SZANOWNI PAŃSTWO!
Czasopismo samorządowe „Miedzy Sanem
a Wisłokiem ” jest dla Państwa źródłem informacji
o realizacji wielu zadań przez samorząd gminy.
Na łamach biuletynu staramy się zasygnalizować jak
przebiega u nas rozwój społeczno-gospodarczy,
co udało się nam wykonać, jakie są nasze plany
i zamierzenia. Przekazujemy także informacje
o ważnych gminnych wydarzeniach. Wychodzimy
z założenia, że wszyscy mieszkańcy gminy powinni
posiadać pełną i rzetelną wiedzę związaną
z wydatkowaniem gminnych funduszy, a przede
wszystkim o źródłach ich pozyskiwania, które
wpływają na rozwój wielu dziedzin życia. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że każdy ma prawo
do wyrażania własnych opinii dotyczących dokonań
władz
samorządowych,
uważamy
zatem,
że przedstawione w biuletynie informacje pozwolą
na obiektywną ocenę naszych dokonań.
Przyjęty na 2009r. budżet gminy
pozwala na realizację jej strategicznych celów,
ale nieustannie czynimy starania o pozyskanie
zewnętrznych środków. Chcemy przecież
realizować także te zadania, które mają szansę
dofinansowania. Należy zaznaczyć, że
największą gminną inwestycją oraz wielkim
wyzwaniem, które stanęło przed nami było
dokończenie budowy kanalizacji w gminie.
Dziś z dumą możemy powiedzieć, że Gmina
Tryńcza w większości jest już skanalizowana,
dwa przysiółki są w trakcie opracowywania
koncepcji. W czerwcu br. to trudne
i długotrwałe oraz bardzo kosztowne zadanie
zostało zakończone, Jagiełła jako ostatnia
miejscowość gminy jest już skanalizowana.
Możliwość i skuteczność pozyskiwania
środków zewnętrznych, w tym unijnych sprawiła, że
w ostatnich latach zdecydowanie poprawiła się
estetyka naszych miejscowości, wykonano szereg
inwestycji i remontów, wzbogaciło się wyposażenie
szkół, domów kultury oraz uległ polepszeniu stan
infrastruktury. Dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym mogliśmy realizować wiele zadań w
różnych obszarach. Zdob ycie środków
pozabudżetowych nie jest zadaniem łatwym. Oprócz
żmudnej pracy związanej z przygotowaniem
wniosków o dofinansowanie, należy dużo czasu
poświęcić, aby uzyskać przychylność osób
zarządzających finansami zewnętrznymi. Przecież
dofinansowanie otrzymują te gminy, które w sposób
umiejętny i racjonalny wykorzystują przyznane
środki oraz mają już doświadczenie w tym zakresie.
Za nieustanne wspieranie naszych dążeń i zamierzeń
oraz okazywaną pomoc w pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych, słowa

uz n ani a i po dz i ę ko w ani a n a l eż ą s i ę
Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego
Panu Kazimierzowi Ziobro. Bez jego pomocy nie
bylibyśmy w stanie zrealizować wielu zadań.
Szanowni Państwo! Różnorodne imprezy
kulturalne organizowane w naszej gminie dają
możliwość prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz
dorobku wielu środowisk, instytucji oraz organizacji
społecznych, ale także mają na celu zaspokojenie
potrzeb naszych mieszkańców w zakresie kultury,
rozrywki oraz rekreacji. Każdemu z nas znana jest
wartość obcowania z kulturą. Rozpoczynające się
„Dni Gminy Tryńcza” są jednym z elementów
bogatego w program „Lata Kulturalnego 2009”.
Imprezy kulturalno-rekreacyjne stwarzają wszystkim
okazję do oderwania się chociaż na chwilę od
codziennej rzeczywistości, jakże czasem trudnej
i skomplikowanej. Mam nadzieję, że bogaty

i interesujący program, jaki przygotowaliśmy dla
Państwa na tegoroczne lato, spełni Wasze
oczekiwania. Zachęcam więc wszystkich do udziału
w tych imprezach.
Drodzy Rodzice! Zakończył się rok szkolny
2008/2009. Nastał czas wakacji, szczególnie
upragniony przez dzieci. Pamiętajcie o tym,
że niejednokrotnie dzieci i młodzież kierują się
emocjami, zapominając o rozwadze, rozsądku
i odpowiedzialności. Jednak nam dorosłym nie może
tego zabraknąć. Wszyscy mamy zatem obowiązek
dbać o ich bezpieczeństwo. Nigdy więc za wiele
przypominania, ostrzegania i informowania
o istniejących zagrożeniach.
Wszystkim mieszkańcom gminy życzę
dobrego w ypocz yn ku oraz sat ys f ak cj i
z wykonywanych zadań, a dzieciom i młodzieży, by
wakacje były słoneczne, radosne i bezpieczne.
Wójt
Ryszard Jędruch

PRIORYTETY SPOŁECZNE GMINY
Niezależnie od ponoszonych wielkich
nakładów finansowych na infrastrukturę techniczną
w naszej gminie (kanalizacja oraz drogi gminne
i powiatowe), z pola widzenia władzy samorządowej
nie schodzi troska o rozwój oświaty, kultury i sportu.

Gminna oświata realizowana jest w czterech
zespołach szkół i w jednej szkole podstawowej.
Szkoły te z powodzeniem realizują przypisane im
programy dydaktyczno – wychowawcze. Wyniki
tegorocznych sprawdzianów z opanowania przez
uczniów wiedzy i umiejętności, dla kończących
szkołę podstawową oraz egzaminy z części
humanistycznej i przyrodniczo – matematycznej
uczniów kończących gimnazjum – osiągnięto średnio
wyżej niż w roku szkolnym 2007/08. Obok
włożonego
wysiłku
uczniów
i
grona
nauczycielskiego, stwarzane przez władze gminy
coraz lepsze warunki nauczania są źródłem sukcesu.
Niech również rodzice, z pełnym zaangażowaniem
włączają się w pomoc swoim pociechom w proces
wychowania i nauczania, wszak wykształcenie
to najlepsza inwestycja w człowieka. Oświata
pochłania 40 – 44% rocznego budżetu gminy.

naszej gminy, regionu, kraju a nawet sąsiadów
ze wschodu i południa. Rokrocznie wzmaga się
dynamizm
i jakość prezentowanych osiągnięć.
Cieszy fakt, że obok działalności odtwórczej, coraz
więcej akcentuje się działalność twórcza. Bez kultury
trudno
żyć,
wszak
to
ważny
element
humanizmu i rozwoju osobowego
człowieka. Dostępność do książki jest
obecnie w zasięgu ręki. Coraz liczniejszy i bogatszy księgozbiór w bibliotekach szkolnych i we wszystkich
sołeckich punktach i filiach biblioteki
gminnej. Ostatnio otwarto galerię sztuki
(rzeźby, malarstwa i rysunku). To nasza
sfera przeżyć artystycznych. Trynieckie
Centrum Kultury dokłada starań,
by coraz lepiej trafiać w społeczne
zapotrzebowanie w zakresie kultury.
Sport rozwija się jak nigdy dotąd,
zarówno ten dla młodzieży szkolnej, jak
i starszej, a także dla osób dorosłych.
Przybywa stadionów, sal gimnastycznych, sprzętu
i pomysłów na poszerzanie tej działalności. Ruch
i rozwój tężyzny fizycznej, to bardzo ważny element
zdrowia,
dostarczający
zarazem
możliwości
zmierzania się w szlachetnej rywalizacji z innymi.
Dalsze zamiary w zakresie rozwoju sportu, turystyki
i rekreacji w gminie są imponujące, czego społeczność gminna będzie świadkiem i współuczestnikiem.
Wymienione wyżej zadania i problemy przewijają
się jako najważniejsze, choć nie jest to jedyna tematyka posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
która następnie staje się przedmiotem obrad i uchwał
Rady Gminy. Realizacja uchwał należy do Wójta,
który wykonuje je energicznie i z zapałem.

Ważną dziedziną życia społecznego gminy jest
działalność kulturalna. Pragniemy dostarczać
i czynić bardziej dostępnymi wartości w zakresie
godziwej
rozrywki,
przeżyć
artystycznych
i obcowania z bogatym dziedzictwem kulturowym
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Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Teofil Jakubiec
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DOSKONALENIE URZĘDNIKÓW
Urząd Gminy Tryńcza w bieżącym roku
przystąpił do projektu szkoleniowego „Nowoczesny
Urzędnik”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Projekt
jest współfinansowany ze środków UE w ramach
działania
5.2.1
„Modernizacja
zarządzania
w administracji samorządowej”, dlatego też udział
w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Instytucją
zarządzającą dla tego działania jest Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki tym szkoleniom pracownicy nabędą
dodatkowe umiejętności, które niewątpliwie przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług. Przyczynią się one także do wymiany doświadczeń z pracownikami innych urzędów biorących udział w tych
projektach.
Magdalena Rachfał

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Tryńcza mgr Ryszard Jędruch
po raz kolejny, jako jeden z pierwszych, otrzymał absolutorium za 2008 r.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy pozytywnie oceniła
r e a l i z a c j ę z a d a ń b u d ż e t o w yc h g m i n y
za 2008 r. i na tej podstawie wystąpiła z wnioskiem
do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium.
Na sesji w dniu 3 kwietnia 2009 r. radni jednogłośnie
zaakceptowali wniosek Komisji Rewizyjnej poparty
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pracownicy Urzędu Gminy będą uczestniczyć
w szkoleniach ogólnych, dotyczących komunikacji
i autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole,
zarządzania czasem i zespołem, zarządzania
projektami oraz w zakresie profesjonalnej obsługi
klienta. Przeprowadzane będą również szkolenia
specjalistyczne, które wpłyną na podniesienie
umiejętności obsługi i wykorzystania w pracy
komputerów. Pozwolą więc uzyskać odpowiednie
certyfikaty.
Pierwsze szkolenia, w których uczestniczyć
będą pracownicy naszego urzędu rozpoczną się już
w lipcu, zaś cały projekt ma być realizowany do
końca marca 2011 r.
Ponadto w
czerwcu br. rozpoczęliśmy
realizację projektu pod nazwą „Projekty finansowane
z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach
różnorodności”. Z tego szkolenia skorzysta dwóch
pracowników naszego urzędu, którzy w trakcie
III poziomów szkolenia nabędą stosowną wiedzę
w zakresie pisania projektów według metodyki
„Projekt Cycle Management.”

Należy zaznaczyć, że działalność Wójta co
roku jest wysoko oceniana przez Radę Gminy.
Na szczególne uznanie zasługuje działalność Wójta
w zakresie rozwoju gospodarczego i infrastruktury
wszystkich miejscowości w gminie.
Najważniejszym a jednocześnie najbardziej kosztownym zadaniem realizowanym w tym roku była
budowa kanalizacji sanitarnej w Jagielle.
Edward Wiecheć
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UTRZYMUJEMY JAKOŚĆ USŁUG
Upłynął już rok od dnia, gdy podczas auditu
wznawiającego Urząd Gminy Tryńcza potwierdził,
iż utrzymuje i doskonali „System Zarządzania
Jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000”.
W dniu 15 czerwca br. odbył się I audit nadzorujący,
który
przeprowadził
auditor
renomowanej
międzynarodowej jednostki certyfikującej „TUV
Rheinland”.

poprawę warunków i jakości wykonywanej przez nas
pracy, co ma zdecydowanie wpłynąć na jeszcze
lepszą
jakość

Podczas kontroli potwierdziło się, że utrzymujemy
„System Zarządzania Jakością” w urzędzie
i spełniamy wymagania normy.
Auditor badał nie tylko działanie Urzędu Gminy
pod kątem systemu ISO, ale także wskazał te
aspekty naszej działalności, które w dalszym ciągu
należy zmieniać i doskonalić. Mają one na celu

świadczonych usług dla mieszkańców gminy.
Magdalena Rachfał

JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma
do realizacji wiele zadań odnoszących się do różnych obszarów. Najważniejsze jednak zadania związane są z:

- bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.
Realizujemy także zadania remontowe i inwestycyjne, tj:
- rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej,

- bieżącym utrzymaniem szkół,

- budowa, remonty i utrzymanie dróg,

- opieką społeczną,

- budowa infrastruktury technicznej oraz jej utrzymanie (kanalizacja, oświetlenie placów i ulic), utrzymanie i gospodarowanie mieniem gminnym.

- administracją i promocją gminy,
- kulturą oraz kultywowaniem tradycji,
- planami zagospodarowania przestrzennego,

W poniższej tabeli zawarte są informacje dotyczące wydatków budżetu Gminy Tryńcza na przestrzeni
lat 2006 -2009
2006 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie

wartość

%
wzrostu

wartość

3

4

5

6

7

8

9

18 930

20 850

110,1

22 590

108,3

23 500

104,0

2 271

2 502

110,2

2 708

108,2

2 817

104,0

6 240

6 980

111,9

8 511

121,9

8 900

104,6

Wydatki
inwestycyjne na 1
mieszkańca gminy
w zł.

749

838

111,9

1 020

121,7

1 067

104,6

Udział wydatków
inwestycyjnych w
wydatkach ogółem

33,0

33,5

-

37,7

-

37,9

-

2

2.

Wydatki na 1
mieszkańca gminy
(ogółem) w zł.

5.

2009 r. (plan)
%
wzrostu

%
wzrostu

Wydatki budżetu

4.

2008 r.

wartość

1.

3.

2007 r.

wartość

Wydatki na
inwestycje i remonty
obiektów
komunalnych

Władysława Rzeczyca
Między Sanem a Wisłokiem
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STARANIA O ŚRODKI FINANSOWE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Gmina Tryńcza podejmuje szereg starań,
które przyczyniają się do jak największej ilości
pozyskiwania środków zewnętrznych. W obecnym
czasie na „polu bitwy” o unijne pieniądze jest bardzo
duża konkurencja, dlatego też nasze wysiłki nie
koncentrują się jedynie na złożeniu wniosku, ale
także na stałej współpracy z Podkarpackim Urzędem
Wojewódzkim,
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Podkarpackiego
oraz
innymi
instytucjami
i osobami
odpowiedzialnymi
za wdrażanie projektów. Wierzymy, że nasze
zaangażowanie na tym polu i nieustępliwość
przyniosą wymierne efekty w postaci wielu
zrealizowanych inwestycji i przyczynią się
do poprawy infrastruktury społecznej i technicznej
na terenie naszej gminy. Mamy również nadzieję, że

Lp.

Nazwa projektu

Wartość
projektu
(zł brutto)

trudne działania jakich podejmujemy się obecnie,
będą procentowały w przyszłości rozwojem
gospodarczym.
Niewątpliwie największym naszym osiągnięciem
w tym zakresie jest zwiększone uzyskanie
dofinansowania budowy kanalizacji w miejscowości
Jagiełła. Dofinansowanie pochodziło ze środków
pozostałych
w
ramach
nadkontraktacji
ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
2004 – 2006. Kwota dofinansowania wzrosła
z 2 484 786,28zł do 2 854 794,21zł.
Poniżej
prezentujemy zestawienie
wniosków
złożonych do dofinansowania ze środków
zewnętrznych w I półroczu 2009 roku, które w chwili
obecnej są realizowane lub poddawane są ocenie
formalnej przez instytucje zarządzające.

Kwota
dofinansowania
(zł brutto)

Źródło
dofinansowania

Referat Inwestycji
1.

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Gorzyce

4 004 971,11

2 370 186,30

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
4 377 046,39
w miejscowości Jagiełła

2 854 794,21

2.
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Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Priorytet 1
działania 1.2 Infrastruktura ochrony
środowiska
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego na lata
2004-2006
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego w
ramach
Priorytet 1
działania 1.2 Infrastruktura ochrony
środowiska
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego na lata
2004-2006

3.

4.

Wykonanie kompleksu
boisk sportowych
w ramach programu
„Moje Boisko –Orlik
2012” w Gorzycach
Przebudowa dróg
powiatowych:
Zawisłocze -TryńczaUbieszyn

1 047 500,00

666 000,00

3 352 150,00

2 346 500,00

5.

Remont stadionu LKS
„HURAGAN”
w Gniewczynie
Trynieckiej

630 000,00

387 295,00

6.

