TO JUŻ HISTORIA
Inwestycja w Jagielle zakończyła wieloletni
wysiłek włożony w budowę sieci kanalizacyjnej
w naszej gminie. Udało nam się zmobilizować siły
do ciężkiej pracy i osiągnąć zamierzony cel. Nie
byłoby to możliwe bez okazanej nam życzliwości
i
przychylności
społecznych
komitetów
powoływanych na czas budowy kanalizacji
w każdym z sołectw. To właśnie komitety społeczne
stanowiły ważne ogniwo w rozwiązywaniu istotnych
problemów, które pojawiały się na linii inwestor –
wykonawca – mieszkaniec. W tym miejscu
pragniemy również podziękować wszystkim osobom
i instytucjom, które działając w naszej wspólnej
sprawie, przyczyniły się bezpośrednio lub pośrednio
do sprawnej realizacji tych wielkich, jak na naszą
gminę inwestycji. Jesteśmy dumni z faktu,
iż należymy do nielicznych gmin w naszym regionie,
które posiadają sieć kanalizacyjną na całym swoim
terenie.
Historia budowy sieci kanalizacyjnej
w Gminie Tryńcza zaczęła się w 2000 roku, kiedy to
skanalizowano tylko częściowo miejscowość
Tryńcza. W kolejnych dwóch latach wybudowano
taką sieć w Głogowcu oraz oddano do użytku
nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Powyższe
przedsięwzięcia były dofinansowane ze środków
unijnych, tj. z programu PHARE. Natomiast w 2002
roku rozbudowa sieci objęła swoim zasięgiem
miejscowość Ubieszyn, a w kosztach inwestycji
partycypował Bank Światowy. Niewątpliwie dużym
wysiłkiem było skanalizowanie Wólki Małkowej
w latach 2002 – 2003, ponieważ to zadanie
sfinansowane zostało wyłącznie ze środków
własnych gminy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej
w gminie w tamtych latach wynosiła 57,2 km
z 21 przepompowniami ścieków.
Jednak dynamiczny rozwój w zakresie
rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej przypada
na lata 2003 – 2005. Wtedy to postanowiliśmy,
że będziemy podejmować intensywne działania,
które spowodują przede wszystkim pozyskanie jak
najwięcej zewnętrznych środków
finansowych,
co w konsekwencji miało skutkować kolejnymi
inwestycjami. Tak też się stało. W tym okresie
realizowaliśmy wiele prac, nie szczędzilśmy
wysiłków, co zaowocowało wybudowaniem sieci
kanalizacyjnej w trzech miejscowościach:
Gniewczyna Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka,
Wólka Ogryzkowa i przysiółek Tryńcza
- Zawisłocze. Ogólna długość sieci zwiększyła się
zatem o kolejne 76,5 km i 14 przepompowni.
To poważne i bardzo kosztowne zadanie
zrealizowaliśmy w wyjątkowo krótkim czasie. Nasze
usilne starania spowodowały, że na ten cel
otrzymaliśmy dofinansowanie z przedakcesyjnego
funduszu SAPARD.
Wydawało się, że na skanalizowanie dwóch
ostatnich miejscowości, tj. Gorzyc i Jagiełły
będziemy musieli długo czekać, ponieważ
występowały wówczas ogromne trudności
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nie
dawaliśmy za wygrane, szukaliśmy pieniędzy
wszędzie, gdzie było to możliwe. Dziś można
powiedzieć, że nasze wysiłki nie poszły na marne, że

warto było podejmować niejednokrotnie trudne
i odpowiedzialne decyzje. Dużym sukcesem było
więc otrzymanie dofinansowania z Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004 –
2006 w ramach nadkontraktacji. Przyznane gminie
środki pozwoliły w szybkim tempie rozpocząć
i zakończyć inwestycje kanalizacyjne w 2008r
w Gorzycach, a w bieżącym roku w Jagielle. W tych
obu miejscowościach powstało w sumie 59,9 km sieci
sanitarnej z 13 przepompowniami.

W chwili obecnej długość wybudowanej
w gminie kanalizacji wynosi 193,5 km sieci
z przyłączami oraz z 44 przepompowniami. Z sieci tej
korzysta aktualnie ogółem 1696 gospodarstw.
Pragniemy podkreślić, że przed rozpoczęciem każdej
inwestycji gmina wykonała szereg projektów,
a wydatki poniesione na niezbędną dokumentację
pochodziły w całości z gminnego budżetu.
Nakłady na kanalizację sanitarną w ciągu
ostatnich 9 lat wyniosły ok. 22 mln zł. Dzięki
różnorakim staraniom znaczną część kosztów
poniesionych na te zadania udawało się odzyskać
poprzez dofinansowania z programów unijnych.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w budżecie
gminy mogliśmy przeznaczyć na innego rodzaju
inwestycje.
Jak już wspominaliśmy w poprzednich
biuletynach, budowa sieci kanalizacyjnej była naszym
priorytetem, realizacja którego zdecydowanie
przyczyniła się do lepszej ochrony środowiska
naturalnego, ale także dzięki temu znacznie podniósł
się standard i jakość życia mieszkańców naszej
gminy.
Na tym jednak nie poprzestaniemy, ponieważ
już obecnie czynimy starania, które w przyszłości
doprowadzą do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w przysiółkach na Zawisłoczu Trynieckim
i Gniewczynie Łańcuckiej oraz sukcesywnie na nowo
budowanych osiedlach mieszkaniowych i terenach
pod inwestycje. Posiadamy już dokumentację
na rozbudowę sieci w Ubieszynie, której realizację
zaplanowaliśmy na 2010 rok.
Wójt Gminy
Ryszard Jędruch
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NOWE OBLCZE DRÓG
W ostatnich latach możemy zauważyć
znaczny postęp w remontach i przebudowach na
naszych drogach. Równe, asfaltowe nawierzchnie
ulic zachwycają wszystkich i stanowi nową jakość
w Gminie Tryńcza.
Starania w tym zakresie przynoszą efekty,
w ostatnim czasie Starostwo Powiatowe w Leżajsku
oraz Starostwo Powiatowe w Przeworsku, przy
udziale Gminy Tryńcza złożyły wniosek do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
o
dofinansowanie
gruntownej
modernizacji
4 odcinków dróg powiatowych. W związku z tym na
naszym terenie obecnie przebudowywane są dwie
drogi: Zawisłocze Trynieckie – Chodaczów
i Tryńcza – Ubieszyn. Tu należy mocno podkreślić
ogromne zaangażowanie i duży wkład pracy w tym
zakresie Wicestarosty Leżajskiego Józefa Majkuta
oraz Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha.
To przede wszystkim jest ich zasługą,
że wniosek został pozytywnie rozpatrzony
i dofinansowanie zostało przyznane.
Cały zakres rzeczowy projektu obejmuje
16,77 km, w tym na terenie naszej gminy 5,27 km.
Koszt przebudowy drogi Zawisłocze Trynieckie –
Chodaczów to ok. 1,6 mln zł., natomiast wartość
przebudowy drogi Tryńcza – Ubieszyn opiewa
na ok. 1,3 mln zł. Realizacja zadania odbywa się już
w tym roku i będzie prowadzona także na I i II
kwartał 2010 roku. Wykonawcą robót jest
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych S.A.

Ta
poważna
inwestycja
jest
dofinansowywana w 70 proc. z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z nowych dróg
najbardziej zadowoleni

są mieszkańcy, którzy na co dzień z nich korzystają,
jak również przedsiębiorcy, dla których poprawa
infrastruktury drogowej oznacza lepszą i szybszą
dostępność do ich zakładów pracy potencjalnych
klientów. - Realizacja przebudowy dróg pozwoli
znacznie skrócić czas potrzebny na przejazd tymi
odcinkami, natomiast brak ubytków w jezdni
przyczyni się do poprawy płynności jazdy oraz
podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego – mówi właściciel firmy
przewozowej Stanisław Gliniak.
Pokrywka Anna

„JEDNO OKIENKO” DLA
PRZEDSIĘBIORCY
W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie
koncepcja „ Jednego okienka ”. Wszystkie zmiany
dotyczące zasad zgłoszenia działalności gospodarczej
są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Koncepcja „
Jednego okienka ” zakłada, że osoby, które
zamierzają założyć firmę, muszą założyć w urzędzie
gminy jeden wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument ten jest
jednocześnie:
wnioskiem o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej,
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
( Regon – Urząd Statystyczny ),
zgłoszeniem
identyfikacyjnym
albo
aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podmiotów
i płatników,
zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
Natomiast wniosek o wpis do ewidencji
gospodarczej, należy rozumieć także jako:
wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej,
wniosek o wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej,
zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania
( likwidacji ) działalności gospodarczej.
Informujemy zainteresowanych, że przy składaniu
jednego i drugiego wniosku nie będą pobierane
opłaty.
Tomasz Penkal
P
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CHODNIKÓW CORAZ WIĘCEJ
Gmina systematycznie podejmuje wszelkie
możliwe działania, których celem jest poprawa
infrastruktury oraz bezpieczeństwa na drogach.
Niejednokrotnie polegają one na szukaniu kontaktów
oraz na współpracy z innymi jednostkami. W
ostatnim czasie zrealizowaliśmy budowę chodnika
od Wólki Ogryzkowej w kierunku Gorzyc. Wartość
inwestycji opiewa na kwotę ponad 113 tysięcy
złotych. Natomiast wbudowany materiał udało się
pozyskać od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Chodnik o długości ponad 466 mb
prezentuje się bardzo ładnie i wraz z nową nakładką
na tym odcinku drogi krajowej staje się wizytówką
gminy.

powiatowych relacji Gniewczyna Łańcucka
Świętoniowa, Jagiełła przez wieś oraz Tryńcza –

–

Ubieszyn. Koszty przyszłej inwestycji obciążą po
połowie budżet naszej gminy i Powiatowego Zarządu
Dróg.

Wynikiem ciągłych starań Wójta Gminy
Tryńcza jest otrzymana propozycja wspólnej
realizacji zadania polegającego na gruntownej
przebudowie dróg łączących powiat łańcucki
z powiatem przeworskim.
- Chodnik jest piękny, ale ważne jest to,
że przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo
naszych dzieci, które każdego dnia przemierzają
drogę do szkoły w Gorzycach – mówi Jan Gąsiorek,
Sołtys Wólki Ogryzkowej.

Mamy tu na myśli drogi relacji: Gniewczyna
Łańcucka – Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka –
Świętoniowa oraz Grzęska – Świętoniowa. Jego
realizacja ma się odbywać w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Według wstępnych ustaleń
zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 60proc.
zlokalizowany będzie na terenie Gminy Tryńcza.
Zakłada się, że czas realizacji wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej obejmie lata 2009 – 2010.
W najbliższym czasie zostaną podjęte stosowne
decyzje w sprawie środków finansowych, które
zostaną przeznaczone na ten cel.
Wszystkie nasze starania i przedsięwzięcia,
obecne oraz przyszłe, doprowadzą do tego, że drogi
na terenie gminy staną się wygodne, równe i co za
tym idzie bezpieczne.

Dzięki
kolejnym
porozumieniom
z Powiatowym Zarządem Dróg są już plany budowy
na terenie Gminy Tryńcza kolejnych chodników.
Planuje się wykonanie trzech odcinków wzdłuż dróg
Między Sanem a Wisłokiem

Katarzyna Wielgos

5

KOLEJNE ŚRODKI Z UNII
Dopiero
co
zakończyliśmy
budowę
kanalizacji,
dużą
inwestycję
dofinansowaną
z unijnych pieniędzy, a już przygotowujemy się do
wykorzystania kolejnego dofinansowania. Tym
razem pozyskane środki pozwolą nam m.in.
wyremontować
stadion
„Huraganu”
w Gniewczynie Trynieckiej oraz zakupić
wyposażenie do Wiejskich Domów Kultury
w Gorzycach i Gniewczynie Trynieckiej.

Zadania te będą mogły być zrealizowane dzięki temu,
że oba wnioski, które złożyliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie przeszły pozytywnie
weryfikację i w dniu 31.08.2009r. podpisaliśmy już
umowy o dofinansowanie. Wsparcie inwestycji
pochodzić będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
w
ramach
działania
"Odnowa
i rozwój wsi”.
Następnym
zadaniem
realizowanym
z udziałem środków zewnętrznych jest projekt pn:
„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole
Szkół w Gorzycach. Na realizację zadania gmina
otrzyma dofinansowanie około 638 tys. zł., z czego
ok. 319 tys. zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego i ok. 319 tys.
zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Kolejny nasz wniosek pn: „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn Pod
lasem w chwili obecnej poddawany jest ocenie
formalnej przez Instytucję Zarządzającą Programem

Zakres rzeczowy remontu stadionu obejmie:
budynek szatni, magazynek, grzybek, ogrodzenie,
trybuny, murawę oraz utwardzenie dojazdu. Ponadto
planujemy nasadzenie drzewek i wyposażenie
obiektu. Wartość inwestycji wyniesie 630 tys,
a wartość unijnej dotacji wyniesie 387,3 tys. zł, co
stanowi 61,48 proc.
Stadion nie był remontowany
od wielu lat. Przyznane przez
gminę i Unię pieniądze
przyczynią się do podniesienia
jego
standardu.
Ponieważ
zależy nam bardzo na awansie
do wyższej ligi - mówi prezes
gniewczyńskiego "Huraganu”
Adam Kuźniar.
W wyniku realizacji kolejnego projektu
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach wzbogaci
się o nowoczesne wyposażenie kuchni oraz sali
widowiskowej, odnowione zostaną także
pomieszczenia, co wpłynie na lepszą działalność
Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast do WDK
w Gniewczynie Trynieckiej zakupione zostaną
krzesła, stoły, regały i okap kuchenny. Wartość
inwestycji to 172,5 tys. zł a dofinansowania 106 tys.
zł, co stanowi 61,45 proc.
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.
Planowany koszt inwestycji to ok. 452 tys. Mamy
ogromną nadzieję, że i ten projekt uzyska uznanie
i
akceptację
oceniających
go
ekspertów
i w przyszłym roku rozbudowa kanalizacji stanie się
faktem.
Posiadamy wiele pomysłów jak zmieniać
oblicze naszej gminy, jednak z powodu skromnego
budżetu nie wszystko, co chcielibyśmy udaje się
zrealizować. Jednak ważne jest to, że pozyskane
środki z zewnątrz umożliwiają nam realizację wielu
zadań. Przecież bez wsparcia z zewnątrz nie
bylibyśmy w stanie wykonać tylu inwestycji w tak
krótkim czasie.
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Pokrywka Anna

TO BYŁ DOBRY POMYSŁ

W trosce o podatników, w ramach
usprawnień
funkcjonowania
pracy
urzędu,
w 2008 roku Wójt Gminy Tryńcza wprowadził
zmianę formy płatności zobowiązań podatkowych,
tj.: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od tego czasu podatki te można wpłacać
w kasie lub na indywidualny rachunek bankowy
Urzędu Gminy Tryńcza. Każdy podatnik ma
w nakazie płatniczym (w części pouczenie) wpisany
własny numer konta.

Łańcuckiej. Sabina Dryś z Gniewczyny Tynieckiej
również wyraża w tej sprawie pozytywną opinię.
-Teraz zapłaty podatku można dokonać, nie tracąc
czasu. Wpłacam podatek w Banku Spółdzielczym
w Gniewczynie Łańcuckiej przy okazji zakupów
w sklepie „Centrum”- twierdzi moja rozmówczyni.
- Jestem zadowolony z tej formy płatności - mówi
Dariusz Kasper
W wyniku przeprowadzonych rozmów mogę
śmiało stwierdzić, że każde innowacyjne,
no i oczywiście sensowne zmiany zdecydowanie
ułatwiają oraz usprawniają nasze zabiegane i niekiedy
trudne życie.
Lucyna Kulpa

SZKOLENIA URZĘDNIKÓW

Aby ułatwić i usprawnić tę czynność
do każdego nakazu płatniczego dołączone
są dowody wpłat.
Informujemy zainteresowanych, że
bez
dodatkowych opłat można dokonywać zapłaty
podatku w następujących miejscach: Bank
Spółdzielczy Jarosław Filia Tryńcza, Bank
Spółdzielczy Przeworsk Punkt Kasowy Gniewczyna
Łańcucka oraz kasa Urzędu Gminy Tryńcza .

