Celem tego programu jest popularyzacja
czytelnictwa wśród społeczności lokalnych poprzez
wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. Z takiego
dofinansowania korzysta także Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy i jej filie. W 2012 roku kwota
dofinansowania
z Biblioteki Narodowej wyniosła
3 600 zł., na zakup najnowszych publikacji, natomiast
w roku 2013 biblioteka otrzyma dofinansowanie
w kwocie 3 800 zł.
– Cieszymy się, że dzięki dodatkowym funduszom
znacznie powiększymy zbiory o cenne nowości
wydawnicze – stwierdziła Maria Janas, pracownica
biblioteki
Marzena Rydzik

Gra w szachy z czasem staje się pasją

Stanisław Kupczyński twierdzi:
- Szachista jest zobowiązany do pracy nad swoją
psychiką,
wytrzymałością,
systematycznością
i opanowaniem, gdyż to jedynie od niego podczas
rozgrywki szachowej zależy los partii. Szachy są pasją
mającą wpływ na całe życie człowieka. Schematy
zaczerpnięte podczas treningu szachowego kształtują
w człowieku wiele pozytywnych zachowań i pozwalają
cieszyć się z włożonej pracy.

NOC BIBLIOTEK 2013
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
oraz filii bibliotecznych 10 maja 2013 r. po raz pierwszy
włączyli się w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek 2013”.
Akcja ta została zainicjowana przez podkarpackich
bibliotekarzy uczestniczących w drugiej rundzie
Programu Rozwoju Bibliotek. Wzorowana jest ona na
„Nocy Muzeów”, które w ten sposób zachęcają do
zwiedzania wystaw na terenie całego kraju. Celem akcji
„Noc Bibliotek” jest zachęcenie mieszkańców do
odwiedzania biblioteki i promocji czytelnictwa. Gminna
Biblioteka tego dnia czynna była od godz. 12.00 do 22.00.

„Pojedynek szachistów”

Wielu dobrych szachistów jest równocześnie
doskonałymi
przedsiębiorcami,
intelektualistami
posiadającymi wysokie tytuły naukowe, managerami.
Systematyczność i umiejętność wyznaczania celu, cechy
oszlifowane podczas nauki gry, procentują nie tylko na
gruncie sportowym, ale także na płaszczyźnie zawodowej
i rodzinnej. Zatem zapraszamy wszystkich miłośników
gier szachowych na rozgrywki w bibliotece. Zbieramy
chętnych do założenia „Klubu Młodego Szachisty”.
Zachęcamy rodziców do zapisywania swoich dzieci
na zajęcia.
Anna Pieniążek

Wystawa prac uczestników „Nocy Bibliotek”

Podczas „Nocy bibliotek” na mieszkańców czekało wiele
niespodzianek, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci
brały udział w grach słownych, zabawach oraz quizach
i miały okazję poznać bohaterów znanych książek oraz
bajek. Chętni mogli wziąć udział w plenerze malarskim
pod kierunkiem Kingi Manowiec. Nie zabrakło również
atrakcji dla osób starszych. Były to m.in. projekcje
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filmów na dużym ekranie oraz rozgrywki szachowe.
Bibliotekarki
przygotowały słodki poczęstunek dla
wszystkich uczestników. Impreza przebiegła w miłej
atmosferze i cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Na „Noc w Bibliotece”
wraz z młodzieżą przybyły również E. Sobala, sołtys
Gorzyc i H. Mazur, sołtys Wólki Ogryzkowej.
-Fajnie, iż biblioteka przyłącza się do takich
innowacyjnych akcji, jak „Noc Bibliotek”. Dzięki temu
zarówno my, jak i nasza młodzież możemy w nich
uczestniczyć i przekonać się, że biblioteka to nie tylko
książki, ale również miejsce różnorodnych spotkań
kulturalnych - stwierdziły zgodnie obie sołtyski.
Marzena Rydzik

LA DOLCE VITA - CZYLI

W BOLESTRASZYCKIM
ARBORETUM
15.05. 2013 r. pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy we współpracy ze
szkołą
w Jagielle zorganizowali dla mieszkańców naszej gminy
autokarową wycieczkę do
Bolestraszyc. Arboretum
w Bolestraszycach jest to wyodrębniony obszar,
na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla
celów naukowych i hodowlanych. Uczestnicy mieli
okazję zwiedzić piękny ogród i podziwiać niezwykłe
odmiany rodzimych gatunków roślin, jak również tych
pochodzących
z
różnych
zakątków
świata.
Wycieczkowicze obejrzeli też w Muzeum Przyrodniczym
stałe ekspozycje, m. in. ptaki chronione, chrząszcze oraz
zbiór przekrojów różnych gatunków drzew. Wycieczka
spotkała się z dużym zainteresowaniem.

SŁODKIE ŻYCIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
15 maja 2013 r. w ramach obchodzonego Tygodnia
Bibliotek zorganizowała dla dzieci i młodzieży z Zespołu
Szkół w Tryńczy i z Gniewczyny Łańcuckiej spektakl
o charakterze profilaktycznym pt. „LA DOLCE VITA”
przygotowany przez Teatr MORALITET z Krakowa.
Celem przedstawienia było pokazanie młodym widzom
uzależnień od narkotyków, alkoholu, komputera,
Internetu, hazardu oraz przesadnej dbałości o własny
wygląd. Młodzież szkolna miała okazję obejrzeć ciekawą
inscenizację, w ramach której zapoznali się ze zgubnymi
skutkami uzależnień.

W ogrodach

- Jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. Mieliśmy
okazję zobaczyć i podziwiać piękno cudownych roślin
i wspaniały ogród, a ja tak bardzo kocham rośliny! Są tu
takie, których nigdy jeszcze w życiu nie widziałam.
Naprawdę warto tu przyjechać i zobaczyć! - stwierdziła
Zofia Janisz z Tryńczy.