Zakup wyposażenia
do Wiejskich Domów
Kultury
w miejscowościach
Gorzyce i Gniewczyna
Tryniecka

172 500,00

106 045,00

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego,
Ministerstwo Sportu i
Turystyki
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego
•oś priorytetowa II
•Infrastruktura
techniczna,
•działanie 2.1
•schemat: drogi
powiatowe
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
•działanie 313,322,323
„Odnowa i rozwój
wsi”
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
•działanie 313,322,323
„Odnowa i rozwój
wsi”

Referat Finansów
7.
8.

Zwrot podatku
akcyzowego
Wybory do
Europarlamentu

56 169,00

56 169,00

Urząd Wojewódzki

14 804,00

14 804,00

Urząd Wojewódzki

Referat organizacyjny
`
34 385,00 z
tego (5%)
34 252,80
1 719,25
(wypłacono)
1 600,00

9.

Pomoc materialna dla
uczniów:
•zasiłek szkolny

10.

Pomoc bezrobotnym:
staże do 25 roku
życia,
dla pozostałych
bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji
na rynku pracy po
wyżej 25 roku życia,
oraz powyżej 50 roku
życia,
prace interwencyjne

3 642,00

3 642,00

1 509,64

603,63
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Urząd Wojewódzki

Kapitał Ludzki
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Powiatowy Urząd
Pracy

Powiatowy Urząd
Pracy
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11.

Pozyskanie monitora
LCD firmy HP L1950g
i skanera firmy HP
model Scan Jet G 4050

12.

Dofinansowanie do
3 759,12
1 170,00
umundurowania OSP
w Gniewczynie
Łańcuckiej
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

13.

Drogi poscaleniowe
w m. Gorzyce, Jagiełła,
Wólka Małkowa
Drogi dojazdowe do
gruntów rolnych
(FOGR) W M.
Głogowiec, Ubieszyn,
Gniewczyna Łańcucka,
Tryńcza, Wólka
Ogryzkowa
Pozyskanie i sprzedaż
działek

14.

15.

2 000,00

Centrum
Personalizacji
Dokumentów,
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Biuro Terenowe ZOSP
Przemyśl

338 300,00

338 300,00

Urząd Marszałkowski

125 000,00

43 300,00

Urząd Marszałkowski

559 333,00

559 333,00

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki w
Rzeszowie
Urząd Marszałkowski

16.

Dofinansowanie drogi
415 000,00
100 000,00
gminnej Gniewczyna
Łańcucka –
Gniewczyna Tryniecka
„Hyczówki”
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy

17.

Priorytet II. Zakup
Nowości
wydawniczych dla
bibliotek
„Infrastruktura
Bibliotek” – Program
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.
Modernizacja
pomieszczeń i zakup
mebli do filii biblioteki
w Gniewczynie
Łańcuckiej i Gorzycach

18.
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2 000,00

2 497,00

2 497,00

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

60 000,00

48 000,00

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
`
Zakup instrumentów
67 000,00
50 000,00
muzycznych i urządzeń
audiowizualnych
Ochrona i zachowanie
15 000,00
10 000,00
Cmentarza Ofiar
Hitleryzmu 1939 –
1945 (Jagiełła Mała)
Działania: odnowa
mogił, wykonanie
głównych alejek oraz
remont ogrodzenia
cmentarza
Zakup sceny
264 721,70
225 013,44
plenerowej dla
Trynieckiego Centrum
Kultury

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Fundacja
Wspomagania Wsi –
Kultura Bliska

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
w Ramach Osi
Priorytetowych II VII
Działaj Lokalnie

„Ocalić od zapomnienia 9 770,00
4 650,00
– spotkania z twórcami
ludowymi”
Działania: warsztaty
dla dzieci i młodzieży,
zapoznanie się
z historią i tradycją
regionu oraz
popularyzowanie
wzornictwa rękodzieła
ludowego
„Z ojcowizny naszej”
17 780,00
6 000,00
Działaj Lokalnie
Działania: warsztaty
edukacyjne – dorobek
twórczy Stanisława
Perykaszy, organizacja
wystawy dzieł
malarskich, wyjazd do
Słowacji z prezentacją
dorobku kulturalnego,
festyn sportowo rekreacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
Projekt systemowy
„Czas na aktywność
w Gminie Tryńcza”

117 000,00

104 715,00

Między Sanem a Wisłokiem

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz
Społeczny
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25.

26.
27.

„Uczeń na wsi”, pomoc
56 529,78
56 529,78
Państwowy Fundusz
w zdobyciu
Rehabilitacji Osób
wykształcenia przez
Niepełnosprawnych
osoby niepełnosprawne
Program wieloletni
140 000,00
98 000,00
Urząd Wojewódzki
„Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Program „Dostarczanie
6 777,47
6 777,47
Podkarpacki Bank
żywności dla
Żywności
najuboższej ludności
Unii Europejskiej”
ZOSiP w Tryńczy przy współpracy ze szkołami

28.

„Okno na świat
społeczeństwa wiedzy”

2 991 900,00

2 991 900,00

29.

Remont instalacji
elektrycznej
w 2 klasopracowniach
w ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej
„Pierwsze uczniowskie
doświadczenie” –ZS
w Tryńczy
„Pierwsze uczniowskie
doświadczenie” –ZS
w Gniewczynie
Łańcuckiej
„Animator – Moje
boisko Orlik 2012”
„Budujemy Miasteczko
Rowerowe”
„ Różne kultury , różne
tradycje .PolskoUkraińskie spotkania
młodzieży”

24 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

12 000,00

6 000,00

50 000,00

50 000,00

63 400,00

48 400,00

„Kultura łączy narody,
polsko słowackie
spotkania kulturalnosportowe”
Wyrównywanie szans
edukacyjnych –
„Tryńcza Stawia na
młodzież”
Wyrównywanie szans
edukacyjnych –„Drzwi
do przyszłości ”

224 455,1

213 232,35

282 900,00

282 900,00

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

527 940, 00

527 940, 00

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

–
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MEN Departament
Funduszy
Strukturalnych
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Ministerstwo Edukacji
Narodowej - rezerwa
oświatowa
Grupa Edukacyjna
Kielce - w ramach
EFS
Grupa Edukacyjna
Kielce - w ramach
EFS
Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Międzynarodowa
współpraca szkół
i wymiana młodzieży
Euroregion Karpaty –
Interreg 2007-2013

Z zestawienia wynika, że od stycznia
do
czerwca
2009r.
opracowano
ogółem
37 projektów, na łączną kwotę dofinansowania:
12 283 865,58 zł. Godne uwagi jest to,
że
w
tym
roku
gmina
otrzyma
10 323 892,79 złotych środków zewnętrznych.
Do rozpatrzenia pozostało jeszcze 9 wniosków.
Miejmy nadzieję, że uzyskają one pozytywną ocenę.
Przyznane dodatkowe środki finansowe pozwoliłyby
gminie na realizację wielu zaplanowanych działań.
Anna Pokrywka
Grzegorz Kulpa

FINAŁ KANALIZACJI GMINY
W kwietniu br. rozpoczęła się realizacja
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Jagiełła. 30 czerwca br. nastąpił odbiór zadania, czyli
wybudowanego odcinka sieci o długości ponad
29 kilometrów, z 5 pompowniami ścieków. Do tej
sieci zostanie podłączonych ponad 250 gospodarstw.

REALIZCJA INWESTYCJI
DROGOWYCH
Z początkiem roku 2009 rozpoczęliśmy realizację czwartego etapu przebudowy dróg powiatowych. Wykonawcą robót była Firma „STRABAG”
Sp. z o.o. z Warszawy, z którą gmina zawarła umowę na kwotę ponad 285 tysięcy zł. Inwestycja została zakończona w połowie maja br. i obejmowała ona
cztery zadnia polegające na wykonaniu 1145 mb
nakładki z masy bitumicznej na drogach powiatowych w miejscowościach: Gorzyce, Jagiełła, Głogowiec i Tryńcza.

Wartość wykonanej inwestycji opiewa na kwotę
ponad
4
377
tysięcy
złotych.
Na budowę kanalizacji w tej miejscowości gmina
pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 854 tysięcy zł
w ramach nadkontraktacji Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wykonanie tego typu inwestycji zaliczyło nas
do grona nielicznych gmin na Podkarpaciu, które
wybudowały sieć kanalizacyjną na całym swoim
terenie.
Do zrealizowania pozostanie tylko
rozbudowa tej sieci w przysiółkach na Zawisłoczu
Trynieckimi i Gniewczynie Łańcuckiej, w nowych
osiedlach mieszkaniowych oraz terenach pod

Ponadto został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację chodnika wzdłuż drogi krajowej
relacji Lipnik – Przemyśl. Powstanie więc chodnik
od miejscowości Wólka Ogryzkowa w kierunku
Gorzyc. Realizacja zadania rozpocznie się niebawem, a jego wykonawcą będzie Firma „DRO –
BRUK” – Bogdan Wojtuń z Gniewczyny
Trynieckiej. Inwestycja ta pozwoli przede wszystkim dzieciom i młodzieży z Wólki Ogryzkowej bezpiecznie pokonywać drogę do szkóły w Gorzycach.
Katarzyna Lis

inwestycje. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej
podniosło standard życia mieszkańców oraz
ograniczyło poziom zanieczyszczeń dostających się
do środowiska naturalnego.
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Katarzyna Lis
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„ORLIK 2012” W GORZYCACH
Gmina Tryńcza złożyła kolejny wniosek
o dofinansowanie inwestycji sportowej w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik 2012", ogłoszonego
przez Ministra Sportu i Turystyki. Projektowany
kompleks będzie obejmował dwa nowoczesne boiska
sportowe: jedno do piłki nożnej o wymiarach 30,0m
x 62,0m, a jego powierzchnia całkowita to 1860m2,
natomiast drugie boisko będzie wielofunkcyjne
o wymiarach 19,1m x 32,1m, zaś powierzchnia
wyniesie 613,11m2.

666 000 zł ze środków zewnętrznych, w tym po
333 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki.Inwestycja ta zlokalizowana
będzie na działce przy Zespole Szkół w Gorzycach.
Wykonawcą została Firma „INTEGRAL” z Rzeszowa. Dobiegają też końca prace nad projektem sali
gimnastycznej przy szkole w Gorzycach. Powstanie
nowoczesnego kompleksu sportowego oraz sali gimnastycznej stworzy dzieciom i młodzieży możliwość
dostępu do profesjonalnych, wielofunkcyjnych obiektów, co też spowoduje rozwój ich umiejętności
i zainteresowań sportowych.
Katarzyna Lis

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU
DO BRUKSELI

Wyposażenie obu boisk będzie w pełni
profesjonalne. Koszt inwestycji obejmuje kwotę
około 1 miliona złotych. Na realizację programu
otrzymaliśmy już dofinansowanie w kwocie

Informujemy ,że w przyszłym roku istnieje
możliwość wyjazdu jednej osoby z naszej gminy,
znającej biegle język angielski , na półroczny staż
do Brukseli – stolicy Unii Europejskiej. Z taką propozycją wyszedł do naszego Wójta Gminy nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego –Tomasz
Poręba , z którym zostały nawiązane już bliskie
kontakty. Szczegółowe informacje w tej sprawie
przekażemy Państwu w odpowiednim terminie .
Redakcja

AKCYZA DLA ROLNIKÓW
Informuje się rolników, że w miesiącach:
marzec i wrzesień danego roku składa się wnioski
do gminy o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

napędowego za okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Stawka zwrotu podatku na 2009 rok jest
ustalona w wysokości 0.85 zł. za 1 litr oleju napędowego. Na 1 ha użytków rolnych przysługuje roczny
limit w wysokości 86 litrów.

Przypomina się równocześnie, że do wniosku składanego we wrześniu 2009 r. dołącza się faktury
VAT, które stanowią dowód zakupu oleju

W naszej gminie co roku korzysta tylko część
rolników ze zwrotu tego podatku, co obrazuje
zestawienie :

Rok

Ilość złożonych
wniosków w marcu

2006
2007
2007
2008
2008
2009

110

Ilość złożonych
wniosków we
wrześniu
74
91

105
135
163

Wypłacona kwota
rolnikom w zł.
9 938
17 483
12 375
29 288
26 237
55 068
Maria Grunt
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W TROSCE O FUNKCJONALNŚĆ I ESTETYKĘ
Wraz z nastaniem odpowiednich warunków
atmosferycznych Komunalny Zakład Budżetowy
Gminy Tryńcza przystąpił do wykonywania wielu
prac budowlanych i remontowych. Odnowione
zostały przystanki autobusowe oraz wyremontowane
chodniki. W Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej odmalowano wewnątrz i na zewnątrz
halę sportową. Również w Gniewczynie Łańcuckiej
pomalowano z zewnątrz Remizę Ochotniczej Straży
Pożarnej, przygotowano postument pod figurkę św.
Floriana oraz zamontowano maszt flagowy.
Przed budynkiem WDK w Tryńczy
wykonano kanalizację deszczową, a przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej wykonano parking
z kostki brukowej.

I kwiaty. Na bieżąco koszone są place gminne
i skwery, place zabaw, boiska sportowe, zatoczki

autobusowe oraz tereny wokół Wiejskich Domów
Kultury. Do naszych obowiązków należy także
porządkowanie oraz koszenie poboczy przy drogach
i chodnikach.
Władysław Tytuła

WSPÓŁPRACA Z MUZEUM

Szereg prac zmierzających do poprawy estetyki
i funkcjonalności wykonano na placu przed Urzędem
Gminy
Tryńczy.
Wymieniono
kanalizację
deszczową, założono instalację
oświetleniową,
ułożono
także
nowe chodniki z
kostki brukowej
i
dokończono
parking. Dalsze
prace remontowo
– budowlane na
terenie
poszczególnych
miejscowości
naszej
gminy
prowadzone będą
według
harmonogramu
zaplanowanego
na okres letni.
Ponadto
stale
dbamy o zieleń
znajdującą się na terenie naszej gminy.
Wypielęgnowano skwery oraz rabatki, posadzone
zostały nowe krzewy ozdobne

Gmina Tryńcza nawiązała współpracę z otwartym
niedawno Muzeum Ziemi Leżajskiej . Udostępniane
są tam obecnie interesujące wystawy archeologiczne
oraz stałe ekspozycje. Instytucja ta prowadzi także
lekcje muzealne dla uczniów różnych typów szkół.
Nasi mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież
niejednokrotnie odwiedzają to miejsce. Jak zapewnił
dyrektor muzeum , niektóre wystawy i ekspozycje
będą mogły być prezentowane w trynieckiej galerii
„Pod Aniołem”. Wójt Ryszard Jędruch oraz radny
Leszek Flak otrzymali od dyrektora Muzeum Ziemi

Leżajskiej
podziękowania za pomoc
przy
organizacji wystawy „Barwy Starożytnego Egiptu”.
Gminie została przyznana pamiątkowa statuetka .
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OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO BIBLIOTEKI
„Tydzień Bibliotek”, który w tym roku odbył
się w okresie od 8 do 15 maja br. stał się inspiracją
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz
jej filii do szczególnego obchodzenia tego święta.
Postanowiliśmy więc zaprosić dzieci i młodzież do
nowych bibliotek w celu uczestniczenia w lekcjach
bibliotecznych, zaplanowaliśmy rowerowe
wycieczki, zajęcia plastyczne, spotkanie w bibliotece
z ciekawymi ludźmi kultury.

Piękna pogoda sprzyjała organizowaniu wycieczek
rowerowych. Jedna z nich odbyła się do Głogowca.
Wzięły w niej udział głównie dzieci, choć nie brakło
również dorosłych miłośników dwóch kółek.
Wycieczkowicze zwiedzili ruiny dawnej kuźni,
zabudowania z końca XIX w. oraz zabytki
przyrody, które szczególnie wiosenną porą pięknie
się prezentują. Finisz wycieczki nastąpił na tzw.
„szpicu”, czyli w miejscu, gdzie Wisłok wpada
do Sanu. W dobrych humorach wszyscy wrócili
do domów, bogatsi o wrażenie i wiedzę zdobytą
w trakcie rowerowej wycieczki. Trasa drugiej
wycieczki
rowerowej
zaplanowaliśmy
dla
czytelników z Gorzyc, Wólki Małkowej i Wólki
Ogryzkowej przebiegała wśród okolicznych pól
i lasów. Odwiedziliśmy także cmentarze
z pierwszej i drugiej wojny światowej. Kolejny
„Tydzień Bibliotek” już za rok, ale już dziś
myślimy, jak go ciekawie i interesująco
zorganizować.