W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliśmy w jakich
projektach
szkoleniowych
dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej uczestniczą pracownicy
Urzędu Gminy w Tryńczy. Teraz chcemy
poinformować, że z końcem września br.
2 pracowników naszego urzędu zakończyło udział
w projekcie szkoleniowym pod nazwą „Projekty
finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać
w warunkach różnorodności”. W wyniku szkolenia
pracownicy nabyli praktyczną wiedzę dotyczącą
pisania projektów miękkich według metodyki
„Projekt Cycle Management”, czego potwierdzeniem
są uzyskane certyfikaty. W naszym urzędzie będzie
można również testować bezpłatnie program

W związku z nową formą płatności podatku,
która funkcjonuje w naszej gminie już ponad rok,
chciałam zorientować się, jak tę zmianę oceniają
mieszkańcy. Postanowiłam zatem porozmawiać
z podatnikami, którzy wpłacali zobowiązania
pieniężne w Punkcie Kasowym w Gniewczynie
Łańcuckiej.
Na pytanie: Co sądzi się o nowo wprowadzonej
przez naszą gminę formie płatności zobowiązań
pieniężnych? – pozytywnych odpowiedzi udzieliło
wiele osób.
- Dla mnie nowa forma płatności jest dobrym
pomysłem, gdyż daje mi większą swobodę
w wyborze terminów zapłaty poszczególnych rat
podatku. W poprzednim systemie płatności sołtys
wsi zbierał podatek przez kilka dni w miesiącach:
marcu, maju, wrześniu i listopadzie. Obecnie mam
dowody wpłat na cały rok już w lutym, dlatego
mogę zapłacić podatek przy okazji innych wpłat, np.:
energii elektrycznej, gazu czy telefonu – mówi
Ludwika Michalik, mieszkanka Gniewczyny

do pisania projektów „Victoria”.
Nadal uczestniczymy w projekcie „Nowoczesny
Urzędnik”, który będzie realizowany do marca 2011r.
Do chwili obecnej w szkoleniach wzięło udział
8 pracowników naszego urzędu. Dotyczyły one
zarządzania projektami, zarządzania zespołem,
profesjonalnej obsługi klienta oraz obsługi
komputera. Zakładamy, że w trakcie trwania projektu
każdy
pracownik
urzędu,
poprzez
udział
w 3 szkoleniach z różnych dziedzin tematycznych,
nabędzie nowe wiadomości i umiejętności.
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STOWARZYSZENIE „KRAINA SANU” MA DYREKTORA BIURA
Stowarzyszenie „Kraina Sanu” powstało w
2006 roku w ramach schematu I pilotażowego
Programu Leader+ jako partnerstwo trójsektorowe.
Zmiana nazwy na Stowarzyszenie „Kraina Sanu”Lokalna Grupa Działania nastąpiła w 2008 r. Od
tego też czasu Lokalna Grupa Działania (LGD)
funkcjonuje w oparciu o założenia Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013,
w ramach działania osi 4 – Leader. Priorytetowym
celem tej osi jest budowanie kapitału ludzkiego
poprzez aktywizację mieszkańców.

lokalnej mieszkańców i podniesienia atrakcyjności
turystycznej obszaru – mówi nowa powołana
dyrektor.

Aktualnie stowarzyszenie skupia 7 gmin: Tryńczę,
Grodzisko
Dolne,
Adamówkę,
Sieniawę,
Kuryłówkę, Wiązownicę oraz Jarosław (gmina).
Od 1 października br. funkcjonuje biuro
stowarzyszenia, którego siedziba
mieści się
w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tryńczy.
W wyniku ogłoszonego
przez prezesa
stowarzyszenia konkursu na dyrektora biura,
stanowisko to objęła Pani Magdalena Rachwał,
dotychczasowa pracownica Urzędu Gminy w
Tryńczy.
- Biuro służy realizacji celów stowarzyszenia
określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). A
jego celami strategicznymi są po pierwsze: wzrost
rozwoju sektora turystycznego i okołoturystycznego,
w tym rekreacyjnego i sportowego w oparciu
o uwarunkowania naturalne oraz dziedzictwo
historyczno-kulturowe, po drugie : rozwój kultury w
oparciu o zachowanie i wzmocnienie lokalnego
dziedzictwa pod kątem wzmocnienia tożsamości

To Lokalna Grupa Działania będzie wybierać
projekty, których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia powyższych celów. Wnioski o
przyznanie pomocy na realizację danego projektu
składane przez beneficjentów z terenu tych 7 gmin
będą oceniane przez Radę Programową-złożoną z
przedstawicieli trzech sektorów (społecznego,
gospodarczego i publicznego) według określonych
kryteriów. Do realizacji wybierane będą projekty
najlepsze i zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.
Wszystkie istotne informacje, w tym
ogłoszenia o naborze wniosków będą zamieszczane
w prasie oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.
Redakcja

HERB SYMBOLEM WSPÓLNOTY
Już w niedalekiej przyszłości Gmina Tryńcza
będzie posiadała swój herb. Ustawa o samorządzie
terytorialnym zezwala jednostkom samorządu
lokalnego na posiadanie swoich symboli. Pod
pojęciem „posiadania symboli” rozumie się: herb,
flagę, banner i pieczęć. Herby zarówno w Europie,
jak i w Polsce mają tysiącletnią tradycję. Przez
szereg lat herb pełnił wieloraką rolę, choć przede
wszystkim był znakiem rozpoznawczym, z którym
dany człowiek, ród, czy miasto identyfikowało się.
Dzisiaj jest podobnie – herb jest oznaką lokalnej
wspólnoty samorządowej, umieszczany na fladze,
sztandarze czy pieczęciach, podnosi nie tylko ich
rangę, ale także dodaje im splendoru.
Z inicjatywy Wójta Gminy Tryńcza
Ryszarda Jędrucha oraz Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
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Teofila Jakubca rozpoczęto
przygotowania
do sporządzenia wniosku do Komisji Heraldycznej,
która zaopiniuje przedstawiony projekt herbu dla
naszej gminy. Ekspertyzę historyczno – heraldyczną,
która zawierała rys historyczny oraz propozycje
herbowe przygotował Włodzimierz Chorązki - mgr
historii UJ w Krakowie.
Komisja Kultury i Oświaty Gminy Tryńcza
w toku burzliwych narad i dyskusji wybrała jedną
z pięciu propozycji herbu wraz z projektami flagi,
banneru i pieczęci.
Wybrany projekt odwołuje się w swej
symbolice do historii Gminy Tryńcza, do jej
związku z rodem Tarnowskich – niegdyś właścicieli
tej ziemi, a ponadto uwzględnia uwarunkowania
geograficzne. Opis herbu brzmi „(…)w polu
błękitnym u podstawy pofalowany pas srebrny,
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a na nim szkuta (galara) złota i żaglu srebrnym,
w lewym rogu w głowie tarczy godło z herbu Leliwa
(sześciopromienna gwiazda nad półksiężycem złote)
…”.

Srebrny pofalowany pas symbolizuje rzeki:
San i Wisłok, w widłach których położona jest
Gmina Tryńcza. Rzeki te odgrywały bardzo ważną
rolę w życiu mieszkańców gminy. Na nich odbywała
się żegluga już od czasów średniowiecza, stanowiły

więc ważny szlak w transporcie i handlu produktami
rolnymi (głównie zbożem). Szkuta o kadłubie
i maszcie złotym i żaglu srebrnym symbolizuje
wspomniany wyżej szlak żeglugowy na Sanie
i Wisłoku, jak i wielowiekowe tradycje szkutnicze
mieszkańców Tryńczy. Natomiast sześciopromienna
gwiazda nad półksiężycem złote odwołuje się do
zasług rodziny Jarosławskich – Lelewitów,
posługujących się herbem Leliwa, w którym
występują wymienione symbole, a także ich
następców – Tarnowskich, którzy byli właścicielami
wiosek naszej gminy od 1387 do1572 roku. Z kolei
kolor błękitny tarczy nawiązuje do barw pola tarczy
zarówno herbu Leliwa, jak i barw ziemi przemyskiej
oraz powiatu przeworskiego.
Z pewnością wybrana propozycja herbu,
flagi, banneru, pieczęci dobrze oddaje specyfikę
Gminy Tryńcza. Teraz musimy uzbroić się
w cierpliwość i oczekiwać na pozytywną opinię
Komisji Heraldycznej.
Borcz Marcin

DNI GMINY NA SPORTOWO
Dni Gminy Tryńcza 2009 obfitowały w wiele
ciekawych atrakcji przygotowanych z myślą
o mieszkańcach i gościach, którzy bardzo licznie
wzięli udział w dwudniowym kulturalno –
rozrywkowym spotkaniu plenerowym. Swój udział
w tym wydarzeniu miała również Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy. W pierwszym „sportowym”
dniu zorganizowaliśmy I edycję „Turnieju Piłki
Siatkowej” oraz przeróżne konkurencje sportowe.
Ponadto dokonaliśmy podsumowania konkursu na
najlepszego czytelnika, zwycięzcom uroczyście
wręczyliśmy nagrody książkowe.

W turnieju piłki siatkowej udział wzięły
cztery drużyny – Reprezentacja z Tryńczy, Komenda
Powiatowa Policji z Przeworska, Kompromis z

Przeworska oraz Reprezentacja z Gniewczyny.
Drużyny rozegrały po dwa spotkania, do dwóch
zwycięskich setów. Po zaciętej sportowej rywalizacji
zwyciężyła reprezentacja Komendy Powiatowej
Policji w Przeworsku.

Po rozegraniu turnieju przyszedł czas
na konkurencje sportowe, które cieszyły się ogromną
popularnością, bez względu na to czy był to bieg w
workach, jazda rowerem z przeszkodami, czy bieg
łączony. Ogromne zainteresowanie w tej dziedzinie
wykazały dzieci i młodzież, choć w dwóch ostatnich
konkurencjach, czyli w podnoszeniu ciężarka
i przeciąganiu liny, również nie brakowało
dorosłych. Poniżej podajemy listę osób, które zajęły
trzy pierwsze miejsca w poszczególnych
konkurencjach:

Między Sanem a Wisłokiem
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- „Szybki rzut do kosza”:
I Posala Krzysztof
II Bury Daniel
III Skitał Agnieszka
- „Żonglerka piłki”:
I Łyżeń Marlena
II Danak Bartłomiej
III Żuk Kinga
- „Bieg w workach”:
I Malec Krystian
II Kaweńska Antonina
III Żuk Adrian
- „Bieg łączony”:
I Danak Bartłomiej, Malec Krystian, Jędruch Michał,
Sosnowy Kamil
II Płoskoń Jarosław, Duży Łukasz, Techmański
Emil, Grzywna Dominik
III Żuk Adrian, Bury Sebastian, Usowski Maciej,
Techmański Michał,
- „Podnoszenie ciężarka”:
I Szyszka Marek

II Kulpa Sebastian
III Ślęk Daniel
- „Rzut piłką lekarską”:
I Sosnowy Kamil
II Tkaczyk Patryk
III Techmański Michał
- „Jazda rowerem po torze z przeszkodami”:
I Płoskoń Jarosław
II Łyżeń Marlena
III Grzywna Dominik
- „Złoty strzał”:
I Danak Bartłomiej
II Danak Paweł
III Skitał Agnieszka
10

- „Przeciąganie liny”:
I Krówka Henryk, Ogryzek Arkadiusz, Niemiec
Waldemar, Mazur Witold

II Zespół Oldboi z Gorzyc
III Zespół Reprezentacji z Tryńczy
W
wyniku
prowadzonego
konkursu
na najlepszego czytelnika zostały wyłonione osoby,
które wykazywały się największą liczbą wypożyczeń
w ciągu roku i aktywnym uczestniczeniem w życiu
biblioteki. Co roku organizujemy taki konkurs,
nadrzędnym celem jest popularyzacja czytelnictwa
i kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży
naszej gminy. Miano najlepszego czytelnika zdobyli:
- z Tryńczy:
I Kulpa Mateusz
II Kulpa Monika
III Danak Paweł
- z Gorzyc:
I Krokos Jolanta
II Hanejko Kinga
III Wielgos Aleksandra
- z Jagiełły:
I Węgorz Karolina
II Pancerz Roksana
III Turek Kamila
- z Ubieszyna:
I Ochab Anna
II Ochab Katarzyna
III Kornafel Anna
- z Gniewczyny Łańcuckiej:
I Dominika Kosior
II Diana Słysz
III Wiktoria Dąbrowska
Z kolei nagrody „najaktywniejszych czytelników”
otrzymały: Wiecheć Aleksandra, Kozdroń Anna,
Płoskoń Ewelina oraz Żuk Kinga.
Borcz Marcin
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SZALONA ZABAWA !
Dni Gminy Tryńcza w tym roku zgromadziły
ogromną rzeszę publiczności, która wspaniale się
bawiła. W dniu 11 lipca br. na kompleksie
sportowym „Orlik” odbyły się sportowe rywalizacje.

W rozgrywkach w piłce nożnej spośród
3 reprezentacji, czyli Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku, Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim
i Urzędu Gminy w Tryńczy, zwycięzcami okazali
się gospodarze, tj. drużyna samorządowa Gminy
Tryńcza.

Ponadto zostały rozegrane mecze pokazowe
pomiędzy „Oldbojami” z Gniewczyny, „Oldbojami”
z Gorzyc oraz drużyną „Huraganu” Gniewczyna.
W tej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczył
„Huragan”.
W
tym
dniu
został
także
przeprowadzony turniej w piłce siatkowej. Dużym
zainteresowaniem
cieszyły
się
konkurencje
sportowe, tj. żonglerka piłką, rzut piłką lekarską,
bieg w workach, podnoszenie ciężarka, jazda
rowerem na czas, strzał na bramkę czy też
przeciąganie liny. Po zmaganiach sportowych
nadszedł czas na wręczanie wszystkim drużynom
i zawodnikom atrakcyjnych nagród. Sobotnią

imprezę uświetniała tryniecka orkiestra dęta.
Wieczór zakończył się dyskoteką dla młodzieży.
Natomiast obchody święta gminy rozpoczęły się
występami lokalnych zespołów. Dzieci z Zespołu
Szkół z Tryńczy przedstawiły inscenizację pt.
„Czerwony Kapturek Na Wesoło”.

Z ciekawym programem wystąpiły zespoły: „ASY”
z Jagiełły, zespół taneczny „JUST DANCE”
z Tryńczy i zespół „Unbeatable” z Tryńczy. Atrakcją
dla najmłodszych był występ zespołu z Lublina,
który zainscenizował bajkę „Piękna i Bestia”. Zespół
ten przedstawił także wspaniałe widowisko
pt. „Historia tańca”. W dalszej części imprezy
prezentowały się amatorskie zespoły artystyczne:
„ H & Z ” z G n i e w c z yn y, „ J a g i e l l a n i e ”
z Jagiełły, „HIT” z Gorzyc oraz Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Tryńczy.

Dużym zainteresowaniem publiczności okazał się
pokaz startu balonem w wykonaniu Aeroklubu
Stalowa Wola. Atrakcją były również pokazy
paramotolotniarzy, którymi kierował Józef Czwakiel.
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Natomiast wieczorem, decyzją jury została
wyłoniona „Miss Gminy Tryńcza 2009”. Została nią
mieszkanka Tryńczy - Jolanta Bukowy. W nagrodę
za zdobycie tak zaszczytnego wyróżnienia otrzymała
laptopa ufundowanego przez firmę „Arcus Soft”
z Leżajska.

Pierwszą wicemiss została Aneta Danak, natomiast
drugą Martyna Nasiewicz – obie z Tryńczy. Jednak
głównymi atrakcjami niedzielnego wieczoru były

koncerty zespołów: „SKY” oraz „KAPELI PIECZARKÓW”.

Gwiazdą wieczoru niewątpliwie był znany
wszystkim zespół „BOYS”. Wielkie wrażenie na
publiczności wywarł efektowny pokaz sztucznych
ogni. Końcową część imprezy stanowiła zabawa taneczna przy zespole „The Swift”. Wszyscy wspaniale
się bawili.
Przemysław Górski

BIESIADNE KONFRONTACJE
Już po raz trzeci w naszej gminie miał
miejsce „Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej
i Gawędy”. W tym roku wzięło w nim udział 13
zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych
oraz dwie gawędziarki. Organizatorem przeglądu
było: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy we
współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

oraz gawędziarstwa. W przeglądzie zaprezentowały
się zespoły ludowe z powiatów: jarosławskiego,
przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Jury w składzie: Jolanta Danak-Gajda z Radia
Rzeszów; Zofia Karwańska – polonistka; Jerzy Dynia
z TVP Rzeszów; Stanisław Baryła - muzyk; Andrzej
Osmyk – muzyk, miało trudny orzech do zgryzienia,
bo wszyscy prezentowali wysoki poziom. Po długiej
naradzie jury najwyżej oceniło

Patronat honorowy nad imprezą sprawował Wójt
Gminy Tryńcza. Celem spotkania było popularyzowanie znanych i lubianych piosenek biesiadnych
12
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w kategorii „gawędziarze” Panią Janinę Dyrda
z Pigan, II miejsce zajęła Maria Dusza z Jawornika
Polskiego. W kategorii zespołów wokalno instrumentalnych pierwsze miejsce zdobył zespół
"Chłopaki ze Starej Paki" z Tryńczy.