Jedna ze scen spektaklu

- Spektakl był niezwykle ciekawy, dał mi dużo do
myślenia i zmusił mnie do refleksji - powiedziała jedna
z uczennic klasy trzeciej gimnazjum.
Justyna Ciurko

Zwiedzającym dopisała także pogoda. Na zakończenie
wycieczki
zorganizowane
zostało
ognisko
w bolestraszyckich ogrodach połączone z pieczeniem
kiełbasek. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni
wrażeń.
Maria Janas
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WYCIECZKA W BIESZCZADY
18 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
zorganizowała kolejną
pielgrzymko-wycieczkę dla
mieszkańców naszej gminy, w której udział wzięło ponad
50 osób. Tym razem trasa przebiegała po urokliwych
zakątkach Bieszczad. Program wycieczki był bardzo
urozmaicony. Pierwszym punktem było zwiedzanie
Skansenu w Sanoku - Muzeum Budownictwa Ludowego,
pierwszego i największego pod względem liczby
zgromadzonych obiektów muzeum etnograficznego
w Polsce. Kolejnym etapem było zwiedzanie Ogrodu
Biblijnego w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Zajmuje
on powierzchnię 80 arów, w układzie klinowym ma
długość 230 m. Projekt ogrodu wykonała dr inż. Zofia
Włodarczyk - pracownik naukowy w Katedrze Roślin
Ozdobnych Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Następnie uczestniczy wycieczki
odbyli spacer po zaporze na Zalewie Solińskim, później
zwiedzili klasztor sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
oraz pokój kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
z czasów jego internowania. W tym szczególnym miejscu
za uczestników pielgrzymki i mieszkańców naszej
gminy
została odprawiona Msza święta przez ks.
Eugeniusza Wielgosza z Jagiełły, który towarzyszył nam
wraz z s. Marią Południak z Tryńczy. Na koniec
zwiedziliśmy sanktuarium św. Jana w Dukli.

WERNISAŻ TWÓRCZOŚCI
UCZNIOWSKIEJ
25 kwietnia br. w Galerii „Pod Aniołem” została otwarta
kolejna wystawa. Tym razem swoje prace zaprezentowali
uczniowie Zespołu Szkół z Gorzyc. Autorzy prac
wykazali się niezwykłą kreatywnością, a także
znajomością różnych technik plastycznych.

Na wystawę przybyła liczna grupa młodzieży

- Oprócz prac malarskich, wśród których dominuje
technika pointylizmu oraz impaste, podziwiać tu można
również prace malowane metodą tradycyjną. Wśród prac
graficznych dominuje technika linorytu. Człowiek, pejzaż,
martwa natura – to tylko niektóre tematy dzieł uczniów.
Wystawa zawiera także prace inspirowane obrazami
dawnych sławnych mistrzów m.in.: Leonarda da Vinci,
Van Gogha, Muncha czy Picassa- komentowała Kinga
Manowiec, nauczycielka plastyki i organizatorka
wystawy.

Na zaporze w Solinie

- Cieszymy się ,że możemy uczestniczyć w wycieczkach
organizowanych przez bibliotek., Dzięki nim możemy
dużo zobaczyć, a w grupie fajnie się podróżuje, dlatego
z niecierpliwością czekamy na następną.-powiedziała
Anna Kulpa z Jagiełły.
Maria Janas

Zwiedzający podziwiali grupę uczniów

W wernisażu, oprócz młodzieży z Gorzyc i ich
nauczycielki, obecna była liczna grupa uczniów z Zespołu
Szkół w Tryńczy oraz mieszkańcy gminy. Wystawę
można było oglądać do połowy maja.
Marzena Rydzik
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W WARSZAWIE NA PROMOCJI
Uczniowie Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
uczestniczyli, tj. w promocji książki o patronie szkoły generale Antonim Chruścielu.
Biografia pod tytułem „Generał Monter Antoni Chruściel
KOMENDANT podziemnej Warszawy” prof. Andrzeja
Krzysztofa Kunerta ukazała się w drugiej połowie 2012 r.,
a jej promocja miała miejsce 27 marca br. w Domu
Polonii nieprzypadkowo, ponieważ, jak powiedziała
Agnieszka Bogucka - prezes Oddziału Stowarzyszenia
Wspólnota Polska w Warszawie, generał był wygnańcem.
Rzeczywiście po zakończeniu drugiej wojny światowej
władze
komunistycznej
Polski
pozbawiły
go obywatelstwa, przebywał w Anglii, a następnie
w Waszyngtonie w USA, gdzie zmarł w 1960 r.

walk, świadkowie wydarzeń i ci, którzy pamiętali,
generała, jak choćby jego żołnierze i córka Jadwiga,
która przyjęła wiele podziękowań i dowodów uznania za
dzieło swego ojca.

Każdy chciał autograf

Z całą pewnością to niezwykłe spotkanie
z historią będzie niezapomnianą chwilą, która wpisze się
na trwałe w pamięć jej uczestników.
Beata Tołpa

ORTOGRAFICZNE ŁAMIGÓŁWKI
10 czerwca br. uczniowie klasy III ze szkół
naszej gminy wzięli udział w Konkursie Ortograficzno Gramatycznym zorganizowanym przez
nauczycielki
z Zespołu Szkół w Gorzycach. Do konkursu przystąpiło
18 uczniów.

Grupa przy dzwonie im. Antoniego Chruściela

Zanim jednak uczniowie pod opieką nauczycieli
i delegacja z gminy wysłuchali recenzji książki,
odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie
zetknęli się z wieloma pamiątkami po generale
Chruścielu. Duże wrażenie robiły nie tylko zdjęcia, ale
powstańcza opaska czy mundur ofiarowany Muzeum
przez córki Wandę i Jadwigę, także uczestniczki
powstania. Ważnym momentem było udanie się na grób
generała i zapalenie zniczy, a następnie wyjątkowa
chwila, spotkanie z Jadwigą Chruściel, córką generała
Antoniego Chruściela „Montera”.

Uczestnicy konkursu najpierw pisali dyktando,
a następnie rozwiązali test gramatyczny. Zwycięzcą
okazał się Adrian Majcher, uczeń z Gorzyc. Drugie
miejsca zajęli: Jakub Groch i Nikola Konieczna, a trzecie
Michał Koba, Anna Flak i Damian Hanejko.

