BLIŻEJ LUDZKICH SPRAW
Wójtem gminy jestem już prawie osiem lat.
Przez ten okres czasu starałem się, aby gmina
rozumiana jako wspólnota mieszkańców zapewniała
nie tylko potrzeby zbiorowe, ale przede wszystkim
pełniła służebną rolę wobec pragnień i oczekiwań
każdej jednostki. Zawsze wsłuchiwałem się w głosy
każdego sołectwa i starałem się uwzględniać
je w planowaniu inwestycji. Nie obce są mi
problemy strażaków, sportowców, kół gospodyń
wiejskich, amatorskich zespołów śpiewaczych,
dzieci i młodzieży. Dla wszystkich tych środowisk
zostały stworzone
materialne podstawy
działalności .
Każda OSP ma do swojej dyspozycji
wyremontowane remizy i wysokiej klasy sprzęt
gaśniczy. Sportowcy z A-klasowych drużyn mogą
rozgrywać mecze na oświetlonych stadionach
i z odpowiednim zapleczem. Bazę sportową gminy
wydatnie wzbogaciły dwa nowo powstałe „Orliki”
w Tryńczy i Gorzycach. Obecnie staramy się ,aby
trzeci
taki obiekt powstał w
Gniewczynie
Łańcuckiej. Ponadto gruntownej modernizacji
zostanie poddany stadion „Huraganu”. Panie z kół
gospodyń wiejskich
otrzymały natomiast
nowoczesne
kuchnie wraz z zapleczem
na prowadzenie swej działalności. Nie zapomniałem
również o najmłodszym pokoleniu. Dzieci
i młodzież może uczestniczyć w zajęciach sportowo
-rekreacyjnych pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów, w konkursach, imprezach kulturalnych
i w dodatkowych zajęciach z języków obcych.
Dla najlepszych z nich ufundowałem stypendia
naukowe. Wypełniając funkcję
wójta gminy,
znacząco
poprawiłem
stan infrastruktury
technicznej i socjalnej. Nie oznacza to jednak,
że w tej materii zostało już wszystko zrobione.
Rozbudowy wymaga sieć kanalizacyjna, a drogi
stałej modernizacji. Natomiast budynki komunalne,
oświatowe , kultury w każdym sołectwie stały się ich
autentycznymi wizytówkami. Osiągnięcie tych
efektów było możliwe w warunkach permanentnego
doskonalenia pracy Urzędu Gminy według
kryteriów i wymagań Systemu Zarządzania Jakością.
Znaczącą zmianę przyniesie także utworzone
w Urzędzie Gminy Biura Obsługi Petenta, które
w konsekwencji ma przynieść pełne zadowolenie
ze świadczonych przez niego usług.
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Wiele obiecuję sobie z wdrożenia programu „Odnowa
wsi”, która doprowadzi do diametralnej zmiany
wizerunku każdego sołectwa. Liczę również na
skuteczne pozyskiwanie środków
zewnętrznych
z unijnych funduszy
pomocowych. Potrafimy
to robić i materializować w konkretnych
inwestycjach. Nie zapominam także o potrzebie
kultywowania tradycji i przekazywania jej
następnym pokoleniom. Szczególnie ważne jest
podtrzymywanie tradycji „Turków” , która jest
e w e n e m e n t e m w p o l s k i c h z w yc z a j a c h
wielkanocnych. Tą drogą kieruję wyrazy
podziękowania do komendantów i członków Straży
Grobowych za zaangażowanie i udział w parafialnych
uroczystościach wielkanocnych.

Rodzice uzdolnionego plastycznie Konrada Kubraka odbierają
list gratulacyjny

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę
wszystkim mieszkańcom gminy, by przyniosły one
radość i wzajemną życzliwość. By stały się źródłem
wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które
niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość …
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Wójt Gminy
Ryszard Jędruch

Kiedy Wielkanoc nastanie,
Życzymy Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
niechaj w Waszych domach gości.
W dobrym sercu, w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zgłuszy.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie przyjaciół
Życzą…………

Wójt Gminy Tryńcza
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jędruch
Stanisław Konieczny

Zaprojektować TCK—poniedziałek
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„ DRZEWO KRZYŻA ŹRÓDŁO ŻYCIA
WIECZNEGO…”
Czas Wielkiego Postu dla każdego chrześcijanina
jest czasem pokuty, umartwień i wyrzeczeń. Chwilą
głębszego pochylenia się nad tajemnicami męki,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
W kościołach w tym okresie odprawiane są
nabożeństwa wielkopostne: Drogi Krzyżowe,
Gorzkie Żale, Rekolekcje.

ZANIM PRZYJDĄ ŚWIĘTA
Od wieków polską tradycję Wielkanocy poprzedzał
okres pracowitych przygotowań, którym towarzyszył
n a s t r ó j w i t a n i a p o w r a c a j ą c e g o ż yc i a .
W przedświąteczną krzątaninę, wielkie porządki
wpisywała się bogata symbolika związana
z poszczególnymi dniami Wielkiego Tygodnia. Jej
ocalenie w dużej mierze zależy jednak od
przekazywania tych tradycji
następnym
pokoleniom ,w tym i poprzez wychowanie szkolne.
W Zespole Szkół w Gorzycach swoją działalność
rozpoczęło niedawno powstałe Szkolne Koło
„Caritas”. Dzieci i młodzież zbierali do puszek
pieniądze na cele charytatywne, rozprowadzali
wielkanocne paschaliki i baranki. W ten sposób
uczniowie z opiekunami koła czynnie włączyli się
w dzieło pomocy innym.

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów ZS w Tryńczy

Wzmocnieniem przeżycia tych wyjątkowych
dni są Misteria Wielkopostne. Dnia 19 marca 2010
roku w trynieckim kościele zostało wystawione
przez młodzież Zespołu Szkół w Tryńczy i Scholę
„Jutrzenka” Misterium Drogi Krzyżowej. Uczniowie
w bardzo wymowny sposób przestawili sceny męki
i śmierci Jezusa Chrystusa. Wcielając się
w poszczególne postacie biblijne, starali się jak
najwierniej odtworzyć to, co wydarzyło się
dwadzieścia jeden wieków temu na drodze
jerozolimskiej.
Występowi
towarzyszyło
modlitewne
skupienie,
ogromne
wzruszenie
wiernych, a w niejednym oku pojawiła się łza żalu
bólu…współczucia.
Młodzi artyści, przygotowując Drogę
Krzyżową, pokazali wielki kunszt artystyczny
i odwagę, podejmując się tak trudnego zadania. Bo
dla wielu nie był to tylko występ, ale przede
wszystkim świadectwo wiary, za co należy im się
wielkie podziękowanie.
s. Bogusława Dzika

Wystawa wielkanocnych ozdób wykonanych przez uczniów
z ZS w Gorzycach

Z kolei koło artystyczno-rękodzielnicze przygotowało
niezwykle piękny kiermasz ozdób świątecznych .
Stanowi on nie tylko element wystroju szkoły ,ale jest
materialnym świadectwem troski o podtrzymywanie
wielkanocnej tradycji. Niektóre z tych prac zostały
pokazane na wystawie konkursowej w Surochowie .
Równocześnie dla wszystkich uczniów szkoły został
przeprowadzony konkurs na najpiękniejszą ozdobę
świąteczną.
Napłynęło na niego wiele oryginalnych
z których każde zasługuje na nagrodę .

dzieł,

W Wielką Środę na zakończenie nauki zostało
wystawione w szkole misterium Męki Pańskiej,
przygotowane przez s. Magdalenę Kowalczyk .
Andrzej Swatek
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DOWODZENIE „TURKAMI” DAJE MI SATYSFAKCJĘ…
Z Antonim Grzebykiem, komendantem
gniewczyńskich „Turków” rozmawia Agnieszka
Wiecheć

- Ile osób liczy wasz oddział „Turków”?
Czy młodzi chłopcy są chętni wstępować w jego
szeregi?
- Obecnie jest nas 30 osób. Jednakże oddział
corocznie się odmładza. Bardzo cieszy mnie fakt,
że młodzi mężczyźni tak chętnie interesują się tą
piękną tradycją. To dobra wróżba na przyszłość.
Solidnie się przygotowują, uczestniczą w próbach,
więc upatruję w tym nadzieję, że tradycja ta nigdy nie
zaginie.
- Z jakich elementów
umundurowanie?

składa

się

wasze

- Główne części naszego ubioru to czarne spodnie
z lampasami oraz marynarki z biało- czerwonymi
szarfami. Oczywiście nieodłącznym elementem stroju
są szable i różnobarwne czapki. Wyglądem
zewnętrznym różnimy się od „Turków” z ościennych
miejscowości.
- Jaka jest
w Gniewczynie?

geneza

Straży

Grobowej

- Nasze „Turki” to prawdopodobnie najdłużej
działająca na terenie powiatu przeworskiego Straż
Grobowa. Początki jej działalności sięgają przełomu
XVII i XVIII wieku. Mamy bogatą historię, długą
tradycję. Niektóre źródła dowodzą, że tradycja
„Turków” miała swój początek właśnie na naszym
terenie.
- Od kiedy Pan dowodzi „Turkami”?
- Przez długie lata sam byłem „Turkiem”. W tak
długim okresie istnienia Straży Grobowej
w Gniewczynie
wielu
było
komendantów.
Ja objąłem tę funkcję po Kazimierzu Piróg, a było to
w 1992 roku. I pełnię ją do dziś. Od samego
początku fascynował mnie ten zwyczaj, a dana mi
szansa dowodzenia „Turkami”, to dla mnie
prawdziwy zaszczyt. Praca z młodymi ludźmi daje
mi wiele radości i satysfakcji, choć niejednokrotnie
wymaga sporo trudów i poświęceń.
- Jak przebiega służba „Turków” w okresie
Wielkanocy?
- Rozpoczyna się ona już w Wielki Piątek. Wtedy to,
na zmianę pełnimy wartę przy Grobie Pańskim.
Podobnie jest w Wielką Sobotę. W świąteczną
Niedzielę i Poniedziałek uczestniczymy w paradnych
defiladach przy akompaniamencie orkiestry dętej.
Mimo upływu lat, tradycja ta jest wciąż żywa.
Cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Gniewczyny.

Barwny korowód „Turków” z Gniewczyny Łańcuckiej

- Czy wasza działalność ogranicza się wyłącznie do
udziału w obchodach Świąt Wielkanocnych?
- No oczywiście nie tylko. Bierzemy udział
w różnych uroczystościach w ciągu całego roku. Są to
najczęściej uroczystości środowiskowe. Corocznie
wyjeżdżamy też na przeglądy Straży Grobowych:
ogólnopolskie, wojewódzkie i gminne. W tym roku
przegląd ogólnopolski odbędzie się 11 kwietnia
w Żurawicy, natomiast gminny- 18 kwietnia
w Tryńczy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Panu
wytrwałości i sukcesów na przeglądach.

Między Sanem a Wisłokiem
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WIELKANOCNE UPOMINKI
Święta Wielkanocne to szczególne dni
radości i nadziei. W tym okresie nikt nie powinien
czuć się samotny i opuszczony. Dlatego też Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tryńczy wraz z uczniami
szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadził
akcję „Z Wielkanocnymi życzeniami”.

w godzinach pracy ośrodka. Uruchomiliśmy także
punkt wydawania żywności w Gniewczynie
Łańcuckiej, którzy mieści się w domu kultury.
W każdym miesiącu pełni tam dyżur nasz
pracownik socjalny.
Jolanta Flak

USPRAWNIAMY PRACĘ URZĘDU

Z wielkanocnymi życzeniami u Heleny Gryzieckiej w Głogowcu

Systematyczna poprawa warunków oraz ciągłe
doskonalenie i podnoszenie jakości świadczonych
usług ,to jedno z podstawowych założeń Systemu
Zarządzania Jakością , który od kilku już lat jest
stosowany w naszym urzędzie. Nowoczesne
i skuteczne zarządzanie wymaga wprowadzania wielu
zmian w różnych sferach działalności urzędu, co
w konsekwencji ma wpłynąć na szybką i sprawną
obsługę petentów. Z tą też myślą , w budynku
Urzędu Gminy w Tryńczy zostało utworzone Biuro
Obsługi Petenta.