Natomiast drugie miejsce przypadło zespołowi
"Gacoki" z Gaci Przeworskiej, a dwa równorzędne trzecie miejsca przyznano zespołom: "Nielepkowice"
z Nielepkowic i "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa.
W kategorii zespołów wokalnych pierwsze miejsce
otrzymały "Śpiewające Zośki" z Gniewczyny
Łańcuckiej, zaś drugie zajął zespół "Niespodzianka"
z Krowicy. Dwa równorzędne trzecie miejsca
przyznano zespołowi "Cantus" z Gorliczyny
i zespołowi z Różniatowa. W tej samej kategorii

zespół "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic. Efektownie
wyglądał wspólny występ na scenie wszystkich
zespołów
biorących
udział
w
przeglądzie
i zaśpiewanie piosenek: "Szła dzieweczka", "Hej
z góry", "Sokoły". Gościliśmy także ubiegłorocznego
laureata przeglądu – zespół ludowy z Kisielowa.
Dużą popularnością w tym dniu cieszył się koncert
zespołu
folklorystycznego
„KORCASKARE”
z Jablonova - Słowacja, który wówczas gościł
w gminie.

Przeglądowi piosenki biesiadnej towarzyszyła
prezentacja potraw regionalnych przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz
degustacja miodów pitnych.
Przemysław Górski

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
Wszyscy doskonale wiedzą, że wakacje to najlepsza
formą wypoczynku i relaksu po pełnym napięcia,
nauki i pracy roku szkolnym. W tym okresie
należało w pełni wykorzystać walory letniej aury
i korzystać ile się da z ciepła, słońca, kąpieli.
Dlatego też w dniach 16 lipca i 25 sierpnia br.
młodzież z Gniewczyny pod moim okiem wybrała
się
na
wycieczki
rowerowe.
Zaopatrzeni
w niezbędne do sytuacji rzeczy oraz prowiant
wyjechaliśmy
sprzed
budynku
WDK
w Gniewczynie, by po niedługim czasie dotrzeć nad
zalew „Czyste” w Grodzisku Dolnym. Pogoda była
wspaniała, więc dzieciaki co rusz kąpały się,
a potem opalały, leżąc na brzegu jeziora. Czas
upłynął nam ponadto na graniu w siatkówkę,
spacerach po lesie, zabawach i wspólnych
rozmowach. Przed wieczorem poszukaliśmy miejsca
na ognisko, by posilić się pieczoną kiełbasą,
a później spożyliśmy przywiezione ze sobą zapasy.

do domu. Dzieciaki chętnie zostałyby tu dłużej,
niestety zrobiło się dość późno. Cóż było robić,
trzeba było zbierać się do odjazdu.

Każdy uczestnik wycieczki był bardzo zadowolony
i do dziś wspomina tamte chwile spędzone nad wodą,
w otoczeniu leśnych zapachów i ciszy.

Potem nastąpiły jeszcze chwile kąpieli, zabawy i tak
bardzo szybko minął czas. Nastała chwila powrotu
Między Sanem a Wisłokiem
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ŚWIĘTO JUBILATKI
Orkiestra dęta w Tryńczy powstała
w styczniu 1984r. z inicjatywy strażaków –
muzyków: Stanisława Majchra, Władysława
Gielarowca i Tadeusza Janisza. Od 1992r. do chwili
obecnej obowiązki dyrygenta sprawuje Edward
Myłek. To on właśnie spowodował, że
jej
członkami - orkiestrantami obecnie są dzieci
i młodzież. Dlatego też zespół orkiestrantów
przybrał nazwę Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

działalności tej orkiestry. Uroczystość była
poprzedzona Mszą św. w trynieckim kościele, którą
odprawili ks. Roman Trzeciak i ks. Bogusław
Folusiewicz. Na święto jubilatki przybyli licznie nie
tylko mieszkańcy gminy, ale także duża rzesza gości.
Po wystąpieniu dyrektora Trynieckiego Centrum
Kultury Henryka Chruściela nastąpiło oficjalne
otwarcie imprezy. Dokonał jej Wójt Gminy Ryszard
Jędruch. Z okazji jubileuszu Wójt wręczył wszystkim
byłym i obecnym członkom orkiestry podziękowania.

Orkiestra ma na swoim koncie ogromną ilość
koncertów. Jest zdobywcą czołowych nagród
na przeglądach i festiwalach orkiestr dętych m.in.
w Kańczudze, Pruchniku, Lubaczowie, Cieszynie,
Żurawicy, Tryńczy oraz ostatnio w Krynicy –
Zdroju, gdzie zdobyła najwyższą nagrodę, czyli
I miejsce wraz z nagrodą rzeczową. Należy dodać,
iż orkiestra znajduje się w czołówce najlepszych
orkiestr
młodzieżowych
dętych
w
skali
ogólnopolskiej. Na repertuar orkiestry składają się:
marsze, pieśni religijne, patriotyczne, utwory ludowe
i rozrywkowe.

Natomiast dyrygent Edward Myłek otrzymał nagrodę
pieniężną jako dowód uznania za poświęcenie, trud
w jej rozwój oraz szczególne osiągnięcia orkiestry.
Nagrodę pieniężną otrzymali też wszyscy jej obecni
członkowie jako zespół. W kolejnej części obchodów
odbyły się koncerty zaproszonych na jubileusz
orkiestr. Jako pierwsi zaczęli koncertować Jubilaci.
Trynieccy muzycy wykonali wspaniały koncert.
Bogaty repertuar, jaki zaprezentowali licznie
zgromadzonej
publiczności
zaspokoił
nawet
najbardziej wyrafinowane gusty. Usłyszeć można
było m.in. brawurowe wykonanie przez Natalię
Jakubiec z Tryńczy piosenki "Dziwny jest ten świat"
oraz nastrojowy utwór "My hart will go one" z filmu
Titanic, który wykonała Joanna Dryś z Gniewczyny.
Trudno wymienić wszystkie utwory, bo lista byłaby
naprawdę długa. Wspaniałym koncertem orkiestra
potwierdziła swój wielki kunszt artystyczny. Wszyscy
oklaskiwali też koncert orkiestry dętej z Ropczyc
i Białobrzegów. Na zakończenie wystąpił zespół
rockowy
„UNBEATABLE”
z
Tryńczy.
Dodatkowymi atrakcjami były: kiermasz i wystawa
sprzętu muzycznego, loteria fantowa, plac zabaw dla
dzieci oraz kiermasz książek. W galerii "Pod
Aniołem" można było obejrzeć wystawę prac
artystycznych Henryka Cebuli pt. "Bez cukru".
Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy zespole
muzycznym "METRO"

Niezwykłym dniem był 9 sierpnia br. kiedy
to na placu rekreacyjnym przy Urzędzie Gminy
w Tryńczy obchodziliśmy jubileusz 25 - lecia
14
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Przemysław Górski

TURYSTYCZNE ATRAKCJE
Pracownicy biblioteki w lipcu i sierpniu br.
zorganizowali dla swoich czytelników dwie
wycieczki autokarowe. W pierwszej z nich
zwiedzono sanktuaria w Kałkowie, na Świętym
Krzyżu, w Częstochowie oraz w Łagiewnikach.
Druga wycieczka odbyła się do sanktuarium
w Licheniu i Niepokalanowie.

Jej uczestnicy mieli ponadto możliwość zwiedzenia
i podziwiania katedry w Gnieźnie i spotkania się z o.

Janem Górą – głównym inicjatorem
młodzieży nad jeziorem Legnickim.

spotkań

Ojciec Jan oprowadził nas również po powstającym
właśnie kompleksie wokół pól legnickich. Pełni
wrażeń i zachwytu oraz umocnieni duchowo wszyscy
wycieczkowicze bezpiecznie wrócili do swoich
domów. Nic dodać, nic ująć. Ważna jest to, że obie
wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy.
Drzystek Małgorzata

ROWEREM PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY
Realizując
cykl
krajoznawczo
podróżniczych wycieczek rowerowych, 23 lipca br.
zorganizowaliśmy kolejną wyprawę dla miłośników
dwóch kółek po najbliższej okolicy.

- Warto było tutaj przyjechać i zobaczyć ten mały
zamek, który pilnuje mostu gdzie codziennie
przejeżdżają pociągi – powiedział Dominik, uczestnik
wycieczki.

W naszej gminie nie brakuje miejsc, które mają
swoją fascynującą historię, z wieloma z nich wiążą
się interesujące opowieści. Warto czasami przyjrzeć
się im bliżej, dowiedzieć się czegoś więcej o nich,
a wtedy staną się dla nas czymś więcej niż tylko
zwykłymi budynkami i miejscami - zyskają duszę.
Taki cel miały właśnie zorganizowane rajdy dla
dzieci i młodzieży.
Tym razem trasa wycieczki wiodła wzdłuż nowo
wytyczonych ścieżek rowerowych do Wólki
Małkowej. Przejeżdżając przez most linowy,
uczestnicy dotarli do strażnicy kolejowej położonej
nad Wisłokiem. Po pamiątkowych zdjęciach
przyszedł czas na zwiedzanie tego starego
i unikalnego zabytku naszej, lokalnej historii. Trzy
poziomy, grube mury, piękne widoki roztaczające
się z małych okien strzelniczych strażnicy
zachwycały wycieczkowiczów.

Kolejnym etapem wycieczki był cmentarz
żołnierski z I wojny światowej, znajdujący się w lesie
nieopodal Wólki Małkowej. Dziwi fakt, że niektórzy
byli tu po raz pierwszy. Po chwili zadumy uczestnicy
wyruszyli leśnymi ścieżkami w kierunku Wólki
Ogryzkowej, a następnie udaliśmy się do Tryńczy.
Marcin Borcz

Między Sanem a Wisłokiem
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GOŚCILIŚMY ŻOŁNIERZA ARMII
ANDERSA
Szkołę w Gniewczynie w dniu 3 lipca br.
odwiedził Michał Lasek, były żołnierz, dziś
komendant Placówki 36 SWAP w Passaic, USA.
Na stałe mieszka w Clinton, USA. Pan Michał
Lasek urodził się w 1923r. w Gniewczynie.

książki, m.in.: „Opowieść o 2 korpusie Polskim” oraz
„Weteran”. Pan Michał zadeklarował współpracę
ze szkołą. W najbliższym czasie prześle z USA swoje
wspomnienia spisane w formie pamiętnika, jak
powiedział ku potomnym. Jako pamiątkę ze szkoły
otrzymał monografię Gniewczyny oraz płytkę
ze zdjęciami z uroczystości jubileuszowych 20- lecia
nadania imienia naszej placówce.
Joanna Tytuła

PAMIĘĆ O BOHATERACH

Przed wojną, w marcu 1939r. wyjechał do Sokala
pomagać rodzinie w gospodarstwie rolnym. Tam też
zastała go wojna. 10 lutego 1940 r. wszystkich
Polaków z Sokola, w tym jego wywieziono na Sybir.
10 lutego 1942 r. dotarł on do Uzbekistanu i wstąpił
do tworzącego się Wojska Polskiego pod
dowództwem gen. Władysława Andersa. Został
przydzielony do 22 Pułku Piechoty. Jego szlak
bojowy rozpoczął się 10 kwietnia 1942r. i wiódł
przez Persję, Irak, Palestynę, Egipt, Afrykę
Południową, aż do Anglii, gdzie dotarł 18 sierpnia
1942. Tu został skierowany do Samodzielnej
Brygady
Spadochronowej
gen.
Stanisława
Sosbowskiego. W jego szeregach we wrześniu
1944r. uczestniczył w bitwie pod Arnhem
w Holandii.
Po przyjeździe do USA osiedli się w Chiton, NJ.
W 1970 r. wstąpił do pobliskiej placówki 36 SWAP
w Passaic, NJ, gdzie dał się poznać jako wielki
społecznik. Jego zaangażowanie przejawiało się
w organizowaniu i uczestnictwie w polskich
imprezach patriotycznych, co przyniosło mu ogólny
szacunek wśród lokalnej polonijnej społeczności.
Wyrazem tego był wybór Pana Michała Laska
w 2005r. na Marszałka Dywizji Passaic, NJ
w dorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.
Poprowadził tę największą polską manifestację
w centrum światowej metropolii, której symbolem
jest stojąca u jej wrót wielka Statua Wolności. Pana
Michała Laska zauroczyła szkoła w Gniewczynie,
szczególnie Izba Pamięci gen . „Montera”, której
zbiory powiększyły się o ofiarowane przez niego
16

01 sierpnia br. , w 65 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego , Związek Harcerstwa Polskiego
Rzeczypospolitej Południowo-Wschodni Hufiec
Harcerzy „Grody” otrzymał
imię gen. bryg.
Antoniego Chruściela ps. ”Monter” oraz sztandar.
Patronami honorowymi tej patriotycznej uroczystości
byli: Jadwiga Chruściel-córka generała Chruściela,
Starosta Powiatu Jarosławskiego, Burmistrz Miasta
Przeworska, Wójt Gminy Tryńcza, Zarząd Okręgu
Podkarpackiego ZHR przy współpracy z Zespołem
Szkół im. gen. A. Chruściela ps. „Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej .
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w klasztorze oo. Bernardynów w Przeworsku , której
przewodniczył i homilię wygłosił J.E. bp Adam Szal.
Następnie minutą ciszy uczczono poległych żołnierzy
i harcerzy w Powstaniu Warszawskim .
Po uroczystościach nadania sztandaru delegacje
harcerzy ,poczty sztandarowe ZHP i ZS
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz przedstawiciele
samorządów udali się do Gniewczyny Łańcuckiej ,
gdzie złożono kwiaty i oddano
honory przed
pomnikiem gen. bryg. A. Chruściela ps. ”Monter ”Dowódcy Powstania Warszawskiego .

Dla licznie zgromadzonej na placu szkolnym
młodzieży była to z pewnością niezapomniana lekcja
historii.
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Teresa Wielgos

NIEZŁOMNY PROBOSZCZ
W dziejach trynieckiej parafii ksiądz
Wojciech Lorenc zajmuje miejsce szczególne,
głównie ze względu na swoją niezłomną postawę
wobec totalitarnego systemu. Dla swoich parafian
stał się bohaterem … i ofiarą zarazem, tylko dlatego,
że miał odwagę stawić czoła „czerwonemu
terrorowi” w trudnych powojennych latach. Potrafił
być przede wszystkim Polakiem…

Z Gniewczyny) na 2 lata i 9 miesięcy więzienia.
Ponadto wobec wszystkich sądzonych orzeczono
utratę praw publicznych i przepadek mienia.

Ks. Wojciech Lorenc urodził się 19 kwietnia 1899
roku w Rymanowie, pow. Sanok. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1922 roku. Jako wikariusz
pracował kolejno w Dydni, Tuskanowicach,
Dubiecku, Grodzisku Dolnym i Górnie.
W 1938r. zostaje proboszczem parafii w Tryńczy.
Tutaj- już w pierwszych latach po wojnie- spotkają
go prześladowania ze strony władzy ludowej
zakończone jego aresztowaniem i uwięzieniem.
Od 1956r. ks. W. Lorenc obejmuje probostwo
w Warzycach. Zmarł w 1987r.
Dramatyczną datą w jego biografii stał się 1949r,
kiedy to został aresztowany i uwięziony
po pokazowym procesie w Rzeszowie. Zarzucono
mu głównie współpracę z Oddziałem Jana Totha
„Mewa”. Z tą sprawą powiązano także czterech
innych księży, tj. Henryka Uchmana- proboszcza
z Sieniawy, Stanisława Kułaka- proboszcza
z Gniewczyny i Stanisława Zuba (Zubowski)wikariusza z Gniewczyny oraz Michała Wosia,
którego aresztowano w Bytomiu (ks. Woś urodził się
w 1916r. w Jagielle, a w czasie wojny był
wikariuszem w Sieniawie).
Główne zarzuty wobec ks. W. Lorenca sprowadziły
się do utrzymywania kontaktów z „Mewą” oraz do
przechowywania broni dla jego oddziału. Oficjalna
rewizja zabudowań kościelnych parafii w Tryńczy
oraz w Gniewczynie
przeprowadzona została
25 maja 1949r. Jej przebieg obrazuje treść meldunku
skierowanego do dyrekcji III Departamentu
Bezpieczeństwa
Publicznego
w
Warszawie,
w którym czytamy:”(…) 5 funkcjonariuszy Sekcji
Wydziału III w dniu 23. V.1949r. o godz. 22-ej
udało się do miejscowości Tryńcza, gdzie o godz.
24-ej zachowując wszelkie środki ostrożności przed
konspiracją sprawdzono naocznie, że na poddaszu
kościoła w Tryńczy znajduje się większa ilość broni
oraz przywieziono na dowód 1 kbk. Następnie
Sekcja Wydziału III sporządziła plan realizacji
ukrytej broni na poddaszu kościoła w Tryńczy oraz
w ołtarzu kościoła w Gniewczynie”.Po rozprawie,
która odbyła się w dniach28 grudnia 1949r.3 stycznia 1950 r. w Rzeszowie zapadły surowe
wyroki: ks. Wojciech Lorenc został skazany
na 12 lat więzienia, Franciszek Jakubiec- kościelny
w parafii Tryńcza na 5 lat, Stanisław Kułak na 7 lat,
ks. Stanisław Zub na 10 lat, a Stanisław Tytuła
(rolnik z Gniewczyny) i Stanisław Niemiec (grabarz

W uzasadnieniu wyroku ks. W. Lorenca uznano
winnym: „(…) że w okresie czasu od miesiąca lutego
1945 roku do jesieni 1945 roku udzielał czynnej
pomocy działającemu na terenie powiatu
przeworskiego
związkowi przestępczemu
”N.S.Z.” (…) przez to, że jako proboszcz parafii
rzym.- kat. w Tryńczy z końcem lutego 1945 roku
gościł u siebie w mieszkaniu na plebanii w Tryńczy
dowódcę terrorystyczno- dywersyjnego oddziału
tegoż związku „ Mewę” i kilku innych członków
z jego oddziału, zaś w miesiącu czerwcu 1945 roku
na propozycję Jakubca Władysława wyraził zgodę
na ukrycie większej ilości broni organizacyjnej
w kościele w Tryńczy i następnie brał czynny
udział w jej przenoszeniu i ukryciu na poddaszu
kościoła oraz polecił
kościelnemu Jakubcowi
Franciszkowi, aby ten przyjmował i wydawał
członkom tego oddziału każdorazowo dostarczoną
i zabieraną broń (…), oraz razem z Franciszkiem od
dnia bliżej nie ustalonego miesiąca czerwca 1945
roku do dnia 25 maja 1949 roku, na terenie Tryńczy
(…) w kościele na poddaszu przechowywał bez
zezwolenia różną broń oraz inne części uzbrojenia
należące do oddziału „N.S.Z.” pod dowództwem
„Mewy”. Z kolei rozprawa sądowa ks. Henryka
Uchmana i ks. Michał Wosia również o charakterze
pokazowym toczyła się w Sądzie Okręgowym
w Przemyślu.
I tutaj zapadły surowe wyroki: ks. H. Uchman
został skazany na 9 lat więzienia, a ks. M. Woś na
8 lat. Wiele lat później abp Ignacy Tokarczuk
powiedział: „W tamtych latach trzeba szukać źródeł
tego, co się dzisiaj dzieje”, i dalej, : „Trzeba było
wiele odwagi w walce ze złem, ale równocześnie
wyraził nadzieję, że: „(…) już te czasy się nie
powtórzą”.