Później wszyscy po krótkim spacerze po warszawskiej
Starówce spotkali się w Domu Polonii z autorem ksiązki
prof. Andrzejem Kunertem, który nie tylko bardzo ciepło
wyrażał się o generale, ale podkreślił jego niezwykłą rolę
w historii 63 dni powstańczej hekatomby, mówiąc, iż:
-Kilku było w naszej historii komendantów podziemnej
Warszawy, zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej
wojny światowej. Dwaj spośród nich - Tadeusz Żuliński
i Antoni Chruściel- na trwałe zapisali się w dziejach
Warszawy, w historii Polski i pamięci narodowej.
Na spotkanie przybyło wiele osób, dla których tamten
czas ciągle jest żywy min. byli powstańcy, uczestnicy

32

Uczestnicy Konkursu Ortograficznego

- Dyktando było bardzo trudne, a jednak jeden
z uczniów napisał je bezbłędnie - przyznał Andrzej
Swatek, dyrektor szkoły.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Wioletta Panek

FESTYN RODZINNY
W GNIEWCZYNIE

POWIATOWY TURNIEJ
W TRYŃCZY

W sobotnie popołudnie 25 maja br. w Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się festyny rodzinny,
podczas którego świętowano Dzień Matki i Dzień
Dziecka. Imprezę otworzyli dyrektor szkoły Barbara
Tytuła i wójt gminy Ryszard Jędruch. Oboje złożyli
zarówno mamom, jak i dzieciom życzenia z okazji ich
święta. Następnie na scenie wystąpili uczniowie Zespołu
Szkół w Gniewczynie, którzy zaprezentowali dorobek
artystyczny. Największe emocje wzbudzały występy
najmłodszych uczniów. To oni otrzymali gromkie brawa
od starszych kolegów i licznie zgromadzonej widowni.
Gościnnie wystąpiły w Gniewczynie mażoretki z zespołu
Presto z Ubieszyna i grupa z pokazem walk Ju- Jitsu
z Przeworska.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyły się
18 kwietnia br. w Zespole Szkół w Tryńczy.
Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji
w Przeworsku. Do eliminacji powiatowych zgłoszonych
zostało osiem drużyn ze szkól podstawowych i osiem
z gimnazjów. Wszyscy uczestnicy musieli nie tylko
rozwiązać test ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, ale wykazać się umiejętnością pokonania
niełatwego toru przeszkód, który wymagał dobrej techniki
jazdy. Za błędy popełnione na torze zawodnicy
otrzymywali punkty karne. Suma punktów całej drużyny,
składającej się z trzech zawodników, zdecydowała
o miejscach. W kategorii szkół podstawowych kolejne
miejsca zajęły następujące drużyny:
I SP Tryńcza (Karol Krajewski, Arkadiusz Hanejko,
Radosław Pytel), II SP Świętoniowa, III SP Gać, IV SP
Kańczuga, V SP nr 1 Przeworsk, VI SP Majdan
Sieniawski, VII SP Jawornik Polski, VIII SP Żurawicki.
W kategorii gimnazjów wyniki były następujące:
I miejsce Gimnazjum w Grzęsce, II Gimnazjum
w Tryńczy ( Karol Jędruch, Kamil Wlazło, Krystian
Strug), III Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, IV Gimnazjum
w Gaci, V Gimnazjum w Jaworniku Polskim, VI
Gimnazjum
w
Sieniawie,
VII
Gimnazjum
w Żurawiczkach, VIII Gimnazjum w Rączynie.

Występy najmłodszych uczniów

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły, nauczycieli,
rodziców i wielkiej hojności sponsorów, każdy z uczniów
otrzymał słodycze, lody, napoje, a że aura sprzyjała udało
się też grillowanie. Najmłodsi mogli dowoli skakać na
trampolinie czy korzystać z dmuchanego zamku
i zjeżdżalni. Dodatkowymi atrakcjami była możliwość
zobaczenia w akcji Oddziału Konnego
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, radiowozu i misiamaskotki Policji z Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku, wozu OSP z Tryńczy oraz przejażdżka
konno.
- To udana impreza, najmłodsze dzieci cieszą się
najbardziej z dmuchanego zamku- powiedziała jedna
z mam.Wśród gości, którzy tego dnia przybyli na piknik
byli Ryszard Kula - komendant Komendy Powiatowej
Policji w Przeworsku, Robert Piątek - komendant
Komisariatu Policji w Sieniawie, Tomasz Bury kierownik oddziału ARiMR w Przeworsku, Bernadeta
Dżugan
z
Agencji
Rynku
Rolnego,
radni
z przewodniczącym Stanisławem Koniecznym na czele.
Jednym słowem festyn należy zaliczyć do bardzo
udanych. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym Dzień
Matki i Dzień Dziecka mógł się odbyć, a szczególnie
rodzicom i sponsorom oraz instytucjom. Uśmiech i radość
dzieci niech będzie podziękowaniem za trud pracy
i zaangażowanie.
Beata Tołpa

Drużyna z Gimnazjum w Tryńczy

Dodatkowo wyłoniono dwóch najlepszych zawodników
turnieju. Zostali nimi: Arkadiusz Hanejko z SP z Tryńczy
i Wojciech Kukulski z Gimnazjum w Grzęsce, którzy
otrzymali aparaty fotograficzne ufundowane przez
starostę Zbigniewa Kiszkę.
Zdobywcy pierwszych miejsc awansowali do eliminacji
wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
upominkami, a drużyny które zdobyły pierwsze trzy
miejsca nagrodami ufundowanymi przez: wójta Gminy
Tryńcza Ryszarda Jędrucha ( MP 3 za I miejsca
i ochraniacze za II miejsca), WORD (kaski ochronne),
prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Zbigniewa
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Mierzwę (opaski odblaskowe, dyplomy) burmistrz
Przeworska Marię Dubrawską- Lichtarską (pamiątkowe
puchary). Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał
dyplom, długopisy z logo powiatu i Gminy Tryńcza,
zawieszki i plany lekcji. Nagrody wręczyli inspektor
Ryszad Kula - komendant Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku, Leszek Kisiel - wicestarosta, Ryszard
Jędruch - wójt Gminy Tryńcza, Zbigniew Mierzwa prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, mł. asp.
Mariusz Kubisz - naczelnik wydziału Ruchu Drogowego,
Robert Dykoś - komendant Straży Miejskiej
w Przeworsku. Zwycięzcy reprezentowali powiat
przeworski w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły
się w Hucie Krzeszowskiej. Dziękujemy Komendzie
Policji w Przeworsku i wszystkim sponsorom.