W Wielkim Tygodniu odwiedziliśmy osoby
starsze mieszkające samotnie. Młodzież szkolna
wręczyła im własnoręcznie wykonane koszyczki
wielkanocne, stroiki oraz kartki z życzeniami.
Natomiast pracownicy socjalni przekazali skromne
paczki świąteczne
z artykułami spożywczymi.
Akcja ta była wielkanocnym darem serca. Pamięć
o starszym pokoleniu jest naszym obowiązkiem.
W tym też duchu wychowywana jest młodzież
szkolna.

Pierwsza klientka w biurze

Odwiedziny u Marii Kałamarz w Tryńczy

Informujemy, że Ośrodek Pomocy
Społecznej wydaje żywność dla potrzebujących.
Zainteresowani mogą ją odebrać codziennie
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Biuro zdecydowanie ułatwi i usprawni kontakty
naszych klientów z
pracownikami urzędu.
Załatwienie wielu spraw będzie więc możliwe w
jednym pomieszczeniu, bez konieczności udawania
się do różnych biur. W Biurze Obsługi Petenta
zainteresowani otrzymają i wypełnią druki i
formularze niezbędne do załatwienia danej sprawy.
Tu też będą przyjmowane stosowne podania
i wnioski od petentów ,a także wydawane
zaświadczenia podatkowe. Pracownicy obsługujący
biuro udzielą naszym klientom wszelkich informacji
związanych z działalnością urzędu , służyć będą
fachową poradą a w razie potrzeby udostępnią
potrzebne przepisy prawa.

Między Sanem a Wisłokiem

- Taki punkt w urzędzie jest bardzo potrzebny,
szczególnie dla osób starszych ,które mogą załatwić
swoje sprawy na parterze , nie muszą chodzić po
schodach. Jestem bardzo zadowolona ,mogę szybko
załatwić swoje sprawy. Biuro jest bardzo ładne.
Łatwo go zauważyć, bo znajduje się tuż przy
wejściu do budynku.

Chcę również podkreślić, że zostałam mile obsłużona
- mówi Elżbieta Brud z Gniewczyny Łańcuckiej.
Informujemy, że biuro czynne będzie
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
w Tryńczy .
Bogusława Kornak

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE GMINY W 2009 ROKU
fizycznych i prawnych, sprzedaży mienia
komunalnego, najmu oraz innych podatków
i opłat na łączną wartość - 5 929 tys. zł;

Jaki był miniony rok dla Gminy Tryńcza?
Uchwalony pod koniec 2008 roku budżet
zapowiadał, iż rok 2009 będzie okresem wielkich
zadań inwestycyjnych w gminie. Tak też się stało.
Mimo panującego wszechobecnie kryzysu wójt
gminy podjął wiele starań, aby pozyskać jak
najwięcej środków unijnych oraz z budżetu państwa.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe
było zrealizowanie wielu kosztownych inwestycji,
co znajduje odzwierciedlenie w
wykonanym
budżecie gminy za 2009 r.



subwencja oświatowa związana z utrzymaniem
szkół na terenie gminy w wysokości - 6 983 tys. zł;



subwencja w części wyrównawczej i równoważącej
wyliczona przez Ministerstwo Finansów
w wysokości - 1 531 tys. zł;



środki pozyskane z Unii Europejskiej i budżetu
państwa - 6 240 tys. zł;

Dochody budżetowe zostały zrealizowane
w kwocie 24 122 tys. zł., co stanowi 99,4 % planu.



dotacje celowe na realizację zadań zleconych
gminie w wysokości - 3 259 tys. zł;

Głównymi źródłami wykonania dochodów są:



dotacja celowa na realizację zadań własnych
w gminie - 180 tys. zł.



dochody własne uzyskiwane z podatków
lokalnych, udziałów w podatkach od osób

Strukturę wykonania dochodów gminy w ujęciu dynamicznym przedstawia diagram nr 1
dotacje celow e na
realizację zadań
w łasnych gminie
1%

dotacje celow e na
realizację zadań
zleconych gminie
14%

środki pozyskane z Unii
Europejskiej i budżetu
26%

subw encja w częsci
w yrów naw czej i
rów now ażacej
6%

Ustalony przez Radę Gminy limit wydatków
w kwocie
23 283 tys. zł. został wykonany
w wysokości 22 685 tys. zł., co stanowi 97,4 %
Wydatkowano je na:



wydatki bieżące związane z utrzymaniem
oświaty, Urzędu Gminy - 9 777 tys. zł;
wydatki na
- 3 259 tys. zł;

realizację

zadań

zleconych

dochody w łasne
25%

subw enacja
ośw iatow a
28%



dotacje - 1 086 tys. zł.
z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (zakup
samochodu ratownictwa wysokościowego)
- 15 tys. zł;
- Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„Wzrastanie” (rehabilitacja dzieci

Między Sanem a Wisłokiem
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niepełnosprawnych) - 18 tys. zł;
- Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy
Tryńcza
(pokrycie dopłat do ścieków)
- 315 tys. zł;
-

gminnych instytucji kultury - 497 tys. zł;

-

Niepublicznego
- 146 tys. zł;



Przedszkola

w

działalność Podkarpackich
Przedszkolnych – 5 tys. zł;

Gorzycach

- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym
upowszechniania tradycji - 90 tys. zł.


wydatki majątkowe i remontowe / inwestycje –
8 563 tys. zł. z przeznaczeniem na remonty
obiektów i budynków komunalnych, remonty
szkół, dróg, parkingów, budowę chodników,
oświetleń, budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Jagielle, budowa boiska „Orlik” w Gorzycach.

Ośrodków

Strukturę wykonania wydatków gminy w ujęciu dynamicznym przedstawia diagram nr 2
wydatki bieżące
43%

wydatki majątkowe i
remontowe
38%

dotacje przedmiotowe,
podmiotowe i celowe
5%
wydatki na realizację
zadań zleconych
14%

Realizacja
zadań
budżetowych
i gospodarczych na terenie gminy przebiegała
w sposób zadawalający i prawidłowy.
Świadczy o tym wykonanie budżetu strony
dochodowej w 99,4 % i wydatkowej budżetu 97,4 %.
Ma to bezpośrednie odbicie w realizacji zadań
społeczno – gospodarczych gminy.
Wójt gminy w stopniu zadowalającym realizuje
zadania wobec społeczeństwa. Znacznej poprawie

uległa infrastruktura i estetyka gminy. Remontowane
są drogi, budowane chodniki w każdej miejscowości.
Zakończono kanalizację wszystkich wsi na terenie
gminy. Do dobrego stanu doprowadzono bazę
oświatową i sportową.
Wójt gminy w sposób gospodarny i oszczędny
realizuje wszystkie zadania przy znaczącym
wykorzystaniu środków unijnych.
Władysława Rzeczyca

APROBATA DLA WÓJTA
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch
otrzymał absolutorium za 2009r. Komisja Rewizyjna
oraz Budżetowa Rady Gminy pozytywnie oceniły
realizację zadań budżetowych gminy za 2009r.
Na tej podstawie do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie został skierowany
wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wykonania
przez gminę budżetu. I tym razem okazało się,
że opinia była pozytywna. W efekcie Rada Gminy
w dniu 23 marca 2009 r. jednogłośnie udzieliła
wójtowi absolutorium za 2009r. Należy zaznaczyć,
że działalność wójta co roku jest wysoko oceniana
nie tylko przez radnych, ale także przez większość
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Stanisław Konieczny odczytuje projekt uchwały o absolutorium

Między Sanem a Wisłokiem

mieszkańców. Na szczególne uznanie zasługuje jego
aktywność w zakresie rozwoju
społecznogospodarczego, a zwłaszcza poprawy stanu
infrastruktury w naszych miejscowościach.

W czerwcu br. radni podsumują prace w okresie
dwudziestu lat istnienia samorządu gminnego. Należy
żywić przekonanie, że będzie się czym pochwalić.

KOMPROMIS
DLA WSPÓLNEGO DOBRA

WIĘCEJ PIENIĘDZY

Fabryka Wagonów jest największą firmą
w naszym regionie. W ostatnim czasie boryka się
jednak z trudnościami płatniczymi wobec Gminy
Tryńcza.
Zakład ten zatrudnia w większości
pracowników z naszej gminy. Dlatego też władzom
samorządowym bardzo zależy, aby firma poprawiła
swoją sytuację i utrzymała stan zatrudnienia. W dniu
9 lutego br. gościliśmy na sesji prezesa zarządu
Fabryki Wagonów -Miroslava Stepana. Zapoznał on
radnych z funkcjonowaniem fabryki pod nowym
kierownictwem.

Edward Wiecheć

DLA KLUBÓW
Wójt Ryszard Jędruch wystąpił do Rady
Gminy z
inicjatywą zwiększenia środków
finansowych w 2010 r. dla klubów sportowych.
Zaproponował, aby dla każdego LKS-u przyznać po
25 000 zł, tj. o 5 000 zł więcej w porównaniu do roku
ubiegłego. Wniosek ten spotkał się z aprobatą
radnych.

Więcej pieniędzy to lepsze warunki działalności klubów

Negocjacje z prezesem zarządu Fabryki Wagonów

Nadmienił,
że
poszukuje
nowych
kontrahentów
oraz
zakłada
restrukturyzację
zatrudnienia, szczególnie pracowników biurowych.
Zobowiązał się również, że od kwietnia br.
rozpocznie sukcesywnie i systematycznie spłacać
przeterminowane zobowiązanie wobec
gminy.
Władze spółki zwróciły się do wójta o zawieszenie
prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec
tego zakładu. Wójt i rada, mimo uszczuplenia
środków na realizację zaplanowanych inwestycji,
postanowili pomóc przetrwać Fabryce Wagonów
trudny okres, zatem przychylili się do prośby
wstrzymania egzekucji zaległości do końca czerwca
2010 roku.
Kulpa Lucyna

Zwiększone środki finansowe pozwolą
naszym klubom sportowym w szerszym zakresie
popularyzować kulturę fizyczną i sport, a szczególnie
piłkę nożną. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta znacznie
przyczyni się do podnoszenia poziomu umiejętności
piłkarskich, a tym samym spowoduje awans
do wyższych klas rozgrywkowych.

Między Sanem a Wisłokiem

Renata Słabiak
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USTALONO ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
Działalność organizacji pozarządowych jest
ważnym elementem sprzyjającym aktywności
i zwiększaniu spójności społeczności lokalnej
w poszczególnych sołectwach. Kluby sportowe mają
za zadanie wzbudzanie zainteresowań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, a szczególnie
piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. W związku
z tym w dniu 24 marca 2010r. wójt Ryszard Jędruch
zorganizował spotkanie, na które zaprosił prezesów
klubów sportowych z gminy. Głównym celem
posiedzenia było przedstawienie zasad i form
współdziałania klubów sportowych z gminą.
Podczas spotkania zostały omówione następujące
problemy:

Ustalanie zasad współpracy z klubami

1) udostępnianie gminnych obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych w celu organizowania zajęć
i imprez sportowych dla mieszkańców gminy;
2) konsultowanie z Komisją ds. Oświaty, Kultury
i Sportu projektów uchwał Rady Gminy dotyczących
środków finansowych przeznaczonych na sport
i krzewienie kultury, a także organizowanie
gminnych imprez sportowych, w tym wysokości
środków finansowych przeznaczonych na ten cel;
3) udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji
na realizację zadań z zakresu:
a) opłat do związku sportowego;
b)
kosztów
uczestnictwa
w
rozgrywkach
sportowych, w tym organizowanych przez polskie
związki sportowe lub podmioty działające z ich
upoważnienia;
c) kosztów obsługi sędziowskiej i medycznej;
d) kosztów utrzymania trenerów i instruktorów;
e) kosztów zakupu sprzętu sportowego, strojów
sportowych, artykułów medycznych pierwszej
pomocy i symbolicznych nagród;
h) utrzymania w niezbędnym zakresie infrastruktury
sportowej.
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Ponadto
prezesi
klubów
wymienili
się
doświadczeniami oraz omówili plany swoich działań
w 2010 roku.
Renata Słabiak