Między Sanem a Wisłokiem
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NOWA WYSTAWA W GALERII
w

W ramach Dni Gminy Tryńcza 12 lipca br.
trynieckiej galerii sztuki „Pod Aniołem”

Prace, które zostały wystawione stanowiły przekrój
jego artystycznego dorobku. Były to dzieła powstałe
w bieżącym lub ubiegłym roku. Ekspozycja była
udostępniona przez cały okres wakacyjny. Swoimi
wrażeniami chętnie dzielili się zwiedzający wystawę,
sprzyjała temu atmosfera panująca w galerii.
- Nie ma tłumów, kolejek, jest czas na
refleksję – mówi Karolina Majcher, uczennica szkoły
średniej w Jarosławiu.

im. Stanisława Perykaszy swoją wystawę pt.” Bez
cukru” zaprezentował jeden z najbardziej znanych
artystów - pochodzący z Tryńczy Henryk Cebula.

Miły gwar i szczere zainteresowanie obecnych
na otwarciu wystawy osób, to najlepszy dowód na to,
że wystawę należy z całą pewnością zaliczyć ją do
bardzo udanych. Niech będzie to pomyślną wróżbą na
kolejne wystawy. Jak zapewnił nas artysta Henryk
Cebula, inne jego prace będą eksponowane w naszej
galerii już niebawem.
Marcin Borcz

W POGONI ZA ESTETYKĄ I FUNKCJONALNOŚCIĄ
Zgodnie
z
zapowiedzią
zawartą
w poprzednim numerze
naszego biuletynu
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
przystąpił do wykonywania prac remontowych
i budowlanych w poszczególnych sołectwach.

podjazd dla osób niepełnosprawnych.Na terenie
kompleksu
sportowego
„Orlik
2012”
w Tryńczy wyłożono kostką brukową plac obok
boiska oraz zamontowano trybuny dla widzów.

Remont przeprowadzono w piwnicach GOPS-u,
gdzie położono nowe tynki oraz posadzki. Następnie
pomalowano ściany pomieszczeń, w których
znajdować się będzie żywność przeznaczona dla
osób potrzebujących. Ponadto do części obiektu,
gdzie mieścić się będzie rehabilitacja, wykonano

Przed budynkiem Urzędem Gminy zakończono
zagospodarowanie terenu. Wykonane zostało
odwodnienie a także zewnętrzna instalacja
oświetleniowa. Wyłożono kostką brukową chodniki
i pozostałą część parkingu przy urzędzie. Urządzono
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W Zespole Szkół Tryńczy urządzono boisko do gry
w plażową piłkę siatkową z przeznaczeniem
dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

Między Sanem a Wisłokiem

nowe rabatki, na których
ozdobne.

posadzono

krzewy

Odremontowano dach budynku Trynieckiego
Centrum Kulturalnego oraz Wiejskiego Domu
Kultury w Wólce Małkowej. Położone zostały nowe
warstwy papy, dzięki temu zlikwidowano
pojawiające się zacieki stropu. Ponadto w Wólce
Małkowej wymalowano pomieszczenia wewnątrz
tego obiektu.

Efekty naszej działalności są widoczne na co dzień,
choć niektórzy uważają że robi się zbyt mało.
Zapewnie zdążyli się już przyzwyczaić do ciągłych
zmian otoczenia i oczekują na więcej. Z jednej strony
jest to pozytywne zjawisko, które sprawia ze staramy
się ciągle sprostać tym wymaganiom. Jednak patrząc
na to z drugiej strony należy zauważyć, iż nie można
wszystkiego wykonać od razu. Wiele zależy od
finansów. Jak wiadomo nasza gmina nie należy do
najbogatszych w kraju, pomimo to nasze władze
przeznaczają z roku na rok coraz większe fundusze
dzięki którym zmienia się estetyka oraz
funkcjonalność
obiektów
komunalnych
w poszczególnych miejscowościach. Tym samym
znajdują zatrudnienie w naszym zakładzie
mieszkańcy gminy Tryńcza.

W Gniewczynie oraz w Gorzycach wzdłuż dróg
gminnych, na których zostały położone nowe
nawierzchnie asfaltowe, usypano pobocza oraz
ustawiono znaki drogowe. Wykonane prace
zdecydowanie poprawiły stan bezpieczeństwa.
Na stadionie w Gorzycach
szatnię miejscowego LKS „San” .

odnowiono
Najlepszym potwierdzeniem zmian jakie zaszły
w ostatniej dekadzie są opinie naszych rodaków,
którzy wyjechali przed laty, a odwiedzili nas w tym
roku.
„ trudno poznać, tak wszystko się zmieniło”.
Również sąsiedzi „za miedzy”
z zazdrością
patrzą na naszą gminę. „ u Was jest tak ładnie , a nam
jeszcze do tego daleko”. Także przedstawiciele
innych firm, którzy współpracują z KZB stwierdzają
że „ gdy się wjeżdża do Was to widać że dbacie
o otoczenie, u nas tak nie ma”.

Należy jeszcze nadmienić, że oprócz robót
remontowo - budowlanych zakład wykonuje zadania
z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej, na
bieżąco dba o utrzymanie zieleni oraz o porządki
i czystość w całej gminie.

Tak więc, pomimo kryzysu i pojawiającej się
niekiedy krytyki, robimy swoje, dla naszego
wspólnego dobra.

Między Sanem a Wisłokiem

Władysław Tytuła
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PISANIE HISTORII…
Dzień 14 października br. bez wątpienia zapisze się
w historii Zespołu Szkół w Gorzycach i całej
lokalnej społeczności, bowiem w tym dniu będą
miały miejsce trzy ważne uroczystości: nadanie
szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II,
poświęcenie sztandaru oraz otwarcie boiska „Orlik
2012”.

wokół tych wydarzeń. Zresztą w sytuacji, kiedy
patronem szkoły będzie Papież-Polak to zobowiązuje.
Wszyscy jesteśmy mu coś winni…

Myślę, że na te sprawy tak patrzyli fundatorzy
sztandaru i pomnika, tj. głównie rodzice uczniów.

Co to oznacza dla nauczycieli, rodziców i uczniów
wiele by mówić, ale bezsprzecznie będą
to wydarzenia, które nadadzą nowe jakości
w całokształcie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.

Obecnie w szkole trwają gorączkowe przygotowania
do tej uroczystości. Pracownicy „Integralu”
w zasadzie prowadzą ostatnie prace wykończeniowe,
a Komunalny Zakład Budżetowy z Tryńczy jest
na finiszu z pracami remontowo- modernizacyjnymi
we frontowej części szkoły, tj. kończy budowę części
ogrodzenia placu szkolnego, instaluje maszty,
wykonuje z kostki granitowej plac wokół pomnika
Patrona.Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do przygotowania szkoły do tej
doniosłej
uroczystości
serdecznie
dziękuję!
Na szczególne słowa pochwały zasługuje Józef
Czwakiel- autor pięknego napisu na szkole
i w „kąciku papieskim”. Dziękuję Paniom z Rady
Rodziców
i
Koła
Gospodyń
Wiejskich
za przygotowanie strony kulinarnej, a nauczycielom
i uczniom za przygotowanie odświętnego wystroju
szkoły i części artystycznej.
Niech świadomość tego, że to co zostanie
zapisane w dniu 14 października przejdzie do historii
szkoły i miejscowości, będzie jej najjaśniejszą kartą
i najwspanialszym pomnikiem, który zbudowaliście
swoim wysiłkiem i zaangażowaniem.

Andrzej Swatek
Już same przygotowania do niej, zarówno
duchowe, jak i materialne wyzwalają poczucie
odpowiedzialności i jednoczą lokalną społeczność
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WYRÓŻNIONY DZIELNICOWY
„Policjant, który mi pomógł” - pod takim
hasłem został ogłoszony konkurs, który miał na celu
m.in. promocję postaw i umiejętności policjantów
wdrażających systemowe działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w ś r o d ow i s k a c h l o k al n yc h , o s o bi śc i e
zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.
Zgłoszenia policjantów mogły kierować zarówno
osoby indywidualne, jak również organizacje,
instytucje i stanowiły niezależną społeczną ocenę
pracy policjantów realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
II Ogólnopolska Edycja Konkursu „Policjant, który
mi pomógł” ogłoszona była w marcu br. przez
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Patronat nad
konkursem objął Komendant Główny Policji.
Do konkursu zgłoszono 38 kandydatów z różnych
części Polski. Kapituła konkursu składająca się
z pracowników Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ,
przedstawiciela Biura Prewencji KGP oraz
zwycięzców poprzedniej edycji wyłoniła pięciu
laureatów. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń
była merytoryczna ocena działań policjantów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wynikająca z uzasadnień do zgłoszeń.
Jednym z nich jest asp. sztab. Dariusz Florek. Na co
dzień pracuje jako dzielnicowy w Tryńczy, Wólce
Małkowej, Gniewczynie Trynieckiej i Gniewczynie
Łańcuckiej.

niespodzianka i nominowanie w gronie laureatów.
Co skłoniło Pana do pracy w Policji i czy tego
rodzaju praca sprawia Panu satysfakcję?
Moja praca to służba, czyli pomoc ludziom nawet
z narażeniem życia i zdrowia, co zresztą jest zawarte
w rocie ślubowania. To był mój przemyślany wybór.
Zawsze ceniłem przebywanie z ludźmi, słuchałem ich
oraz pomagałem rozwiązywać problemy. Czasami
pomoc ta polega na tym by skierować daną osobę do
kompetentnej instytucji.
Od jakiego stanowiska zaczynał Pan pracę
w Policji?
Wstępując do służby w Policji, przechodzi się
tzw „a b c funkcjonariusza”. Prace policjanta
rozpocząłem w plutonie patrolowo-interwencyjnym.
Trzynaście lat temu zdecydowałem, żeby zostać
dzielnicowym i funkcje tę pełnię do dnia dzisiejszego
„13” okazała się dla Pana szczęśliwa?
Osobiście nie przywiązuję uwagi, do „13”, ale od
początku służby cyfry związane z 3 były dla mnie
szczęśliwe.
Czy często zdarzają się służby z zagrożeniem
bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy?
Było ich wiele, z takim realnym zagrożeniem trzeba
się liczyć na każdej służbie. Działania policjanta nie
mogą być oparte na rutynie, muszą być przemyślane
i zakończone trafną decyzją.
Co uważa Pan za największe swoje dokonanie?
Zauważenie mojej pracy przez ludzi, co zaowocowało
zgłoszeniem do konkursu i takim wynikiem.
Czy wynik tego konkursu wpłynął na Pana
zaangażowanie zawodowe?

Z laureatem konkursu rozmawiała Teresa Wielgos
Czy spodziewał się Pan takiego wyniku
konkursu?

Jest to z pewnością motorem do dalszego działania
i motywacją do jeszcze większego zaangażowania.
Odebrałem to jako swego rodzaju wyznacznik,
że warto i należy pomagać ludziom w rozwiązywaniu
ich problemów rodzinnych i życiowych. Konkurs ten
pokazał również, że policjant to nie tylko ten, kto
wymierza kary za wykroczenia, ale dzielnicowy
to policjant, który jest z założenia blisko rodziny
i udziela jej w razie potrzeby wszechstronnej pomocy.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
oraz bezpiecznych służb.

Nie, ja nawet nie spodziewałem się, że wezmę w nim
udział. W obecnych czasach, kiedy wszyscy są tak
zabiegani trudno nawet o słowo „dziękuję”, a tu miła
Między Sanem a Wisłokiem
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PATRONAT NAD GALERIĄ
Dnia 10 września br. w galerii sztuki "Pod
Aniołem" im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy
została otwarta kolejna wystawa. Tym razem były to
"Grafiki" uczniów z Liceum Plastycznego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Wystawa
prac uczniów to efekt nawiązanej współpracy
między tryniecką galerią a jarosławskim liceum.
Zobowiązanie o współpracy przyjął z rąk
Krzysztofa Krzycha, dyrektora liceum Wójt Gminy
Tryńcza Ryszard Jędruch.. Podstawowym celem
współdziałania galerii i uczniów z Liceum
Plastycznego w Jarosławiu jest zaspokajanie potrzeb
i aspiracji mieszkańców gminy w dziedzinie sztuki,
umożliwienie
społeczeństwu
wszechstronnego
rozwoju
osobowości
oraz
upowszechnianie
współczesnych sztuk plastycznych.

Z pewnością obustronna wymiana kulturalna będzie
ubogacała i poszerzała horyzonty sztuki nie tylko w

Jarosławiu, ale również w Gminie Tryńcza.
Małgorzata Drzystek

UNIJNE PRZEDSZKOLA
Gmina Tryńcza , działając w ramach Związku Gmin
Ziemi Przeworskiej , przystąpiła do projektu
„ P od k a r p a ck i e O śr o d ki P rz e dsz k ol ne ” ,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Dlatego program unijny obliguje rodziców do udzielenia pomocy nauczycielom w procesie
wychowania, opieki i edukacji. W związku z tym
w każdym dniu jeden z rodziców pełni przedszkolu
tzw. dyżur. - Taka forma wychowania przedszkolnego jest jak najbardziej wskazana , dzieci są zadowolone, a te dyżury nie stanowią problemu- twierdzi Pani
Wioleta Niemiec ,mama 4 latka z Tryńczy. Podobną
opinię w tej kwestii wyrażają Katarzyna Kowal
z Jagiełły czy Elżbieta Ficek z Gorzyc.

C el em proj ekt u j est upowsz ec hni a ni e
alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla
dzieci w wieku 3-5 lat , które mieszkają na wsi i nie
chodzą do przedszkola.
Już od września br. funkcjonuje u nas 7 takich
ośrodków przedszkolnych: dwa w Gniewczynie
Łańcuckiej, dwa w Tryńczy i po jednym
w Gorzycach ,Jagielle i Ubieszynie. Wszystkie
ośrodki zostały utworzone w szkołach . Zajęcia
prowadzone są
przez
wykwalifikowanych
nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia przez cztery
godziny dziennie. Przedszkolaki to małe dzieci,
które niejednokrotnie wymagają przeróżnej opieki.
22

- Dzieci w tych przedszkolach szybko się zaaklimatyzowały – mówi Magdalena Młynarska –nauczycielka
z Tryńczy. Każdy z tych ośrodków obecnie jest
wyposażany w meble ,pomoce dydaktyczne , materiały biurowe i papiernicze oraz place zabaw.
Doskonałe urządzenie pomieszczeń umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci .

Między Sanem a Wisłokiem

Teresa Wielgos

NA OSTATNIEJ PROSTEJ

ZASŁUGUJĄ NA ORLIKA

Oficjalne otwarcie obiektu
sportowego
„Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Gorzycach
przewidziane jest na 14 października br . Obecnie
trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowoporządkowe przed oddaniem go do użytku.
Już niebawem dzieci, młodzież, a także
mieszkańcy Gorzyc, którzy zechcą zagrać w piłkę
nożną, siatkową, koszykową lub ręczną
będą
mogli skorzystać z tego obiektu, nawet późnym
popołudniem i wieczorem. Do ich dyspozycji
będzie także zaplecze socjalne z prysznicami
i szatnią .