Damiana Stęchły
Małgorzata Nasiewicz
Pierwszymi gośćmi były dzieci z oddziału
przedszkolnego Zespołu Szkół w Tryńczy. Dzieci
dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka, jakie
zbiory zawiera, co trzeba zrobić by stać się
czytelnikiem oraz jak ważną rolę w życiu każdego
człowieka pełni książka. Później przyszedł czas na
inne przyjemności, były pyszne cukierki, głośne
czytanie bajek oraz konkurs plastyczny o dowolnej
tematyce. Wszystkie dzieci obiecały, że będą chętnie
odwiedzać bibliotekę i korzystać z jej księgozbioru.
Natomiast 8 maja br. gościliśmy rzeszowskiego
pisarza Jerzego Fąfarę. Jego wizyta połączona była z
promocją niedawno wydanej książki pt. „18 - znaczy
życie. Rzecz o Józefie Szajnie". Sala Gminnej
Biblioteki Publicznej została szczelnie wypełniona,
szczególnie przez młodzież gimnazjalną. Pisarz
z wielką pasją opowiadał nie tylko o książce, ale
również o Józefie Szajnie, który jest jej bohaterem.
Autor stwierdził, że „(…) książka jest wyjątkowym
zapisem ludzkiego życia, miłości, tragedii,
niewyobrażalnych przeżyć, doznań, doświadczeń
i szczęścia, zwykłego ludzkiego szczęścia jej
bohaterów. Nie jest fantazją, imaginacją twórczej
wyobraźni, każde zdanie jest oparte na faktach…”.
Z pewnością tematy poruszane na spotkaniu nie
należały do najłatwiejszych, ale ich wartość
edukacyjna była znacząca.
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ŚWIĘTO KSIĄŻKI W SZKOLE
W dniu 8 maja 2009 roku w Zespole Szkół
w Tryńczy odbyła się uroczystość z okazji
„Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”.
Na scenie wystąpiło osiemnastu uczniów z klas IV, V
i VI, którzy zaprezentowali ciekawy program
artystyczny. Znalazły się w nim: scenka „Moda
na książkę”, reportaż o książce i czytelnictwie,
wywiad z rodziną, która zaraziła się manią
bibliofilstwa oraz dowcipy dotyczące bibliotekarzy,
książek oraz samego czytania.
Z obchodami tego święta wiąże się piękny kataloński
zwyczaj obdarowywania najbliższych książkami
i różami, dlatego też nauczyciele naszej szkoły
otrzymali od uczniów róże wykonane z krepiny.
Mamy nadzieję, że apel młodych „artystów”
występujących
w
programie,
skierowany
do uczestników spotkania, „Czytajcie!” przyniesie
pozytywny efekt.
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Lucyna Czeszyk

ODKRYWAMY TALENTY WOKALNE
Już po raz dziesiąty zorganizowaliśmy
w maju 2009r. w Trynieckim Centrum Kultury
konkurs piosenki "Ukryte Talenty", w którym swoje
wokalne zdolności mogła zaprezentować młodzież
szkolna z terenu gminy. W konkursie wzięło udział

oceniająca prezentacje. Jury miało więc bardzo trudne
zadanie, typowanie zwycięzcy trwało długo, bo liczony był każdy punkt. Ostatecznie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii solistów:
I miejsce: Jolanta Janas – ZS w Gorzycach,
II miejsce: Paulina Pawlak – SP w Jagielle oraz
Agnieszka Jezierska – SP w Jagielle,
III miejsce: Eryka Pieczek – Gimnazjum w Gorzycach oraz Magdalena Sternik – SP w Tryńczy.
W kategorii zespołów:
I miejsce: Zespół „Asy” – ZS w Gorzycach,
II miejsce: Zespół „Mirabelki” – SP w Jagielle,

9 uczestników. Ich umiejętności oceniało jury
w składzie: Bożena Siewierska oraz Jan Krupiński.
Tegoroczna edycja konkursu stała na wysokim
poziomie, co szczególnie podkreślała komisja

III miejsce: Zespół „Vinner” – ZS w Gorzycach,
wyróżnienie: Zespół „Wesołe nutki” – SP w Tryńczy.
Natalia Młynarska

SPOSÓB NA NUDĘ
Wycieczki rowerowe są doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Dobra pogoda,
sprawny rower, ciekawy pomysł, atrakcyjne
miejsce do zwiedzania oraz grupa osób chętna do podróży, to wszystko co jest potrzebne, aby miło i ciekawie spędzić czas. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy po raz
kolejny zorganizowała wycieczkę rowerową, tym razem do Głogowca. Została ona
połączona z ogniskiem i rozgrywkami sportowymi. Udział w niej wzięło ponad 30 miłośników „dwóch kółek”. Naszym głównym
celem rajdu rowerowego było zwiedzanie
miejsca w którym znajdował się kiedyś
prom na Wisłoku, a ponadto towarzyski
mecz na głogowieckim stadionie, gry i zabawy oraz wspólne grillowanie. Wszystkie te
założenia zostały całkowicie zrealizowane.

Uczestnicy rowerowej wycieczki dobrze się bawili
i miło spędzali czas, a także doznali niezapomnianych

wrażeń. Do kroniki biblioteki przybyło zatem sporo
nowych zabawnych materiałów faktograficznych, w
tym zdjęć.
Małgorzata Nasiewicz
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PAMIĘĆ O WIELKIM RODAKU
Kwiecień i maj to szczególne miesiące
związane z papieżem Janem Pawłem II. Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy wraz z filiami
przygotowała cykl konkursów poświęconych Ojcu

III Agnieszka Jezierska,
uczniowie Szkoły Podstawowej.
W gminnym finale, w którym udział wzięli laureaci
z trzech premiowanych miejsc, najlepsza okazała się
Ewelina Płoskoń z Gimnazjum w Tryńczy, II lokatę
zdobyła Gabriela Kasper również z Gimnazjum
w Tryńczy, a III miejsce po dogrywce uzyskał Marcin
Kozdroń ze Szkoły Podstawowej w Ubieszynie.
Gratulujemy zwycięzcom oraz każdemu, kto
chciał przyjść i wziąć udział w konkursie i tym
samym uczcić pamięć Ojca św. Jana Pawła II.
Marcin Borcz

św. 16 kwietnia br. wszyscy chętni uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów mogli wykazać się
swoją znajomością biografii tego wielkiego Polaka
i wziąć udział w konkursie, który był
przeprowadzony w bibliotekach w Tryńczy,
Gniewczynie oraz Gorzycach. Okazało się, że ten
konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem,
bo wzięło w nim udział ponad 100 uczniów ze szkół
naszej gminy. W poszczególnych miejscowościach
zwycięzcami konkursu zostali:
- w Tryńczy:
I miejsce Paulina Szegda,
II miejsce Gabriela Kasper,
III miejsce Ewelina Płoskoń,
uczennice Gimnazjum.
- w Gorzycach:
I miejsce Aleksandra Panek,
II miejsce Klaudia Czado,
III miejsce Paulina Wryga,
uczennice Gimnazjum.
- w Gniewczynie:
I Joanna Dryś,
II Patrycja Herkt,
III Karolina Kosior,
uczennice Gimnazjum.
- w Ubieszynie:
I Artur Strug,
II Karol Tołpa,
III Marcin Kozdroń,
uczniowie Szkoły Podstawowej.
- w Jagielle:
I Mateusz Krutysz,
II Kacper Kornafel,
16

ZAJĘCIA PANELOWE
W BIBLIOTEKACH
Wtorek to taki dzień tygodnia, kiedy
to w naszych bibliotekach po godzinie 16.00
odbywają się zajęcia panelowe. Weszły one na stałe
do kalendarza bibliotecznego. W czasie tych zajęć,
prowadzonych pod kierunkiem instruktor Zofii Sokół,
powstają ciekawe wyroby z papieru, głównie piękne
kompozycje kwiatowe. W okresie przed i po
świątecznym w bibliotekach w Tryńczy, Gorzycach,
Gniewczynie i Wólce Małkowej uczestnicy zajęć
robili piękne pisanki, koszyczki oraz palmy
wielkanocne. Z pewnością zajęcia tego rodzaju
pozytywnie wpływają na rozwijanie umiejętności
manualnych, plastycznych oraz rękodzielniczych
dzieci i młodzieży. Ale to także sposób
na zagospodarowanie czasu wolnego.

Biblioteka w Tryńczy, dzięki inicjatywie
Remigiusza Kubajewskiego rozpoczęła cykl
turniejów szachowych, na których wszyscy chętni
mogą odkryć tajniki gry w szachy. Spotkania
odbywają się w środy. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do udziału w tych niezwykle
ciekawych spotkaniach. Są one okazją do zdobywania
lub poszerzania umiejętności praktycznych i wiedzy
z zakresu tej jednej z najstarszych gier świata.

Między Sanem a Wisłokiem

Damiana Stęchły

ROCZNICA NADANIA IMIENIA
Dnia 7 maja bieżącego roku odbyła się
uroczystość 20 - lecia nadania naszej szkole imienia
gen. Antoniego Chruściela „Montera”. Z tej okazji
zaproszono wielu znakomitych gości, w tym
Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Lecha
Kaczyńskiego, którego reprezentował Pan Marek
Surmacz - doradca do spraw bezpieczeństwa.
Przybyła również córka gen. Chruściela Pani
Jadwiga Chruściel oraz jego rodzina. Nie sposób
wymienić wszystkich obecnych z osobna, było ich
naprawdę wielu m.in. przedstawiciele organów
wykonawczych i ustawodawczych z pobliskich
miast, kapłani, radni Gminy Tryńcza, pracownicy
samorządowi, dyrektorzy szkół z terenu Gminy
Tryńcza, emerytowani nauczyciele ze szkoły
w Gniewczynie, absolwentki szkoły – stypendystki

„(…) Za przykład mieć w życiu będziemy
Człowieka i bohatera
Godnego syna tej ziemi
Generała Chruściela „Montera”(…)”

Z takiego patrona jesteśmy dumni.
Przy pomniku patrona dyrektor Barbara Tytuła
złożyła generałowi meldunek.
Następnie udaliśmy się do hali sportowej, by obejrzeć
część artystyczną przygotowaną przez uczniów.
Na wstępie dyrektorka szkoły wygłosiła
okolicznościowe przemówienie. Głos zabierali, także
zacni goście. By wprowadzić zebranych w klimat
Warszawy z września 1939 r. i sierpnia 1944 r.
Stypendium Naukowego im. Wandy Chruściel.
Tej ważnej chwili uroczystego ducha dodali:
Kompania Honorowa Garnizonu Jarosław,
Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody”
ZHR, Poczty Sztandarowe oraz Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Tryńczy. Nie zabrakło również
rodaków z Gniewczyny i Jagiełły, jak i mieszkańców
tych miejscowości.
Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła na
czele z Pocztami Sztandarowymi, Kompanią
Honorową Wojska i Harcerzami. Mszę Świętą
koncelebrował m.in. Kapelan Harcerzy – ks. Marek
Duda oraz ks. Jozef Bar, on także wygłosił homilię,
w której odwołał się do miłości Ojczyzny.
Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac szkolny,
gdzie został poświęcony pomnik gen Chruściela.
Następnie pod pomnikiem zostały złożone wieńce
i kwiaty.
Bo tylko tak możemy okazać, że pamiętamy i nigdy
nie zapomnimy, że zawsze:

na scenie zobaczyliśmy ulicę warszawską z tamtych
czasów. Ujawnił się nie jeden talent aktorski, który
na pewno będzie wykorzystany w przyszłości.
Najdrobniejsze szczegóły były dopracowane:
od strojów, poprzez piosenki, aż do rekwizytów
i scenerii. Kontrastowe zestawienie sielanki
przedwojennej i ataku niemieckich sił zbrojnych
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dało niesamowity efekt. Emocje sceniczne udzieliły
się także widowni.
Później głos zabrali kolejni zaproszeni goście.
Szczególne poruszenie wzbudziły słowa Jadwigi
Chruściel.
Następnym punktem programu było rozdanie
szczególnych wyróżnień: „Honorowych Orłów
Montera”. Statuetki otrzymali: Prezydent RP Pan
Lech Kaczyński (odznaczenie w zastępstwie odebrał
Marek Surmacz); Pan Zbigniew Niemiecpodpułkownik w stanie spoczynku; Pani Łucja Dryś
oraz Pan Zdzisław Kędra emerytowani dyrektorzy
naszych szkół.
Następnie z rąk Marka Surmacza dyrektor szkoły
odebrała prezenty w postaci pomocy naukowych
ufundowane przez Prezydenta RP. Na koniec
uczniowie zatańczyli poloneza. Mnie osobiście
taniec bardzo się podobał. Jestem przekonana,
że publiczności również.
Zwiedzający szkołę goście mogli obejrzeć wystawę
prac plastycznych oraz Izbę Pamięci gen. Chruściela,

a także wpisać się do kroniki szkolnej. Dla wszystkich uczniów i mieszkańców „Służba żywieniowa”
przygotowała wojskową grochówkę. Była pyszna.

Uważam ten dzień za pełen wrażeń oczywiście pozytywnych. Mam też nadzieję, że pozostanie
on na długo w naszej pamięci.
Jadwiga Sobala

MAMY GMINNĄ GALERIĘ
15 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie
gminnej
galerii
sztuki
mieszczącej
się
w budynku Urzędu Gminy Tryńcza. Galeria została
nazwana „Pod Aniołem”. Powstała ona dzięki inicja-

i wielu innych. Uroczystego otwarcia galerii dokonali: Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Proboszcz
Parafii Tryńcza ks. Roman Trzeciak, Mieczysław
Golba Poseł na Sejm R.P., oraz Teofil Jakubiec Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu. Estetycznego
wrażenia tej uroczystości dodał koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy. Wystawa dzieł malarskich oraz rzeźb zachwyciła licznie zgromadzoną na
uroczystości publiczność. Autorzy eksponowanych
prac zapewniali, że z pewnością nie zabraknie tema-

tywie wójta Ryszarda Jędrucha, a przy współdziałaniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Trynieckiego
Centrum Kultury zorganizowano w niej wystawę
różnych dzieł sztuki.
Pierwsza ekspozycja została poświecona twórczości
artystów pochodzących lub związanych
z ziemią tryniecką, m.in. zaprezentowano tam prace
Henryka Cebuli, Krzysztofa Dziamary, Dariusza Dałomisa, Kingi Manowiec, Przemysława Cebuli

tów na kolejne wystawy, które już są zaplanowane
i będą systematycznie prezentowane wszystkim,
których fascynuje sztuka.
Borcz Marcin
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ŚLADAMI POLSKOŚCI
Zapewne nikogo nie trzeba przekonywać
o wartościach edukacyjnych wycieczek
turystycznych, a także o jej walorach
wychowawczych. Często jest to ciekawa „lekcja”,

której treści utrwalają się na całe życie. Podczas
takiej „lekcji” nikt się nie nudzi, ale – co ważniejsze
– ma okazję bezpośrednio zobaczyć i dotknąć tego,
o czym uczy się na tradycyjnych lekcjach. Z takiego
założenia wychodzą nauczyciele Zespołu Szkół
w Gorzycach, którzy corocznie „odkrywają” dla
swoich uczniów coraz to nowe karty z geografii

i historii Polski za pośrednictwem wycieczek
szkolnych. Nie jest łatwo zorganizować dłuższą
wycieczkę, ale naprawdę warto. Niektórzy
uczniowie szkoły byli już dwukrotnie na Słowacji, w
Wilnie, Kownie, Trokach, Rydze, Tallinie,
Helsinkach, Sofii, a nawet w Stambule. Wszędzie
tam „odkrywali” ślady polskości, szczególnie zaś
przemierzając ”Szlak Mickiewiczowski”. Zobaczyć

z bliska Niemen, Willę, dom, w którym mieszkał nasz
wieszcz narodowy zapewne na lata pozostanie
w trwałej pamięci uczniów.
W tym roku szkoła zorganizowała 3- dniową
wycieczkę do Lwowa, choćby po to, aby „obudzić”
resentymenty związane z tym, niegdyś polskim,
miastem. Uczniowie mogli więc zobaczyć ślady polskości, przede wszystkim zaś Cmentarz Łyczakowski
i Cmentarz Orląt Lwowskich, pomnik Mickiewicza,
katedrę, operę, a także wiele kościołów fundowanych
przez możne polskie rody. Nie zabrakło też innych
atrakcji: dzieci mogły przez całe popołudnia przebywać we lwowskim Aquaparku. Poza tym bezpośrednio zetknęli się z polonią oraz z kulturą i językiem
naszych sąsiadów. Dzieci uczyły się także przedsiębiorczości, dokonując zakupów na lwowskim bazarze
i gospodarując własnym kieszonkowym.
Przygoda ta na pewno zostanie na długo w ich pamięci, a wrażenia z wycieczki będą im towarzyszyły nawet… na przyszłych lekcjach języka polskiego, historii i geografii.
Andrzej Swatek

BIWAK HARCERZY
W dniach 22-24 maja br. w budynku szkoły w Gniewczynie odbył się biwak zaprzyjaźnionego Hufca
Harcerzy „Grody” i Przeworskiego Związku Drużyn
Harcerek „Jarzębina”. W biwaku brały udział drużyny harcerek i harcerzy z Przeworska, Szówska
i Jagiełły oraz druhny i druhowie z Gniewczyny.
W trakcie dni spędzonych na biwaku harcerze zdobywali nowe umiejętności na łonach gniewczyńskiej
przyrody. Do wspólnego biwakowania została zaproszona także Drużyna ZHP działająca przy naszej
szkole, którą prowadzi Pani Jadwiga Wojtas. Wspólnie spędzony czas był okazją do wymiany doświadczeń i integracji poszczególnych drużyn harcerskich.
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RADOSNY „DZIEŃ DZIECKA”
„Międzynarodowy Dzień Dziecka” to święto
wszystkich dzieci na całym świecie.