ECHA ZEBRAŃ WIEJSKICH
W okresie od 24 stycznia do 5 lutego br.
odbyły się, zainspirowane przez Wójta Gminy,
a zorganizowane przez sołtysów zebrania wiejskie.
Wzięli w nich udział: wójt, pracownicy urzędu oraz
miejscowi radni. W wielu sołectwach w zebraniach
uczestniczyli:
poseł
Mieczysław Golba,
wicemarszałek
Województwa
Podkarpackiego
Kazimierz Ziobro oraz Leszek Lisowski radny
z Radymna, a jednocześnie rolnik ze wsi Święte.
Na zebraniach tych zostały szeroko omówione
zadania inwestycyjne planowane przez samorząd
gminy do realizacji w 2010 r. Ich rodzaj i zakres
zyskał aprobatę mieszkańców. Ponadto uczestnicy
zebrania mogli zgłaszać nurtujące ich problemy.
Została
na nich
przedstawiona możliwość
zakontraktowania ogórków przez naszych rolników.
Leszek Lisowski – rolnik uprawiający ogórki wskazał
konkretne korzyści wynikające z tego rodzaju
działalności rolniczej. Jednak zaprezentowana oferta
nie spotkała się z większym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszej gminy. Czy wynika to z braku
tradycji i doświadczenia w uprawie ogórka?
Edward Wiecheć

POPRAWIAMY STAN DRÓG
I BUDUJEMY CHODNIKI
Gmina, mając na względzie bezpieczeństwo
mieszkańców, realizuje wiele inwestycji w zakresie
budowy czy remontów dróg i chodników. Rok 2010
przyniesie kolejne pozytywne zmiany w tym zakresie.
W dalszym ciągu będziemy kontynuować remonty
dróg powiatowych we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Przeworsku. Mimo, że utrzymanie
dróg powiatowych jest zadaniem własnym Starostwa,
nasz samorząd przekazał w 2009 roku 84 tys. zł na
opracowanie przebudowy drogi relacji Gorzyce –
Gniewczyna Łańcucka. Podjęto również uchwały
o przeznaczeniu 848 tys. zł jako dofinansowanie
remontu tej drogi w roku bieżącym. W ramach zadań
wspólnych w ubiegłym roku przekazaliśmy 370 tys.
zł na przebudowę drogi Zawisłocze Trynieckie,
a w roku 2010 przekażemy ponad 309 tys. na
przebudowę drogi Tryńcza – Ubieszyn.

Między Sanem a Wisłokiem

Wśród planów inwestycyjnych znalazły się
również remonty dróg gminnych i dojazdowych do
pól w każdej miejscowości.

Powiatowy ZarządDróg wykona chodnik w Jagielle
od szkoły do placu zabaw. Ponadto, wśród
zaplanowanych inwestycji jest również budowa 470metrowego chodnika w ciągu drogi krajowej
w Gorzycach.

Nowa nawierzchnia na drodze Ubieszyn – Tryńcza

Ponadto opracowany został wniosek do RPO
na dofinansowanie wykonanej w ubiegłym roku
przebudowy dróg gminnych relacji Gniewczyna
Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka i Ubieszyn –
Głogowiec. Do tego projektu dołączono planowany
na rok bieżący remont drogi Wólka Ogryzkowa –
Gorzyce – Jagiełła o długości 3800 mb.
W tym roku wykonany zostanie odcinek
chodnika o długości 437 mb przy drodze powiatowej
Tryńcza – Ubieszyn. Termin realizacji został
wyznaczony na koniec maja br.

Ruszyły prace przy budowie chodnika przy drodze
Tryńcza - Ubieszyn

Po
zimie
odcinki
drogi
krajowej
i wojewódzkiej w granicach gminy mają
katastrofalny stan. W związku z tym wójt podjął
interwencje u Marszałka Województwa i zarządców
dróg, aby w jak najszybszym terminie drogi
te zostały naprawione.
Katarzyna Wielgos

INSPIROWANIE DOBRYCH PRAKTYK
Krzewienie kultury, pielęgnowanie tradycji
oraz pobudzanie aktywności mieszkańców wsi to
podstawowe cele, jakie stoją przed kołami
gospodyń.

Dlatego też 13 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się spotkanie kół
gospodyń wiejskich z powiatu przeworskiego. Była
to kolejna wymiana doświadczeń i poglądów.
Kobiety zrzeszone w kołach miały możliwość
omówienia wielu nurtujących ich problemów.
- Takie spotkania to doskonały sposób na integrację
lokalną kobiet. Możemy wiele nauczyć się od siebie.
Są dla nas także swego rodzaju przykładem dobrej
praktyki - twierdzi Józefa Pelc, przewodnicząca
KGW Gniewczyna Łańcucka.
Okoliczność ta była również okazją
do prezentacji dorobku gminnych zespołów
artystycznych.
Henryk Chruściel

W spotkaniu uczestniczyło wiele kobiet z przeworszczyzny

Organizacje te starają się współdziałać
i współpracować na wielu płaszczyznach.

Między Sanem a Wisłokiem
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PLANOWANE REMONTY NA 2010 ROK
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
społeczności lokalnych, mamy już w planach szereg
kolejnych inwestycji remontowo – budowlanych.
W celu rozwoju bazy i poprawy estetyki obiektów
użyteczności publicznej w naszej gminie,
zaplanowaliśmy prace w każdym sołectwie.
Największe zmiany zachodzą w Domu
Kultury w Gorzycach. W chwili obecnej trwa tam
remont związany z adaptacją pomieszczeń
na parterze, które po remoncie będą przeznaczone na
działalność Koła Gospodyń Wiejskich. W związku
z powyższym będzie ono dysponować profesjonalnie
wyposażoną kuchnią wraz z zapleczem. – Kobiety
nie kryją zadowolenia z rozbudowy swojej „bazy”
i cieszą się z poprawy warunków. Teraz będą mogły
prowadzić działalność w większym zakresie – mówi
sołtys wsi Zbigniew Ficek.
Podobną sytuację można zaobserwować
w WDK Wólka Ogryzkowa. Tu również remonty
dobiegają końca. Odnowione pomieszczenia,
urządzone zaplecze kuchenne, to wszystko
przyczyniło się do zaktywizowania miejscowych
kobiet. Tu właśnie powstała kolejna organizacja –
KGW. – Mamy funkcjonalną kuchnię, a obecnie
czekamy na jej wyposażenie – mówi Jan Gąsiorek,
sołtys wsi.

Nasze plany na rok 2010 są obszerne,
zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się ze
szczegółowym harmonogramem remontów.

Maria Gurak - sołtys wsi systematycznie interesuje się postępem prac
WDK Gniewczyna Tryniecka

Plan remontów i inwestycji znajduje się na stronie
internetowej gminy: www.tryncza.itl.pl.
Katarzyna Wielgos

ELEKTROWNIA WODNA NA WISŁOKU
Jeszcze przed wojną na terenie naszej gminy,
między Wólką Ogryzkową a Gorzycami wykonano
szereg odwiertów geotermalnych. Już wtedy
poszukiwano tutaj alternatywnych źródeł energii,
jednak wybuch wojny przekreślił te plany.

Sołtys Wólki Ogryzkowej Jan Gąsiorek nie kryje zadowolenia
z wykonywanego remontu

Ale to nie wszystko. Również działaczki
z gniewczyńskiego Koła będą miały odnowioną dużą
salę. – W imieniu koleżanek dziękuję, że zauważono
nasze potrzeby. Chcę zaznaczyć, że pomieszczenia
w n a s z ym W D K - u s ą m a k s ym a l n i e
wykorzystywane. Odbywają się tu wesela, przyjęcia,
czy też okolicznościowe uroczystości. Zaplanowane
remonty poprawią jego estetykę i funkcjonalność –
zauważa Maria Gurak, przewodnicząca Koła
i jednocześnie sołtys Gniewczyny Trynieckiej.
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W tym miejscu planowana jest elektrownia wodna

Trzeba było ponad 60 lat, aby w naszej gminie
powrócono do idei poszukiwania innych źródeł
energii.

Między Sanem a Wisłokiem

Tym razem planowana jest budowa małej elektrowni
wodnej na Wisłoku w Tryńczy. Ma ona objąć
budowę jazu piętrzącego wodę, budynku elektrowni,
przepustu dla ryb. Teren planowany pod tą
inwestycję należy do Skarbu Państwa. Ma ją
wykonać firma „ Akson” z Krakowa. W chwili
obecnej
będzie
wydawane
postanowienie
środowiskowe, które także zostanie skonsultowane

z mieszkańcami Tryńczy.
Informacja o udziale społeczeństwa
w sprawie oddziaływania tej inwestycji na
środowisko zostanie podana na stronie internetowej
gminy oraz na tablicach ogłoszeń.
Stanisława Dadak

KULTURA ŁĄCZY NARODY
O PROJEKTACH SŁÓW KILKA
Każdego roku część środków budżetowych
przeznaczamy na opracowanie dokumentacji
projektowych na kolejne inwestycje.

Nasza gmina po raz kolejny będzie
realizować program związany z współpracą
transgraniczną. W tym roku otrzymaliśmy z Unii
Europejskiej środki finansowe na rozwijanie
kontaktów w zakresie działalności samorządowej,
społecznej, kulturalnej oraz sportowo- turystycznej
ze Słowacją. 26 lutego br. delegacja Gminy Tryńcza
uczestniczyła w konferencji inaugurującej otwarcie
Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja
– Północ, która odbyła się w Preszowie (Słowacja).

Te tereny też będą uzbrojone

W bieżącym roku opracowane zostaną
projekty na przebudowę dachów na domach kultury,
tj. w Wólce Ogryzkowej i w Wólce Małkowej.
Innym obszarem inwestycyjnym będzie
opracowanie projektu chodnika w Białobrzeżkach.
Zleceniodawcą tego zadania będzie Wojewódzki
Zarząd Dróg, jednak samorząd gminy będzie
partycypował w kosztach.
Mamy już projekt sieci wodno –
kanalizacyjnej
wzdłuż
drogi
powiatowej
Gniewczyna – Świętoniowa, a obecnie czynione są
starania o pozwolenie na budowę. W tym też roku
zostanie przygotowany projekt budowy chodnika od
ronda do Wólki Ogryzkowej.

Konferencja w Preszowie

Ponadto delegacja odbyła naradę z Jozefem
Molcanem, starostą Jabłonowa. W jej wyniku zostały
uzgodnione kierunki i zakres zadań związanych
z realizacją projektu „Kultura łączy narody,
polsko- słowackie spotkanie kulturalno- sportowe”.
Program ten będzie realizowany w okresie
od kwietnia do października 2010r.

Chcemy poinformować, że są gotowe
projekty na wykonanie oświetleń ulicznych. Na ten
cel przeznaczymy 300 tys. zł. Mamy nadzieję,
że znacznie przybędzie punktów oświetleniowych
w tym roku.

Przemysław Górski

Katarzyna Wielgos

Między Sanem a Wisłokiem
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POZYSKUJEMY ŚRODKI
Niejednokrotnie na łamach naszego kwartalnika informowaliśmy o wykonanych inwestycjach
i remontach .Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne. Poniższa
tabela przedstawia wartość projektów zrealizowanych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne
gminy w latach 2007-2009, z uwzględnieniem kwoty dofinansowania.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa jednostki
Referat Organizacyjny
Referat Finansowy
Referat Inwestycji
ZOSiP oraz szkoły
ZOSiP i TCK *
GOPS
Gminna Biblioteka
Publiczna
Razem

*środki pozyskane w roku2009, projekt będzie

Wartość
projektów

Kwota
dofinansowania

448 135,56zł
440 217,63zł
178 090,70zł
178 090,70zł
17 970 177,85zł 11 280 431,79zł
547 440,15zł
469 316,63zł
47 096,00EURO 40 031,60EURO
1 200 328,56zł
1 011 883,56zł
50 307,00zł
27 307,00zł
20 394 479,82zł 13 407 247,31zł
47 096,00EURO 40 031,60EURO
realizowany w roku bieżącym
Teresa Wielgos

INWESTUJEMY W BAZĘ SPORTOWĄ
Gmina Tryńcza każdego roku znaczną część
swojego budżetu przeznacza na inwestycje, które
w dużej mierze dofinansowane są ze środków
unijnych i budżetu państwa.