LAUREACI
KONKURSÓW
W II semestrze roku szkolnego 2012/13 młodzież
Gimnazjum w Tryńczy uczestniczyła w kilku konkursach
regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając w nich
3 wyróżnienia i 7 tytułów laureata.

Beata Tołpa

MŁODY EKONOMISTA 2013
6 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej odbył się Gminny Konkurs Wiedzy
Ekonomicznej "Młody Ekonomista 2013". Wzięło w nim
udział 15 najlepszych matematyków z naszej gminy.
Konkurs przeprowadzany był na dwóch poziomach (klasy
piąte i klasy szóste).

Laureatki: Ola , Ewa i Weronika

Regionalny Konkurs z fizyki „Młody Einstein 2013”
W etapie szkolnym wzięło udział 27 osób. Do finału
zakwalifikowały się 4 osoby: Ewa Kojder, Aleksandra
Mach, Kamil Wlazło i Karol Tołpa.
Zawody finałowe odbyły się 22 maja w Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu. Zaszczytny
tytuł Młodego Einsteina i jednocześnie tytuł laureata tego
konkursu zdobyła Ewa Kojder, zajmując pierwsze
miejsce (52 pkt. na 55 możliwych do zdobycia).
Znaczące, bo szóste miejsce wywalczyła Ola Mach,
zdobywając tym samym tytuł laureata.

Młodzi matematycy

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka

Laureatami zostali:
- na poziomie klas szóstych: I miejsce - (ex
aequo) : Mateusz Żemojdzin ze Szkoły Podstawowej
w Gniewczynie i Radosław Pytel ze Szkoły Podstawowej
w Tryńczy, II miejsce - Arkadiusz Hanejko
ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy, III miejsce - Mateusz
Hanejko ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach
- na poziomie klas piątych: I miejsce - Paweł Bosak
ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie, II miejsce Joanna Półćwiartek ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy,
III miejsce - Kinga Kubajewska ze Szkoły Podstawowej
w Ubieszynie.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i piękne
nagrody książkowe, pozostałym wręczono dyplomy
uczestnictwa i drobne upominki. Nagrody ufundowała
dyrektor Barbara Tytuła. Organizatorem konkursu była
Jolanta Rzeczyca. Wszystkim laureatom, jak również
nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W konkursie Eureka startowały uczennice klasy III:
Aleksandra
Mach,
Ewa
Kojder,
i Weronika Dadak. Dziewczyny otrzymały wyróżnienia,
uzyskując bardzo dobre wyniki punktowe (33 pkt.,
32 pkt., 31 pkt. na 38 możliwych).
O potrzebie i zasadności organizowania tego typu
konkursów świadczą wypowiedzi ich uczestniczek:
- Cieszę się, że wzięłam udział w tych konkursach.
Wcześniej wygrałam Regionalny Konkurs Zadań
Doświadczalnych, a teraz Konkurs Młody Einstein. Z Olą
i Weroniką wzbogaciłyśmy swoją wiedzę o nowe,
dodatkowe wiadomości i umiejętności, które na pewno
przydadzą się nam w dalszym etapie nauki - relacjonuje
Ewa Kojer.
Ola Mach dodaje: „Podobnie jak Ewa cieszę się ze
zdobycia tytułu laureata Konkursu Młody Einstein, to
moje dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceum”.

Wioletta Panek
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Ogólnopolska Olimpiada Olimpus z matematyki
i fizyki (sesja wiosenna) W Olimpiadzie z naszego
Gimnazjum wzięło udział: z matematyki - 14 uczniów,
z fizyki – 3 uczniów. Laureatami Olimpiady
Matematycznej Olimpus zostali: uczniowie klasy
I: Mateusz Bąk (222 pkt. na 240 możliwych do zdobycia,
10 miejsce), Jakub Gwóźdź (220 pkt., 11 miejsce),
Szymon Hanejko (218 pkt., 12 miejsce), Małgorzata
Myłek (216 pkt., 13 miejsce) oraz uczennica klasy
II Faustyna Kiełbowicz (214 pkt., 14 miejsce).
Nadmienić należy, że w Olimpiadzie Matematycznej
uczestniczyło odpowiednio 1319 uczniów klas I i 977
uczniów klas II z całej Polski, zatem miejsca, jakie
wywalczyli uczniowie naszej szkoły można zaliczyć do
wysokich.

ŚLADAMI POLSKOŚCI
Przez dwa poprzednie lata uczniowie z Zespołu Szkół
w Gorzycach podążali śladami polskości we Lwowie.
W tym roku 50-osobowa grupa uczniów i ich opiekunów
pojechała na wycieczkę do Wilna i do najbardziej
atrakcyjnych turystycznie miejsc na Litwie. Podobnie jak
wycieczki do Lwowa, tak i ta do Wilna, miała jeden
cel: poznać miejsca i zabytki związane z polskością.
Zwiedzanie
cmentarza
"Na
Rossie",
Muzeum
Mickiewicza, Uniwersytetu Wileńskiego, Ostrej Bramy
z cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej czy
zamku Radziwiłłów w Trokach to bez wątpienia
sentymentalna podróż śladami wielu wybitnych Polaków,
znanych chociażby z kart naszej literatury i historii.

Laureaci Olimpusa

Stypendia dla naszych uczniów i absolwentów
W bieżącym roku szkolnym stypendia w ramach
projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2012/2013 realizowanego przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki otrzymali: Karol Tołpa - uczeń klasy
II Gimnazjum oraz Marcin Kozdroń i Ewelina Płoskoń –
absolwenci naszego Gimnazjum

Przed Ostra Bramą w Wilnie

Największą frajdą dla dzieci i młodzieży był pobyt
w ogromnym wileńskim aquaparku. W drodze powrotnej
uczestnicy wycieczki zatrzymali się w Bohonikach koło
Sokółki, by poznać kulturę polskich Tatarów
i
posmakować
potraw
z
kuchni
tatarskiej.
Po wycieczce pozostało wiele niezapomnianych wrażeń
i jeszcze raz potwierdziło się powiedzenie, że podróże
kształcą.
Andrzej Swatek

Władysław Kulpa

DAR OD SIÓSTR
Niezwykłym zaskoczeniu dla mnie, jako dyrektora
Zespołu
Szkół w Gorzycach było to, kiedy w drzwiach
mojego gabinetu pojawiła się siostra zakonna
z ogromnymi paczkami. Okazało się, że była to siostra
Kamborska Marta ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Starowiejskich ze Starej Wsi, która przywiozła ogromną
ilość książek dotyczących głównie papieża Jana Pawła
II- Patrona szkoły. Wśród nich było wiele wydawnictw
albumowych, monografii, a także dzieł dotyczących Jego
nauczania. Niewątpliwe był to odruch serca, a dla
uczniów szkoły dar ten będzie, nieocenionym źródłem
wiedzy o Patronie. Dziękujemy!