Miejmy nadzieję ,że takich imprez szkolnych będzie
więcej.

Anna Kozdroń

SPOTKANIE Z MUZYKĄ
W Polsce i innych krajach słowiańskich obchodzone
jest ono corocznie 1 czerwca .Dzień ten sprawia, że
kolorowe baloniki ,będące wesołym symbolem tego
święta widać praktycznie wszędzie. „Dzień Dziecka”
to z pewnością
najradośniejsza chwila dla
najmłodszych.

W naszej szkole również był to niezwykły dzień.
Zamiast lekcji odbyły się rozgrywki i liczne zawody
sportowe na świeżym powietrzu. Główną atrakcją
były
jednak
występy
zespołu
wokalnego
i tanecznego, a także część artystyczna
w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy byli uczestnikami niezwykle ciekawego koncertu, który odbył się 19 maja 2009 roku
w naszej szkole. Wszyscy do dziś jesteśmy pod wrażeniem tego muzycznego spotkania. Wykonawcami
byli nie dorośli artyści, lecz rówieśnicy naszej młodzieży – uczniowie Szkoły Muzycznej w Przeworsku.
Sama idea spotkania była niezwykle cenna: chodziło
o przybliżenie uczniom świata muzyki i zapoznanie
z najczęściej używanymi instrumentami muzycznymi.
Wielu naszych uczniów po raz pierwszy miało okazję
zobaczyć z bliska np. skrzypce, gitarę, saksofon, perkusję, akordeon, kontrabas, klarnet, a na dodatek
mogli usłyszeć wykonywane na tych instrumentach
utwory. Prezentacji instrumentów i wykonawców muzyki dokonywał nauczyciel, który przy końcu spotkania również przyłączył się do grających perkusistów.
Warto podkreślić staranne przygotowanie programu
muzycznego.
Dziewczynki i chłopcy z naszej szkoły z wielkim
wzruszeniem słuchali pouczającego i pięknego koncertu, oklaskiwali młodych artystów, niektórzy wyrażali pragnienie, by nauczyć się grać, tak jak oni. Należy mieć nadzieję, że kontakty naszych uczniów
ze Szkołą Muzyczną w Przeworsku staną się dobrą
tradycją, rozbudzającą muzykalność i szacunek dla tej
dziedziny sztuki. Przecież wielu naszych uczniów już
pokochało
muzykę,
gdyż
grają
obecnie
w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Tryńczy, którą
prowadzi kapelmistrz Edward Myłek.
Lucyna Czeszyk
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Z WIZYTĄ W GALERII I BIBLIOTECE
Od niedawna mamy możliwość odwiedzania
Gminnej Galerii Sztuki „Pod Aniołem”, bowiem
powstała taka placówka w naszej gminie.

rzeźby wolnostojące. Tytuły jego prac to m. in.
„Kwiat. R.”, „Raj utracony I”, „Raj utracony II”,
„Chrystus płaczący”, „Królowa sępów”, „Głowa J”.
Pan
Krzysztof
Dziamara
zaszczycił
nas
zwiedzających swoją obecnością. Uczniowie mieli
okazję usłyszeć o warsztacie twórczym artysty.
Na wystawie znalazły się też prace Henryka
Cebuli. Twórca rysunków satyrycznych posługuje się
techniką piórka i tuszu. To autor m. in. takich
obrazów, jak: „Autoportret z kobietą”, „Nocne
marzenia- upojna noc”, „Pańskie oko konia tuczy
z cyklu Marzenia”. Mogliśmy również oglądać prace
Przemysława Cebuli np. „Wnętrze pracowni”.
Kolejny artysta Dariusz Dałomis zaprezentował
obrazy w większości realistyczne m. in.

Uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy z klas IV-VI
Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum, jako jedni
z pierwszych wybrali się do galerii „Pod Aniołem”
wraz z nauczycielami: Barbarą Czeszyk, Lucyną
Czeszyk, Natalią Kuśnierz, Lucyną Myłek i Sabiną
Pilek. Jako że opiekę nad galerią sprawuje Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy, jej dyrektor Marcin

„Pszczelarzy”, „Spichlerz”, „Kuźnię”. Mogliśmy też
zobaczyć popiersie Wincentego Witosa oraz obraz
abstrakcyjny autorstwa nieżyjącego już artysty
Stanisława Perykaszy. Wśród twórców znalazła się
jedyna kobieta - Kinga Manowiec, autorka m. in.
„Szałasu w Bieszczadach” i „Kompozycji”.

Borcz przekazał uczniom najważniejsze informacje
dotyczące powstania tej placówki kulturalnej oraz
podzielił
się
wiadomościami
dotyczącymi
prezentowanych prac i ich twórców. Dowiedzieliśmy
się m.in., że Gminna Galeria Sztuki „Pod Aniołem”
powstała dzięki staraniom Wójta Gminy Tryńcza
Ryszarda Jędrucha, a przy współpracy z Trynieckim
Centrum Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną
została zorganizowana w niej pierwsza wystawa.
Mogliśmy obejrzeć prace wielu artystów.
W Tryńczy mieszka rzeźbiarz Krzysztof Dziamara.
Oglądaliśmy jego płaskorzeźby, popiersia oraz

Wystawa w galerii cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem, prace artystów urzekły nas swoją
oryginalnością i pięknem. Gimnazjaliści wymieniali
uwagi i kusili się o interpretację dzieł. Uczniowie
bardzo uważnie oglądali przedstawione prace, gdyż
z wystawą wiązały się ich zadania domowe z plastyki
i języka polskiego.
Po zwiedzeniu galerii nasi uczniowie mieli
możliwość odwiedzenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy. Dyrektor tej placówki Marcin
Borcz zapoznawał uczniów ze zbiorami biblioteki,
z rozmieszczeniem książek na półkach oraz zasadami
wypożyczania księgozbioru. Zachęcał przy tym też
do uczestnictwa w różnych zajęciach, które
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organizuje ta jednostka. Wycieczki do biblioteki
zaowocowały dużą liczbą wypożyczeń książek
wśród uczniów. Mamy nadzieję, że uczniowie będą
teraz systematycznie odwiedzać Gminną Bibliotekę
Publiczną w Tryńczy i korzystać z jej bogatego

jeszcze nie znamy, ale widząc zainteresowanie
uczniów, z pewnością przyjdziemy ją obejrzeć.

Cieszymy się, że w naszej gminie powstała galeria,
przecież daje ona mieszkańcom gminy możliwość tak
bliskiego obcowania ze sztuką.
księgozbioru. Również będą oczekiwali nowych
ekspozycji w Gminnej Galerii Sztuki „Pod

Lucyna Czeszyk

WYSTĘPY LUDOWYCH ARTYSTÓW
W dniu 10 maja 2009 r. na zaproszenie Muzeum Skansenu wsi Radomskiej - Kapela Ludowa z
Gniewczyny brała udział w przeglądzie folklorystycznym "Muzyka Ludowa Różnych Regionów
Polski". Zorganizowała tam kilka koncertów w różnych miejscach skansenu, m.in. na scenie plenerowej, w remizie oraz przy zabytkowych chatach. Należy tylko dodać, iż muzyka regionu rzeszowskiego i
przeworskiego cieszyła się dużym uznaniem wśród
zgromadzonej publiczności.

na zasadzie eliminacji do XLIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
nad Wisłą. Nie mogło tam zabraknąć naszych muzy-

miał miejsce „Regionalny Przegląd Kapel Ludo-

ków ludowych. Jury w składzie: dr Krzysztof Ruszel,
mgr Sebastian Jasiński, dr Andrzej Jakubowski doceniło umiejętności artystyczne członków Ludowego
Zespołu Śpiewaczego "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej. Zdobyli oni III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych. W kategorii soliści – śpiewacy
Zofia Sokół uzyskała natomiast II nagrodę.
Gratulujemy!

wych i Zespołów Śpiewaczych”. Impreza odbyła się

Natalia Młynarska

Natomiast 24 maja 2009r. na dubieckim stadionie
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MARATON MUZYCZNY
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy pod
batutą Edwarda Myłka niejednokrotnie zajmowała
czołowe miejsca w przeglądach na różnych

szczeblach. Te sukcesy są poprzedzone wieloma
próbami. Wymaga to systematycznej pracy
z dziećmi od najmłodszych lat, ale efekty są
widoczne. Biorąc pod uwagę tylko ten rok, to można
zauważyć mnogość występów. Na uwagę zasługuje
zdobycie I miejsca na „II Festiwalu Orkiestr Dętych”
w Chmielowie, gdzie rywalizowały orkiestry
z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego
i świętokrzyskiego. Trynieccy muzycy otrzymali tam
nagrodę Wojewody Podkarpackiego oraz nowy
puzon.

niejedną łzę Polakom mieszkającym na Ukrainie .
Młodzieżowa orkiestra zawsze uświetnia uroczystości lokalne ,jak również koncertuje w sąsiednich gminach .

W tym roku przypada jubileusz 25-lecia jej
działalności. Z pewnością warto będzie w niedzielne
popołudnie 9 sierpnia br. wysłuchać koncertu przygotowanego na tę okoliczność .
Teresa Wielgos

„BAW SIĘ Z NAMI ”- IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej
z Gniewczyny Łańcuckiej brali udział w powiatowym konkursie sportowym „Baw się z nami”. Zawody odbyły się w Zespole Szkół w Zarzeczu, gdzie mali sportowcy z Gniewczyny zajęli I miejsce.
Drużyna składała się z 10 zawodników, byli to: Szymon Chruściel, Gabriela Janusz, Katarzyna Kulpa,
Wiktoria Michalik, Dawid Niemiec, Alicja, Rachfał,
Bartłomiej Słysz, Kacper Wasilewski, Kacper Zieliński oraz Paula Konieczna (kl. II)
Zawodnicy startowali w siedmiu zabawach: sztafeta,
oddawanie skoków, zamiana piłek, bieg w workach,
rzuty do „żywego” kosza, bieg z szarfami, strzały
na bramkę.

Orkiestra brała również udział w „VI
Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr
Dętych” w Iwoniczu Zdroju. Ponadto z uznaniem
spotkał się ich koncert w polskiej szkole w
Mościskach na Ukrainie. Swoimi występami
uświetnili tam uroczystość zakończenia roku
szkolnego tzw.”wypustny wiecier ”.Młodzi muzycy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a wykonana
przez nich pieśń „Pod Twą Obronę” wycisnęła

Kolejny etap rozgrywek, czyli zawody rejonowe odbyły się 2 czerwca br w Przemyślu na stadionie
„Juvenia”. Nasza reprezentacja szkolna zajęła tam IV
miejsce.
Jestem dumna ze swoich uczniów i mam nadzieję,
że w kolejnych latach będą oni rozwijać swoje sportowe umiejętności .
Zofia Misiło
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REALIZUJEMY PROJEKT „FENIKS”
Od 1 marca 2009 r. Gimnazjum im. św. Jana
Kantego w Tryńczy realizuje projekt
„Feniks”.Projekt ten spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem, gdyż wnioski aplikacyjne złożyło
ponad 130 szkół! Do projektu zostało
zakwalifikowanych 56 gimnazjów z terenu
województwa podkarpackiego, w tym nasza szkoła.
„FENIKS” to długofalowy program odbudowy,
popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach. Ma
on na celu rozwijania podstawowych kompetencji
n a u k o w o - t e c h n i c z n yc h , m a t e m a t yc z n yc h
i informatycznych uczniów. Jest adresowany
do uczniów i ich nauczycieli fizyki, a jego celem
w odniesieniu do uczniów jest m.in.:
rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
wzmocnienie kompetencji naukowo technicznych,
matematycznych
i informatycznych,
uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
rozwinięcie zainteresowań poznawczo naukowych.
Projekt jest realizowany przez trzy uczelnie wyższe:
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet
Rzeszowski.
Działania projektu, w których uczestniczymy
obejmowały :
1.

Seminarium metodyczne dla nauczycieli .

Połączenie zasobów technicznych i intelektualnych
uczelni z doświadczeniem pedagogicznym
i sumiennością nauczycieli jest najlepszym
sposobem realizacji proponowanej w projekcie
metody dydaktycznej „działać = zrozumieć”.
2. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach .
Zadanie to jest realizowane przez nauczyciela fizyki,
któr y organizuj e zajęci a pozal ekc yj ne
z fizyki w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo
przez 12 tyg. na semestr z grupą 10 uczniów. Zajęcia
są zorganizowane w ramach pakietów tematycznych
skorelowanych z ofertą pracowni doświadczalnych
uczelni. Bardzo ważnym elementem zajęć
pozalekcyjnych w szkole jest przygotowanie
„projektów naukowych” m.in. w oparciu
o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach
uczelnianych.
3. Wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach.
Oferta programowa projektu obejmuje także
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wyjazdy pracowników uczelni do szkół
z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami
pokazowymi, wykonywanymi w oparciu o specjalne
zestawy zakupione dla realizacji projektu (dla każdej
szkoły w cenie około 1800 zł). Przewiduje się dwie
wizyty w ciągu trzech lat w każdej ze szkół
uczestniczących w projekcie. Pokazy trwają
każdorazowo 4 godz. lekcyjne. W naszym
gimnazjum pierwsze pokazy miały miejsce
18.06.2009 r. Uczestniczyło w nich 50 uczniów.
4. Fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na
uczelniach. Program wizyty uczniów w uczelni
obejmuje wykład i pokazy fizyczne (po 1 godz.
lekcyjnej), a następnie warsztaty doświadczalne
w pracowniach (3 godz. lekcyjne) poświęcone
wykonaniu ciekawych doświadczeń pod kierunkiem
pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.
Nasze gimnazjum uczestniczyło w takich zajęciach
15 maja 2009 r.
5. Konkursy projektów naukowych.
Elementem programu „FENIKS” mającym na celu
j a k n a j w i ę k s z ą a k t yw i z a c j ę u c z n i ó w
i nauczycieli wokół samodzielnie realizowanych
pomysłów autorskich są konkursy projektów
naukowych o tematyce fizycznej i astronomicznej.
I Finał Konkursu na projekt naukowy
(w kategorii gimnazja) odbył się 15.06.2009 w auli
budynku głównego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Naszą szkołę z powodzeniem reprezentowali

uczniowie : Aneta Danak i Marek Tkaczyk. Za pracę
p.t. „Metoda wyznaczania współczynnika załamania
cieczy” zdobyli tytuł laureata tego konkursu.
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Aneta i Marek zdobyli również tytuły laureata

Wyniki konkursu szkolnego na projekt naukowy,
I edycja, czerwiec 2009.
Miejsce

Autorzy / Projekt

1.