Również w roku bieżącym zaplanowane
inwestycje nastawione są na zaspokojenie rosnących
potrzeb mieszkańców. Przede wszystkim duży nacisk
postawimy na rozbudowę bazy sportowej.
Priorytetowym zadaniem jest bowiem
rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Gorzycach. Będzie to zadanie bardzo
kosztowne, bo opiewające na ponad 4,2 mln zł.
Oprócz sali wybudowany zostanie łącznik, zaplecze
socjalne, kotłownia i dwie sale korekcyjne.
Złożyliśmy również wniosek na budowę
w Gniewczynie Łańcuckiej kompleksu „Moje Boisko
– Orlik 2012”. W przypadku pozyskania środków,
obiekt powstanie w miejscu dawnej bazy SKR.

Remont szatni rozpoczęty

Rok 2009 był dla gminy okresem realizacji wielkich
zadań inwestycyjnych i remontowo – budowlanych
w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej.
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Drużyna piłkarska LKS-u z Gniewczyny
Trynieckiej doczekała się w końcu długo
oczekiwanego remontu stadionu „Huraganu”.
Wykonawca wszedł już na plac budowy.
– Praca wre, już nie mogę się doczekać efektu
końcowego – cieszy się Adam Kuźniar, prezes klubu.

Między Sanem a Wisłokiem

W Jagielle kontynuujemy przebudowę
kotłowni na salę gimnastyczną. Chcemy ją oddać do
użytku już na początku nowego roku szkolnego.

w miejscu dawnych ostojników – jak zapewniają
właściciele terenu - ma powstać kompleks
zbiorników wodnych z przeznaczeniem na
wypoczynek i rekreację. Eksploatację kruszywa
będzie prowadzić firma „KRUSZ-MAT ” Sp. z o.o.
na obszarze 40 ha.
W chwili obecnej trwa postępowanie
środowiskowe dotyczące eksploatacji kruszywa na
kolejnych działkach. Uczestniczy w nim także
lokalne społeczeństwo z Wólki Małkowej
i Gniewczyny Trynieckiej. Szczegółowe informacje
w tej kwestii są umieszczane na stronie internetowej
urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.
Dadak Stanisława

Dyrektor Andrzej Ruchała cieszy się z postępu prac

Tam też na istniejącym placu zabaw
wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni tartanowej.
Nowo powstałe obiekty będą służyć przede
wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej,
ale skorzystają z nich także wszyscy mieszkańcy.
Obiekty sportowe w znacznym stopniu przyczynią
się do podniesienia sprawności fizycznej, wpłyną na
rozwój zainteresowań sportowych naszych
mieszkańców.

DOBRE PERSPEKTYWY
DLA STRAŻAKÓW
Mamy nadzieję, że strażacy z OSP Tryńcza
doczekają się remontu swojej bazy. Planowane prace
budowlane
polegać
będą
na
rozbudowie
i nadbudowie istniejącego budynku. Ich zakres
obejmie roboty remontowe, ziemne i budowlane.
Ponadto wykonany zostanie zjazd, elewacja oraz
instalacje sanitarna i odgromowa. Na remizie
dobudowany będzie dach wielospadowy.

Katarzyna Wielgos

RUSZA BUDOWA
KOPALNI KRUSZYWA
Tuż za Wólką Małkową, na wysokości
ostojników można zobaczyć koparki, które
odkrywają zalegające tutaj złoże kruszywa.
Niebawem nastąpi jego eksploatacja na potrzeby
budownictwa ogólnego, a w dalszej kolejności na
budowę autostrady A –4.
Władysław Gielarowiec ma nadzieję że niebawem rozpocznie się
rozbudowa remizy

Aby
wykonać
to
przedsięwzięcie,
wnioskowaliśmy do Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego o jego dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Cieszy fakt, że wniosek przeszedł pozytywną
weryfikację formalną i obecnie skierowany został do
oceny merytorycznej.
Przebudowa remizy strażackiej stworzy
jednostce lepsze warunki dla jej działalności.

Trwają prace odkrywkowe na żwirowni

Ponadto

informuję,

że

w

przyszłości

Między Sanem a Wisłokiem
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TO WYMÓG OBECNYCH CZASÓW !
W dzisiejszej dobie kaplica pogrzebowa
w środowisku wiejskim staje się koniecznością .
Ze Stanisławem Gliniakiem-przewodniczącym
Społecznego Komitetu przy Parafii Tryńcza –
rozmawiała Teresa Wielgos

- Na jakim etapie jest ta inwestycja?
- Wykonaliśmy już instalację elektryczną, wodno –
kanalizacyjną ,tynki, boazerię. Zakupiliśmy też
kinkiety i pająka, a co najważniejsze , mamy już
dwupoziomową chłodnię .
Pozostało nam jeszcze malowanie wewnątrz,
wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ułożenie kostki
wokół kaplicy .

Wnętrze kaplicy

- Kiedy zrodził się pomysł budowy
pogrzebowej w Tryńczy ?

kaplicy

- Na zebraniu wiejskim w lutym 2004r. , w którym
uczestniczył również ks. proboszcz Roman Trzeciak,
mieszkańcy zauważyli konieczność wykonania
ogrzewania w kościele oraz budowy
kaplicy
pogrzebowej. Wtedy to powołano społeczny komitet,
który obecnie liczy 8 osób. Są to przedstawiciele
z poszczególnych miejscowości należących
do naszej parafii. Zaproponowano miesięczne
składki od jednej rodziny w wysokości 20zł .
Pomysł okazał się trafny, w 2006r. wykonaliśmy
ogrzewanie w kościele .
W tym miejscu pragnę podziękować Tadeuszowi
i Janowi Jakubcom za bardzo duże zaangażowanie
w tych pracach.

Do ukończenia budowy pozostało już niewiele prac

-Kiedy planowane jest oddanie do użytku ?
- Zakładamy ,że będzie to na przełomie maja
i czerwca br. Mam nadzieję ,że nam się to uda .
Dziękuję za rozmowę. Życzę satysfakcji
z wykonywanej pracy Panu oraz wszystkim osobom,
które zaangażowały się w pracę społecznego komitetu
i budowę kaplicy .

W roku następnym rozpoczęliśmy pierwsze prace
związane z budową kaplicy pogrzebowej .
-Czy parafianie
obiektu ?

angażują się w budowę

tego

- Tak, jest wiele osób , które chętnie pomagają przy
budowie. Wszelkie
sprawy dotyczące budowy
są omawiane z ks. proboszczem . Nowe inicjatywy
przekazujemy niezwłocznie parafianom. Nie zdarza
się ,aby ktoś odmówił nam pomocy.
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INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW

MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI

Internet na stałe wpisał się do naszego życia.
Wystarczy wspomnieć o dużej popularności portali
społecznościowych typu nasza klasa, facebook itp.
Dzisiaj przez Internet można zrobić wszelkie
zakupy, kształcić się (e-lerning), a nawet „znaleźć
miłość”. Internet w dużym stopniu pomaga
zdobywać różne informacje i generalnie ułatwia
życie.

Od ubiegłego roku można ubiegać się o środki
na zakup
pomocy dydaktycznych i zabawek
w ramach programu „Radosna Szkoła” .Program
przewiduje utworzenie w szkołach miejsc zabaw
i placów zabaw dla dzieci . Ogłoszony przez rząd
projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem
w naszych szkołach już w poprzednim roku.
Po opracowaniu wniosków i przesłaniu ich do
Kuratorium Oświaty , szkoły otrzymały środki na
utworzenie miejsc zabaw: Ubieszyn 5 981 zł; Jagiełła
6 000 ; Tryńcza 11 986 zł . Natomiast w tym roku
szkoła w
Gorzycach otrzymała 11 953 zł,
a Gniewczyna 11 940 zł.

Władze gminy w Punkcie Internetowym w Gniewczynie Łańcuckiej

Tu zatem niebawem będą utworzone miejsca zabaw
dla dzieci . Pozwolą one rozwijać sprawność
motoryczną, umiejętności w zakresie koordynacji
wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości,
sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji
i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej
uczniów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Gminy Tryńcza, a w szczególności Gniewczyny
Łańcuckiej i Trynieckiej, z inicjatywy wójta zostały
otwarte dwa punkty, w których znajdują się
komputery z dostępem do Internetu.

Dzieci z Ubieszyna lubią przybywać w miejscu zabaw

Gospodarz wsi Maria Gurak z radością przecina wstęgę w Punkcie
Internetowym w Gniewczynie Trynieckiej

Pierwszy z nich otworzono 10 lutego br.
w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej, a drugi 8 marca br. w pomieszczeniach
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie
Trynieckiej. Punkty te już cieszą się dużą
popularnością, każdego dnia z bezpłatnego dostępu
do Internetu korzysta tu kilkadziesiąt osób.

-Dzieci
mogą relaksować się, korzystając
z zakupionych gier planszowych, układanek oraz
urządzeń gimnast ycznych -mówi Andrzej
Ruchała ,dyrektor z Jagiełły .
Szkoły złożyły również wnioski o dofinansowanie
szkolnych placów zabaw.
Mamy nadzieję,
rozpatrzone.

że

zostaną

one

pozytywnie

Teresa Wielgos

Małgorzata Burda Król

Między Sanem a Wisłokiem
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SKORZYSTAJMY Z DOPŁAT !
W marcu rozpoczął się czas rozliczenia przez
rolników faktur z zakupionego oleju napędowego do
produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami VAT
z okresu od 1 września 2009 r. do 28 luty 2010 r.
należało złożyć do końca marca 2010 r. w Biurze
Obsługi Petenta. Jeżeli olej napędowy zakupią
rolnicy w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia
2010 r., to faktury i wniosek powinni złożyć
w drugim terminie, tj. we wrześniu 2010 r.
Przypominamy, że limit roczny nie uległ zmianie
i wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka
zwrotu podatku akcyzowego w dalszym ciągu
wynosi 0,85 zł za 1 litr zakupionego oleju
napędowego.

Już zostały rozstrzygnięte dwa postępowania.
Wyłoniono wykonawcę na remont stadionu
LKS „Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej oraz na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ubieszyn "Pod lasem". Stadion remontowała będzie
firma „Miarka” z Sieniawy, jej właścicielem jest
Zbigniew Pich. Kanalizację natomiast wykona firma
„Sanitex” z Tryńczy, z którą od dawna
współpracujemy.

Wójt, skarbnik oraz radny z Ubieszyna podpisują umowę z prezesem
firmy „Sanitex”

Umowy z wykonawcami podpisali w dniu 9
marca br. wójt i skarbnik gminy w obecności
przedstawicieli Gniewczyny Łańcuckiej, Trynieckiej
oraz Ubieszyna.
Katarzyna Wielgos

Przyjmowanie wniosków w UG Tryńcza o zwrot akcyzy

Zauważamy, że z roku na rok minimalnie
wzrasta liczba rolników korzystających z częściowej
rekompensaty poniesionych kosztów do produkcji
rolnej. Ale wciąż około 85 % rolników naszej gminy
nie korzysta z tej formy dopłat.
W ubiegłym roku nasi rolnicy wykorzystali
tylko 85 tys. zł., a mogli otrzymać aż 312 tys. zł. za
zwrot podatku akcyzowego.
Zachęcamy więc rolników do korzystania z tej formy
dopłat, gdyż szkoda, żeby należne im pieniądze
przepadły.
Maria Grunt

REALIZUJEMY
DOFINASOWANE PROJEKTY
Z początkiem bieżącego roku ogłosiliśmy
przetargi na realizację zadań, które będą
współfinansowane ze środków unijnych.
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GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM
Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości przeprowadza
się w oparciu o obowiązujące przepisy. Przetargi
ogłasza, organizuje i przeprowadza się najczęściej
w formie
przetargu ustnego nieograniczonego
( licytacji ). Ogłoszenie o przetargu podajemy do
publicznej wiadomości. Jeżeli pierwszy przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza
się drugi. Protokół z przeprowadzonego przetargu
stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
Inną formą zagospodarowania gruntów jest
przekazanie ich w dzierżawę rolnikom, co powoduje
lepsze ich zagospodarowanie, likwidację chwastów,
a ponadto przynosi efekt w postaci korzyści
finansowych dla obu stron, tj. dla gminy podatek
rolny i czynsz dzierżawny, natomiast dla rolników
dopłatę
bezpośrednią.
Ogółem
w
gminie
wydzierżawionych jest 245,69 ha użytków rolnych
z czego w: Jagielle 105,90 ha, Gorzycach 51 ha,
Głogowcu 44,95 ha,
Gniewczynie Łańcuckiej
43,84 ha.