Siostra Marta i jej dary
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STYPENDIA ZA 2013 ROK ROZDANE
W czwartek 26 czerwca do Zespołu Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej przyjechali uczniowie, którzy
w II semestrze roku szkolnego 2012/13 wypracowali
wysoką średnią ocen i w związku z tym odebrali
stypendia za naukę. W szkołach podstawowych
stypendystami zostali uczniowie, których średnia ocen
wyniosła 5,0 i wyżej, a było ich 84. W gimnazjum
stypendia przyznane były 43 uczniom ze średnią 4,75
w kwocie 60 zł, ze średnią 5,0 w kwocie 100 zł, a za
wyżej 5,2 -150 zł. W tym roku wyjątkowo liczna była
grupa młodych zdolnych uczniów, co bardzo cieszy.
Wielu z tych uczniów na sprawdzianie i egzaminie
gimnazjalnym osiągnęło wysokie wyniki.

W imieniu stypendystów podziękowania wójtowi i Radzie
Gminy przekazała dyrektor Barbara Tytuła. Gratulujemy
wszystkim, którzy pracowicie spożytkowali ten rok
szkolny. Życzymy dalszych sukcesów i udanego letniego
wypoczynku.
Beata Tołpa

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO 2013
Tabela wyników sprawdzianu w klasach szóstych
szkół podstawowych.

Legenda dla szkół podstawowych: Wynik niski - uczniowie ze staninów
1-3, Wynik średni - uczniowie ze staninów 4-6, Wynik wysoki uczniowie ze staninów 7-9

Tabela wyników egzaminu gimnazjalnego z części
humanistycznej i mat.- przyrodniczej
Stypendyści 2013

Uroczystości poprzedziła Msza św. odprawiona przez
ks.
Artura
Drozda
w
kościele
parafialnym.
Po nabożeństwie stypendyści i zaproszeni goście już
w szkole obejrzeli program artystyczny w wykonaniu
najmłodszych uczniów szkoły w Gniewczynie z klas
0- III. Była opowieść o piratach, którzy porwali babcię
i papugę, ale w języku angielskim. Później wszyscy
obejrzeli wiązankę tańców i wysłuchali piosenek.
Tabela wyników egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego

Odbiór stypendium

Stypendia wręczali Ryszard Jędruch, wójt gminy,
Stanisław Kogut, radny z Gniewczyny i dyrektorzy szkół.
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Najlepsi uczniowie oprócz dyplomów otrzymali nagrody

Koniec roku to czas pożegnań absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjów. Jedni tak jak szóstoklasiści,
kończą II etap edukacyjny i od września zaczynają naukę
w gimnazjach naszej gminy. Inni, jak gimnazjaliści,
opuszczają szkolne mury i naukę kontynuować będą
w szkołach średnich. Tradycją w naszych szkołach stało
się, że na zakończenie zarówno jedni, jak i drudzy za
sprawą rodziców spotykają się z gronem pedagogicznym
w ostatnim tygodniu roku szkolnego, by powspominać
i podsumować kolejny etap nauki. Zwykle przygotowują
z tej okazji program artystyczny, spotkaniom towarzyszy
poczęstunek.
W tym roku szkolnym takie pożegnania absolwentów
miały też miejsce. Gimnazjaliści z Gorzyc bawili się do
północy przy orkiestrze, w Gniewczynie pożegnali
nauczycieli uroczystym apelem, dziękując za kolejne lata
nauki.
Również w Tryńczy szóstoklasiści i gimnazjaliści pod
okiem swoich nauczycieli wychowawców przygotowali
na pożegnanie ciekawy program artystyczny. Nie
zabrakło w nim wspomnień, ale i humoru. Swoim
pedagogom wręczyli statuetki upamiętniające role, jakie
w całym okresie edukacji, nauczyciele odegrali.

Każdy z pedagogów otrzymał inną nominację. Program
bardzo się podobał zarówno gościom, jak i rodzicom.

Trzecioklasiści z Gorzyc

- Muszę przyznać, że poziom występów uczniów idzie
w górę - mówił po obejrzeniu programu Teofil Jakubiec,
przewodniczący Komisji Oświaty. Gościem na spotkaniu
był Ryszard Jędruch wójt gminy.
Gimnazjalistom życzymy,
wymarzonych szkół średnich

by

dostali

się

do

Wioletta Panek
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ZAWODY STRAŻACKIE

Przemarsz drużyn

16 czerwca br. na stadionie sportowym LKS „San”
w Gorzycach odbyły się kolejne Gminne Zawody
Pożarnicze, w których uczestniczyło 6 jednostek OSP:

Jednostki OSP startujące w tegorocznych zawodach miały
możliwość wykonania ćwiczenia bojowego na nowej
motopompie Tohatsu M 8/8.
Startujących oceniali przedstawiciele z Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku: mł. bryg. Krzysztof
Kordiak, asp. sztab. Zbigniew Wojnar, asp. sztab.
Andrzej Misiąg i techn. Bogdan Gołąb.
Zmagania strażaków obserwowali
radni i licznie
zgromadzona publiczność.