Aneta Danak, Marek Tkaczyk –
„Metoda

wyznaczania

współczynnika

załamania”
2

Adam Bednarz, Paweł Wlazło –
„Badanie częstotliwości strun gitary”

3

Ewelina Płoskoń, Aleksandra Kozioł –
„Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego”

Rejonowego
Einstein”.

Konkursu

Fizycznego

„Młody
Władysław Kulpa

CO JEST PRZYCZYNĄ SUKCESU?
Z absolwentką Edytą Krutysz rozmawia Joanna Tytuła
- Bardzo młodzi, zdolni, a przy tym niezwykle
ambitni- tacy właśnie są uczniowie Zespołu Szkół
w Gniewczynie, którzy tutaj, zdobywając odpowiednią wiedzę poszerzają jej horyzonty na dalszych etapach edukacji w renomowanych szkołach. Taką też jesteś Ty, niedawno ukończyłaś
gimnazjum, obecnie uczysz się w rzeszowskim
liceum. Jak dzisiaj wspominasz czas nauki w
gniewczyńskiej szkole?
- Bardzo dobrze pamiętam zarówno szkołę podstawową jak i gimnazjum. Te dwa stopnie mojej nauki
przeszłam w towarzystwie tej samej klasy, stąd też
więzi koleżeńskie były tutaj bardzo silne. Dzięki temu wytworzyła się w naszej szkole wspaniała atmosfera, którą budowaliśmy nie tylko my- uczniowie, ale przede wszystkim nasi wychowawcy i nauczyciele, którzy zawsze służyli nam swoją dobra
radą i opieką. To oni pomogli nam stawiać pierwsze
kroki w tej wędrówce ku zdobywaniu zarówno niezbędnej wiedzy, jak i życiowego doświadczenia.
Obok rodziców uczyli nas dojrzałości i odpowiedzialności, a to naprawdę bardzo ważne. Będąc teraz
już licealistką, często wracam myślami dwa lata
wstecz, wspominając swoich rówieśników oraz nauczycieli i przeżyte miłe, wartościowe lata nauki w
murach gimnazjum. I taką zawsze będę pamiętać
moją niewątpliwie ulubioną szkołę. To był naprawdę
piękny czas…
- Będąc uczennicą gimnazjum jako pierwsza
zostałaś stypendystką im. Wandy Chruściel.

- Tak, za co jestem niezmiernie wdzięczna Dyrekcji
ZS w Gniewczynie oraz fundacji im. Wandy Chruściel pod kierownictwem Pani Jadwigi Chruściel.
To dla mnie ogromne wyróżnienie a przy tym nagroda za trud nauki. Tym większy to zaszczyt, gdyż
decyzja o przyznaniu tego stypendium była inicjaty-

wą najbliższej rodziny patrona szkoły w Gniewczynie, wielkiego bohatera i patrioty- gen. Antoniego
Chruściela „Montera” pochodzącego z gniewczyńskiej ziemi. Stypendium im. Wandy Chruściel, córki
gen. Chruściela istnieje od czerwca 2006 roku.
W ubiegłym roku szkolnym wśród grona stypendystów było już 8 osób nagrodzonych za wybitne sukcesy na drodze edukacji oraz wyróżnienia w dziedzinie
sztuki. Mam nadzieję, że ich postawa i osiągnięcia
rozsławiają dobre imię gniewczyńskiej szkoły.
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- Oprócz zaszczytu i wielkiego wyróżnienia takie
stypendium to także wsparcie finansowe. Jaką
rolę spełnia ono na obecnym etapie Twojej
edukacji? W jaki sposób jest dla Ciebie pomocne?
- Wybitni absolwenci otrzymują stypendium
w wysokości 150zł miesięcznie. Stypendium to dało
mi możliwość kształcenia się w wybranej przeze
mnie szkole jaką jest I Liceum Ogólnokształcące im.
ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Stało się
przepustką do kontynuowania edukacji w świetnie
rozwijającym
się
mieście,
dysponującym
placówkami naukowymi na bardzo wysokim
poziomie. Środki, jakie otrzymuję z tego tytułu
mogę przeznaczać na pomoce naukowe, podręczniki
przedmiotowe, na opłaty dojazdu do szkoły, zajęcia
pozalekcyjne oraz na pokrycie wszelkich kosztów,
które są związane z przebywaniem poza miejscem
zamieszkania.
- Aby móc uczyć się w tak poważanych szkołach
jak ta, której obecnie jesteś uczennicą potrzebna
jest
odpowiednia
wiedza
zdobyta
we
wcześniejszym
stadium
nauczania.
Czy
Gimnazjum w Gniewczynie stwarza warunki do
zakwalifikowania się w szeregi uczniów takich
szkół, jak m.in. I LO w Rzeszowie?
- Z całą pewnością mogę powiedzieć, że zdobyta
w Gimnazjum w Gniewczynie wiedza i umiejętności
dają wielkie możliwości edukacji niemal na
wszystkich szczeblach kształcenia. Rekrutacja nie
tylko
na
poziomie
średnich
szkół,
ale
i podejmowanych lub planowanych potem studiów
stawia
kandydatom
określone
wymagania.
A szczególnie w liceach liczą się podstawy
gimnazjalne. Oczywiście istotnym czynnikiem
wpływającym na prezentowany poziom wiedzy jest
zaangażowanie samego ucznia, jego zdolności
i zapał. W tym miejscu chciałabym podziękować
wszystkim nauczycielom ze szkoły w Gniewczynie.
To dzięki ich pracy, ogromnemu poświęceniu,
życzliwości, całe rzesze absolwentów kontynuują
naukę w liceach ogólnokształcących i na studiach
wyższych. A klimatu szkoły gniewczyńskiej nigdy
się nie zapomina. Tu jest jak w domu.
- Jesteś teraz na progu klasy maturalnej. Jak
oceniasz te lata nauki ponadgimnazjalnej? Czy
mogłabyś podzielić się wrażeniami i zachęcić
swoich młodszych kolegów i koleżanki do
składanie podań o przyjęcie do Twojej obecnej
szkoły?
- Kończąc gimnazjum, stanęłam przed bardzo
trudnym wyborem odpowiadającego liceum. Jednak
słysząc jak najlepsze opinie ze strony najbliższych
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i znajomych na temat I LO, wybór stał się oczywisty.
Tym bardziej zadanie było łatwiejsze, gdyż Rzeszów
był miastem, gdzie równocześnie chciałam
kontynuować naukę w Szkole Muzycznej II- go
stopnia, ponieważ muzyka jest moją ogromna pasją.
Było to jednak dla mnie wielkie wyzwanie: nowe
otoczenie zarówno w jednej jak i drugiej szkole,
a poza tym czekał mnie egzamin z samodzielnego
życia poza domem rodzinnym. Ale mimo dzielących
mnie kilometrów, wspaniali ludzie, których poznałam
już na miejscu pomogli przełamywać pierwsze lody.
Chyba wszyscy są zgodni w stwierdzeniu, iż to
właśnie początki są najgorsze, a potem jest już tylko
łatwiej. I rzeczywiście tak też było w moim
przypadku. Pomocne okazały się przy stracie w nowej
szkole doświadczenia starszych uczniów, którzy
wcześniej przetarli szlaki. Ten decydujący i bardzo
niepewny czas mam już za sobą i choć z czasem
pojawiają się nowe wyzwania, to jednak zdobyte już
wcześniej doświadczenia dodają siły i nie pozwalają
długo trwać w obawie o to, co będzie dalej. W liceum
dokonuje się dopełnienie procesu, jaki zaczął się już
w gimnazjum. Tutaj w szczególny sposób kadra
profesorów stara się nauczyć swoich podopiecznych
prawdziwie dojrzałego patrzenia na świat i brania
odpowiedzialności za wszystkie decyzje, od których

będzie zależeć ich przyszłość. Bo przecież będąc
uczniami szkoły średniej wchodzimy w dorosłe życie,
a przy końcu tego etapu nauki stajemy przed
egzaminem dojrzałości, jakim jest matura. I LO
cieszy się zdawalnością egzaminów przez niemal
100% swoich uczniów każdego roku. Atmosfera w
szkole z taką historią i z taką tradycją również jest
wyjątkowa. Liczy bowiem już 350 lat, a sam fakt
uczenia się w murach tej szkoły, której absolwentami
i nauczycielami byli m.in. Władysław Sikorski,
Ignacy Łukasiewicz czy sam jej patron –
ks. Stanisław Konarski dodaje obecnym uczniom
skrzydeł. A dopełnieniem tego wszystkiego są nowe,
wspaniałe znajomości i niejednokrotnie dojrzała
przyjaźń, które owocują w dalszym życiu.
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Taka szkoła stawia tez wymagania, ale to bardzo
pomaga w kształtowaniu odpowiedniej osobowości,
dlatego warto zwrócić na nią uwagę przy wyborze
przed jakim co roku stają trzecioklasiści, także
z gimnazjum w Gniewczynie.

klasie matematyczno- fizycznej, to jednak swoją
przyszłość wiążę z naukami przyrodniczymi, tj.
biologią czy chemią. Na tym etapie jeszcze nie jestem
pewna jaki kierunek studiów wybiorę, ale na pewno
będzie się on mieścił w kręgu nauk takich jak
medycyna lub biotechnologia.

- Za rok ważny egzamin-matura. Co planujesz na
czas, gdy będziesz ją mieć już za sobą?

- Na koniec naszej rozmowy warto dodać, że
stypendium edukacyjne im. Wandy Chruściel
funkcjonuje w ZS w Gniewczynie od 2006r. Jest
przyznawane raz w roku najlepszym uczniom
Gimnazjum.
Wysokość
stypendium
dla
gimnazjalistów to 100zł miesięcznie, zaś dla
absolwentów,
którzy
w
szkołach
ponadgimnazjalnych uzyskują średnią ocen co
najmniej 5,0 – 150zł miesięcznie. W tym roku
szkolnym komisja przyznała 8 takich stypendiów,
w tym trzem absolwentom.

- Już od długiego czasu zastanawiam się nad
kierunkiem przyszłych studiów i nad wyborem
uczelni, na której będę je realizować. Bardzo zżyłam
się z Rzeszowem, dlatego też chciałabym tutaj
kontynuować swoją naukę. Planuję także ukończenie
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie
gitary, co również ma wpływ na wybór miejsca, w
którym będę studiować. Chociaż w liceum jestem w

MATEMATYCY Z UBIESZYNA
Marcin Kozdroń – uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ubieszynie zwyciężył w powiatowym konkursie „Mistrz Matematyki 2009”, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Corocznie konkurs
organizowany jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z terenu powiatu
przeworskiego. Jego celem jest promowanie
uczniów uzdolnionych matematycznie i inspirowanie ich do rozwijania zainteresowań matematycznych.

W roku szkolnym 2008/2009 odbyła się VII edycja
tego konkursu, który w latach 2002-2005 nosił nazwę
„Rachmistrz”.
Uczniowie naszej szkoły trzykrotnie zwyciężali w
tym konkursie:
w I edycji (2002rok) – Aneta Mazurek,
w VII edycji (2008 rok) – Adam Bednarz,
w VIII edycji (2009 rok) – Marcin Kozdroń,
Tytuł „Wicemistrza Matematyki” zdobył w II edycji
(2003 rok) – Arkadiusz Gwóźdź, a w VI edycji (2007
rok) – Marcin Matuszek zajął III miejsce.
W III edycji (2004rok) Edyta Groch zajęła V miejsce,
a w IV edycji konkursu (2005 rok) Angelika Mazurek
– VI miejsce.
Absolwenci naszej szkoły, a uczniowie Gimnazjum w
Tryńczy, przygotowani przez nauczycielkę matematyki Jadwigę Gwóźdź z sukcesem brali udział w
„Rachmistrzu” w 2004 i w 2005 roku.

Wymagany zakres materiału dla uczniów szkół podstawowych obejmuje:
zadania tekstowe o wyższym stopniu trudności,
matematyka w praktyce (obliczenia procentowe,
pola powierzchni i obwody figur płaskich oraz
pole powierzchni i objętość prostopadłościanu),
sprawność rachunkowa w działaniach na liczbach
wymiernych dodatnich,
skala,
zadania na obliczanie drogi, prędkości i czasu.

Tytuł „Wicemistrza Matematyki” dwukrotnie zdobył
Adrian Mazurek, przegrywając (też dwukrotnie) w
walce o tytuł mistrzowski tylko jednym punktem, zaś
Damian Kowalczyk wywalczył w 2005 roku IV miejsce, a Arkadiusz Gwoźdź został wyróżniony w tym
konkursie.
Nasi uczniowie umieją liczyć. Ale liczą
przede wszystkim na swoją wiedzę, która poparta
wielokrotnym łamaniem głowy nad trudnymi zadaniami przynosi sukcesy teraz i na pewno przyda się w
przyszłości.
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Jadwiga Gwóźdź
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GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W przeddzień wakacji po raz pierwszy
uroczyście obchodziliśmy gminne zakończenie roku
szkolnego 2008/2009. Przedstawiciele uczniów
z poszczególnych szkół wraz z dyrekcją
i nauczycielami oraz władzami gminy uczestniczyli
we mszy świętej, którą odprawił ks. Proboszcz
Roman Trzeciak. Następnie poczty sztandarowe,
dzieci i młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście
przy dźwiękach orkiestry dętej udali się do hali
widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół
w Tryńczy. Tu właśnie miała miejsce główna
uroczystość. Jej otwarcia dokonał Zygmunt Kulpa –
dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy. Uczniowie
z Tryńczy zaprezentowali interesującą część
artystyczną, wprowadzając tym samym wszystkich
zebranych w wakacyjny nastrój.
Swoimi spostrzeżeniami na temat trudu zdobywania
wiedzy z zebraną młodzieżą podzielił się Teofil
Jakubiec - Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy.
Podczas tej uroczystości zostały również wręczone
stypendia naukowe 83 uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów, którzy na koniec roku osiągnęli średnią
ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej
dobre. Na koniec roku szkolnego stypendia
otrzymali: SP Tryńcza - Kiełbowicz Faustyna,
Wlazło Kamil, Mach Aleksandra, Myłek Karol,
Zamorska Nel, Chruszcz Krzysztof. Gimn. Tryńcza:
Kozioł Aleksandra, Dzierga Magdalena, Jędruch
Michał, Tytuła Ewelina, Pysz Paweł, Wikiera Anna,
Płoskoń Ewelina, Szegda Paulina, Kozdroń Anna,
Stęchły Wioletta, Duży Natalia. SP Gniewczyna
Łań.- Jasz Aleksandra, Konieczny Kamil,
Kuśtrowski Michał, Bosak Sylwia, Grabowiec
Kamil, Dąbrowicz Rafał, Ryfa Anna, Chajec
Wojciech,
Kojder
Gabriela,
Kozak
Justyna,
Kojder
Karolina,
Kubrak
Gabriela,
Rzeczyca
Aleksandra, Zamorska Karolina, Lasek Kamil, Pelc
Dominik, Rachfał Anna, Konieczny Martyna, Dryś
Dawid, Gardziel Anna, Gwóźdź Paweł, Konieczny
Dawid, Kubrak Konrad, Kuca Piotr, Misiąg
Bartłomiej, Piróg Wojciech, Portas Krzysztof. Gimn.
Gniewczyna Łań.- Motyka
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Aleksandra, Kisiel Anna, Rachfał Kinga, Kida
Mateusz, Dryś Michał, Drzystek Jolanta, Gwóźdź
Michał, Bosak Dominik, Jezierska Anna, Majcher
Paulina, Piróg Michał, Słysz Kinga, Wojtuń Dominik,
Dryś Joanna, Sobala Jadwiga, Surmacz Natalia,
Gardziel Renata. SP Gorzyce: Kowal Aleksandra,
Ochab Karolina, Maziarz Wojciech, Turek Wojciech,
Krokos Jolanta, Swatek Jakub,
Nabrzeska
Patrycja. Gimn.
G o r z yc e F l e s z a r
Katarzyna,
Maziarz Wiktor,
G w ó ź d ź
Agnieszka,
O g r y z e k
Monika, Zema
Karol, Szwacz Dawid, Zamorski Bartłomiej. SP
Ubieszyn - Kozdroń Marcin, Pająk Izabela, Tołpa
Karol. SP Jagiełła - Jezierska Agnieszka, Szewczyk
Anna, Kędziora Paulina, Kulpa Iwona, Kornafel
Hubert.
Uroczystego wręczenia dokonali: Wójt GminyRyszard Jędruch, Przewodniczący Komisji Oświaty Teofil Jakubiec oraz dyrektorzy poszczególnych
szkół. Stypendia te, wprowadzone z inicjatywy wójta
gminy, wręczane są od roku szkolnego 2005/2006, po
zakończeniu każdego semestru. Jest to z pewnością
dzień, na który czeka wielu uczniów. Wójt Gminy
ufundował również nagrody książkowe dla: Marcina
Kozdronia - ucznia SP w Ubieszynie za zwycięstwo
w powiatowym konkursie „Mistrz matematyki 2009”
oraz dla Krzysztofa Portasa – ucznia SP
w Gniewczynie Łańcuckiej za zajęcie IV miejsca
w tym konkursie i Piotra Kucy – ucznia SP
w Gniewczynie Łańcuckiej za zajęcie V miejsca .
Dwóch
uczniów
ze
Szkoły
Podstawowej
w Gniewczynie Łańcuckiej: Dawid Dryś i Krzysztof
Portas - zdobyło tytuł finalisty konkursu
matematyczno – przyrodniczego zorganizowanego
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Oni także
otrzymali nagrody książkowe.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Niech nadchodzące wakacje będą zarówno dla
uczniów,
jak
i nauczycieli
czasem
miłego
odpoczynku.
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UCZNIOWIE W GMINNYCH KONKURSACH
Uczniowie naszych szkół brali liczny udział
w konkursach organizowanych na różnych
szczeblach. W minionym roku szkolnym w każdej ze
szkół odbył się gminny konkurs wiedzy, gdzie
najlepsi mogli zmierzyć się z rówieśnikami. Poniżej
przedstawiam laureatów.