Między Sanem a Wisłokiem

W
latach
2006
–
2009r.
sprzedano
w poszczególnych miejscowościach: 6 działek
rekreacyjnych o ogólnej pow. 2,40 ha, 4 działki
rolne o pow. 3,05 ha , 17 działek budowlanych
o łącznej pow. 3,3309 ha - w Jagielle ; 5 działek
rolnych o pow. 1,1935 ha ,
4 działki budowlane o pow. 0,3943 ha
- w Gorzycach; 3 działki budowlane o pow. 0,36
ha , 2 działki o pow. 2,00 ha z przeznaczeniem na
prowadzenie usług przemysłowych oraz 2 działki
pod autostradę - w Gniewczynie Łańcuckiej;
2 działki rolne o pow. 0,8532 ha , 3 działki
budowlane o pow. 0,36 ha - w Wólce Ogryzkowej.

GDZIE ZAPŁACIĆ PODATEK?

Sprzedane zostały także ostojniki po byłej Cukrowni
Przeworsk , które znajdują się w pobliżu Wólki
Małkowej i Białobrzeżek – ich powierzchnia
to 33,0748 ha .
Nie tylko sprzedajemy , ale też nabywamy działki
z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjne.
W ostatnich latach gmina stała się właścicielem
działek pod boisko sportowe oraz pod boisko
szkolne
„Orlik-2012”
w
Tryńczy,
parku
w Tryńczy , działki po Kółku Rolniczym
w Głogowcu .
Dorota Szelepa

WYNAJMUJEMY POMIESZCZENIA
KOMUNALNE

W Gminie Tryńcza podatek: rolny, leśny i od
nieruchomości można wpłacać w kasie naszego
urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy
Urzędu Gminy Tryńcza. Każdy podatnik ma w
nakazie płatniczym (w części pouczenie) wypisany
własny numer konta.

W budynkach stanowiących własność gminy
wynajmowane są lokale na prowadzenie różnego
rodzaju działalności gospodarczej np. świadczenie
usług lekarskich, gabinet stomatologiczny, aptekę,
biuro poselskie, sklepy, zakłady fryzjerskie,
kwiaciarnię oraz gabinet rehabilitacyjny .
W najbliższej przyszłości planowane jest otwarcie
gabinetu kosmetycznego w Tryńczy oraz lecznicy
dla zwierząt w Gorzycach. Przywrócenie działalności
lecznicy tak skomentował sołtys wsi Gorzyce
Zbigniew Ficek: „W rzeczywistości prawdziwych
rolników, jak wszędzie, tak i na terenie naszej gminy
jest niewielu, ale cieszę się, że pomieszczenia nie
będą niszczały i będziemy mogli uzyskać fachową
pomoc na miejscu, tak jak to było kiedyś”.

Rolnicy najchętniej płacą podatek w kasie urzędu

Aby ułatwić i usprawnić tę czynność, do
każdego nakazu płatniczego dołączone są dowody
wpłat. Podatek można uiścić w Banku
Spółdzielczym w Tryńczy, Punkcie Kasowym
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz w kasie Urzędu
Gminy. Tu nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Jednocześnie informujemy, że sołtysi nie
zbierają podatków. Przypominamy, że ustawowe
terminy płatności to: II rata do 15 maja 2010 r., III
rata do 15 września 2010 r., a IV rata do 15
listopada 2010 r. Prosimy o terminowe wpłaty
podatku.

Zakład fryzjerski w Tryńczy

Natomiast lekarz weterynarii Marek Kamiński, który
podjął się prowadzenia lecznicy powiedział,
że
Gmina Tryńcza jest mu znana, ponieważ
wykonuje usługi dla naszych rolników. Gdy
dowiedział się o wolnych pomieszczeniach
w Gorzycach, chętnie podjął się tego zadania .

Lucyna Kulpa

Między Sanem a Wisłokiem

Dorota Szelepa
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REKLAMA
GABINET REHABILITACJI
GDZIE JEST ZDJECIE
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DOPŁATY UNIJNE DLA ROLNIKÓW
W tym roku na jednym formularzu wniosku
rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie 10 rodzajów
płatności.

uprawę drzew, takich jak: brzoza, topola, wierzba.
W takim przypadku przysługują jednolite płatności
obszarowe. We wniosku należy zaznaczyć, że grunty
zadrzewione stanowią odrębne działki rolne.
Druga z nich dotyczy płatności obszarowych
do powierzchni, na których nie jest prowadzona
uprawa, a grunty te są pokryte roślinnością wysianą
w celu podniesienia żyzności gleby. Dotychczas do
takich gruntów przysługiwała jedynie płatność
obszarowa .
Informuję, że Punkcie Obsługi Petenta
Urzędu Gminy pomagamy rolnikom wypełniać
wnioski o dopłaty.

Pracownicy urzędu pomagają wypełniać wnioski o dopłaty unijne

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy
złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać
go pocztą w terminie od 15 marca do 17 maja
2010 r .
Specjalna
płatność
przysługuje
rolnikom
do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowych drobnonasiennych uprawianych
w plonie głównym .

Z pomocy korzysta wielu rolników

Płatność do krów przysługuje także rolnikom
z województwa podkarpackiego. W tym przypadku
rolnicy
muszą złożyć wniosek o przyznanie
jednolitej płatności obszarowej i posiadać na dzień
31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów w wieku
co najmniej 36 miesięcy.
Informujemy także, że od 2010 r. zaszły
zmiany w zasadach przyznawania płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Jedna z nich dotyczy rolników prowadzących

Pomoc taka będzie też udzielana
we wszystkich
sołectwach,
zgodnie
z opracowanym harmonogramem, który zostanie
przekazany sołtysom poszczególnych sołectw.
Dorota Szelepa

GMINA PRZYJAZNA PODATNIKOM
Z uwagi na mało korzystne warunki
finansowe mieszkańców gminy, jak również
trudności na rynku pracy Rada Gminy Tryńcza
na wniosek wójta postanowiła nie zwiększać stawek
podatkowych w podatkach lokalnych na rok 2010.
Od kilku lat stawki podatków są utrzymywane u nas
na podobnym poziomie i są porównywalne
do stawek w sąsiednich gminach.
Podatnicy z naszej gminy płacą podatek
od nieruchomości i od środków transportowych
według stawek uchwalonych w 2009 roku. Bez
zmiany pozostały także zwolnienia z podatku
od nieruchomości. Dotyczy to budynków
mieszkalnych oraz budynków gospodarczych
związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
Stawki podatku rolnego i podatku leśnego uległy
obniżeniu.
Z myślą o pobudzeniu przedsiębiorczości
w gminie została podjęta przez Radę Gminy uchwała
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Pomoc ta
adresowana jest
w szczególności
do nowych przedsiębiorców i stanowi zachętę
do tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to także
instrumentem motywującym do inwestowania
w naszej gminie.

Między Sanem a Wisłokiem

Maria Grzebyk
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MIESZKAŃCY
GNIEWCZYNY ŁAŃCUCKIEJ
I TRYNIECKIEJ
- SZANOWNI ROLNICY !
Gospodarstwa położone na terenie wsi Gniewczyna
Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka jako jedyne na
terenie gminy Tryńcza nie zostały jeszcze objęte
scaleniem gruntów. W tych miejscowościach
charakteryzują się one bardzo dużym
rozdrobnieniem, brakiem dróg dojazdowych, dużą
ilością działek o kształtach niedogodnych do uprawy
mechanicznej. Przeprowadzenie komasacji jest
tu zatem konieczne. Dlatego apelujemy do rolników
wsi Gniewczyna Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka,
którzy jeszcze nie podjęli decyzji, aby wyrazili
zgodę na przeprowadzenie komasacji i wypełnili
odpowiednie wnioski. Scalenie gruntów obejmuje
opracowanie projektu scalenia oraz
zagospodarowanie poscaleniowe. Działanie to jest
w całości finansowane ze środków unijnych.
Na opracowanie projektu przewidziana jest
kwota do 500 euro na 1ha scalanych gruntów, co po
przeliczeniu daje ok. 3 mln zł. Aby zdobyć pieniądze
na ten cel , muszą być spełnione określone kryteria.
Najważniejszym jednak kryterium jest zgoda jak
największej ilości właścicieli gospodarstw rolnych
( minimum 50 % plus jeden) na przeprowadzenie
scalenia. Celem scalenia gruntów jest poprawa
struktury
obszarowej
gospodarstw
rolnych,
zmniejszenie ilości działek w poszczególnych
gospodarstwach, zapewnienie każdej działce dostępu
do drogi oraz bezpłatne założenie Ksiąg
Wieczystych.
W
przypadku
uzyskania
dofinansowania zostaną wybudowane nowe lub
zmodernizowane wszystkie istniejące drogi rolnicze
i dojazdowe do gospodarstw, wykonane niezbędne
rowy i przepusty, zlikwidowane zbędne drogi i
miedze oraz wykonane roboty umożliwiające uprawę
na nowo wydzielonych działkach. Na ten cel
przewidziane jest dofinansowanie w kwocie do 900
euro na 1 ha scalanych gruntów. W naszym
przypadku mogliśmy otrzymać ok. 6 mln zł.
Uzyskanie pomocy na wykonanie projektu
scalenia gruntów i prac poscaleniowych stwarza
niepowtarzalną szansę na poprawę warunków
gospodarowania dla rolników i mieszkańców
Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej.

BANK SPÓŁDZIELCZY
W JAROSŁAWIU
TO TRZECI W POLSCE
WŚRÓD NAJLEPSZYCH BANKÓW
SPÓLDZIELCZYCH

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Filia w Tryńczy
oferuje korzystne kredyty dla osób fizycznych oraz
firm. Tu można założyć rachunki oszczędnościowe
i oszczędnościowo-rozliczeniowe.
Za ich prowadzenie nie pobiera się opłat.
Gwarantowana jest profesjonalna i miła obsługa
klientów. Więcej informacji na stronie internetowej :
www.bsjaroslaw.pl.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Stanisław Nowak
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I KWARTAŁ W KZB
W tym roku kontynuowaliśmy prace rozpoczęte
wcześniej, ale także przystąpiliśmy do realizacji
nowych zadań.

Realizowaliśmy prace remontowe w Szkole
Podstawowej w Jagielle związane z przebudową
kotłowni na salę gimnastyczną wraz zapleczem
sanitarnym. W części sali została już wykonana
instalacja elektryczna, natomiast w sanitariatach
wykonano instalację wodno-kanalizacyjną oraz
ścianki działowe. Pozostałe roboty dokończy firma
wyłoniona w drodze przetargu. Wyremontowaliśmy
salę na parterze w WDK Ubieszynie. Została ona
pomalowana, a na podłodze położyliśmy elastyczną
wykładzinę. W oknach zamontowano żaluzje.
W budynku remizy OSP w Gniewczynie Trynieckiej
zaadaptowano pomieszczenie z przeznaczeniem na

Odnowiona biblioteka w Gorzycach

W styczniu br. została odnowiona filia biblioteki
w Gorzycach. Prace polegały na odmalowaniu
wszystkich pomieszczeń oraz wymianie starych
wykładzin podłogowych. Również w Wiejskim
Domu Kultury trwa adaptacja trzech pomieszczeń
parteru na kuchnię. Przeprowadzono remont
instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz
instalacji elektrycznej. W chwili obecnej okładane
są ściany płytkami glazurowanymi. W każdej
miejscowości naszej gminy obiekty komunalne
posiadają zaplecze kuchenne.