Przygotowanie do startu

z Gniewczyny Trynieckiej i Łańcuckiej, z Jagiełły,
Gorzyc, Ubieszyna i Tryńczy oraz 2 drużyny żeńskie
z Jagiełły i Tryńczy. Otwarcia tegorocznych gminnych
zawodów dokonał Prezes Zarządu Ryszard Jędruch wraz
z sekretarzem Zarządu Gminnego OSP
Zdzisławem
Chmurą. Gospodarzem i prowadzącym gminne zawody
był druh Leszek Flak .
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach:
sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych.
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Wręczenie pucharów

Zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków
z poszczególnych jednostek.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Poziom rywalizacji wszystkich drużyn był wysoki,
a różnice czasowe niewielkie.
Klasyfikacja
końcowa
tegorocznych
zawodów
przedstawia się następująco:
Grupa A: OSP Tryńcza, OSP Gniewczyna Tryniecka,
OSP Gorzyce, OSP Jagiełła, OSP Gniewczyna Łańcucka,
OSP Ubieszyn.
Grupa C: OSP Tryńcza, OSP Jagiełła.
Łukasz Rzeczyca

DRUGIE W FINALE
COCA COLA CUP
Początkiem kwietnia rozpoczęły się rozgrywki
ogólnopolskiego turnieju Coca – Cola Cup 2013.
W tegorocznej, 15. już edycji zmierzyło się ze sobą
blisko 35 000 gimnazjalistów z całego kraju.
Reprezentanci niemal 40% polskich gimnazjów walczyło
o nagrodę główną – wyjazd na obóz treningowy do
jednego z najlepszych klubów piłkarskich w Europie,
Juventusu Turyn.

DOTARLI AŻ DO FINAŁU
W poprzednim roku szkolnym
drużyna piłki
nożnej dziewcząt z Gorzyc w finale wojewódzkim
w turnieju"Łukacijewska Cup" zajęła I miejsce. Drużyna
chłopców w tym roku nie chciała być gorsza od
dziewcząt i wywalczyła w pięknym stylu awans do finału
wojewódzkiego tego turnieju. Jednak już podczas finału
chłopcy nie mieli tak dużo szczęścia. Ostatecznie na
stadionie "Resovii" drużyna chłopców z Zespołu Szkół
w Gorzycach wywalczyła 8 miejsce. Jest to niewątpliwy
sukces zważywszy, że do rozgrywek przystąpiło prawie
200 drużyn. Jednak chłopcy deklarują, że jeszcze nie
powiedzieli ostatniego słowa.
Wręczenie pucharu wicemistrzyniom, drużynie z Tryńczy

W tym roku w Coca - Cola Cup uczestniczyło 3495
drużyn, z czego 1182 to zespoły dziewcząt.
Z województwa podkarpackiego zgłosiło się 117 drużyn
żeńskich, w tym dziewczyny z Zespołu Szkół Gimnazjum
w Tryńczy. Trynieckie gimnazjalistki rywalizowały
z rówieśniczkami z naszego regionu w 3 kolejnych
etapach, w żadnym z nich nie przegrywając meczu
i awansowały do finału wojewódzkiego.
19 maja przy słonecznej pogodzie na stadionie Stali
Rzeszów dziewczęta walczyły o miano najlepszych
w naszym województwie i awans do finału krajowego.
Spośród 8 drużyn, które zakwalifikowały się do tego
etapu, piłkarki z Tryńczy zajęły drugie miejsce, ulegając
w finale gimnazjalistkom z Pysznicy 0:2. Spotkaniom na
boisku towarzyszył stres, niekiedy łzy a przede wszystkim
zmęczenie. Dziewczyny reprezentowały naszą gminę oraz
powiat na finałach wojewódzkich.
-Drugie miejsce w województwie to wielki sukces,
trenujemy dopiero od roku- relacjonuje Ewa Kojder.
Drużyna wystąpiła w składzie:
1. Przemysław Czado 2. Wiktor Tołpa 3. Dawid Olejarka
4. Dawid Misiło 5. Waldemar Mazur 6. Jakub Kłos 7.
Marcin Kosior 8. Marcin Rebizant 9. Kacper Groch
Trenerem i opiekunem drużyny jest Joanna Siatecka.

Dziewczęta nagrodzone zostały pięknym kompletem
strojów
piłkarskich,
pamiątkowymi
,,srebrnymi”
medalami, pucharem, a w nagrodę wyjechały na finał
ogólnopolski do Krakowa.
Adam Kulpa

Andrzej Swatek
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DZIEWCZYNY Z PASJĄ
Siostry Regina i Celina Małkówny tworzą wraz ze
swoją koleżanką, Klaudią Ciupak, mistrzowskie Trio ETC
z Rzeszowa. Nie każdy wie, że dziewczęta mają
jagiellońskie korzenie. O swoich wnuczkach opowiedział
nam ich dziadek Roman Małek jagiellanin z urodzenia.
Dziewczyny znane są nie tylko w kraju, ale również za
granicą. Uprawiają gimnastykę akrobatyczną i w tej
dyscyplinie
sportowej
sięgnęły
po
krajowe
i międzynarodowe laury. Są multimedalistkami
mistrzostw i pucharów Europy oraz Polski, medalistkami
prestiżowych zawodów międzynarodowych. W ubiegłym
roku odniosły sukces w telewizyjnym show TVN „Mam
talent”, w którym przeszły wszystkie etapy aż do finału.

uroda, niezwykła w dzisiejszych czasach pracowitość,
pogodne usposobienie, a także wyróżniające wyniki
edukacyjne. Starsza ukończyła drugi rok studiów na
Uniwersytecie Rzeszowskim, młodsza właśnie zdała
maturę - relacjonuje Roman Małek. Obie posiadają
mistrzowską klasę sportową, a starsza wnuczka, Regina,
ma uprawnienia trenerskie i w Rzeszowie prowadzi
z powodzeniem własną szkółkę gimnastyczną. Obiecuję,
że postaram się, aby wszyscy chętni z Gminy Tryńcza
mogli podziwiać ich sportowy kunszt na żywo. Warto to
zobaczyć.
Dziewczyny zaprezentują swój talent podczas Dni Gminy
Tryńcza w niedzielne popołudnie. Zapraszamy do
obejrzenia ich występu.
Beata Tołpa

PODWÓJNY SUKCES MŁODYCH
LEKKOATLETÓW
14 czerwca 2013r. na stadionie Resovii
w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki w trójboju
lekkoatletycznym.
W
zawodach
uczestniczyło
27 najlepszych drużyn z Podkarpacia w tym reprezentacja
kl. IV Szkoły Podstawowej z Gniewczyny Łańcuckiej.
Po zaciętej walce (padały rekordy życiowe) drużyna
z Gniewczyny zajęła VII miejsce, pokonując duże
miejskie ośrodki sportowe. Miejsce na podium i brązowy
medal zdobył w rywalizacji indywidualnej na 135
zawodników lider drużyny Bartłomiej Rachfał.