III Karol Myłek z SP w Tryńczy i Portas Krzysztof z
SP w Gniewczynie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

II –Kulpa Weronika i Bartłomiej Słysz z SP
w Gniewczynie

- konkurs z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych, najlepsi okazali się:
I miejsce: Jadwiga Sobala z Gimnazjum
w Gniewczynie i Paulina Szegda z Gimnazjum
w Tryńczy
II miejsce: Diana Duża z Gimnazjum w Tryńczy
III miejsce:
w Tryńczy

Wioletta

Stęchły

z

Gimnazjum

-konkurs

ortograficzno – gramatyczny dla klas I-III :

I - Hanejko Szymon z SP w Gorzycach i Gwóźdź
Jakub z SP w Ubieszynie

III- Magdalena Jędral z SP w Gorzycach i Paulina
Piróg z SP w Gniewczynie
Wyróżnienie otrzymali
Piotr Wojtuń
z SP
w Gniewczynie oraz Małgorzata Myłek z SP
w Tryńczy
- konkurs humanistyczny :
I- Nel Zamorska i Karol Myłek z SP w Tryńczy

-konkurs ortograficzny„ Gminny Mistrz Ortografii”:

II– Anna Ryfa z SP w Gniewczynie

I- Natalia Duży z Gimnazjum w Tryńczy

III- Aleksandra Rzeczyca z SP w Gniewczynie

II - Ewelina Płoskoń z Gimnazjum w Tryńczy
i Daniela Groch z Gimnazjum w Gorzycach

-konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”
I -Tytuła Konrad –SP w Jagielle

III- Paulina Kozak z Gimnazjum w Gniewczynie

II- Kornafel Hubert–SP w Jagielle

-konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”

III- Sobala Krystian - SP w Gniewczynie

I- Jezierska Anna z Gimnazjum w Gniewczynie

W konkursie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym zwyciężyła drużyna z SP w Tryńczy w
składzie: Krzysztof Chruszcz, Łukasz Lewcio ,Piotr
Pysz

II-Flak Kamil z Gimnazjum w Gorzycach
III-Jędruch Michał z Gimnazjum w Tryńczy
W konkursie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym zwyciężyła drużyna z Gimnazjum
w Tryńczy w składzie: Wojciech Grzywna, Michał

Zespołowe konkursy sportowe:
- trójbój lekkoatletyczny –dziewczyny :
I – Gniewczyna
II-Jagiełła
III-Gorzyce
- trójbój lekkoatletyczny –chłopcy:
I-Gorzyce
II- Gniewczyna
III-Tryńcza
IV-Jagiełła

Kuca, Piotr Filip

V-Ubieszyn

W kategorii szkół podstawowych :

-czwórbój lekkoatletyczny –dziewczyny :

-konkurs przyrodniczy :

I-Gniewczyna

I – Marcin Kozdroń z SP w Ubieszynie

II-Gorzyce

II-Nel Zamorska z SP w Tryńczy

III-Jagiełła
Między Sanem a Wisłokiem
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IV-Ubieszyn
V-Tryńcza
-czwórbój lekkoatletyczny –chłopcy:
I-Gniewczyna
II-Jagiełła
III-Ubieszyn
IV-Gorzyce
V- Tryńcza
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody . Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę
wielu sukcesów w kolejnych etapach edukacyjnych. Dziękuję równocześnie nauczycielom za ich wkład pracy w przygotowanie i organizację wszystkich gminnych konkursów . Mam nadzieję , że wpiszą się one na
stałe w kalendarz gminnej oświaty .
Teresa Wielgos

STAN BEZROBOCIA W GMINIE
Z informacji otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku wynika, że bezrobocie w Gminie
Tryńcza przedstawia się następująco:

Marzec 2009

Kwiecień 2009

Maj 2009

Ogółem zarejestrowanych
638 osób

Ogółem zarejestrowanych
644 osób

Ogółem zarejestrowanych
601 osób

w tym 111 z prawem do
zasiłku

w tym 106 z prawem do
zasiłku

w tym 104 z prawem do
zasiłku

Procent bezrobocia w Gminie Tryńcza wynosi - 12,8 %
Procent bezrobocia w powiecie wynosi - 16,0 %
Formy pomocy oferowane osobom bezrobotnym:

Rodzaj pomocy

Liczba osób

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych

23

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - kursy, szkolenia w ramach
projektu „Czas na aktywność w gminie Tryńcza”
Udział w szkoleniach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku

12

Udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych

63

Udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy, dzięki pozyskaniu unijnych funduszy
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 wspiera osoby bezrobotne poprzez organizację

11

bezpłatnych szkoleń czy też kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe. Działania te mają na celu
aktywizować osoby bezrobotne oraz eliminować zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Danuta Kata
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WYPRAWKA DLA UCZNIA
Rodzice
uczniów
klas
I-III
szkoł
podstawowych oraz I klasy gimnazjów, którzy
spełnią kryterium dochodowe (miesięczny dochód na
1 członka rodziny nie może przekroczyć kwoty
351zł) mogą skorzystać z pomocy finansowej na
zakup
podręczników
szkolnych.
Kwota
dofinansowania wynosi do 150 zł dla uczniów kl. I
i II szkoły podstawowej , a 170zł dla ucznia kl. III
szkoły podstawowej ,natomiast dla ucznia I kl.
gimnazjum-280zł. Druki wniosków będzie można
odebrać u dyrektorów szkół , do których będą
uczęszczać dzieci. Do wniosków należy dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów, za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku.
Na terenie naszej gminy wnioski będą przyjmowane
we wszystkich szkołach do 10 września br. Ważne
jest to, aby kupując podręczniki szkolne otrzymać
dowód zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie
na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, a także
rachunek czy paragon ) ,ponieważ na tej podstawie
będą refundowane koszty .W przypadku zakupu
podręczników dla grupy uczniów, jego koszty
zwracane będą po przedłożeniu potwierdzenia
wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.
Potwierdzenie powinno zawierać w szczególności:
imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie
uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych
podręczników, ogólną kwotę, datę i czytelny podpis
podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot
dokonujący zakupu podręczników wystawia
potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT
oraz listy uczniów, dla których zakupiono
podręczniki.
Zachęcamy
wszystkich
zainteresowanych
o
składanie
wniosków
w pierwszych dniach września br.

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
którzy są w wieku aktywności zawodowej,
w
szczególności
o
niskich
kwalifikacjach
zawodowych. W jego ramach indywidualnymi
kontraktami socjalnymi objętych jest 12 osób, które
są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do
współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup
docelowych. Realizacja projektu rozpoczęła się w
styczniu 2009 roku i trwać będzie do grudnia 2009
roku.
Aktywna integracja realizowana będzie poprzez
zorganizowanie kursów i szkoleń zawodowych
mających na celu uzyskanie i podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych
umiejętności (kurs sprzedawcy z obsługą kas
fiskalnych, kurs fryzjerski, technolog robót
wykończeniowych, spawanie w metodzie MAG,
opiekunka osób starszych i chorych). Natomiast
aktywizacja zawodowa daje szansę skorzystania
z usług doradcy zawodowego oraz uczestnictwa
w treningu aktywności zawodowej. W ramach
aktywizacji społecznej każdy uczestnik projektu
będzie brał udział w warsztatach kompetencji
społecznych.

Teresa Wielgos

POMAGAMY BEZROBOTNYM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej" rozpoczął w 2009
roku realizację projektu systemowego: „Czas na
aktywność w gminie Tryńcza”.

Projekt systemowy jest nową formą pracy
z klientami pomocy społecznej, co stanowi wyzwanie
dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy
nadzieję, że sprostamy postawionym zadaniom
a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne
i przyczynią się do poprawy sytuacji życiowej
wszystkich uczestników projektu oraz ich rodzin.
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Anna Młynarska
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TRWAJĄ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Ograniczanie bezrobocia jest głównym
wyzwaniem zarówno dla polityki gospodarczej, jak i
społecznej naszego państwa. Problem ten nie jest
także obojętny naszym władzom samorządowym.
Gmina Tryńcza od kilku już lat podejmuje starania w
celu pozyskania środków finansowych na różne
formy zatrudnienia osób bezrobotnych. W Urzędzie
Gminy oraz gminnych jednostkach organizujemy
staże dla absolwentów, przygotowania zawodowe,
prace interwencyjne czy tez roboty publiczne.
Z tych form zatrudnienia skorzystało i
obecnie korzysta wielu bezrobotnych mieszkańców
naszej gminy. W ramach zatrudnienia wykonywali
oni prace administracyjno – biurowe, prace
porządkowo – gospodarcze, remontowe, prace w
kuchniach szkolnych czy też sprawowali opiekę nad
dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół
specjalnych.

poszczególnych miejscowościach.
Zadania w zakresie prac społecznie użytecznych
rozpoczęły się 4 maja br. i potrwają do 4 listopada br.
Korzystający z tej formy zatrudnienia mogą pracować
nie więcej niż 8 godzin w tygodniu, a za godzinę
otrzymują 6,80 zł. Powiatowy Urząd Pracy pokrywa
60 % kosztów, natomiast samorząd gminny 40 %.
Realizacja prac społecznie użytecznych stwarza
szereg korzyści zarówno dla bezrobotnych, jak i dla
gminy. Osoby bezrobotne wykonując prace na rzecz
społeczności lokalnej mają możliwość poprawienie
swojej sytuacji finansowej. Prowadzone przez nich
działania, a w szczególności prace porządkowo –
gospodarcze niewątpliwie poprawiają estetykę
naszych miejscowości, co jest korzystne dla
wszystkich mieszkańców gminy.
Krystyna Penkal

DLA KOGO ALIMENTY
Informujemy, iż osobą uprawnioną do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma
zasądzone od rodzica alimenty, lecz ich egzekucja
jest bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do
ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli się uczy - do 25
lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności, pieniądze z funduszu
przysługują mu bez względu na wiek.

Jednym z wielu sposobów na stworzenie
bezrobotnym bez prawa do zasiłku możliwości
aktywizacji zawodowej są prace społecznie
użyteczne. Już kolejny rok nasza gmina przy
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
organizuje zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac
społecznie użytecznych, którzy od dłuższego czasu
nie mają pracy i korzystają z pomocy społecznej.
Podpisane w dniu 30 kwietnia 2009 r. porozumienie
ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku w
sprawie organizacji w Gminie Tryńcza prac
społecznie użytecznych zaktywizowało grupę osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
W Gminie Tryńcza trwają obecnie prace społecznie
użyteczne. Znalazło przy nich zatrudnienie 23
bezrobotnych, którzy porządkują ulice, przystanki,
miejsca użyteczności publicznej, dbają o place
zieleni, skwery itp. Już widać efekty ich pracy w
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W odróżnieniu od zaliczki alimentacyjnej, aby
uzyskać prawo do wypłat z funduszu, nie trzeba być
samotnym rodzicem. Prawo do tego świadczenia
przysługuje też na dzieci wychowywane przez
rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński lub
żyje w nieformalnym związku.
Aby uzyskać świadczenia z tego funduszu
wnioskodawca musi spełniać kryterium dochodowe,
czyli jego przeciętny miesięczny dochód netto na
osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł.
Wysokość świadczenia zależy od tego, jakie alimenty
przyznał sąd, jednak świadczenie nie może być
wyższe niż 500 zł. miesięcznie na jedno dziecko.
Świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego
przyznawane są na rok, który liczony jest od
1 października do 30 września.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy lub pod
numerem telefonu: 016-642-17-32 wew. 4
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KOLEJNY SZTANDAR W GMINIE
Niedziela wielkanocna 2009r. w sposób
szczególny zapisała się w historii „Turków”
z Gniewczyny. Wówczas to nastąpiło uroczyste
nadanie
sztandaru dla straży grobowych
z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej. Uroczystość
rozpoczęła się przejściem wokół kościoła barwnym
korowodem oddziałów „Turków” wraz z pocztem

sztandarowym, w skład którego wchodzili seniorzy:
Kazimierz Foszczej, Kazimierz Piróg oraz Stanisław
Szajner. Fundatorami sztandaru byli Elżbieta
i Stanisław Wojtasowie z Gniewczyny Łańcuckiej.
W kościele została odprawiona msza święta
w intencji

„Turków” oraz poświęcenie sztandaru. Następnie
oddziały
pod
dowództwem
komendantów

z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej: Antoniego
Grzebyka i Dariusza Dąbrowicza wraz z orkiestrą
wyruszyły barwnym korowodem na plac obok
kościoła, gdzie rozpoczął się pokaz musztry paradnej.
Widzowie mogli podziwiać piękne stroje, błyszczące
szable, czapki, karabiny oraz barwnie przyozdobione
mundury. Parada wzbudziła wielki zachwyt wśród
widzów, którzy nagradzali oddziały gromkimi
brawami.
Przemysław Górski