Punkt Internetowy. W Wólce Ogryzkowej w WDK
nieużywane pomieszczenie zaadaptowano na
kuchnię. Przeprowadzono w niej remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej, wykonano nowe tynki oraz
wykonano instalację gazową. Na ścianach położono
glazurę, a na podłodze terakotę. Tym samym
poszerzyły się możliwości organizacji imprez
kulturalnych w tej miejscowości.

Pomieszczenie po byłej poczcie, znajdujące się
w Gniewczynie Łańcuckiej zostało wyremontowane.
Pomalowano lokal i położono gumoleum. Obecnie
mieści się tam Punkt Internetowy.
KZB solidnie wykonuje roboty budowlane w WDK Gorzyce

Dalszy ciąg prac w obiektach komunalnych
w poszczególnych sołectwach kontynuowany będzie
w okresie wiosny i lata. Zakład przystąpi
do wymiany przystanków autobusowych przy drodze
krajowej i wojewódzkiej. Również tablice znajdujące
się na rogatkach naszej gminy tzw. „witacze”
wymienione będą na nowe.

Józefa Pelc jest zadowolona ze zmian w miejscowym WDK

W sali WDK wygłuszono akustycznie scenę oraz
zamontowano kotary. Teraz tu mogą odbywać się
w odpowiednich warunkach próby i występy
zespołów artystycznych.

Przy drogach głównych w miejscowościach
naszej gminy zamontowane zostaną tablice z nazwą
ulicy.
Szczegółowy harmonogram prac na 2010 r.
znajduje się na stronie internetowej Gminy Tryńcza.

Między Sanem a Wisłokiem
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PORADZILIŚMY SOBIE Z ZIMĄ
Choć tegoroczna zima już za nami, to jednak
pamięć o niej pozostała w nas jeszcze
do dziś. Jak na razie była to najcięższa zima od
dłuższego czasu. Obfite opady śniegu spowodowały,
że utrudniony był ruch po drogach i chodnikach.
Jednak Zakład Komunalny nie został „zaskoczony”,
ponieważ
sprzęt
odśnieżający
pracował
na „okrągło”, nierzadko po 16 godz. na dobę. Nasi
pracownicy zgarniali śnieg z chodników, placów
gminnych, wokół budynków komunalnych, a także
z parkingów przed kościołami.

zorganizował kulig. Młodzież szkolna miło spędziła
czas. Dla nich również zostało wykonane lodowisko.
Mówiąc krótko, „choć zima gnębi, zima ziębi, to
zimy żal…”
Aleksander Grabowiec

NOWY SPRZĘT DLA ZAKŁADU
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy
Tryńcza ciągle zwiększa zakres swojej działalności,
w związku z tym staje przed koniecznością
d o k o n yw a n i a z a k u p u n o w e g o s p r z ę t u
specjalistycznego. Do naszych obowiązków należy
między innymi całoroczna dbałość o drogi gminne.
Zimą prowadzimy odśnieżanie, natomiast w lecie
troszczymy się o należyty stan poboczy. Aby
właściwie wykonywać te zadania, samorząd gminy
przyznał nam środki finansowe na zakup kosiarki
bijakowej do poboczy. Nowy sprzęt
pozwoli
w większym stopniu utrzymać estetykę rowów
przydrożnych.
Władysław Tytuła

Sprzęt odśnieżający pracował na okrągło

OBOPÓLNA KORZYŚĆ
- W tym roku, choć dużo padało, to jednak nasze
drogi gminne były przejezdne. Zakład odśnieżał je
systematycznie, nawet jeździli o 2-ej w nocy, co sam
widziałem – mówi Stanisław Kogut, radny
z Gniewczyny Łańcuckiej.

Kolejny rok z rzędu
nasz urząd przy
współpracy z Urzędem Pracy w Przeworsku oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tryńczy
organizuje zatrudnienie w ramach prac społecznie
użytecznych.. Z tej formy zatrudnienia skorzysta 40
osób, które będą pracować przy utrzymaniu czystości
wokół obiektów gminnych , na cmentarzach, na
mieniu gminnym, przy porządkowaniu lasów, rowów
przydrożnych , przystanków ,chodników itp.
Prace te w 60% są finansowane przez Urząd Pracy,
natomiast 40% pokrywa gmina. Wysokość
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych w br.
wynosi 6,80zł netto za godzinę.
Prace społecznie użyteczne przeznaczone są dla osób
bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy, które
korzystają z pomocy GOPS. Ich realizacja
rozpocznie się 6 kwietnia br.

Niektóre prace trzeba było wykonywać ręcznie

Zima z jednej strony powoduje utrudnienia, ale
z drugiej stwarza możliwość wypoczynku na
świeżym powietrzu. Dlatego Zakład przy
współpracy z biblioteką oraz Zespołem Szkół

24

Poczyniliśmy również starania o organizację robót
publicznych dla 6 osób. Popularnością cieszą się
staże.

Między Sanem a Wisłokiem

Obecnie w urzędzie oraz jednostkach
organizacyjnych staż odbywa łącznie 9 osób.

do dnia 25 czerwca 2010 r., dlatego też w tym czasie
należy ponosić wydatki w ramach przyznanego
dofinansowania. Po upływie tego terminu poniesione
wydatki nie będą uznane.
Anna Młynarska

WSPOMAGAMY POLICJĘ

Katarzyna Orzechowska odbywa staż w TCK

Przedstawione wyżej działania świadczą o tym,
że wójt gminy stale zabiega o pozyskiwanie
środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla
osób bezrobotnych.

25 marca br. w nowym Posterunku Policji
w Tryńczy odbyło się uroczyste przekazanie zestawu
komputerowego wraz z drukarką, zakupionego
z środków finansowych Gminy Tryńcza. Sprzęt ten
na ręce Komendanta Powiatowego Policji
w Przeworsku insp. mgr Wacława Mazura przekazał
wójt Ryszard Jędruch. Komputer zostanie
zainstalowany
w
pomieszczeniu
zespołu
kryminalnego.

Krystyna Penkal

KOLEJNY ROK Z PROGRAMEM
„UCZEŃ NA WSI”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy już po raz trzeci realizuje pilotażowy
program ,,UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –
wiejskie”. Wnioskowana przez nas kwota wynosiła
133 720
zł.
Jednak
PFRON
przeznaczył
na realizację tego programu kwotę w wysokości
111 953,06 zł., tj. 83,72 %
Adresatami programu są uczniowie
posiadający
aktualne
orzeczenie
o niepełnosprawności, którzy pobierają naukę
w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej. Do uczestnictwa w programie
w roku szkoln ym 2009/2010 zostało
zakwalifikowanych 64 uczniów z gminy.
- To bardzo potrzebny program. Jestem
matką niepełnosprawnego dziecka, w związku
z tym ponoszę dodatkowe koszty. Dzięki
dofinansowaniu mogłam zakupić biurko, fotel,
podręczniki, pomoce szkolne, odzież i obuwie
sportowe - twierdzi Magdalena Wojtyna z Tryńczy.

Od lewej: Grzegorz Lis, Bogusława Kornak, Ryszard Jędruch,
Wacław Mazur

Dziękując wójtowi, komendant Policji
poinformował, że będzie on służył policjantom do
sporządzania pism, telefonogramów, przesłuchiwania
osób, przyjmowania zawiadomień od petentów.
Rozwiązanie to w znacznym stopniu usprawni pracę
policjantom, a tym samym będą oni mogli dłużej
przebywać w rejonie służbowym.
Ryszard Matyja

W związku z tym, iż zajęcia w roku szkolnym
2009/2010 trwają od 1 września 2009 r.

Między Sanem a Wisłokiem
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BĘDZIEMY KONTROLOWAĆ
POSESJE
Informujemy naszych mieszkańców, że
w trosce o zapewnienie właściwego stanu sanitarnoporządkowego oraz estetyki naszych wsi, w kwietniu
odbędzie się druga edycja akcji posesja. Obejmie
ona kontrolę utrzymania porządku i czystości
w zagrodzie, a także ewidencję dachów pokrytych
eternitem. Zauważa się po ubiegłorocznej kontroli,
że nastąpił znaczny wzrost podpisanych umów
na odbiór odpadów, umów na przyłączenie do
kanalizacji. Przybyło też tabliczek z numerami
domów. Ogólnie można stwierdzić, iż nastąpiła
poprawa utrzymania czystości i porządku na naszych
posesjach. Zdecydowana większość z nas podeszła
do przeprowadzonej kontroli ze zrozumieniem.
Świadczą o tym wypowiedzi mieszkańców na
zebraniach wiejskich. Ponadto celem tegorocznej
akcji będzie skontrolowanie tych gospodarstw,
w których w poprzednim roku stwierdzono
niedopełnienie obowiązków, wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. W roku bieżącym
komisja zwróci również uwagę na stan ugorów
w gminie.

POŚREDNICZYMY
W PRZEKAZYWANIU RZECZY
UŻYWANYCH
W naszej gminie są rodziny potrzebujące,
wielodzietne, borykające się z bezrobociem
czy też z chorobą. Często brakuje im
najpotrzebniejszych rzeczy.
Wiosna, to czas domowych porządków,
segregowania
odzieży
oraz
przedmiotów
gospodarstwa domowego. W związku z powyższym
zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby nie
wyrzucać ich, lecz skontaktować się z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Tryńczy. Przedmioty
w dobrym stanie (np. odzież, lodówka, pralka,
meble) mogą jeszcze służyć innym. Ośrodek nasz
będzie pośredniczył w ich przekazaniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 016 642-17-32.

Agata Czeszyk

Stanisław Nowak

USŁUGI PRZEWOZOWE STANISŁAW GLINIAK
37-204 Tryńcza 275
tel. (16) 642 10 29 lub 506018333
Świadczymy usługi
w zakresie przewozów
regularnych, specjalnych, pielgrzymek, wycieczek
krajowych i zagranicznych.

Z NAMI BEZPIECZNIE DO CELU !
Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy .
Posiadamy szesnastoletnie doświadczenie,
gwarantujemy miłą
i fachową
obsługę.
Dysponujemy bogatym i komfortowym taborem:
3 autobusy po 50 miejsc, 1 na 58 oraz 2 busy
9 i 19 osobowe.
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Serdecznie zapraszamy !
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JAK ROZKRĘCIĆ WŁASNY BIZNES ?

„DOLANIE” ŚWIĘTUJĄ 30- LECIE !

Niewątpliwie sposobem na rozwiązanie
problemu bezrobocia jest samozatrudnienie. Może
warto pomyśleć o tym, by otworzyć własną
działalność. Trzeba mieć tylko pomysł, sporządzić
biznesplan, a o pieniądze na jego rozkręcenie można
ubiegać się w urzędzie pracy. Dotacje z urzędu
pracy możemy przeznaczyć na zakup wyposażenia
lokalu: meble, komputery i inny sprzęt niezbędny do
pracy. Pieniądze otrzymamy zaraz po podpisaniu
umowy, jeśli oczywiście nasz wniosek zostanie
zaakceptowany. Możemy je wydać na opisane we
wniosku rzeczy, w terminie określonym przez urząd
pracy. Wszystkie wydatki muszą być przez nas
udokumentowane. Urząd pracy w ciągu roku
przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia
działalności, dlatego też sprzęt, który kupimy przez
ten rok musi być u nas – nie możemy go sprzedać.
Po roku jednak, jeśli nie będziemy zalegać
z urzędowymi opłatami (podatki, ZUS) sprzęt stanie
się naszą własnością i możemy nawet zlikwidować
dzi ał alnoś ć gospodarcz ą. Jeśl i j ednak
z jakichkolwiek względów zaprzestaniemy
prowadzenia działalności przed upływem
12 miesięcy, dotację będziemy musieli zwrócić wraz
z odsetkami liczonymi od dnia jej otrzymania.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej będzie obchodził w tym
roku Jubileusz 30- lecia działalności artystycznej.
Z Józefem Niemcem- kierownikiem zespołu
rozmawia Agnieszka Wiecheć

Tomasz Penkal

BĘDĄ WYPŁACANE STYPENDIA
Informujemy, że obecnie rozpoczyna
się wypłata II transzy stypendium przeznaczonego
na pomoc materialną dla uczniów ,którzy złożyli
wnioski w tej sprawie w terminie do 15.09.2009 r.
Natomiast wnioski na rok szkolny 2010/2011 będą
przyjmowane w terminie do 15.09.2010 r.
Formularze będzie można pobierać
w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Gminy, ich wydawanie
rozpocznie się od sierpnia br.
Wszystkich , których dochód w rodzinie nie
przekracza kwoty 351zł na osobę, zachęcam
do skorzystania z tej pomocy .
-Stypendia to dodatkowa pomoc finansowa dla
rodzin o niskich dochodach. Rzeczywiście jest
to pomoc ,bo możemy kupić dzieciom odzież,
książki czy też inne pomoce do nauki - mówi Ewa
Skitał, matka uczennicy objętej pomocą materialną .