Na lekkoatletyczne zawody powiatowe
do Kańczugi pojechało ich łącznie 15-stu, a 11-stu
wróciło z medalami. Dziesięciu z nich pojedzie
niebawem na zawody wojewódzkie.

Tak rozpoczęli sportowy rok szkolny uczniowie
z Zespołu Szkół w Gorzycach, a ich start
w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży należy
zaliczyć do niezwykle udanych. I miejsce
i kwalifikację na zawody wojewódzkie uzyskali:
Damian Gliniany w biegu na dystansie 1000 m;
Iwona Karwan w skoku w dal;
Nowy obiekt sportowy diametralnie zmieni
warunki do uprawiania sportu i rozwiąże wiele
problemów z przeprowadzaniem zajęć wychowania
fizycznego. Dla szkoły będzie on oznaczał wielkie
przewartościowanie w zakresie bazy rekreacyjnosportowej, a także w jej ogólnym wyglądzie.
Już teraz przedstawia on obraz estetycznego,
bezpiecznego i funkcjonalnego obiektu sportowego.
Jest w tym niekwestionowana zasługa kierownika
robót Waldemara Śmiałka z firmy ‘”Integral”
Rzeszów, który w sposób wysoce profesjonalny
prowadzi budowę tego obiektu.

Magdalena Ogryzek w biegu na 100 m;
Szafeta dziewcząt 4x100 m w składzie:
Marcelina Gargas, Amanda Flak, Natalia Pempek
i Magda Ogryzek.
Szafeta chłopców 4x100 m w składzie: Eryk Flak,
Kamil Flak, Jacek Jagiełła, Damian Gurak.
Ponadto Damian Gurak zajął III miejsce w biegu
na dystansie 300 m .

„Orlik 2012” nie mógłby powstać, gdyby
nie zrozumienie potrzeb szkoły przez Wójta
Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha i całej Rady
Gminy. Niech widok masowo uprawianego sportu
przez dzieci, młodzież i mieszkańców będzie dla
Was najlepszym podziękowaniem.

Gratulujemy!
Andrzej Swatek

Andrzej Swatek
Między Sanem a Wisłokiem
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Dożynki,
czyli
uroczystość
związana
z zakończeniem zbiorów, odbywają się w Gminie
Tryńcza już od lat. Stanowią przede wszystkim
podziękowanie Bogu za zebrane plony, ale także są
świętem wszystkich rolników, czasem radości oraz
odpoczynku po ciężkiej pracy. Tegoroczne Dożynki
Gminne obchodziliśmy 6 września 2009r. na
stadionie sportowym w Gniewczynie Trynieckiej.

plonów jest szczególną okazją, aby podziękować
Panu Bogu za skarb rolniczego trudu jakim jest
chleb. Dożynki to także dziękczynienie składane
Bogu
za plony zebrane z naszych pól. W
dzisiejszym dniu wielkiego wymiaru nabiera trudna,
mozolna i ciężka praca rolników. Szczególnie
musimy pamiętać, że to oni właśnie poprzez swoją
pracę i zamiłowanie do tego zawodu, zapewniają
nam wszystkim chleb powszedni oraz wszelką
żywność. Dlatego z wdzięcznością i szacunkiem
powinniśmy chylić przed nimi czoło. Jesteśmy tutaj
razem, by podziękować Wam za Waszą ofiarną
pracę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że
praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji
człowieka”.
Na jego ręce starostowie dożynek - Danuta Jagieła
i Edward Niemiec, złożyli chleb dożynkowy
z życzeniami, by mądrze i sprawiedliwie go dzielił.

Tę ważną uroczystość rozpoczęła Msza św. w
kościele p.w. św. Mateusza w Gniewczynie
Łańcuckiej, podczas której poświęcono wieńce
wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, ziół
oraz kwiatów.

- Otrzymałem przed chwilą z rąk starostów pachnący
bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna,
które wzrastało i dojrzewało na naszej ziemi. Pragnę
serdecznie podziękować za ten wymowny dar.
Drodzy Rolnicy chleb ten jest przede wszystkim
symbolem Waszego trudu. Polska tradycja nakazuje
dzielić się chlebem. Zwyczaj ten jest wyrazem
przyjaźni, braterstwa i oznacza chęć okazywania
pomocy bliźniemu.
Po uroczystościach kościelnych, w barwnym
korowodzie bryczek - rolnicy, wieńczarki,
mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście udali się
na stadion sportowy, gdzie miała miejsce druga
część
obchodów
święta
plonów.
Witając wszystkich zebranych
na
uroczystości, Wójt Ryszard Jedruch powiedział:
„Cieszę się, że dzisiaj uroczyście i radośnie możemy
obchodzić święto plonów naszej ziemi oraz docenić
całoroczny trud ciężkiej pracy rolników. Święto
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Jako gospodarz gminy pragnę podzielić się tym
chlebem z wszystkimi mieszkańcami gminy oraz
gośćmi przybyłymi na tę uroczystość. Zapewniam
wszystkich, że podział ten będzie sprawiedliwy.
Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej
gminie i naszej ojczyźnie – odpowiedział Wójt
Ryszard Jędruch na ten symboliczny gest.

Między Sanem a Wisłokiem

Następnie odbyła się część artystyczna, w której
swój dorobek zaprezentowały liczne zespoły
amatorskie działające w naszej gminie.

Publiczność z wielkim zainteresowanie słuchała
pieśni, przyśpiewek dożynkowych oraz utworów
biesiadnych i rozrywkowych w ich wykonaniu.

Dlatego też gorąco oklaskiwała przygotowany na
tę okoliczność repertuar.

Uroczystość dożynkową zakończyła zabawa
taneczna, która trwała do białego rana.
Grzegorz Kulpa

GRAJĄ, ŚPIEWAJĄ…
GMINĘ ROZSŁAWIAJĄ!
Z Panem Stanisławem Turkieminstruktorem Trynieckiego Centrum Kultury,
kierownikiem Zespołu Biesiadnego „Jagiellanie”
rozmawia Agnieszka Wiecheć

Tym bardziej, że już wcześniej z taką inicjatywą
wyszedł Wójt Gminy Tryńcza, który jako człowiek
propagujący kultywowanie tradycji, obyczajów
i folkloru, zaproponował, aby takie zespoły działały
w każdej miejscowości na terenie gminy.
- Kto wchodzi w skład zespołu i czy uległ
on zmianie na przestrzeni tych kilku lat?

- Kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się
w Panu myśl założenia zespołu i czy była
to Pana własna inicjatywa?
- W 2005 roku podczas wspólnego świętowania
obchodów Dnia Seniora w Wiejskim Domu Kultury
w Jagielle, dość przypadkowo pojawił się pomysł,
aby połączyć siły i założyć zespół, który przede
wszystkim bawiłby publiczność utworami
biesiadnymi.

- Od chwili założenia zespołu jego skład pozostaje
bez większych zmian. Tworzą go przede wszystkim
mieszkańcy Jagiełły i Gorzyc, członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Jagielle. Są to osoby bardzo
zaangażowane w to, co robią, pragnące jak najlepiej

Między Sanem a Wisłokiem

25

zaprezentować wyuczony repertuar i promować
gminę. Działamy zawsze razem, dla dobra całego
zespołu.
Co można zaliczyć do Waszych największych
sukcesów?
Bez wątpienia największym naszym sukcesem było
dwukrotne zdobycie I- go miejsca w „Przeglądzie
Piosenki Biesiadnej i Gawędy” w Tryńczy. Mieliśmy
także zaszczyt gościć w Telewizji Rzeszów,
prezentując się w programie Jerzego Dyni
„Spotkania z folklorem”. Oprócz tego kilkakrotnie,
na zaproszenie tamtejszych samorządów, gościliśmy
poza granicami kraju, m.in.: w Strzelczykach
i Lipniku na Ukrainie oraz w Jabłonowie na
Słowacji. Poza tym oczywiście koncertujemy na
terenie naszej gminy podczas różnego rodzaju
imprez okolicznościowych, spotkań czy festynów.
Wtedy zawsze spotykamy się z wielką sympatią
publiczności, która ochoczo bawi się w rytm
śpiewanych utworów. I to również zaliczamy do
największego naszego osiągnięcia.
- Osiągnięciem zapewne jest też płyta, którą
nagraliście. Proszę powiedzieć coś więcej na ten
temat.
- Tak, to prawda. „Jagiellanie” mają na swoim
koncie krążek z 15- stoma najpopularniejszymi
piosenkami biesiadnymi. Nagraliśmy płytę z myślą o
naszych najwierniejszych słuchaczach, którzy teraz
będą mieli możliwość słuchania nas nie tylko
podczas oficjalnych występów, ale także na co dzień,
kiedy tylko będą mieli na to ochotę.

- Skąd czerpiecie środki finansowe na utrzymanie
zespołu?

Kultury, które to na miarę swoich możliwości wspiera
nas finansowo. Przykładem na to jest chociażby
przekazanie środków pieniężnych na zakup
materiałów na nowe stroje. Poza tym na nasz budżet
składają się drobne kwoty przekazywane nam za
występy oraz comiesięczne składki członków
zespołu.

Jakie są obecnie potrzeby zespołu?
- Priorytetem dla nas na dzień dzisiejszy jest zakup
strojów dla męskiej części zespołu, tj.: koszul,
kamizelek i kapeluszy. Chcielibyśmy także
zaopatrzyć się w nowe instrumenty, tj.: akordeon
i gitarę basową. Zakupienie w/w materiałów
pozwoliłoby nam jeszcze bardziej urozmaicić
wykonywany repertuar i umożliwić jeszcze lepszą
prezencję.
Jakie perspektywy i plany macie na najbliższą
przyszłość?
- Jak już wspomniałem wcześniej, mamy swoją
wierną rzeszę fanów, którzy darzą nas sympatią
i chcą słuchać naszej muzyki. To dodaje nam chęci
i motywuje do dalszej, aktywnej pracy artystycznej.
W związku z tym perspektywy są jak najbardziej
optymistyczne. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania,
nowych ludzi. Zawsze chętnie będziemy uczestniczyć
w wszelkich imprezach kulturalnych, podtrzymując
tradycje wspólnego biesiadowania i rozsławiając
gminę.
Dziękując bardzo za rozmowę, pragnę życzyć
Panu oraz całemu Zespołowi „Jagiellanie”
sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy
artystycznej.

- Zespół „Jagiellanie” od początku swego istnienia
działa pod patronatem Trynieckiego Centrum
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REPREZENTOWALI GMINĘ
Na tegoroczne „Archidiecezjalne Święto
Plonów” do Giedlarowej zjechało ok. 130 delegacji
wieńcowych z parafii i dekanatów Archidiecezji
Przemyskiej oraz gmin i powiatów Podkarpacia.

prośbą o Boże błogosławieństwo, odprawił
Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W tak ważnych dla wsz ystkich
uroczystościach dożynkowych nie mogło zabraknąć
reprezentacji rolników z Gminy Tryńcza.
W obchodach święta plonów wzięło zatem udział
pięć naszych delegacji: z Gniewczyny Łańcuckiej
Gniewczyny Trynieckiej, Tryńczy, Jagiełły oraz
Gorzyc. Mszę dziękczynną za zebrane plony, z

W homilii Arcybiskup zachęcał do formowania
sumienia, uczciwości, otwartości i gościnności, aby
w Europie Narodów, Polacy umieli zachować swoje
tradycje i kulturę. Na zakończenie dokonał
poświęcenia pięknych wieńców dożynkowych wraz
z delegacjami.
Przemysław Górski

NOWOŚCI Z OŚWIATY
Bieżący rok szkolny przyniósł wiele zmian
w oświacie . Nowelizacje ustaw z zakresu prawa
oświatowego sprawiły , że od września br. weszły
w życie nowe podstawy programowe w klasie
I szkoły podstawowej i I gimnazjum ( tu np.
obowiązkowe są dwa języki obce). Od tego też roku
szkolnego dzieci 5-cio letnie mają prawo do
rocznego przygotowania przedszkolnego,
a od 2011r. czeka je obowiązek przedszkolny .
Zmiany ustaw dotyczyły również obniżenia wieku
szkolnego do szóstego roku życia. Z ustawy
wynika ,że od 2012 r. wszystkie 6-latki będą objęte
obowiązkiem szkolnym , czyli będą musiały
rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej. Obecnie decyzję o rozpoczęciu
nauki szkolnej dzieci 6 -letnich podejmują rodzice
i dyrekcja szkoły w oparciu o stosowne opinie.
Ponadto muszą być spełnione dwa kryteria: szkoła
musi posiadać odpowiednie warunki i dziecko
wcześniej jako 5 -latek uczęszczało do przedszkola .
W naszej gminie naukę w I klasie rozpoczęło
Stażysta
Liczba
%
4,5
4,62%

Kontraktowy
Liczba
%
10,71
11,00%

6 sześciolatków: 4 w Gniewczynie Łańcuckiej,
1 w Gorzycach i 1 w Ubieszynie .
Zmiany ustaw dotyczyły również warunków pracy
i płacy nauczycieli . W bieżącym roku ulegała
zmianie stopa bazowa
dwa razy : styczeń
i wrzesień ,a w ślad za tym wzrosło wynagrodzenie
zasadnicze nauczycieli. Nowością jest także to,
że od 1 września tego roku nauczyciele mają
obowiązek przeprowadzić bezpłatnie 1 godzinę
tygodniowo zajęć opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania
uczniów. Natomiast od września 2010 r. nauczyciele
będą zobowiązani do prowadzenia tego rodzaju zajęć
2 godz. w tygodniu.
W okresie wakacyjnym nasi nauczyciele
uzyskali kolejne (wyższe ) stopnie awansu
zawodowego. Strukturę
zatrudnienia wg.
poszczególnych stopni awansu zawodowego,
w przeliczeniu na pełne etaty w Gminie Tryńcza
ilustruje poniższa tabela :

Mianowany
Liczba
%
26,05
26,75%

Dyplomowany
Liczba
%
56,11
57,63%

Między Sanem a Wisłokiem

Ogółem
Liczba
%
97,37
100%
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W tym roku przeprowadziliśmy
remontów w budynkach oświatowych .

wiele

W Gniewczynie Łańcuckiej odnowiono
elewację sali gimnastycznej oraz pomalowano ją
wewnątrz.

W Gorzycach odnowiono elewację na części
szkoły, pomalowano
korytarze oraz salę
gi m n as t ycz ną ,w ym i eni ono oś wi et l e ni e
w klasopracowni i przygotowano ją na potrzeby

ośrodka przedszkolnego.
W Tryńczy również wymieniono oświetlenie
i przygotowano pomieszczenie dla przedszkola
unijnego. W Jagielle będą kontynuowane prace przy
sali gimnastycznej .

Funkcjonalność i estetyka naszych szkół stale się
poprawia .
Teresa Wielgos

PODZIĘKOWANIE
W imieniu własnym, wszystkich uczniów i
pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w
Ubieszynie składam serdeczne podziękowania
Zarządowi Kółka Rolniczego w Ubieszynie- z
Panem Józefem Czeszykiem na czele - za wsparcie
finansowe na zakup mebli szkolnych do czterech sal
lekcyjnych. Słowa podziękowania kieruję również
do Sołtysa wsi – Pana Czesława Krzyżaka - za
osobiste zaangażowanie w sprawie pozyskania
sponsora. Dzięki Państwa uprzejmości dzieci uczą
się w salach o podwyższonej estetyce i
funkcjonalności, ponieważ nowe meble zastąpiły
mało estetyczne trzydziestoletnie szafki. Nadmienić
należy, że nie był to jedyny gest ze strony Zarządu,
który w ubiegłym roku był głównym sponsorem
sztandaru dla szkoły.
Cieszymy się, że w naszej miejscowości są

ludzie, dla których nie jest obojętne, w jakich warunkach uczą się dzieci i młodzież.

Pozyskany sprzęt pozwoli dostosować sale lekcyjne do wymogów wprowadzanej obecnie reformy
szkolnictwa.
Małgorzata Matuszek
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WIELKIE PORZĄDKI
Codziennie przez ostatnie dwa tygodnie przed szkołą
w Gorzycach aż roiło się od ludzi: pań z Rady
Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich, rodziców
i ich dzieci. Jedni niwelowali teren i siali trawę,
drudzy sadzili krzewy ozdobne i obsypywali je korą,
a jeszcze inni wykonywali roboty, otaczając
je finezyjnie kostką brukową.

Strażacy-ochotnicy przycinali gałęzie
drzew,
a dzieci w dużych workach przynosiły szyszki, które
nazbierały w pobliskim lesie. Efekty tej pracy już w
tej chwili są imponujące. Wygląd najbliższego
otoczenia pomnika Papieża-Polaka już w tej chwili
robi wrażenie.

Było to swoiste „pospolite ruszenie” mieszkańców
Gorzyc, którzy poczuwają się do odpowiedzialności
za to, jak będzie wyglądała szkoła w dniu nadania jej
imienia, sztandaru i otwarcia „Orlika”.