TRIO ECT

Ich sukcesy nie wzięły się znikąd. Zaczynały
w dziecięcym zespole działającym przy WDK
„Uśmiech”. Dobrą szkołę baletową przeszły w światowej
klasy zespole „Kornele”, aby ostatecznie znaleźć się
w
sportowej
sekcji
gimnastyki
akrobatycznej
rzeszowskiego AZS, a następnie „Sokoła”. Obecnie są w
ścisłej czołówce polskich akrobatek. Wymaga to od nich
kilkugodzinnych treningów po kilka razy w tygodniu.
- Jestem z nich dumny, oprócz sukcesów sportowych
wiele radości i uzasadnionej satysfakcji sprawia mi ich
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- Chłopcy spisali się bardzo dobrze, walczyli i pokonali
wiele utytułowanych drużyn. Cieszy III miejsce Bartka
i wynik drużyny, to naprawdę sukces- mówi Marek
Kozak,
nauczyciel
wychowania
fizycznego
z Gniewczyny.
W składzie drużyny wystąpili drużyny: Bartłomiej
Rachfał, Krzysztof Chajec, Krzysztof Brud, Filip Kogut,
Michał Wiśniowski, Bartłomiej Kuźniar (zawodnik
rezerwowy). Młodym lekkoatletom gratulujemy.
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Barbara Tytuła

BIEG WIOSNY

Uczestnicy biegu

25 maja br. Trynieckie Centrum Kultury włączyło się
w ogólnopolską akcję „Polska Biega”, organizując na
stadionie Huraganu w Gniewczynie Trynieckiej biegi dla
różnych grup wiekowych. Po raz kolejny udowodniliśmy,
że idea propagowania zdrowego trybu życia jest nam
bliska. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników.

w Przeworsku oraz Barbarę Tytuła - dyrektor ZS
w Gniewczynie Łańcuckiej.
Dzięki uprzejmości sponsorów po zakończeniu
zawodów dla wszystkich uczestników zorganizowany
został poczęstunek. Kulminacyjnym biegiem był bieg na
5 km, który wystartował o godz. 12.00 z parkingu
kościelnego w Gniewczynie Łańcuckiej.
Na metę na stadionie „Huraganu” Gniewczyna
biegacze pojawili się po kilkunastu minutach. Najlepsi
w tej kategorii okazali się:

Rozgrzewkę poprowadził Tomasz Wojtas

Wszystkich biegaczy uhonorowano medalami za
przebiegnięcie dystansu, natomiast zawodnicy, którzy
stanęli na podium otrzymali dodatkowo dyplomy,
statuetki oraz nagrody rzeczowe. Medale i nagrody były
wręczane przez Ryszarda Jędrucha wójta gminy,
Stanisława Koniecznego przewodniczącego Rady Gminy,
Ryszarda Kulę komendanta Komendy Powiatowej Policji

Bieg wiosny cieszy się dużą popularnością

TRASA 5 KM MĘŻCZYŹNI
Miejsce: 1.Rafał Czarnecki – Bliżyn, 2. Łukasz Skiba –
Chodaczów, 3. Kamil Kwaśniak – Grzęska

Echa znad Sanu i Wisłoka
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NAJMŁODSI RYWALIZUJĄ

TRASA 5 KM KOBIETY
Miejsce: 1. Lidia Pytel – Stąporków, 2. Natalia Mucha –
Gniewczyna Łańcucka, 3. Barbara Bielecka – Wólka
Ogryzkowa
M 11 – mężczyźni do 11 lat (trasa 400 m – 1 runda
wokół stadionu)
Miejsce: 1. Dawid Olejarka – Wola Buchowska, 2.
Krystian Gardziel – Jagiełła, 3. Andrzej Bury – Tryńcza
K 11 – kobiety do 11 lat (trasa 400 m – 1 runda wokół
stadionu)
Miejsce: 1. Izabela Kulpa – Gorzyce, 2. Kinga
Kubajewska – Ubieszyn, 3. Aleksandra Jędral – Gorzyce

17 maja w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ubieszynie odbyły się gminne zawody dla uczniów
kl. I-III szkół podstawowych pod nazwą „Baw się
z nami”. Konkurs został przeprowadzony zgodnie
z
terminarzem
Podkarpackiego
Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego. Rywalizowało w nim
pięć drużyn ze szkół podstawowych z terenu naszej
gminy. Najmłodsi sportowcy rywalizowali w takich
dyscyplinach jak: sztafeta, biegu w workach, rzutach do
„żywego” kosza i strzałach na bramkę. Poszczególne
konkurencje wzbudziły w zawodnikach wiele emocji, ale
też i radość.

K 12 – kobiety 12 -13 lat (trasa 800 m – 2 rundy wokół
stadionu)
Miejsce: 1. Patrycja Ficek – Ubieszyn, 2. Roksana
Pieczek – Gorzyce, 3. Karolina Rydzik – Głogowiec
M 12 – mężczyźni 12 – 13 lat (trasa 1200 m – 3 rundy
wokół stadionu)
Miejsce: 1. Florek Karol – Tryńcza, 2. Krystian Strug –
Ubieszyn, 3. Sebastian Pieczonka – Gorzyce
K 14 – kobiety 14 – 16 lat (trasa 1200 m – 3 rundy
wokół stadionu)
Miejsce: 1. Magdalena Pępek – Jagiełła, 2. Aleksandra
Rzeczyca – Gorzyce, 3. Kamila Dałomis – Wólka
Małkowa
K 14 – mężczyźni 14 – 16 lat (trasa 1600 m – 4 rundy
wokół stadiony)
Miejsce: 1. Kamil Kwaśniak – Grzęska, 2. Kamil
Kornafel – Ubieszyn, 3. Dominik Wielgos - Gorzyce

Skok w dal z miejsca

Po podsumowaniu punktów kolejne miejsca zajęły
drużyny:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Gniewczynie
(awans do eliminacji powiatowych)

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ubieszynie

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Tryńczy

IV miejsce: Szkoła Podstawowa w Gorzycach

V miejsce: Szkoła Podstawowa w Jagielle

Zwycięzcy na podium

Imprezę pod patronatem wójta gminy Tryńcza
zorganizowało Trynieckie Centrum Kultury, Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy . Wszystkim biegaczom gratulujemy
i dziękujemy. Do zobaczenia za rok.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Dla najlepszych były puchary. Drużyna z Gniewczyny
reprezentowała gminę w zawodach rejonowych.