- 30- lecie istnienia to dla zespołu „Dolanie”
piękny jubileusz. Jakie były początki powstania
zespołu i kto był jego założycielem?
- Początek działalności naszego zespołu datuje się na
1980 rok. Wtedy to spotkałem się z nieżyjącym już
Józefem Rydzikiem, który prowadził zespoły ludowe
w sąsiednich miejscowościach. I tak też zrodził się
pomysł, aby połączyć wspólnie siły, i taki zespół
założyć też w Gniewczynie Trynieckiej. Początkowo
nie było nas dużo, jednak wszystko przyszło
z czasem; nowi członkowie, piękne stroje,
wzbogacany repertuar. W taki sposób zespół
„Dolanie” zaczął się rozwijać. Nasz pierwszy
publiczny występ odbył się w marcu 1981 roku, a
była to akademia z okazji „Dnia Kobiet”
w Gniewczynie Trynieckiej. Akompaniuje nam od
samego początku Henryk Chruściel. Ja śpiewam
w zespole, kieruję nim, co daje mi to wiele
satysfakcji.
- Jakie sukcesy artystyczne
za największe dla zespołu?

uważa

Pan

- Z roku na rok nasz zespół stawał się coraz
bardziej popularny. Swój repertuar prezentowaliśmy
nie tylko w swojej wiosce i gminie. Często braliśmy
udział w wielu przeglądach i festiwalach,
niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca. Do
ważniejszych osiągnięć „Dolan” zaliczyć można:
trzykrotne wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk
Kolędniczych w Dynowie oraz w Kolbuszowej, które
odbyły się w 2000r. Sukcesem było też przyznanie

Krystyna Penkal
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nam w 2001r. nagrody „Zasłużony dla Kultury
Ludowej Województwa Podkarpackiego”.
Wspólnie z Kapelą Ludową z Gniewczyny w 2004r.
przygotowaliśmy widowisko pt. „Herody z Rajem”
i zaprezentowaliśmy je na przeglądzie w Starym
Dzikowie. Otrzymaliśmy nagrodę specjalną.
Tu doceniono nas przede wszystkim za
podtrzymywanie zanikających zwyczajów i tradycji.

- Co składa się na bogactwo Waszego repertuaru?
- Prezentowany przez nas repertuar jest naprawdę
bardzo różnorodny. Jego dobór zależy od
okoliczności, rodzaju imprezy, w której mamy brać
udział. Ale najczęściej śpiewamy kolędy, pastorałki,
pieśni patriotyczne, wielkopostne, a także
dożynkowe. Prezentujemy ponadto widowiska
obrzędowe, ballady i skecze.
- Jakie macie plany na przyszłość?
- Życzyłbym sobie, aby w niedalekiej przyszłości
przysłowiową „pałeczkę” w zespole przejęli młodsi.
Z czasem na pewno starsi członkowie będą odchodzić
z zespołu, chciałbym, żeby nie zanikła przez lata
kultywowana tradycja wspólnego śpiewu. Przecież
szkoda byłoby zatracić tak pokaźny dorobek
artystyczny. Póki co, mamy zamiar dalej wzbogacać
swój repertuar oraz występować na scenie.
Dziękuję za rozmowę. Zespołowi oraz Panu
życzę dalszych sukcesów i „śpiewająco”
doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

Zespól „Dolanie” w pełnym składzie

KULTURALNE CO? GDZIE? KIEDY?
Trynieckie Centrum Kultury przedstawia
ofertę ważniejszych imprez kulturalnych
i rekreacyjno – sportowych, które będziemy
realizować w okresie wiosennym i letnim br. Już
18 kwietnia w Tryńczy będzie można podziwiać
piękne stroje, błyszczące szable, czapki, karabiny,
sztandary oraz barwnie przyozdobione mundury na
II Gminnej Paradzie Straży Grobowych. Natomiast 9
maja w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
Trynieckiej odbędzie się Jubileusz 30 – lecia
działalności artystycznej zespołu „Dolanie”.
Ponadto w maju zapraszamy wszystkich chętnych do
wspólnego biegania w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska Biega”. Tegoroczne obchody Dni Gminy
Tryńcza rozpoczną się 3 lipca. W programie
przewidzianych jest wiele atrakcji sportowych
i artystycznych, na które serdecznie zapraszamy.
W lipcu odbędzie się jubileusz 100 – lecia usypania
kopca w Jagielle. Wspólnie z Centrum Kulturalnym
w Przemyślu organizujemy Przegląd Piosenki
Biesiadnej i Gawędy. Impreza odbędzie się 29 lipca
na placu rekreacyjnym obok Urzędu Gminy.
Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy
na otwarcie stadionu „Huraganu” Gniewczyna, oraz
na rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta Gminy.
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Zgodnie z tradycją, na przełomie sierpnia i września
zorganizowane będzie doroczne święto plonów.
Dożynki gminne w tym roku odbędą się na stadionie
w Gorzycach. To tylko niektóre imprezy, jakie są
w ofercie TCK. Szczegółowy terminarz imprez
można zobaczyć na stronie internetowej
www.tryncza.itl.pl/kultura/ w zakładce zapowiedzi
imprez kulturalnych. Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy!
Przemysław Górski

CO NOWEGO W PIELĘGNACYJNYM ?
Informujemy, że od 1 stycznia 2010 r. prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest
niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie
w kwocie 520 zł miesięcznie przysługuje osobie,
jeżeli nie pracuje albo zrezygnuje z zatrudnienia, w
celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Poszerzył się znacznie krąg osób, na które
można otrzymać powyższe świadczenia. Należy
pamiętać jednak, że osoba wymagająca opieki nie
może pozostawać w małżeństwie, czyli musi być
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, osobą
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rozwiedzioną. Z przepisów wynika, że świadczenie
nie przysługuje, jeżeli opiekujemy się teściem,
teściową, zięciem, synową, kuzynostwem, bratanicą
czy siostrzeńcem. Osoby, które zrezygnują
z dotychczasowego zatrudnienia, a podejmą się
opieki nad niepełnosprawnymi nabędą prawo do
świadczenia
pieniężnego
i
ubezpieczenia
społecznego.
Marzena Rydzik

JASEŁKOWE TRADYCJE
Nie od dziś wiadomo jak ważne w polskiej
tradycji bożonarodzeniowej jest kultywowanie
obrzędów
jasełkowych
i
istnienie
grup
kolędniczych. Tradycje takie są podtrzymywane
w naszej gminie. Dodają one nie tylko uroku
świętom Bożego Narodzenia i wprowadzają
w wyjątkowy nastrój, ale także dają wielu osobom
możliwość
aktywnego
włączenia
się
w przygotowanie jasełek.

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Obcowanie ze sztuką może okazać się bardzo
przyjemne. Przekonali się o tym uczniowie klas I –
IV Zespołu Szkół w Tryńczy, którzy kilkakrotnie
udawali się do galerii sztuki „Pod Aniołem”
w Tryńczy. Powodem tych odwiedzin była wystawa
prac uczniów Zespołu Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej,
wykonanych
pod
kierunkiem
nauczyciela plastyki Marka Kozaka. Tematyka
wystawy była różnorodna: świąteczne obrazy
kolędników, zimowe pejzaże, poprzez szlacheckie
dworki, kościoły, zwierzęta, ptaki, kwiaty, stroje,
mozaiki, aż po malarstwo abstrakcyjne.

Pamiątkowe zdjęcie z pobytu w galerii

Oto tytuły niektórych prac: „Dolina Popradu”, „Most
w Londynie”, „Spotkanie- ptaki”, „Warszawa
od strony Wisły”. Mogliśmy też obejrzeć ciekawą
sesję fotograficzną „Tekturowa moda”.

Grupa jasełkowa z Tryńczy

Okazją do zaprezentowania aktorskich
i wokalnych talentów przez dzieci i młodzież
są corocznie organizowane przeglądy grup
kolędniczych i jasełkowych. W tym roku taki
przegląd miał miejsce 27 stycznia br. w WDK
Gniewczyna Łańcucka.
W przeglądzie zaprezentowały się grupy kolędnicze
i jasełkowe z szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Misteria bożonarodzeniowe wystawione przez
poszczególne grupy wyróżniały się oryginalnością
scenariusza, strojów i rekwizytów. Sceny
te znakomicie oddały rzeczywistość z betlejemskiej
szopy.

Prezentowane na wystawie prace wykonane były
w różnych technikach plastycznych: malarskich,
graficznych, mieszanych. Duże wrażenie zrobiły
na uczniach rzeźby z gipsu i z drewna. Wystawa
bardzo się podobała, gdyż jej tematyka była bliska
dzieciom i młodzieży. Tym bardziej, że tworzyli
te prace rówieśnicy naszych uczniów. Należy mieć
nadzieję, że kiedyś będziemy mogli obejrzeć
w galerii prace uczniów Zespołu Szkół w Tryńczy,
bo i u nas nie brakuje talentów w tej dziedzinie
sztuki.

Między Sanem a Wisłokiem
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BISKUP WŚRÓD STARSZYCH
17 stycznia 2010 r. w Wiejskim Domu
Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się
spotkanie
osób
starszych
i
samotnych.
Zorganizowali go Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz
Trynieckie
Centrum
Kultury
w Tryńczy.
Wyjątkowym gościem spotkania był bp Marian
Rojek, ponieważ rzadko zdarza się taka okazja.

Miłym akcentem spotkania były występy
zespołu
„Śpiewające
Zośki”
oraz
koncert
instrumentalny w wykonaniu „H&Z”. Wspólne
śpiewanie pieśni religijnych i biesiadnych dostarczyło
zebranym
wiele
radości.
Na
zakończenie
ks. Krzysztof Filip z wielkim wzruszeniem dziękował
księdzu biskupowi za jego udział w spotkaniu,
a organizatorom za pamięć o tych, którzy na co dzień
czują się samotni.
Przemysław Górski

BYŁ TAKI DZIEŃ…

Przewodnicząca Akcji Katolickiej Barbara Tytuła wita zacnych gości

Przez kolejne dni stycznia br. w różnych
miejscowościach naszej gminy świętowano dzień
Babci i Dziadka, popularnie zwanym „Dniem
Seniora”. W przygotowanie obchodów – oprócz
dzieci i młodzieży- włączyli się: Trynieckie Centrum
Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady
Sołeckie.

Ks. biskup został serdecznie przyjęty przez
zebranych, ale on też swoją bezpośredniością
i życzliwością ujął wszystkich obecnych.

Seniorzy bawili się w rytmie dawnych melodii

Biskup składa życzenia seniorom

W swoim pięknym wystąpieniu wprowadził
uczestników spotkania w wesoły, rodzinny nastrój.
W tym wydarzeniu wzięli także udział ks. Krzysztof
Filip - proboszcz parafii Gniewczyna Łańcucka,
księża: Władysław Bać, Bolesław Pilek, Józef
Marek, Wojciech Kuzar oraz s. Bożena Cupryś.
Gminę reprezentowała sekretarz Bogusława Kornak.