Postawa rodziców wobec tego historycznego
wydarzenia w dziejach szkoły jest godna
najwyższego uznania i przykładem na to, że
wspólnymi siłami można dokonać wiele … dla
własnej satysfakcji i dla potomnych.

Na szczególne uznanie zasługują: Urszula Flak,
Maria Flak, Krystyna Ogryzek, Maria Jędral,

Dorota Czwakiel, Teresa Syryło, Dorota Harpak,
Beata Pukała, Henryk Sawa, Bogdan Szwacz,
Krzysztof Ficek, Zbigniew Ficek, Daniel Misiło,
Agnieszka Kornafel, Maria Pieczek, Maria
Siemieniak, Leszek Flak, Michał Turek, Dorota
Ficek, Jolanta Turek, Agnieszka Ficek, Barbara
Jagieła.

Serce rosło, kiedy dostrzegało się autentyczność,
bezinteresowność, potrzebę posiadania własnego
wkładu pracy przed tymi wydarzeniami, olbrzymie
zaangażowanie i spontaniczną aktywność.
Między Sanem a Wisłokiem

Dziękujemy!
Andrzej Swatek
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MŁODZIEŻ DBA O ŚRODOWISKO
W tym roku po raz 16 – ty braliśmy udział w akcji,
która przebiegała pod hasłem „Pomagajmy Ziemi –

sportowe oraz tereny przyleśne.
Celem tego przedsięwzięcia było budowanie
świadomości ekologicznej uczniów oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od
uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie
selektywnej

zbiórki

odpadów

po

długofalowe,

rozbudowane programy ekologiczne.

codziennie. Sprzątanie świata – Polska 2009”.

Krajowym patronem i koordynatorem akcji
jest Fundacja Nasza Ziemia. Uroczysta inauguracja
kampanii

w

Polsce

odbyła

się

11

września

w Koszalinie.
W dniach od 28 do 30 września uczniowie szkół
z Gminy Tryńcza sprzątali ulice, place, skwery,
otoczenia przy budynkach komunalnych, stadiony

Teresa Wielgos

PORZĄDEK WOKÓŁ NAS
Mając na uwadze nie tylko estetykę naszych
miejscowości, ale przede wszystkim zdrowie mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujemy
do właścicieli posesji oraz gruntów rolnych o systematyczne utrzymywanie w nich czystości i porządku. Na użytkach rolnych należy bezwzględnie zwalczać chwasty. Nieużytki natomiast (ugory) powinny
być systematycznie koszone.
Obowiązek ten wynika z treści uchwały Rady Gminy Tryńcza z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Tryńcza.

Jednocześnie przypomina się rolnikom, którzy
złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że

jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Maria Grzebyk
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RZĄDOWE POGRAMY W SZKOŁACH
Szkoły w naszej gminie realizują bądź
przystapią do realizacji wielu programów
rządowych. W bieżącym roku szkolnym rodzice
uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I klasy
gimnazjum , którzy spełnili kryterium dochodowe
(miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie
przekraczał
kwoty 351zł ) mogli skorzystać
z programu „Wyprawka szkolna”, czyli otrzymać
pomoc na zakup podręczników szkolnych . Kwota
dofinansowania wynosiła do 150 zł dla uczniów kl.
I i II, a 170zł dla ucznia kl .III szkoły
podstawowej .Natomiast dla ucznia kl. I gimnazjum
-280zł. W
naszej gminie z tego programu
skorzystało 108 uczniów .
Zakres pomocy ilustruje poniższa tabela .
Lp.
Klasa
Liczba uczniów
zamieszkałych na
terenie gminy
1
I SP
92
2
II SP
110
3
III SP
114
4
I Gimnazjum
132
5
Razem
448
Od roku szkolnego 2008/2009 wszystkie
szkoły
realizują również rządowy program
„Szklanka mleka ” , w ramach którego uczniowie
począwszy od „O” do VI kl szkoły podstawowej
codziennie otrzymują bezpłatnie kartonik mleka.

Szkoła Podstawowa w Tryńczy oraz Szkoła
Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej realizują
projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą
do wiedzy ”.Program ten skierowany jest do
najmłodszych , czyli uczniów kl. I-III (pierwszy
etap edukacyjny), a jego celami są :-wdrożenie
elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści
kształcenia, -kształtowanie kompetencji kluczowych
w oparciu o głęboko humanistyczną
teorię
inteligencji wielorakich Howarda Gardeja. Realizacja
tego projektu stwarza warunki wszechstronnego
rozwoju dziecka , wpływa na jego kreatywność,
wyzwala ciekawość poznawczą oraz otwartość
na wiedzę . Ponadto umożliwia wprowadzenie zmian
w edukacji, co w konsekwencji spowoduje, że
szkolne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze
będą bardziej skuteczne.
Kolejnym rządowym programem jest „Radosna
szkoła” , do którego przystąpiły wszystkie szkoły
Liczba uczniów
objętych
programem
28
32
28
23
111

Struktura
procentowa
30,43
29,10
24,56
17,42
24,78

z gminy , ale dofinansowanie otrzymały tylko: Szkoła
Podstawowa w Ubieszynie i w Jagielle. Jego
realizacja polegać będzie na wydzieleniu w szkołach
tzw. miejsca zabaw dla dzieci i wyposażenie go
w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, gry
i zabawki. Duże zainteresowanie , nie tylko w naszej
gminie, wzbudził program „Owoce w szkole”.
Od drugiej połowy października najmłodsi uczniowie
(kl. I-III ) będą otrzymywać darmowe owoce
i warzywa. Wszyscy wiemy ,jak ważne jest
spożywanie owoców i warzyw przez dzieci. W tym
okresie
rozwojowym człowieka jest duże
zapotrzebowanie organizmu na witaminy i składniki
mineralne . Dzieci często mają ich niedobór, bo nie
jedzą owoców i warzyw, dlatego musimy
je przyzwyczajać do spożywania tych produktów.
W naszym województwie
program „Owoce
w szkole” realizuje Oddział Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Rzeszowie .Za dostarczenie do szkół
owoców i warzyw zapłaci Unia Europejska -75%
kosztów, natomiast pozostała część zostanie pokryta
z budżetu państwa .Obecnie dyrektorzy szkół
wybierają dostawców i będą z nimi podpisywać
umowy .

Między Sanem a Wisłokiem

Teresa Wielgos
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BĘDZIE WIĘCEJ DOŚWIADCZEŃ
Kolejny semestr uczniowie Gimnazjum im.
św. Jana Kantego w Tryńczy uczestniczą w realizacji
projektu „Feniks”. Jest to długofalowy program
odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki
w szkołach w celu rozwijania podstawowych
kompetencji
naukowo
–
technicznych,
matematycznych i informatycznych uczniów.
Przedsięwzięcie
jest
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu
operacyjnego
„Kapitał
Ludzki”.
W województwie podkarpackim głównym jego
realizatorem jest Instytut Fizyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Działania projektu obejmują ponad
800 uczniów z 80 szkół.

doświadczeń uczniowskich z fizyki. Otrzymane
pomoce w znacznym stopniu przyczynią się
do częstszego przeprowadzania różnych, ciekawych
i interesujących dla ucznia doświadczeń naukowych
na lekcjach fizyki.

Wartość nieodpłatnie przekazanych szkole
pomocy wynosi 1829 złotych. Dużo radości sprawiły
uczniom otrzymane prezenty (kubki, notatniki,
długopisy, pendrive i nowe tablice naukowe).
Władysław Kulpa
W dniu 29 września 2009 roku nasza szkoła
otrzymała komplet materiałów i przyrządów do

ZDOBYWAJĄ NOWE KWALIFIKACJE
Mija kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Tryńcza”.

udział w kursach zawodowych, pozwalających im
na zdobywanie nowych kwalifikacji.
Są już pierwsze efekty realizacji programu, gdyż:
- 4 osoby ukończyły kurs opiekunki do osób
starszych i niepełnosprawnych;
- 5 osób ukończyło kurs sprzedawcy z obsługą kasy
fiskalnej;
- 1 osoba ukończyła kurs spawacza;
- 1 osoba uczestniczy w kursie w zakresie
fryzjerstwa.
Każdy uczestnik zdał pozytywnie egzamin
i otrzymał certyfikat, który będzie uprawniał do
podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zdobyte
umiejętności dają szansę powrotu na rynek pracy ,
motywują do aktywnego poszukania zatrudnienia.

W tym czasie 12 uczestników projektu brało
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Dzięki realizacji projektu, osoby w nim
uczęszczające będą miały możliwość zdobycia
pracy w
takich zawodach
jak: 2009r.
spawacz,
Niedziela
wielkanocna
w fryzjer,
sposób
sprzedawca
i
opiekun
osób
starszych
i
chorych.
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
Udział w projekcie zdecydowanie zwiększy szansę
na podjęcie zatrudnienia, ponieważ jego uczestnicy
zostaną wyposażeni w odpowiednie umiejętności
zawodowe, interpersonalne oraz motywacyjne. A
tym samym będą bardziej konkurencyjni na rynku
pracy.
Anna Młynarska

NA DOBRY POCZĄTEK
Początek nowego roku szkolnego jest już za
nami. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tryńczy wystąpił z inicjatywą, aby każda rodzina,
która pobiera świadczenia rodzinne otrzymała
jednorazowy dodatek w kwocie 100 zł z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010. Z tej pomocy
we wrześniu skorzystało 1000 uczniów w naszej
gminie. Należało jedynie złożyć wniosek bez
dodatkowych dokumentów, chyba że zaistniały
zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń
rodzinnych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
otrzymali dodatkowo 50 zł na pokrycie dojazdu do
szkoły lub 90 zł na wydatki związane z
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
szkoła. Przypominamy, iż osoby które nie otrzymały
ww. dodatków mogą jeszcze się zgłosić do naszego
ośrodka w celu złożenia wniosku.
Agata Czeszyk

DARMOWA ŻYWNOŚĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tryńczy kontynuuje pomoc żywnościową dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i
życiowej. Stałą opieką obejmujemy osoby
potrzebujące, przyznając im zasiłki pieniężne lub
żywność.

CO NOWEGO W RODZINNYM ?
Zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje,
jeżeli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza
miesięcy
obowiązuje
504 zł Od
lub kilku
583 zł,
gdy w rodzinie
jest prawo,
dziecko
które
ma doprowadzić
większej dochodowego
ściągalności
niepełnosprawne.
Kwotydokryterium
alimentów.
Swój
udział
w postępowaniu
mają
obowiązują od
1 maja
2004
roku i mimo bieżącej
weryfikacji
nie uległy zmianie.
teraz
gminy
i ośrodki
społecznej,
ponieważ się
z mocy
Odpomocy
1 listopada
2009 r. rozpoczyna
nowy
okres
zasiłkowy,
który
niesie
minimalny
wzrost
prawa otrzymały dodatkowe instrumenty wobec
kwoty
zasiłku
rodzinnego na dziecko.
Ustawodawca
dłużników
alimentacyjnych,
czyli osób
nie wyprzyjął następujące ustalenia: * 68 zł na dziecko w
wiązujących się ze swoich rodzicielskich zobowieku do ukończenia 5 lat - było 48 zł; * 91 zł na
wiązań.
przeprowadzonych
czynności
w
dziecko Efekty
w wieku
powyżej 5 roku
życia do
tym
zakresie
GOPS
są dziecko
nastęukończenia
18 przez
lat - było
64 w
zł;Tryńczy
* 98 zł na
powyżej
pujące: 18 roku życia do ukończenia 24 lat - było
68 zł. Wzrasta również kwota świadczenia
przeprowadzono
24 wywiady
pielęgnacyjnego
z kwoty
420 zł doalimentacyj520 zł na
ne, Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w związku
miesiąc.
z ciągłym wzrostem cen na sklepowych półkach,
odebrano 23 oświadczeń majątkowych od
świadczeniobiorcy nie odczują wielkiej zmiany w
dłużników
alimentacyjnych,
domowym
budżecie,
ale „dobre i to”, przecież każdy
groszustalono
się liczy. aktualne miejsce zameldowania i
zamieszkania dla 14 dłużników,

Ewa Siuśta

Uprawnionymi do skorzystania z w/w pomocy są
osoby, których dochód nie przekracza:
- osoba samotna - 715,50 zł;
- członek rodziny - 526,50 zł.
Pomoc żywnościowa prowadzona jest w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tryńczy oraz w sali
Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej w określonych terminach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS
Tryńcza, tel : (0-16) 642-17-32.

do komornika sądowego prowadzącego poMiędzy Sanem a Wisłokiem
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BECIKOWE ZALEŻNE OD BADAŃ

ZAPRASZAMY NA TARGOWISKO !

0

Od listopada 2009 r. wypłata jednorazowej
zapomogi, przyznawanej każdej matce, która urodzi
dziecko (może wziąć ją oczywiście w zastępstwie
matki także ojciec), będzie uzależniona od tego, czy
przyszła matka pozostaje pod opieką lekarza. Z tego
wynika, iż aby otrzymać tzw. „becikowe”, kobieta
spodziewająca się dziecka musi zgłosić się do
lekarza najpóźniej w 10 tygodniu ciąży i pozostać
pod jego opieką do porodu. Informujemy ponadto,
że te same zasady będą obowiązywały także
w przypadku występowania o dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, który
przysługuje rodzinom o najniższych dochodach.
O tego rodzaju zasiłek mogą wnioskować osoby,
u których dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł, gdy w rodzinie
jest
dziecko
niepełnosprawne.
Dodatkowe
„becikowe” wypłacane jest łącznie z zasiłkiem
rodzinnym. Apelujemy do wszystkich kobiet: Jeżeli
jesteś w ciąży - idź do lekarza najpóźniej w 10
tygodniu ciąży, nie tylko dla” becikowego”, dla
zdrowia własnego i twojego dziecka.

Wszystkich zainteresowanych informujemy,
że od listopada ubiegłego roku, w każdą środę
funkcjonuje targowisko, które znajduje się na placu
obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy.

Marzena Rydzik

Z opinii zebranych wśród osób korzystających
z targowiska wynika, że ceny tutaj są konkurencyjne
i można naprawdę tanio kupić przede wszystkim
odzież.

CZAS ROZLICZYĆ DŁUŻNIKA!
Z dniem 30 września 2009 r. nastąpił koniec
okresu świadczeniowego, co zwiastuje konieczność
złożenia nowego wniosku wraz z kompletem
aktualnych dokumentów o świadczenia
alimentacyjne. Ponowne ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego to także
początek wydawania po raz pierwszy decyzji dla
dłużników alimentacyjnych. W Gminie Tryńcza aż
37 dłużników alimentacyjnych otrzyma decyzje w
sprawie zwrotu należności powstałych z tytułu
otrzymanych z budżetu państwa przez jego dzieci
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności
określone w decyzji wraz z naliczonymi odsetkami
będą podlegać ściągnięciu w trybie postępowania
egzekucyjnego w administracji. Zostanie
zastosowany kolejny (obok m.in. wezwań na
wywiad alimentacyjny, oświadczeń majątkowych,
aktywizacji zawodowej i wniosków do prokuratury o
ściganie dłużników za przestępstwo) instrument
funkcjonującej od roku ustawy, która ma na celu
pomoc osobom uprawnionym do alimentów.
Nasuwa się pytanie: Czy kolejne pismo, decyzja lub
tytuł egzekucyjny obudzi w niesolidnym rodzicu dłużniku alimentacyjnym świadomość bycia
odpowiedzialnym rodzicem ?
Jolanta Flak

Uprawnionymi do prowadzenia handlu
na targowisku są: osoby fizyczne lub prawne
prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą
rolnicy,
posiadacze
działek
przydomowych,
ogródków działkowych i ogrodnicy, osoby trudniące
się zbieraniem runa leśnego, osoby sprzedające
przedmioty i odzież używaną oraz trudniące się
rękodziełem. Na targowisku mogą być sprzedawane
wszystkie
towary
z
wyjątkiem:
napojów
alkoholowych, przetworów mięsnych (z wyjątkiem
konserw), tłuszczów zwierzęcych, roślinnych, tusz
drobiowych i z dziczyzny. Ponadto nie można
sprzedawać nafty, benzyny, spirytusu skażonego
(denaturatu), trucizn, środków leczniczych, broni,
amunicji,
materiałów
oraz
artykułów
pirotechnicznych
i
wybuchowych,
towarów
szkodliwych dla zdrowia, towarów pochodzących
z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.

Gmina pobiera od osób prowadzących handel
na targowisku opłatę dzienną za pośrednictwem
inkasentów targowiska. Wszystkich sprzedających
i kupujących informujemy, że handel na targowisku
odbywa się w każdą środę od godz. 7 00. Jak do tej
pory największe zainteresowanie na naszym
targowisku wzbudził handel odzieżą używaną,
odzieżą nową oraz firanami.
Szczegółowych
informacji
dotyczących
funkcjonowania targowiska można uzyskać w pokoju
nr 4 i 5 Urzędu Gminy Tryńcza, tel. 0 (16) 642 12 21
wew. 34 i 40 .
Dorota Szelepa
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DOWÓD BEZ OPŁAT

OD KONNEJ SIKAWKI DO MAGIRUSA

Obecnie opłata za wydanie dowodu osobistego
wynosi 30 zł. Kwota ta stanowi równowartość
kosztów wydania tego dokumentu. Od 1 stycznia
2010 r. zacznie obowiązywać ustawa z 9 stycznia
2009 r., zgodnie z którą za wydanie dowodu
osobistego nie będą już pobierane opłaty.