Przemysław Górski

Wioletta Panek
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Jedna z czołowych drużyn
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KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO
Piłka nożna w gminie Tryńcza od zawsze cieszy się
ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Każdego
roku potwierdzają to swoją obecnością wierni kibice,
którzy wypełniają stadiony, zagrzewając swoje drużyny
do walki. W zamian za wierność i duchowe wsparcie z ich
strony, drużyny dostarczają nam zawsze niezapomnianych
wrażeń.

Tuż za nią uplasował się „San” Gorzyce zajmując trzecie
miejsce. Z kolei „Wisłoczanka” Tryńcza zakończyła
sezon na piątym miejscu. Pomimo silnej konkurencji
wszystkie drużyny udowodniły, że ciężka i wytrwała
praca na treningach popłaca.
Zmagania naszych zawodników na murawie wielokrotnie
udowadniały nam, że piłka nożna dostarcza nie tylko
wielu emocji i wrażeń, ale też potrafi być bardzo
przewrotnym i nieprzewidywalnym sportem. Podczas,
gdy jedni pną się w górę, inni zaliczają upadek. Ważne
jest jednak to, że zawodnicy wciąż chcą się doskonalić
i zdobywać coraz wyższe miejsca. Gratulujemy im tej
wytrwałości i życzymy powodzenia w nowym sezonie
piłkarskim 2013/2014.
Klasa A 2012/2013, grupa: Przeworsk

Mecz „Huraganu”

W zakończonym już sezonie piłkarskim 2012/2013
o miejsca w klasyfikacji walczyły cztery drużyny.
W klasie okręgowej – grupie jarosławskiej dziewiąte
miejsce zajął „Huragan” Gniewczyna, który spadł niestety
z miejsca trzeciego, jakie zajmował w poprzednim
sezonie 2012/2003.

Zawodnicy „Wisłoczanki” Tryńcza

Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Jarosław
W niższej klasie A rozrywkowej znalazły się trzy drużyny
z terenu naszej gminy. Najwyższe, bo drugie miejsce
zajęła „Zorza” Jagiełła, która w stosunku do ubiegłego
sezonu odnotowała skok z dziewiątego miejsca.
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RAJD NORDIC WALKING
30 kwietnia br. na stadionie LKS „Wisłoczanka”
w Tryńczy odbył się ,,Wiosenny Rajd Nordic Walking”,
w którym udział wzięło ponad 60 osób. Organizatorem
rajdu
był
Ryszard
Jędruch
wójt
gminy,
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu”, Trynieckie Centrum
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy.

Przed wyjściem na trasę rozgrzewka

Wszyscy uczestnicy mieli okazję wypożyczenia
i doboru odpowiedniego sprzętu oraz zapoznania się
z prawidłową
techniką marszu „Nordic Walking”.
Rozgrzewkę przeprowadziły
instruktorki, a potem
uczestnicy „marszu z kijkami” wyruszyli na zieloną
5 kilometrową trasę. Wiosenna aura zachęciła do udziału
w rajdzie liczną grupę dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych, dla których Nordic Walking stał się obecnie
bardzo popularnym sportem i sposobem spędzania
wolnego czasu
- Rajd jest doskonałą zabawą i świetną formą rekreacji.
Wielkim plusem jest to, że można go uprawiać w każdym
terenie i w każdym wieku. Jest to fajny sposób spędzenia
wolnego czasu, zachowania dobrej formy i zrzucenia
kilku zbędnych kilogramów - stwierdziła Anna
Wałczyńska z Jarosławia, uczestniczka rajdu.

Z MYŚLĄ O MIŁOŚNIKACH SPORTU
Miniony okres pozwolił nam na realizację wielu
inwestycji, które wpłynęły na poprawę jakości
i funkcjonalności szeroko pojętej infrastruktury naszej
gminy. W dużym stopniu poprawiła się m.in. jakość
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. Gmina nie
poprzestaje na budowie nowych obiektów, ale na bieżąco
modernizuje istniejące. W tym celu staramy się również
o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
wymienionych zadań. I tak też w bieżącym roku
w kolejnych miejscowościach, tj. Głogowcu, Wólce
Małkowej i Wólce Ogryzkowej powstaną nowe boiska
wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią w ramach
dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach
PROW. 14 maja br. podpisano umowę na realizację
inwestycji z Firmą Handlowo – Usługowo – Produkcyjną
WIT-MAR M. Lis i D. Lis Spółka jawna z Jarosławia.
Przedmiotem
umowy jest wykonanie trzech boisk
o poliuretanowej nawierzchni z polami gry do piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa. Wartość robót
wynosi 394 tys. zł. Termin zakończenia robót
budowlanych wyznaczono na koniec września br.

Teren przygotowany pod budowę nowego boiska

W budowie są boiska do piłki plażowej
w Gniewczynie i Tryńczy. Modernizowany jest stadion
LKS w Gorzycach. Aktualnie na terenie gminy
funkcjonują trzy hale sportowe zlokalizowane przy
zespołach szkół, cztery stadiony sportowe z boiskami
o nawierzchni trawiastej i zapleczem szatniowo –
sanitarnym, trzy kompleksy boisk
sportowo–
rekreacyjnych typu ORLIK 2012, cztery boiska tartanowe
zlokalizowane przy szkołach oraz sezonowe lodowisko
składane Biały Orlik.
Wiosenna aura zachęciła do udziału dzieci

Marsz na świeżym powietrzu zakończył się ogniskiem
przy muzyce i pieczeniem kiełbasek. Wszystkim
uczestnikom i miłośnikom marszu po zdrowie serdecznie
dziękujemy!
Marzena Rydzik
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-Tak różnorodne i nowoczesne zaplecze sportowe daje
młodzieży duże możliwości rozwoju sprawności
fizycznej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, od
piłki nożnej, plażowej po tenisa, a zimą jazdę na łyżwach.
Oby dzięki temu liczba miłośników sportu stale rosła, bo
przecież sport to zdrowie! – zachęca Piotr Misiąg,
animator „Orlika”, absolwent AWF.
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