EFEKTY SĄ WIDOCZNE
Od kilku miesięcy obowiązuje prawo, które
ma doprowadzić do większej ściągalności alimentów. Swój udział w postępowaniu mają teraz gminy
i ośrodki pomocy społecznej, ponieważ z mocy prawa otrzymały dodatkowe instrumenty wobec dłużników alimentacyjnych, czyli osób nie wywiązujących
się ze swoich rodzicielskich zobowiązań. Efekty
przeprowadzonych czynności w tym zakresie przez
GOPS w Tryńczy są następujące:
przeprowadzono 24 wywiady alimentacyjne,
odebrano 23 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
ustalono aktualne miejsce zameldowania i zamieszkania dla 14 dłużników,
do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne wysłano 23 informacje
uzyskane z wywiadu na temat aktualnej sytuacji
dochodowej i rodzinnej poszczególnego dłużnika,

zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się
jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie
Pracy,
wysłano do Urzędu Pracy w Przeworsku prośbę o
aktywizację zawodową dla 10 dłużników,
obecnie wysłano wezwania na wywiad dla 9 dłużników pod aktualny adres ich zameldowania, ustalony w ewidencji ludności.
Nawiązujemy ścisłą współpracę z komornikami sądowymi, którzy prowadzą egzekucję wobec
poszczególnych dłużników. Na bieżąco są oni informowani o sytuacji dochodowej dłużnika, co powoduję większą ściągalność zaległości. Biorąc pod uwagę
pierwsze półrocze 2008 r., kiedy obowiązywały przepisy zaliczki alimentacyjnej i pierwsze półrocze 2009
r. funkcjonowania funduszu alimentacyjnego, komornicy sądowi przekazali na rachunek gminy kwotę
ogółem większą o 60 % w stosunku do roku ubiegłego. Z tego wynika, iż aktualne przepisy prawne
w tym względzie sprawdzają się w praktyce.
Jolanta Flak
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NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY
NADAL GROŹNE!
Pomimo upływu ponad 60 lat od zakończenia
wojny, jej pozostałości w postaci niewypałów
i niewybuchów nadal znajdowane są na terenie
gminy. W kwietniu br. podczas prac ziemnych przy
podłączeniu kanalizacji do posesji w Jagielle,
operator koparki częściowo odsłonił tkwiący na
głębokości ok. 1 m uzbrojony granat moździerzowy
kalibru 85 mm. Pracownicy wykonujący roboty
ka na l i z a c yj n e o dp owi ed ni o oz n ako w al i
i zabezpieczyli teren przed dostępem osób
postronnych, powiadomili o znalezisku Policję.
O tym fakcie powiadomiono także Patrol Saperski
„Podhalańczyków” w Rzeszowie. Następnego dnia

saperzy zneutralizowali „zardzewiałą śmierć”.
Natomiast w maju br. pod mostem w Ubieszynie
znaleziono pocisk artyleryjski kalibru ok. 80-90 mm.
Po zabezpieczeniu terenu przed dostępem osób
postronnych i powiadomieniu Policji, przez całą noc,
w bezpiecznej odległości, dozór pełnili członkowie
OSP Ubieszyn wraz z sołtysem wsi. Następnego
dnia Patrol Saperski z Rzeszowa zneutralizował
niewypał. Z przytoczonych danych wynika więc,
że ziemia na terenie gminy nadal skrywa
śmiercionośne pamiątki z ubiegłej wojny – lub nawet
z I wojny światowej. Właściwe postępowanie osób,
które znalazły niewypały, w tym odpowiednie
oznakowanie zagrożonych miejsc oraz
powiadomienie danych służb sprawiło, że nie doszło
do tragedii. Apelujemy zatem do wszystkich
mieszkańców, iż
w przypadku znalezienia
podejrzanego przedmiotu, co do którego zachodzi
podejrzenie, że jest to pocisk artyleryjski, bomba
lotnicza lub inna amunicja (nawet małego kalibru),
aby pod żadnych pozorem ich nie dotykać lub
poruszać. Teren należy oznaczyć w dużej odległości
taśmą oraz umieścić czytelne i duże napisy
„UWAGA ! NIEWYPAŁ”. O znalezieniu takich
przedmiotów trzeba niezwłocznie powiadomić
Policję, Urząd Gminy lub sołtysa.
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W zgłoszeniu należy podać dokładne miejsce,
a ponadto trzeba pamiętać o tym, że miejsca takie
powinny być dozorowane przez dorosłych do chwili
przyjazdu specjalnych służb.
Aleksander Kornafel

DODATKI Z TYTUŁU
ROZPOCZĘCIA SZKOLNEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
informuje, że w związku z obecnie wydawanymi
decyzjami o przedłużeniu okresu zasiłkowego
w świadczeniach rodzinnych ( tj. 31 października
2009 r., wcześniej było do 31 sierpnia 2009 r.),
rodzice uczniów mogą już składać wniosek
o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2009/2010
i
rocznego
przygotowania
przedszkolnego (tzw. „zerówka”). Wypłata tego
świadczenia jest jednorazowa i będzie dokonana
we
wrześniu
2009 r. Na każde dziecko uprawnione do zasiłku
rodzinnego przypada kwota 100 zł. Informujemy
ponadto, iż obecnie można także wnioskować
o dodatek z tytułu dojazdu uczniów do szkoły
średniej z miejsca zamieszkania. Dotyczy to takich
sytuacji, gdy dziecko pójdzie po raz pierwszy do
szkoły średniej.
W przypadku nie zgłoszenia zmian mających wpływ
na prawo do świadczeń rodzinnych oraz nie złożenia
wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego w wyznaczonym
terminie, zostanie wydana decyzja o przedłużeniu
okresu zasiłkowego bez tego dodatku.
Osoby, które złożą we wrześniu br. wniosek
o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz
po raz pierwszy z tytułu dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, otrzymają świadczenia pieniężne
w październiku br.
Przypominamy równocześnie, że nowy okres
zasiłkowy trwa od 1 listopada 2009 r. do 31
października 2010 r. Przyjmowanie wniosków
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
rozpocznie się od 1 września 2009 r. Zatem jeśli
osoba złoży wniosek z wszystkimi dokumentami
w okresie 01.09.2009 r. – 30.09.2009 r., to wypłata
świadczeń rodzinnych za listopad 2009 r. nastąpi
w tym samym miesiącu. Natomiast jeśli osoba złoży
wniosek z wszystkimi dokumentami w okresie
01.10.2009 r. – 30.11.2009 r., to wypłata świadczeń
rodzinnych za listopad 2009 r. nastąpi w grudniu
2009 r.
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Ewa Siuśta

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ
W dniu 24 maja br. w Gniewczynie
Łańcuckiej odbyły się uroczystości związane
z obchodami 100 lecia istnienia i działalności
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Były one połączone z Gminnym Świętem Strażaka.
Historycznym wydarzeniem było także nadanie

sztandaru oraz poświęcenie figury św. Floriana
i samochodu strażackiego. Uroczystość rozpoczęła
się mszą w miejscowym kościele, którą
koncelebrował ks. Mieczysław Rusin- kapelan
Ochotniczych Straży Pożarnych. Sztandar dla OSP
Gniewczyna Łańcucka ufundował Stanisław
Konieczny- przewodniczący Rady Gminy
w Tryńczy. Po nabożeństwie zaproszeni goście,
poczty sztandarowe oraz delegacje jednostek OSP

z terenu Gminy Tryńcza przy dźwiękach
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy
przemaszerowali na plac obok remizy OSP, gdzie
nastąpiło poświęcenie figury św. Floriana
i samochodu strażackiego przez ks. Mieczysława
Rusina i ks. proboszcza Krzysztofa Filipa. Następnie
został zaprezentowany rys historyczny jednostki oraz
jej dorobek. W imieniu fundatora, Członek Zarządu
Wojewódzkiego dh Wiesław Kubicki przekazał

sztandar naczelnikowi OSP w Gniewczynie
Łańcuckiej dh Edwardowi Korzeniowskiemu.
Ufundowany i poświęcony sztandar został
odznaczony złotym medalem za zasługi OSP
Gniewczyna Łańcucka dla pożarnictwa. Dalsza część
uroczystości miała miejsce w Wiejskim Domu
Kultury. Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną
oraz wysłuchali koncertów naszych zespołów.
Obchody jubileuszu 100-lecia OSP zaszczyciło swoją

obecnością wielu zacnych gości: Poseł na Sejm RP
Mieczysław Golba, Starosta Powiatu Zbigniew
Kiszka, Komendant PSP w Przeworsku Jan Kwolek,
Komendant Powiatowy Policji Wacław Mazur,
Komendant Komisariatu Policji w Sieniawie Wacław
Pieczek, przedstawiciele władz samorządowych
z przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem
Koniecznym oraz Wójtem Gminy Tryńcza
Ryszardem Jędruchem.

Wszystkim sponsorom oraz osobom, które włączyły
się w organizację tego jubileuszu druhowie
z Gniewczyny Łańcuckiej składają serdeczne
podziękowania.
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Henryk Chruściel
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GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE
W dniu 28 czerwca br. miało miejsce uroczyste
poświęcenie wozu strażackiego „Ford Transit”
należącego do jednostki OSP w Tryńczy. Aktu tego
dokonał ks. Roman Trzeciak proboszcz parafii
Tryńcza w asyście ks. katechety Bogusława
Falusiewicza oraz diakona Rafała Borcza. Samochód
został zakupiony ze środków finansowych
pozyskanych od sponsorów, tj.: Witolda Wańczyka

dh Zbigniew Janisz; natomiast srebrny został
przyznany dla dh Albina Katy, dh Adama Nagórnego,
dh Adama Zamorskiego; brązowy medal otrzymali:
dh
Adam
Wojtyna,
dh
Witold
Mazur,
dh Wojciech Kojder. Odznaką „Wzorowy Strażak”
uhonorowani zostali: dh Wiecheć Stanisław,
dh Robert Miara, dh Dariusz Gwóźdź, dh Kazimierz
Grunt. Ponadto zostali wyróżnieni strażacy, którzy
uczestniczyli w akcji powodziowej w Ropczycach.
Byli to dh Witold Mazur, dh Stanisław Wiecheć,
dh Robert Miara oraz dh Krzysztof Kornafel.
W uroczystościach wzięli udział zacni goście: .
Eurodeputowany Tomasz Poręba, Poseł na Sejm RP
Mieczysław Golba, Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Kazimierz Ziobro.
Po części oficjalnej strażacy udali się na plac
ćwiczeń, gdzie odbyły się zawody sportowopożarnicze grup żeńskich i męskich z terenu gminy.
Jako pierwsza w sztafecie pożarniczej wystartowała
drużyna żeńska z OSP w Tryńczy i Ubieszynie,

z „INTEGRAL” Rzeszów, firmy „Profi – Sport”
Rzeszów; Stanisława Wojtasa „SANITEX” Tryńcza;
Jana Majkuta „S.U.D.R”. Grodzisko Dolne;
Zbigniewa Koby „T.U.W.” Jarosław; Zbigniewa
Baryły prezesa Banku Spółdzielczego Jarosław; Jana
Śliwy z Nadleśnictwa Sieniawa; Lesława Budzisza
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
Ryszarda Jędrucha Wójta Gminy Tryńcza;
Mieczysława Golby Posła na Sejm RP; Jana Kwolka
Komendanta
Powiatowej
Straży
Pożarnej
w Przeworsku. Wszyscy sponsorzy oraz osoby, które
przyczyniły się do zakupu samochodu otrzymały
pamiątkowe podziękowania od zarządu OSP
w Tryńczy.

Następnie dla zasłużonych strażaków zostały
wręczone odznaczenia związkowe: medal złoty
otrzymali: dh Ryszard Jędruch, dh Edward Myłek,
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a zaraz po nich swoje siły na torze sprawdzili
mężczyźni z OSP Jagiełła, Gniewczyna Łańcucka,
Gorzyce, Tryńcza, Ubieszyn i Głogowiec.
Konkurencja przebiegła bardzo szybko i sprawnie,
dlatego już po chwili tłumnie zgromadzeni widzowie
mogli podziwiać drugą część zawodów, tzw.
„bojówkę”, w której oprócz szybkości i zwinności
zawodników ważna była także sprawność sprzętu
oraz znajomość regulaminu.
W tej konkurencji również jako pierwsze
zaprezentowały się kobiety, które w ocenie
publiczności wcale nie ustępowały mężczyznom.
Pierwsze miejsce w kategorii kobiet zajęły
dziewczyny z OSP w Tryńczy, a drugie miejsce
przypadło drużynie żeńskiej z Ubieszyna.
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Gdy opadły emocje po starcie kobiet, przyszedł czas
na mężczyzn. I tym razem nie zabrakło wrażeń,

zajęła drużyna OSP z Tryńczy, drugie Gorzyce,
trzecie Jagiełła, czwarte Gniewczyna Łańcucka, piąte
Ubieszyn i szóste miejsce przypadło strażakom OSP
z Głogowca. Nad przebiegiem konkurencji czuwała
komisja
sędziowska
pod
przewodnictwem
mł. brygadiera Pawła Janasa.
Po zakończonych zawodach zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy i puchary zwycięskim
drużynom. Podczas uroczystości można było
wysłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy oraz piosenek biesiadnych w wykonaniu
Zespołu „Jagiellanie” z Jagiełły. A dla najmłodszych
„Skok Stefczyka” z Leżajska przygotował atrakcyjne
upominki i bezpłatnie udostępnił zjeżdżalnię.

bowiem pretendentów do pierwszego miejsca było
kilku. W ostatecznej rozgrywce pierwsze miejsce

Przemysław Górski

KOMBATANCI PODSUMOWALI DZIAŁALNOŚĆ
W dniu 21 maja 2009 r. w sali konferencyjnej naszego urzędu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Tryńczy. Z uwagi na bardzo niską
frekwencję zebranie odbyło się w drugim terminie.
Zgodnie ze statutowym wymogiem wysłuchano
i przyjęto sprawozdanie za okres kadencji ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej, jak też wybrano
nowy zarząd, komisję rewizyjną i delegata na konferencję okręgową. Funkcję Prezesa Zarządu Gminnego powierzono po raz kolejny Marianowi Cierpiszowi. Należy nadmienić, że Pan Marian Cierpisz funk-

cję tę pełni nieprzerwanie przez 25 lat i mimo podeszłego wieku oraz nie najlepszego stanu zdrowia,
nadal zgodził się na pełnienie dalszych obowiązków.
W uznaniu dotychczasowej pracy i zaangażowania
na rzecz organizacji Wójt Gminy

Ryszard Jędruch i Prezes Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów w Przemyślu płk Henryk
Burdoń wręczyli Panu Cierpiszowi podziękowania
za dotychczasową pracę oraz złożyli serdeczne życzenia.

Kombatanci w swych wystąpieniach podkreślali bardzo dobrą współpracę z gminą, a szczególnie
z Wójtem Gminy Ryszardem Jędruchem, któremu za
okazywaną pomoc złożyli podziękowania. Należy
nadmienić, że organizacja ta „starzeje się”. Co roku
odchodzi po kilku jej członków. Panom Andrzejowi
Tworek i Franciszkowi Musiał z Gniewczyny Łańcuckiej Zarząd Główny Związku przyznał dyplomy
uznania z okazji jubileuszu 95 rocznicy urodzin,
a Panu Michałowi Dzierza z Jagiełły z okazji 85 rocznicy urodzin dyplom wręczono podczas zebrania.
Edward Wiecheć

Między Sanem a Wisłokiem

37

W JAKICH SYTUACJACH
WYMIENIAMY DOWODY?
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe
zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz
unieważniania dowodów
osobistych.
Na
posi a da cz a d ow od u
osobistego obowiązek
jego wymiany nakłada się
w przypadku:
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie –
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
dokumentu potwierdzającego zmianę danych
(w przypadku osób przebywających za granicą
termin ten wynosi 3 miesiące);

PAMIĘTAMY O JUBILATACH
Początkiem maja br. Urząd Stanu Cywilnego
w Tryńczy zwrócił się z zapytaniem
do małżeństw zamieszkałych w naszej gminie, którzy
w tym roku obchodzić będą jubileusz 50- lecia
pożycia małżeńskiego, czy chcieliby wziąć udział
w uroczystości gminnej związanej z wręczeniem
medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE”. Na łamach biuletynu ponownie
zwracamy się do dostojnych jubilatów
o potwierdzenie swojego uczestnictwa w tej
wyjątkowej uroczystości, którą planujemy
zorganizować w grudniu 2009r. Chęć uczestnictwa
można zgłosić osobiście lub telefonicznie w Urządzie
Stanu Cywilnego w Tryńczy do końca lipca br. Warto
nadmienić, iż w Gminie Tryńcza obecnie zamieszkuje
16 par małżeńskich, których ślub miał miejsce 50 lat

uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia
innej okoliczności utrudniającej ustalenie
tożsamości osoby – niezwłocznie;
upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem tego
terminu.
Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują
unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który
go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
w następujących przypadkach:
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez
posiadacza dowodu;
z dniem zgonu posiadacza dowodu;
z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego
w miejsce poprzedniego;
z dniem upływu terminu ważności dowodu
osobistego;
po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych,
które zamieszcza się w dowodzie, w razie gdy
posiadacz dowodu osobistego nie złoży wniosku
o jego wymianę (w przypadku osób
przebywających za granicą termin ten wynosi
4 miesiące).
Osoby posiadające nieważny dowód osobisty
będą miały trudności z załatwianiem spraw
w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego
dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć
granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu
cywilnego. Za brak ważnego dokumentu obowiązują
sankcje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca
albo kara grzywny (do 5000 zł).

temu. W ubiegłym roku państwo Janina i Władysław
Ogryzek obchodzili jubileusz 60-lecia małżeństwa.
Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa
do uczestnictwa w uroczystości.
Ryszard Matyja

ZWYCIĘZCA WYŁONIONY !
W dniu 1 lipca 2009 r. w Trynieckim Centrum
Kultury w Tryńczy miało miejsce rozstrzygnięcie
„Łamigłówki
Wielkanocnej”,
która
była
zamieszczona w poprzednim kwartalniku „Między
Sanem a Wisłokiem”. Komisja w składzie: Teresa
Wielgos, Zygmunt Kulpa, Przemysław Górski,
Grzegorz Kulpa spośród wielu prawidłowo
nadesłanych odpowiedzi, w wyniku losowania
wyłoniła zwycięzcę łamigłówki. Została nią Pani
Władysława Mroczka z Gniewczyny Łańcuckiej.
Nagroda, czyli odtwarzacz DVD, zostanie przekazana
Pani Władysławie osobiście.