W większości jednostek OSP, których działalność
datuje się od czasów zaborów, poprzez okres
odzyskania niepodległości w 1918 roku, lata
międzywojenne, czy powstałych po zakończeniu
działań wojennych w 1945 roku – pierwszym
środkiem lokomocji służącym do przewożenia ludzi
i sprzętu gaśniczego były sikawki konne.

W chwili obecnej opłata nie jest pobierana tylko
w wyjątkowych sytuacjach. Tak jest wtedy, gdy
dowód osobisty musi być wymieniony z powodu
wady technicznej, oraz w sytuacji, gdy dokument
został sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi
we wniosku. Ponadto opłaty nie uiszcza się, gdy
dowód osobisty musi być wymieniony z powodu
urzędowych zmian administracyjnych, takich jak
zmiana kodu pocztowego, nazwy miejscowości,
nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu. Do
zwolnienia z opłat nie brane są pod uwagę przypadki
zmiany dowodu związane z zameldowaniem
w nowym miejscu zamieszkania.

Obecnie z opłaty zwolnione są także osoby
przebywające w domach pomocy społecznej lub
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej albo
rentę socjalną. Podobnie wygląda sytuacja
w przypadku małoletnich przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i ośrodkach socjoterapii.
Matyja Ryszard

W miarę postępu technicznego, a szczególnie
motoryzacji, na wyposażeniu wielu wiejskich
jednostek pojawiły się pompy spalinowe i samochody
pożarnicze. Tak też było i w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gorzycach, założonej w 1946 roku. Do
przewozu ludzi i sprzętu służyła czterokołowa konna
sikawka o ręcznym napędzie pompy, pozyskana przez
ówczesny zarząd pod kierownictwem naczelnika
dh Ludwika Maciałka. Natomiast pierwsza pompa
spalinowa M800 „Leopolda” przekazana została
gorzyckiej jednostce przez Komendę Powiatową PSP
w Przeworsku w roku 1953. Sukcesy drużyny
męskiej z powodzeniem startującej na zawodach
szczebla powiatowego zostały docenione przez
Komendę Powiatową PSP w Przeworsku. Dzięki
staraniom naczelnika dh Franciszka Hubacza, w roku
1972 OSP Gorzyce otrzymała lekki samochód
pożarniczy ŻUK GLM.
Funkcję kierowcymechanika tego samochodu przez 10 lat pełnił
dh Władysław Matyja. Ponadto na tym samochodzie
wyszkolili się kierowcy-mechanicy: Leszek Flak,
Janusz Kornafel, Aleksander Kornafel i Krzysztof
Maziarz. Samochód ten służył do roku 1995, kiedy
to został zastąpiony przez nowszy średni samochód
z beczką o pojemności 2 tys. litrów wody i napędem
terenowym marki GAZ 66 GBM 2/8.
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Inicjatorami pozyskania nieodpłatnie podwozia
z GEOFIZYKI Kraków, a następnie karosażu –
zabudowy w firmie OSINY byłem ja, pełniąc
wówczas funkcję naczelnika oraz kierowca
Krzysztof Maziarz. Po wprowadzeniu samochodu
średniego, ŻUK przekazany został do jednostki OSP
Ubieszyn, gdzie służy do dnia dzisiejszego. W roku
2008 naczelnik Leszek Flak podjął starania o
pozyskanie
nowocześniejszego
samochodu
pożarniczego. Przy wsparciu finansowym Urzędu
Gminy w Tryńczy, Komendy Wojewódzkiej PSP
w Rzeszowie, Pana Stanisława Wojtasa – Prezesa
firmy SANITEX oraz funduszy własnych jednostki,
które pochodziły ze sprzedaży samochodu GAZ 66
GBM 2/8 – w Niemczech został zakupiony średni
samochód gaśniczy o pojemności beczki 2500 l
i autopompą w wydajności 1600 l/min marki
MAGIRUS DEUTZ 170 GBA 2,5/16, o napędzie
szosowo-terenowym. Samochód został wyposażony
przez gorzyckich strażaków w posiadany sprzęt:
pompę szlamową HONDA, pompę pływającą
NIAGARA, piłę spalinową do drewna STIHL,
agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym
trzylampowym, trzyprzęsłową drabinę aluminiową

oraz węże tłoczne i armaturę pożarniczą. Dzięki
pomocy
Komendanta
Komisariatu
Policji
w Sieniawie – komisarza Wacława Pieczka
zainstalowano na samochodzie belkę sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego
z możliwością nadawania komunikatów słownych
typu ZURA. W dniu 13 września br. o godz. 15.00
na placu przed remizą OSP w Gorzycach odbył się
apel strażacki połączony z poświęceniem trzeciego z
kolei samochodu tej jednostki. Tę wyjątkową
uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan
Kazimierz Ziobro – Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego, Pan Mieczysław Golba – Poseł na
Sejm RP, dh bryg. mgr inż. Janusz Flak – Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku, dh
Tadeusz Nowak – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
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RP w Tryńczy, Pan Adam Zabłocki – Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku,
Pan Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza,
Pan Stanisław Wojtas – Prezes firmy SANITEX,
Pan Andrzej Swatek – Dyrektor Zespołu Szkół
w Gorzycach. Poświęcenia samochodu dokonał
ks. Marian Jagieła – proboszcz parafii w Gorzycach.
Ponadto zasłużonym strażakom-ochotnikom
wręczono odznaczenia i odznaki.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali druhowie: Edward Flak i Roman
Siwik; Srebrnym Medalem – Grzegorz Cierpisz
i Eugeniusz Duży; Brązowym Medalem – Adam
Siemieniak, Krzysztof Janas (kierowca-mechanik),
Łukasz Janas, Janusz Niżnik i Zbigniew Gliniak.
Odznaką Za wysługę 60 lat udekorowany został
ostatni z żyjących założycieli straży dh Józef Sroka,
Za wysługę 50 lat - Wiceprezes dh Zbigniew Ficek,
Za wysługę 45 lat – dh Bolesław Nowaczek.
Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali
druhowie: Józef Czwakiel, Adam Matyja (kierowcamechanik), Daniel Misiło, Grzegorz Sowa i Krzysztof
Jakubiec. Dziesięciu młodym druhom wręczono
odznaki Za wysługę 5 lat.
Dziękując za
odznaczenie dh Józef Sroka powiedział: Dawniej
bywało tak, że często - kiedy nie było czasu, aby
przyprowadzić i zaprzęgać konie – do pożaru we wsi
sikawkę ciągnęli sami strażacy, śpiesząc się, aby jak
najszybciej dotrzeć do ognia.
Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
oraz koncert zespołu Chłopaki z naszej paki
z Tryńczy.
Wspólny obiad, przygotowany przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
zakończył
strażacką imprezę. Z ostatniej chwili – nowo
poświęcony samochód wraz z zastępem ok. godz.
22.00 tego samego dnia brał udział w zabezpieczeniu
i usuwaniu skutków wypadku drogowego (na
szczęście bez ofiar), jaki miał miejsce w Gorzycach.
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Aleksander Kornafel

PIERWSZE TARGI LOKALNYCH
GRUP DZIAŁANIA
W dniu 29 września br. przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie odbyły się I Targi Lokalnych Grup
Działania z terenu województwa podkarpackiego.
Zostały one połączone z uroczystym otwarciem

MNIEJ INWESTUJEMY
Z analizy aktywności inwestycyjnej dotyczącej
decyzji o warunkach zabudowy, wydawanych dla
poszczególnych inwestorów w naszej gminie oraz
decyzji celu publicznego wynika , że od początku
2009 roku do chwili obecnej ( stan na dzień 1-10-2009)
zarejstrowaliśmy ogółem 50 wniosków o wydanie
decyzji lokalizacyjnej.
Do tej pory wydaliśmy w tej sprawie już 35 decyzji,
natomiast 15 decyzji jest w fazie przygotowawczej .
Składane wnioski inwestycyjne dotyczą głównie
realizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
ale też , chociaż w mniejszej części, są związane
z usługami lub zagrodami.
W bieżącym roku zauważa się znaczny spadek
w ruchu budowlano - inwestycyjnym w stosunku do
roku ubiegłego. W 2008 roku wydaliśmy w tym
zakresie 100 decyzji .

nowej
siedziby
Urzędu
Marszałkowskiego.
Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa
Działania z siedzibą w Tryńczy, która skupia siedem
gmin
również
miała
swoje
stoisko.
Zaprezentowano na nim regionalne wyroby
kulinarne, wyroby artystyczne, jak również
udostępniono foldery i ulotki poszczególnych gmin.

Targi były ponadto okazją do poznania innych
Lokalnych Grup Działania, wymiany doświadczeń
i informacji zarówno o produktach lokalnych, jak
i samej działalności.
Magdalena Rachfał

Przyczyną tego stanu rzeczy jest zapewne kryzys
gospodarczy.
Stanisława Dadak

CZY TO CISZA PRZED BURZĄ?
W ostatnich latach (również w tym roku) na terenie
kraju miały miejsce liczne przypadki anomalii
pogodowych. Ulewne deszcze powodowały szybkie
powodzie, które szczególnie dotknęły tereny
w górnych (górskich) biegach rzek. Tereny centralnej
Polski i Pomorza doświadczyły skutków potężnych
huraganów i trąb powietrznych.
W naszej gminie od roku 2006 nie było wiosennych
powodzi
roztopowych,
które
występowały
tradycyjnie na przełomie marca i kwietnia. Ulewne
i długotrwałe deszcze w górnych biegach Sanu
i Wisłoka spowodowały kilka wezbrań tych rzek,
jednakże nie były one tak groźne, jak w latach
poprzednich
i
nie
spowodowały
strat
w infrastrukturze technicznej. Podtopiły jednak tereny
terasy przybrzeżnej rzek (uprawy, łąki i nieużytki).
Na terenie gminy znajduje się jeden wodowskaz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest
to wodowskaz w Tryńczy na rzece Wisłok (stan
ostrzegawczy wynosi 540 cm, stan alarmowy 720
cm). Na rzece San najbliższy wodowskaz usytuowany
jest w Kolonii Leżachowskiej gm. Jarosław (stan
ostrzegawczy wynosi 390 cm, stan alarmowy 600).
Natomiast na rzece Mleczka wodowskaz znajduje się
w Gorliczynie (stan ostrzegawczy 360 cm, alarmowy
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480 cm). W oparciu o dane z tych wodowskazów
wezbrania rzek wystąpiły:
1. 5-7 czerwca 2006r. - Wisłok max 538 cm; San
max 418.

pożary nieużytków, traw i łąk oraz terenów
przyleśnych i leśnych utrzymują się w zasadzie na
tym samym poziomie.

2. 5-13 września 2007r. - Wisłok max 514 cm; San
max 482.
3. 24-27 lipca 2008r. - San max 648 cm.
4. 21-23 września 2008r. - Wisłok max 658 cm.
5. 23-26 czerwca 2009r. - Wisłok max 644 cm.
Z przytoczonych danych wynika, że jedynie w lipcu
2008 r. San przekroczył stan alarmowy, pozostałe
wezbrania przekroczyły stany ostrzegawcze,
jednakże
wody
utrzymały
się
w korytach rzek do przejścia fali kulminacyjnej.
Czas przemieszczania się fali kulminacyjnej na rzece
Wisłok z Rzeszowa do profilu wodowskazu w
Tryńczy jest podobny do czasu przemieszczania się
fali na Sanie od Przemyśla do profilu wodowskazu w
Kolonii Leżachowskiej i wynosi on od 17 do 20
godzin.

Według danych z jednostek OSP sytuacja
pożarowa przedstawia się następująco:
1. 2006r. - pożary zabudowań: 4 – inne: 11 - łącznie
15;
2. 2007r. - pożary zabudowań: 3 – inne: 11 - łącznie
14;
3. 2008r. - pożary zabudowań: 2 – inne: 12 - łącznie
14;
4. do VI/2009r. - pożary zabudowań: 0 – inne: 8.
Miejmy nadzieję, że statystyki te nie wzrosną do
końca roku. Zależy to tylko od nas samych –
nieprzestrzeganie i lekceważenie podstawowych
zasad przeciwpożarowych w budynkach oraz
wypalanie nieużytków, to główne przyczyny
pożarów, które miały miejsce na terenie gminy.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja na
mniejszych rzekach i ciekach wodnych, jak np.
Mleczce. Rzeka ta, mająca swój początek w Gminie
Jawornik
Polski,
charakteryzuje
się
w granicach Gminy Przeworsk, miasta Przeworsk aż
do
ujścia
w
Gniewczynie
wąskim
i wysokim korytem. Powoduje to niezwykle
gwałtowny wzrost stanu wody, o czym przekonali
się mieszkańcy terenów Miasta i Gminy Kańczuga w
czerwcu tego roku.
Ominęły naszą gminę trąby powietrzne,
chociaż w miesiącach: styczniu,
czerwcu
i sierpniu 2008r. wiało mocno i u nas, czego
skutkiem były uszkodzone dachy na trzech nowo
wybudowanych budynkach mieszkalnych oraz
dwóch budynkach gospodarczych. Ponadto zostało
wówczas powalonych kilka drzew na drogach oraz
nastąpiły braki w dostawie energii elektrycznej. Na
szczęście obyło się bez ofiar.
W statystyce pożarniczej daje się zauważyć
nieznaczny spadek pożarów budynków. Natomiast
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Większość mieszkańców gminy widziała
w telewizji skutki powodzi, trąb powietrznych
i pożarów, jakie miały miejsce w ostatnich latach
na terenie kraju.

Współczuliśmy i w różny sposób
pomagaliśmy poszkodowanym. Wielokrotnie
słyszałem od naszych mieszkańców, że na szczęście
nas omijają kataklizmy. Czy tak będzie nadal, czy to
też cisza przed burzą?
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Aleksander Kornafel

NIEBEZPIECZNY AZBEST
To, że azbest jest szkodliwy wiadomo
od dawna, ponieważ posiada właściwości
rakotwórcze. Jednak powoli dociera do naszej
świadomości, że prędzej czy później trzeba będzie
go usunąć z budynków gospodarczych i domów
mieszkalnych. Niejednokrotnie zadajemy sobie
pytanie : Kto nam w tym pomoże i skąd wziąć na to
pieniądze?

zawierających azbest, które znajdują się na terenie
naszej gminy, a następnie przedłożenie tego
zestawienia wojewodzie.

Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia
materiałów zawierających azbest spoczywa na
właścicielach budynków.

miejsce zamieszkania właściciela, tytuł własności,
nazwę oraz rodzaj wyrobu, ilość w metrach
kwadratowych, ocenę stanu eternitu, przewidywany
termin usunięcia, datę i podpis.

Większość naszych mieszkańców najczęściej nie wie
o istnieniu programu jego usuwania, nie wie gdzie
się zgłosić o pomoc, w jaki sposób należy go
usuwać, a co najważniejsze – jak bardzo azbest jest
szkodliwy.

Właściciele budynków powinni sami zgłaszać fakt
posiadania budynku z dachem krytym eternitem.
Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców
o sporządzenie informacji o wyrobach zawierających
azbest, w której należy podać następujące dane:

Dokonanie inwentaryzacji i przekazanie jej do gminy,
to warunek konieczny do tego, aby można było
ubiegać się o fundusze na działania związane
z usunięciem materiałów zawierających azbest.

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy
dojdzie do jego uszkodzenia, łamania, kruszenia lub
cięcia. Wówczas uwalniane są włókna azbestu, które
mogą zostać przeniesione przez układ
oddechowy do płuc. Oddychanie
powietrzem
skażonym
włóknami
azbestowymi prowadzi do szeregu
groźnych chorób układu oddechowego a
w efekcie do nowotworów o wysokiej
złośliwości. Należy zauważyć, że nawet
jeśli zdejmujemy azbest z dachu, to nie
dlatego że jesteśmy przekonani o jego
złym wpływie na zdrowie , ale przede
wszystkim ze względu na to, że dach
zaczął
przeciekać.
Najgorszym
z
możliwych
pomysłów
jest
zdejmowanie płyt azbestowych na
własną rękę, szczególnie tych skorodowanych
i uszkodzonych . Pod żadnym pozorem nie wolno
podejmować się takich czynności.

Fundusze takie są możliwe do uzyskania
ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz z Sektorowego

Najlepiej udać się do gminy lub powiatu, gdzie
można uzyskać informacje na temat, jak postępować
z azbestem, jakiej można oczekiwać pomocy i kto jej
może udzielić.

Inną formą pomocy jest kredyt ekologiczny , który
można otrzymać w Banku Ochrony Środowiska.

Programu
Operacyjnego
Restrukturyzacji
i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz
Rozwoju Wsi.

Co w tym zakresie należy do obowiązku gminy ?

Stanisław Nowak

Podstawowym obowiązkiem gminy w walce
z azbestem jest rozpowszechnianie informacji
dotyczących zagrożeń, jakie za sobą on niesie,
a także inwentaryzacja wszystkich wyrobów
Między Sanem a Wisłokiem
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DEMOGRAFIA W GMINIE
Na dzień 1 października br. jest nas wszystkich w
gminie 8407. Czyżby to była przełomowa liczba?
Jeszcze w 2002r. było nas 8342 osoby, a w 2003r.
już tylko 8318. W ostatnich latach zauważa się
nieznaczny wzrost liczby mieszkańców, ale
nieprzekraczający 8350 osób. Jeśli chodzi o

przedział wiekowy, to chcemy poinformować, że
najmłodszy mieszkaniec gminy ma 14 dni i mieszka
w Gorzycach, a najstarsi mają po 97 i 98 lat mieszkają w Tryńczy i Gniewczynie Trynieckiej.
Mamy nadzieję, że z biegiem czasu będzie nas coraz
więcej.

Statystyka stałych mieszkańców wg. miejscowości i płci
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Ryszard Matyja
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SPOTKANIE Z MARATOŃCZYKIEM AMATOREM
Niezwykle interesującym okazało się
spotkanie dzieci i młodzieży Zespołu Szkół
w Tryńczy z maratończykiem – amatorem
Krzysztofem Wosiem z Katowic, które miało
miejsce w dniu 25 września br. w hali sportowej.
Krzysztof Woś jest synem znanego nie tylko
w Polsce kardiochirurga , krajowego konsultanta
kardiochirurgii Profesora Stanisława Wosia. Profesor
Woś
organizował
Odział
Kardiochirurgii
w Wojewódzkim Szpitalu w Rzeszowie.
Nie
wszyscy chyba wiedzą , że jest on naszym rodakiem,
ponieważ pochodzi z Jagiełły Małej.

Ale
tematem
spotkania
nie
była
kardiochirurgia ,lecz bieg maratoński .Bo właśnie
Pan Krzysztof jest biegaczem amatorem i należy do
grona „elitarnej rodziny maratończyków”. Posiada
na swoim koncie wiele medali za ukończenie
półmaratonów i maratonów.

Ten młody człowiek tak barwnie i ciekawie
opowiadał o swojej pasji, że wzbudził wśród
uczniów wielkie zainteresowanie tą dziedziną sportu.
W swoim wystąpieniu wyjaśnił, dlaczego właśnie
biega, od kiedy pojawiło się u niego zainteresowanie
biegami długodystansowymi, jak przygotowuje się
do kolejnych maratonów. Podkreślił, że udział w

tego rodzajów biegach jest dla niego wielkim
sprawdzianem i wyzwaniem. Uczniowie z uwagą
słuchali, gdy mówił o procesie przygotowawczym
człowieka do udziału w maratonie: tj.
systematycznym
treningu,
sposobie
żywienia ,odpoczynku itp.
Pan Krzysztof stwierdził ,że po każdym
przebiegnięciu tak dużego dystansu człowiek uważa,
iż pokonał samego siebie. Przebiegnięcie mety
w maratonie to zwycięstwo nad własnymi
słabościami , przeciwnościami losu, zmęczeniem
i bólem . Po wystąpieniu gościa nastała chwila
bezpośredniej rozmowy z młodzieżą.

Uczniowie zadawali Panu Krzysztofowi różne
pytania , a on wyczerpująco na nie odpowiadał.
Za zadanie najbardziej
ciekawego i zarazem
trudnego pytania medal z jego kolekcji otrzymała
Izabela Sosnowy, uczennica kl. IV.

Później Pan Krzysztof przeprowadził na
Orliku trening biegowy z grupą uczniów, a następnie
wszyscy udali się na trasę biegową. Spotkanie było
ważną lekcją, inną niż wszystkie.

Między Sanem a Wisłokiem

Zygmunt Kulpa
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DOGONI BOLTA
Nieprzeciętny talent sportowy zdradzał już
w
szkole
podstawowej. Wówczas to zajął
II
miejsce w wojewódzkich zawodach
lekkoatletycznych w Mielcu, w biegu na 60 m.
Szybko został dostrzeżony przez trenerów
‘’Victorii’’ ze Stalowej Woli. Odtąd w każdym
tygodniu regularnie jeździł do klubu, a także na
wakacyjne zgrupowania sportowe, by doskonalić
swój talent .

Gimnazjadzie Młodzieży. Jego nieprzeciętny talent
znów zabłysnął podczas Gimnazjady na szczeblu
wojewódzkim.

Codziennie widzę go także , jak trenuje
przed
swoim
domem . Na nowe
sukcesy
sportowe nie trzeba było długo czekać .
Eryk
Flak - uczeń
Zespołu Szkół
w Gorzycach w Lekkoatletycznych Mistrzostwach
Podkarpacia, które
odbyły się na początku
września
sięgnął po medale ; złoty za zajęcie
I miejsca w biegu na 300 m, z czasem 39,15 s
oraz dwóch brązowych za zajęcie III-ich miejsc
w biegu na 100 m, z czasem 11,97s i w biegu
sztafetowym 4x100m.
Znając odpowiedzialność , pracowitość i życiową
mądrość ucznia myślę, że sukcesy te nie będą
ostatnimi w jego karierze.
Tak też się stało. W ostatnią niedzielę Eryk Flak
zajął I miejsce w biegu na 300 m w eliminacjach
do Mistrzostw Polski . Oby i tam udało mu
się sięgnąć po kolejny medal.

Wyróżnienie Eryka Flaka przez Wójta Gminy
Tryńcza stało się początkiem jego dalszych
sukcesów sportowych. Już trzy dni później zajął on
XIII miejsce w Mistrzostwach Polski, które odbyły
się w Zamościu, a następnie stał się mocnym
punktem szkolnej drużyny w Powiatowej
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Na stadionie „Resovi” Eryk Flak okazał się
bezkonkurencyjnym w biegu na 300 m. Wydaje się,
że uczeń ten nie powiedział jeszcze ostatniego słowa
i niebawem sięgnie po najwyższe laury na szczeblu
ogólnopolskim.
Andrzej Swatek

PUCHAR W RĘKACH NAJLEPSZYCH
W dniu 2 sierpnia br. na stadionie sportowym
w Gorzycach odbyły się rozgrywki o Puchar Wójta
Gminy Tryńcza. W trakcie imprezy rozegrano mecze
półfinałowe i finałowe. Gospodarze turnieju - "San"
Gorzyce w meczu półfinałowym ulegli drużynie
"Huraganu" Gniewczyna 3:2.

W drugim półfinale "Wisłoczanka" Tryńcza
pokonała drużynę "Zorzy" Jagiełła dopiero w rzutach
karnych 4:1 (w regulaminowym czasie wynik 2:2).

Między Sanem a Wisłokiem

W meczu o III miejsce pomiędzy drużynami "San"
Gorzyce i "Zorza" Jagiełła zwyciężyła ekipa
z Gorzyc, pokonując Jagiełłę 2:1. O pierwsze
miejsce walczyli piłkarze "Huraganu" Gniewczyna
z "Wisłoczanką" Tryńcza. Zwyciężyła drużyna
z Gniewczyny stosunkiem 5:0.

Najlepszym bramkarzem turnieju został
Łukasz Sobala, natomiast strzelcem Janusz Hader obaj z Gniewczyny. Odbył się również mecz
pokazowy pomiędzy reprezentacją „Oldbojów”

Gminy Tryńcza a "Rzeszowiakiem"
Zwyciężyła ekipa z Rzeszowa 5:1

Rzeszów.

Turniej zgromadził liczną grupę kibiców
i miłośników sportu nie tylko z naszej gminy.

Ale mecze piłkarskie to nie wszystko,
przeprowadzono także wiele atrakcji i konkurencji
sportowych dla dzieci i młodzieży.
Grzegorz Kulpa

SPORT NA ORLIKU
Zespół boisk przy Zespole Szkół w Tryńczy
„ORLIK 2012” tętni sportowym życiem. W ramach
programu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”
prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne
z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną. W skład zajęć
tych wchodzą takie dyscypliny jak: piłka nożna,
koszykówka, siatkówka i tenis ziemny.

z strzelając im 10 bramek, a nie tracąc żadnej.
Chłopcy z gimnazjum dzięki systematycznym
zającom na „ORLIKU” prowadzą w swojej grupie
juniorów młodszych, wygrywając 3 mecze i 1 mecz
remisując.

Największym powodzeniem cieszy się wśród
chłopców piłka nożna, a wśród dziewczyn
koszykówka. Orlik tętnił sportowym życiem
również na wakacjach, kiedy to na zajęcia
uczęszczała młodzież z całej gminy, często także
osoby przyjezdne, wypoczywające na terenie
Tryńczy i okolic.
Wielkim plusem jest duża ilość sprzętu
sportowego. Każdy chętny może tu wypożyczyć
rakiety tenisowe, piłki do koszykówki, siatkówki
czy też piłki nożnej.
Zajęcia prowadzone są przez animatora na tak
dobrze wyposażonym obiekcie już zaczynają
przynosić efekty. Najlepszym przykładem jest
pierwsze miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Tryńczy w „Turnieju o Puchar Lata”
w Grodzisku. Pokonali oni tam swoich rówieśników
Grodziska Dolnego, Starego Miasta, Grodziska

Coraz większe postępy czynią również
dziewczyny w piłce koszykowej. Systematycznie
biorą udział w treningu uczennice szkoły
podstawowej i gimnazjum. Na koniec chcę
zaznaczyć, że „ORLIK 2012” okazał się konieczny
dla zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury fizycznej
i sportu dzieci oraz młodzieży.

Między Sanem a Wisłokiem
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SIATKARSKI TURNIEJ
Pod patronatem Wójta Gminy Tryńcza oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy w ramach
programu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” w
lipcu i sierpniu br. odbywał się turniej piłki

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim
drużynom, które wzięły udział w turnieju. Miejmy
nadzieję, że w przyszłym roku w kolejnej edycji
turnieju udział weźmie więcej drużyn. Zapewniamy,
że emocji i miłych wrażeń nie zabraknie.
Małgorzata Drzystek

PIŁKARSKIE WIEŚCI
Rozgrywki piłkarskie 2009/2010 rozpoczęły
się 9 sierpnia br. Sezon piłkarski trwa.

siatkowej. Udział w nim wzięły cztery zespoły reprezentacje z Tryńczy, Wólki Ogryzkowej,
Gniewczyny i Gorzyc. Mecze odbywały się w każdy
czwartek, a głównym sędzią zawodów był Józef
Ciurko. Rozegrano trzy kolejki spotkań, w każdym
meczu trwała sportowa rywalizacja między
drużynami i do końca nie było wiadomo, kto
zostanie zwycięzcą turnieju. Ostatnie spotkanie
wyłoniło
zwycięzcę,
którym
okazała
się
reprezentacja z Gniewczyny. Drużyna ta jako jedyna
nie poniosła porażki. Kolejne miejsca zajęły
reprezentacja z Tryńczy, Wólki Ogryzkowej i
Gorzyc.

Naszą gminę w klasie „A” reprezentują 4
drużyny, tj. „San” Gorzyce, „Wisłoczanka” Tryńcza,
„Huragan” Gniewczyna oraz „Zorza” Jagiełła.

Wyniki:
I kolejka:
-Wólka Ogryzkowa - Gorzyce (3:0),
- Tryńcza- Gniewczyna (0:3).
II kolejka:
- Gniewczyna - Gorzyce (3:0),
- Wólka Ogryzkowa - Tryńcza (0:3).
III kolejka:
- Tryńcza - Gorzyce (3:0),
- Wólka Ogryzkowa – Gniewczyna (2:3).
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Gniewczyna idzie jak burza i na razie nie
znajduje pogromcy. Po 9 kolejkach o mistrzostwo
przeworskiej – A klasy „Huragan” plasuje się na
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pozycji lidera. Ekipa prowadzona przez Wojciecha
Gujdę celuje w awans.

Należy wspomnieć, iż do składu powrócili
doświadczeni zawodnicy, którzy w znacznym stopniu
uspokoili grę.
Drużyna „San” Gorzyce prezentuje różną
formę. Zespół prowadzony przez Pawła Środka
zajmuje miejsce w środku tabeli. Jednak Prezes mówi
jeszcze, że nie jednej drużynie punkty urwą.
Beniaminek z Jagiełły po bardzo dobrym
początku spuścił z tonu, tym razem trafiła im się seria
bez zwycięstwa. Bardzo trudno będzie przełamać
to fatum. Jednak zapowiadają, że będą walczyć
z każdym.
Poniższa tabela przedstawia wyniki rozgrywek
sezonu 2009/2010:

Równą formę utrzymuje „Wisłoczanka” Tryńcza,
która po piętach depcze liderowi z Gniewczyny.
m.

pkt.

z.

r.

p.

bramki

1. Huragan Gniewczyna

Nazwa

9

23

7

2

0

26-7

2. Piast Nowosielce

9

17

5

2

2

22-13

3. Promyk Urzejowice

9

16

5

1

3

24-15

4. Wisłoczanka Tryńcza

9

16

5

1

3

11-9

5. Zorza Zarzecze

9

15

4

3

2

17-10

6. Sokół Studzian

9

15

4

3

2

16-18

7. Cresovia Krzeczowice

9

14

4

2

3

11-9

8. San Gorzyce

9

14

4

2

3

12-12

9. Wisełka Siennów

9

10

3

1

5

11-15

10. Gacovia Gać

9

9

3

0

6

15-17

11. Start Mirocin

9

9

3

0

6

24-30

12. WKS Majdan Sieniawski

9

9

3

0

6

7-25

13. Zorza Jagiełła

9

7

2

1

6

11-17

14. Gorliczanka Gorliczyna

9

5

1

2

6

5-15

Grzegorz Kulpa

Szerkopasmowy dostęp do Internetu
prędkość do 1mbit
Instalacja już od 1 zł
Abonament 40 zł
Infolinia: 0 801-080-081
www.globalpolska.pl
biuro@globalpolska.pl
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ZWRACAMY AKCYZĘ OD PALIWA

KĄCIK HUMORU

Producenci rolni po raz kolejny otrzymają częściową
rekompensatę wydatków poniesionych na zakup
paliwa rolniczego, wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się o
zwrot podatku zapłaconego w cenie oleju
napędowego, muszą pamiętać, że o zwrot akcyzy
występuje się do wójta lub burmistrza właściwego ze
względu na miejsce położenia gruntów. Wnioski
należy składać dwa razy w roku, tj. marcu i
wrześniu. Natomiast wypłata rekompensaty nastąpi
w maju i w listopadzie.

Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich mówi na
powitanie:

Do wniosku należy dołączyć załączniki, czyli
faktury VAT, które będą stanowić dowód zakupu
oleju napędowego. Rolnicy, którzy wystąpią o zwrot
akcyzy np. w marcu 2010 r., to do rozliczenia
posłużą mu faktury wystawione w okresie od 1
września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
Kwota zwrotu akcyzy jest ustalona jako
iloczyn ilości oleju napędowego kupionego przez
producenta rolnego i stawki zwrotu podatku na 1 litr
oleju napędowego.
Nie przysługuje zwrot akcyzy za biopaliwa o
nazwie bioester, ponieważ paliwo to przy zakupie
jest zwolnione z akcyzy.
Roczny limit oleju napędowego wynosi 86
litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu
podatku akcyzowego na 2009 r. została ustalona w
wysokości 0,85 zł. za 1 litr oleju napędowego.
W naszej gminie tylko ok. 10 proc. rolników
korzysta ze zwrotu podatku akcyzowego.
Maria Grunt

- Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia.
Jesteś na urlopie?
- Ja nie, ale mój szef...
Kumpel do kumpla:
- Na jakie studia idziesz?
- Na filozofię.
- A gdzie po tym można pracować?
- Wszędzie! Na budowie, w supermarkecie, w Mc
Donaldzie...
Rozmawiają dwaj koledzy z pracy:
- Franek, dlaczego szef jest na ciebie zły od tygodnia?
- Tydzień temu była impreza zakładowa i szef
wzniósł toast "Niech żyją pracownicy".
A ja zapytałem:
- Tak? A z czego?
Co to znaczy urlop? Ojciec wyjaśnia synowi:
- Urlop, synku, to kilkanaście dni w roku, kiedy
przestaje się robić to, co każe szef, a zaczyna się robić
to, co każe żona.
Żona do męża:
- Wiesz, dziś jak przechodziłam w przedpokoju to
zegar spadł tuż za mną...
Mąż:
- Zawsze się spóźniał

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia zdrowia wszelkiej
pomyślności oraz satysfakcji z pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Dziękuję Państwu za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie
wspólnoty szkolnej. Mam nadzieję, że praca w oświacie przyniesie
Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych
chwil. Życzę, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do
podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia
zawodowego.
Wójt Gminy
Ryszard Jędruch
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