Ryszard Matyja
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UCZESTNICZYLIŚMY W AKCJI „POLSKA BIEGA”
Polska gada, Polska się martwi, Polska
ciężko pracuje, Polska gapi się w telewizor, Polska
raz unosi się dumą, a raz wstydzi, Polska wyjeżdża,
Polska tyje, Polska pije i pali. Fatalny zestaw. Mamy
inną propozycję: „Polska Biega”.

W kategorii dziewczęta do 11 lat (trasa 400 m):
1)

Klara Lis (Jagiełła),

2)

Agnieszka Jezierska (Jagiełła),

3)

Magdalena Pempek (Jagiełła).

W kategorii chłopcy 12 - 14 lat (trasa 1 200m):
1)

Karol Siemieniak (Gorzyce),

2)

Paweł Pysz (Tryńcza),

3)

Kamil Sosnowy (Tryńcza).

W kategorii dziewczęta 12 - 14 lat (trasa 800 m):
1)

Angelika Rzeczyca (Wólka Buchowska),

2)

Magdalena Szczepańska (Tryńcza),

3)

Natalia Pempek (Jagiełła).

W kategorii chłopcy 14 - 16 lat (trasa 1 600 m):
Już po raz czwarty z rzędu odpowiedzieliśmy
na to hasło. W dniu 9 maja br. w ramach
ogólnopolskiej akcji zorganizowaliśmy dla naszej
społeczności „Bieg Wiosny”. Impreza odbyła się na
stadionie LKS „Zorza” Jagiełła. Akcja ta miała na
celu upowszechnianie idei sportu i propagowanie
zdrowego trybu życia. Do udziału w rywalizacji
zgłosiło się ponad stu zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy wytyczyli trasy biegowe, pętle
dłuższe i krótsze. Bieg prowadzili nauczyciele
wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy
Tryńcza. Punktualnie o godz. 15.00 na stadionie
sportowym zaroiło się od białych koszulek uczestników biegu. Mieszkańcy Jagiełły i okolic
mogli podziwiać rywalizację. Mimo, iż startujący
prezentowali różną formę, wszyscy jednak
przekraczający linię mety mogli się czuć
zwycięzcami i nie ukrywali satysfakcji z pokonania
trudnej trasy. Po zakończeniu części sportowej
przyszedł czas na wspólne grillowanie. Głównymi
organizatorami "Biegu Wiosny" a zarazem
fundatorami nagród byli: Wójt Ryszard Jędruch oraz
Trynieckie Centrum Kultury .
Bohaterami przeprowadzonej akcji sportowej okazali
się najlepsi biegacze. Prezentujemy więc listę tych,
którzy zdobyli premiowane miejsca.
W kategorii chłopcy do 11 lat (trasa 400 m):
1)

Patryk Więcek (Gorzyce),

2)

Maciej Usowski (Ubieszyn),

3)

Arkadiusz Wojtyna (Ubieszyn).

1)

Damian Gliniany (Gorzyce),

2)

Damian Gurak (Gorzyce),

3)

Mateusz Jakubiec (Tryńcza).

W kategorii dziewczęta 14 - 16 lat (trasa 1 200 m):
1)

Barbara Bielecka (Wólka Ogryzkowa),

2)

Aleksandra Dąbek (Dębno),

3)

Anna Jezierska (Jagiełła).

W kategorii mężczyźni 17 lat i powyżej (trasa 3,0
km):
1)

Mateusz Kapusta (Jagiełła),

2)

Mariusz Strama (Tryńcza),

3)

Tomasz Zamorski (Tryńcza).

Między Sanem a Wisłokiem
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ZAJĘCIA NA „ORLIKU - 2012”
Złożony
przez
gminę
wniosek
o dofinansowanie kosztów osobowych projektu
„Animator-Moje Boisko ORLIK 2012” uzyskał

pozytywną akceptację . W związku z tym
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji
programu „Sport Wszystkich Dzieci ”. W okresie od

1 czerwca do 30 listopada 2009r. na „ORLIKU”
w Tryńczy odbywać się będą zajęcia sportoworekreacyjne dla dzieci i młodzieży , które
przeprowadzi animator Józef Ciurko. Obserwując
rosnącą rangę sportu w naszej gminie , prowadzone
zajęcia przez osobę posiadającą odpowiednie
przygotowanie merytoryczne, przyczynią się
do dalszego rozwijania zainteresowań sportowych
naszego lokalnego społeczeństwa.
Dzieciom i młodzieży, a także dorosłym
proponujemy profesjonalną ofertę zajęć sportowych
i sportowo -rekreacyj n ych. Harmonogram
planowanych w okresie wakacyjnym godzin zajęć
prowadzonych przez animatora zostanie podany
do wiadomości na stronie internetowej gminy.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału
w tych zajęciach .
Redakcja

UDANY PIŁKARSKI SEZON 2008/2009
Sezon piłkarski w klasie „A” i „B” na rok
2008/2009 dobiegł końca. Naszą gminę w klasie
„A” reprezentowały 3 drużyny, tj. „San” Gorzyce,
„Wisłoczanka” Tryńcza i „Huragan” Gniewczyna,
natomiast w klasie „B” - „Zorza” Jagiełła. Po całorocznej rywalizacji przyszedł czas na podsumowanie
działalności klubów sportowych, a dla piłkarzy
okres odpoczynku.

Drużyna „San” Gorzyce przez cały sezon prezentowała różną formę. Po nieudanej I rundzie zajmowała
12 lokatę z liczbą 11 „oczek”. Zimowe transfery
w miarę ustabilizowały zespół, co przyniosło
widoczny efekt na wiosnę. Zespół prowadzony przez
Pawła Środka awansował na 9 miejsce z 31 punktami, pozwoliło to na upragnione utrzymanie się w
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lidze. Być może drużyna ta w następnym sezonie powalczy o miejsce na podium. Ekipa „Wisłoczanki”
Tryńcza prowadzona przez Waldemara Majbę spisywała się rewelacyjnie. Po rundzie jesiennej zajmowała 3 miejsce z 26 punktami. Dzięki zdobyciu na wiosnę 22 punktów, poprawiła pozycję w tabeli i ostatecznie zdobyła tytuł wicelidera. Jest to zatem wydarzenie historyczne. Mamy nadzieję, że reprezentanci
Tryńczy utrzymają wysoką formę i w następnym
sezonie opuszczą szeregi „A” klasy, zasilając
jarosławską piątą ligę.

Stabilną formę przez całe rozgrywki prezentowała także drużyna „Huraganu” Gniewczyna. Ostatecznie zajęła 4 miejsce z dorobkiem 45 punktowym,

Między Sanem a Wisłokiem

ciesząc tym samym miejscowych kibiców, którzy
cały czas „trzymali kciuki” za swoja drużynę.
Uważamy, że w przyszłym sezonie piłkarze tej
drużyny powalczą o awans.
Wysoką pozycję w „B” - klasie zajęła
„Zorza” Jagiełła, która uplasowała się na drugim
miejscu, premiowanym do „A” - klasowców. Awans
wywalczyli: Rafał Pieczek, Daniel Pieczek, Rafał
Pruchnicki, Krystian Żaba, Marcin Turek, Grzegorz
Matyja, Tomasz Hala, Dawid Luch, Adam Botwina,
Bartłomiej Lorenowicz, Sławomir Turek, Sławomir
Kapusta, Dariusz Owsiany, Dawid Krupa, Marcin

Lasek, Jacek Matyja, Piotr Lasek, Adam Wojtyna,
Jacek Cieślak – trener oraz Grzegorz Drzystek –
prezes klubu. Serdecznie gratulujemy sukcesu.
Zapewne w przyszłym
sezonie
piłkarskim
emocjonować będziemy się meczami, w których będą
brały udział cztery drużyny z naszej gminy. Nie lada
wrażenie przeżyje cała społeczność gminna, gdyż
praktycznie w każdą niedzielę będą się odbywać
derby Gminy Tryńcza. Wszystkim klubom życzymy
wielu sukcesów podczas kolejnych rywalizacji
sportowych.

Poniższa tabela przedstawia wyniki rozgrywek sezonu 2008/2009 obu klas.
Klasa A 2008/2009, grupa: Przeworsk
MECZE
BEZPOŚREDNIE
M.Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R.P.BramkiZ.R.P.Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
26 56 17 5 4 62-28 11 1 1 34-11 6 4 3 28-17
26 48 15 3 8 52-41 8 2 3 29-17 7 1 5 23-24
26 46 13 7 6 50-35 8 3 2 31-16 5 4 4 19-19
26 45 14 3 9 52-37 9 1 3 27-14 5 2 6 25-23 2 4 1 1 0 8-4
26 45 12 9 5 61-50 7 4 2 37-25 5 5 3 24-25 2 1 0 1 1 4-8
26 34 9 7 10 33-37 4 5 4 16-18 5 2 6 17-19
26 33 10 3 13 36-40 5 2 6 19-14 5 1 7 17-26
26 32 8 8 10 35-33 4 5 4 20-17 4 3 6 15-16
26 31 9 4 13 39-50 8 1 4 28-20 1 3 9 11-30 2 4 1 1 0 5-4
26 31 8 7 11 31-34 3 3 7 15-21 5 4 4 16-13 2 1 0 1 1 4-5
26 30 9 3 14 52-66 5 1 7 27-30 4 2 7 25-36
26 27 7 6 13 42-63 5 3 5 20-23 2 3 8 22-40 2 3 1 0 1 5-5
26 27 8 3 15 53-62 4 3 6 31-30 4 0 9 22-32 2 3 1 0 1 5-5
26 25 7 4 15 41-63 5 2 6 22-27 2 2 9 19-36
RAZEM

Nazwa
1. „Wisłok” Świętoniowa
2. „Wisłoczanka” Tryńcza
3. „Wisełka” Siennów
4. „Huragan” Gniewczyna
5. „Sokół” Studzian
6. „Gacovia” Gać
7. „Piast” Nowosielce
8. „Cresovia” Krzeczowice
9. „San” Gorzyce
10.„Gorliczanka” Gorliczyna
11.„Promyk” Urzejowice
12.„WKS” Majdan Sieniawski
13.„Żuraw” Żurawiczki
14.„LKS” Kisielów

DOM

WYJAZD

Klasa B 2008/2009, grupa: Przeworsk
MECZE
BEZPOŚREDNIE
M.Pkt. Z. R. P. BramkiZ.R.P.BramkiZ.R.P.BramkiM.Pkt.Z.R.P.Bramki
20 45 14 3 3 57-27 9 1 0 37-9 5 2 3 20-18
20 40 13 1 6 69-32 8 0 2 43-10 5 1 4 26-22
20 39 12 3 5 56-26 8 2 0 37-11 4 1 5 19-15 2 3 1 0 1 3-3
20 39 11 6 3 48-24 7 3 0 31-7 4 3 3 17-17 2 3 1 0 1 3-3
20 30 8 6 6 53-34 6 2 2 40-19 2 4 4 13-15
20 28 9 1 10 51-47 7 0 3 26-14 2 1 7 25-33
20 22 6 4 10 33-54 4 2 4 19-19 2 2 6 14-35 2 6 2 0 0 6-3
20 22 7 1 12 33-50 5 0 5 20-23 2 1 7 13-27 2 0 0 0 2 3-6
RAZEM

Nazwa
1. „Start” Mirocin
2. „Zorza” Jagiełła
3. „Strumyk” Hawłowice
4. „Błyskawica” Rozbórz
5. „Błękitni” Maćkówka
6. „Nafta Gaz” Jodłówka
7. „Lechia” Pantalowice
8. „Alabaster” Łopuszka Wielka
„LKS” Manasterz
9.
(k.Przeworska)
10.„Sobol” Niżatyce
11.„Huragan” Rozbórz Długi

DOM

WYJAZD

20 19 4 7 9 33-55 1 4 5 14-28 3 3 4 19-27 2 6 2 0 0

5-2

20 19 5 4 11 38-51 4 3 3 21-18 1 1 8 17-33 2 0 0 0 2
20 7 1 4 15 15-86 1 3 6 12-28 0 1 9 3-58

2-5
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ECHA KONTROLI POSESJI
Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego
biuletynu, w dniach od 10 do 17 kwietnia br.
przeprowadzona była na terenie naszej gminy
kontrola utrzymania czystości i porządku w
posesjach. Dokonała jej komisja złożona z
przedstawiciela
Urzędu
Gminy
Tryńcza,
Komunalnego Zakładu Budżetowego oraz Policji.
Podczas „Akcji Posesja 2009” skontrolowano
ogółem 301 gospodarstw. W 255 przypadkach
stwierdzono brak podłączenia
do sieci
kanalizacyjnej. Właściciele nie posiadali także
podpisanej umowy na wywóz ścieków komunalnych
do oczyszczalni. W 153 gospodarstwach nie było
podpisanej umowy na wywóz śmieci. Tabliczek z
numerem domu nie było umieszczonych na 121
budynkach. Na terenie 23
przed akcją „Posesja”

Lp.

Miejscowość

1

2

1
2
3

Tryńcza
Głogowiec
Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Ubieszyn
Wólka
Małkowa
Wólka
Ogryzkowa
Łącznie:

4
5
6
7
8
9
10

nieruchomości
stwierdzono
ogólny
bałagan
i nieporządek. Komisja zwróciła również uwagę
właścicielom psów, którzy nie posiadali tabliczek
ostrzegawczych. W trakcie akcji po raz kolejny
przypomniano mieszkańcom o ich obowiązkach
ustawowych w zakresie dbania o czystość, ład i
porządek.
Podsumowując,
należy
podkreślić,
iż
zdecydowana większość mieszkańców podeszła do
akcji ze zrozumieniem. Ci, którym zwrócono uwagę
zadeklarowali, że uchybienia, które zostały im
wykazane zostaną usunięte. Po miesiącu od
zakończenia kontroli zauważa się wzrost podpisanych
umów o wywóz nieczystości stałych (śmieci i
odpady), co ilustruje poniższa tabela.
po akcji „Posesja”

%

5

Ilość
podpisanych
umów
na
dzień 15.06.br
6

250
69
378

77
78
73

275
71
426

85
81
82

193

166

86

175

90

266
257
165
75

200
221
131
40

75
86
79
53

236
221
147
54

89
86
89
72

61

48

79

53

87

1948

1503

77

1658

85

Ilość
gospodarstw
domowych
3

Ilość podpisanych
umów na dzień
15 .02 .br.
4

323
88
520

%

7

Kogut Małgorzata

DOPŁATY UNIJNE

BĘDĄ OŚRODKI PRZEDSZKOLNE

Zgodnie z uzyskana informacją z Biura
Powiatowego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, w roku
2009 wpłynęło 754 wniosków rolników z terenu
gminy Tryńcza o dopłaty bezpośrednie, co stanowi
98,18% w stosunku do złożonych wniosków w roku
2008. Na uwagę zasługuje fakt zorganizowania przez
Gminę Tryńcza pomocy rolnikom w wypełnianiu
wniosków obszarowych bezpośrednio w miejscach
ich zamieszkania oraz w urzędzie.

Informuję
naszych
mieszkańców,
że
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyznał
środki na prowadzenie nowych ośrodków przedszkolnych w gminach na terenie powiatu przeworskiego i
jarosławskiego. W naszej gminie od września br. zostanie utworzonych 7 ośrodków: po 2 w Gniewczynie
Łańcuckiej i Tryńczy oraz po 1 w Gorzycach, Jagielle
i Ubieszynie. Wychowaniem przedszkolnym zostaną
objęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia prowadzone będą po 4 godziny dziennie.

Z tej formy pomocy skorzystało 240 naszych
rolników, co stanowi ponad 30% wszystkich
wniosków, jakie wpłynęły do biura ARiMR
w Przeworsku.

O zapisywaniu dzieci do ośrodków przedszkolnych w poszczególnych miejscowościach
powiadomimy Państwa w terminie późniejszym .Informację będą też umieszczane na stronie
internetowej Gminy Tryńcza.

Stanisław Nowak
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