Życzeniom nie było końca. Babcie
i Dziadkowie często byli wzruszeni ciepłym
i serdecznym przyjęciem w szkołach czy też
w domach kultury. Niezwykłej atmosfery spotkaniom
dodawały występy uczniów oraz gminnych zespołów
artystycznych. Naszym seniorom do gustu przypadł
szczególnie koncert niedawno powstałej kapeli
„Chłopaki ze starej paki”. W rytmie dawnych
melodii, piosenek biesiadnych babcie i dziadkowie
mogli miło spędzić czas i potańczyć.

Przemysław Górski
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KTO KUPUJE – NIE TRACI!
Aby pozyskać pieniądze na zakup książek
do biblioteki Zespołu Szkół w Tryńczy, członkowie
Koła Przyjaciół Biblioteki postanowili zorganizować
loterię. W tym celu poproszono uczniów, aby
przynieśli do szkoły niepotrzebne zabawki oraz inne
rzeczy, które można przeznaczyć na fanty. Moje
zaskoczenie
było
ogromne,
gdy
wśród
przyniesionych przeze mnie drobiazgów znalazły
się: długopisy, ołówki, autka, piłeczki, komplety
kreślarskie, dinozaury itp. Najwięcej fantów
podarowały uczennice kl. III i V. Na moją prośbę
o wsparcie biblioteki w fanty pozytywnie
odpowiedziała Rada Rodziców przy Zespole Szkół
w Tryńczy. Jej przewodnicząca Barbara Sosnowy
przekazała na loterię fantową sporo czekolad,
chipsów, długopisów, wafelków, mandarynek,
ozdób świątecznych, notesów oraz cztery radia.
Dziewczynki przygotowały losy, fanty oraz plakaty
m. in. o takiej treści:

Udało się nam sprzedać wszystkie losy, a nawet ich
zabrakło. W styczniu odbyło się losowanie nagród
głównych. Były to: ogromna włochata małpa,
sympatyczny Mikołaj na nartach oraz piłka do
koszykówki.

„Fanty, fanty kupujcie!
Kto kupuje – nie traci!

Szczęśliwe zwyciężczynie loterii

Bo bibliotekę szkolną

Los uśmiechnął się do: Ani Szydłowskiej,
Marleny Siemieniak i Martyny Niemirowskiej.

w nowe książki wzbogaci!”

Składam serdeczne podziękowanie Radzie
Rodziców oraz wszystkim uczniom, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego,
że loteria fantowa mogła się odbyć. Zebraliśmy 410
złotych, które przeznaczymy na wzbogacenie
księgozbioru.

Na loterię fanty już przygotowane

W dniu 11 grudnia 2009r. zaczęła się loteria
fantowa. Nasi uczniowie bardzo chętnie kupowali
losy po 2 zł. Niektórzy nie poprzestali na jednym,
ale kupowali nawet po 6 losów. Gabrysia Panek z kl.
IV powiedziała: „Mama chętnie daje mi pieniądze
na losy, gdyż za nie zostaną kupione książki”.
Dziękuje wszystkim rodzicom, którzy nie szczędzili
pieniędzy dla swoich pociech na ten szczytny cel,
jakim jest zakup książek. Wspomnę jeszcze, że
żaden los nie był pusty, każdy zawierał jakąś
nagrodę mniej lub bardziej wartościową.

Uczniowie już podają różne propozycje tytułów
książek, które warto zakupić. Przychylę się do tych
próśb i postaram się je zdobyć. Zebrana kwota może
dla niektórych wydaje się mała, mnie jednak bardzo
cieszy. Dzieci pytają, kiedy odbędzie się kolejna
loteria, bo zostały do wylosowania cztery radia, które
podarowała Rada Rodziców. Loteria odbędzie się
jeszcze w tym roku, a radyjka będą nagrodami
głównymi.
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„POLAKIEM BYĆ, TO KOCHAĆ
OJCÓW DZIEJE…”
„Polakiem

być, to kochać ojców dzieje, Polakiem
być to, to kochać ojców wiarę”, pod takim hasłem
w dniu 4 lutego br., w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy miała miejsce promocja książki pt.
„Zniszczyć reakcyjny kler – procesy pokazowe osób
współpracujących z oddziałem Jana Totha ps.
„Mewa” przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Rzeszowie, w latach 1949 – 1950” – napisanej
przez
Roksanę
Szczęch.
Autorka
tej publikacji jest pracownikiem Oddziału IPN
w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się występem
artystycznym
przygotowanym
przez
dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
w Tryńczy oraz Chór „Cantilena”.

ZIMOWE WSPOMNIENIA
Wszyscy zapamiętamy tegoroczną zimę. Jednak
szczególnie mile wspominać ją będą najmłodsi.
Z myślą o nich pracownicy biblioteki przy pomocy
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Tryńczy
organizowali zimowe kuligi i ogniska.

Kulig to wielka frajda dla dzieci

Jeden z nich odbył się 20 stycznia br. Wzięło w nim
udział ponad 90 osób, wśród których najwięcej było
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Tryńczy.
Pogoda dopisała, śniegu nie brakowało, a zabawa
była przednia.

Goście z Krakowa: w środku Roksana Szczęch, z jej lewej strony ks.
prof. Józef Marecki oraz poseł Andrzej Ćwierz

W dalszej części zebrani wysłuchali referatu
Tomasza Berezy, reprezentującego IPN Rzeszów,
na temat „Stosunki polsko -ukraińskie w rejonie
Sieniawy w okresie II wojny światowej”. Bardzo
interesujący okazał się wykład ks. prof. dr hab.
Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie. Główną tezą wystąpienia było
prześladowanie Kościoła przez reżim komunistyczny
w pierwszych powojennych latach. Na zakończenie
głos zabrała Roksana Szczęch. W swoim
wystąpieniu podkreśliła, że zawartość treściowa jej
książki związana jest z prześladowaniem księży
m.in. ks. Stanisława Lorenca proboszcza parafii św.
Kazimierza w Tryńczy, ks. Henryka Uchmana
proboszcza z Sieniawy, ks. Jana Kułaka proboszcza
z Gniewczyny Łańcuckiej i wielu innych.
Promowana książka była chętnie nabywana przez
mieszkańców gminy.
Marcin Borcz

Zabawy na śniegu to też przyjemność

Po ponad dwugodzinnej sannie uczestnicy kuligu
zebrali się na stadionie w Tryńczy, gdzie było
przygotowane ognisko, kiełbaski oraz gorąca
herbatka.
Wszyscy
ochoczo
przystąpili
do konsumpcji. Ciepło płonącego ogniska, smaczny
posiłek oraz przyprószone śnieżnym puchem gałęzie
sosen i świerków wytworzyły szczególny klimat
wśród uczestników kuligu. Jedni opowiadali
dowcipy, drudzy lepili bałwana, a jeszcze inni
urządzali „bitwy” na śnieżki. Każdy dobrze się bawił
i o to właśnie chodziło.
Artur Stopyra
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Po zakończeniu pierwszego semestru roku
szkolnego 2009/2010 sześćdziesięciu uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
otrzymało
stypendia za wyniki w nauce. Tego rodzaju
wyróżnienie przyznawane jest najzdolniejszym
uczniom
od czterech już lat. Stypendium
przysługuje każdemu, kto na koniec semestru uzyska
średnią ocen 5,0 i więcej oraz co najmniej dobre
zachowanie. Pamiątkowe dyplomy oraz kwotę 100zł
w bieżącym roku otrzymali następujący uczniowie
z Gminy Tryńcza :

Dryś Michał, Drzystek Jolanta, Góźdź Michał, Piróg
Michał
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Ojca Św.
Jana Pawła II w Gorzycach: Walania Klaudia,
Wiecheć Katarzyna, Jędral Magdalena, Kowal
Aleksandra, Maziarz Wojciech, Ochab Karolina,
Turek Wojciech, Swatek Jakub
Zespół Szkół Gimnazjum im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Gorzycach: Flak Erwin, Ficek Edyta,
Piróg Paulina, Maziarz Wiktor, Olejarka Ewelina
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Samorządowego w Jagielle: Jezierska Agnieszka,
Szewczyk Anna, Kędziora Paulina
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusz
Kościuszki w Ubieszynie: Pająk Izabela, Gwóźdź
Jakub.

Pamiątkowe zdjęcie stypendystów

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Tryńczy: Jędruch Karol, Myłek
Małgorzata, Rydzik Karolina, Sosnowy Izabela,
Kiełbowicz Faustyna, Mach Aleksandra
Zespół Szkół Gimnazjum im. św. Jana Kantego
w Tryńczy: Kozdroń Marcin, Myłek Karol,
Zamorska Nel, Kozioł Aleksandra, Dzierga
Magdalena, Pysz Paweł, Płoskoń Ewelina
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. gen.
Antoniego Ch ruści ela ps. ”Mon ter”
w Gniewczynie Łańcuckiej: Kulpa Weronika,
Słysz Bartłomiej, Wasilewski Kacper, Żelazko
Kacper, Zieliński Kacper, Piróg Paulina, Wojtuń
Piotr, Kuśtrowski Michał, Jasz Aleksandra,
Konieczny Kamil, Grabowiec Kamila, Ciupa
Gabriela, Dąbrowicz Rafał, Bosak Sylwia, Chajec
Wojciech, Kojder Gabriela, Kozak Justyna, Kojder
Karolina, Kubrak Gabriela, Ryfa Anna, Rzeczyca
Aleksandra

Wojciech Turek z Gorzyc odbiera gratulacje od swojego dyrektora

Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się
11 lutego br. w hali widowiskowo sportowej przy
Zespole Szkół w Tryńczy . Uczniowie odebrali
stypendia i dyplomy z rąk
wójta
gminy Ryszarda Jędrucha ; przewodniczącego Rady Gminy
– Stanisława
Koniecznego; zastępcy
przewodniczącego RG – Teofila Jakubca oraz
dyrektorów poszczególnych szkół .
Dzień ten uświetnił występ artystyczny dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół w Tryńczy.
Teresa Wielgos

Zespół Szkół Gimnazjum im. gen. Antoniego
Chruściela ps. ”Monter” w Gniewczynie
Łańcuckiej: Kuca Piotr, Kisiel Anna, Motyka
Aleksandra, Kida Mateusz
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RAPORT Z FERII
Dzieci i młodzież szkolna nie mogła w tym roku
podczas ferii narzekać na nudę. Wszystkie szkoły
i instytucje kultury zadbały o to, aby każdy uczeń
znalazł sobie coś dla siebie w szerokiej ofercie zajęć
artystycznych, rekreacyjnych, sportowych, a nawet
kulinarnych. W szkołach dominowały przede
wszystkim ostatkowe zabawy, kuligi, wyjazdy
na basen i do kina „Helios”. Nie zapomniano też
o dokarmianiu zwierząt leśnych . Drużyny sportowe
z Gorzyc i Tryńczy uczestniczyły też
z powodzeniem w turniejach piłkarskich
w Kańczudze i w Adamówce. Ta pierwsza zdobyła
na turnieju w Adamówce I miejsce, a ta druga takie
samo na turnieju w Kańczudze.

PIERWSZAKI W ŚWIECIE
LITERATURY
Od lutego 2010 roku klasa pierwsza Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy
uczestniczy w realizacji II etapu projektu ,,Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to
projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię
Europejską.
Projekt stwarza warunki wszechstronnego
rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości
poznawczej i otwartości na wiedzę.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas
lekcji obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych. Realizacja zajęć pozalekcyjnych
opiera się o własny autorski pomysł nauczyciela pod
tytułem „Pierwszaki w świecie literatury”.
Opracowany program poszerza treści nauczania.
Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań
czytelniczych dzieci, działań twórczych, a także
nawiązywanie bliższych kontaktów społecznych
w grupie. W ramach realizacji projektu dzieci poznają
baśnie, bajki, legendy, samodzielnie układają i tworzą
różne opowiadania oraz historie. Uczą się także
śpiewać tańczyć i grać na różnych instrumentach
perkusyjnych.
Sala lekcyjna została wyposażona w
nowoczesne środki dydaktyczne, które zgromadzone
są w trzech „Dziecięcych ośrodkach zainteresowań”.

Wyjazd na basen podczas ferii cieszył się dużym zainteresowaniem

Biblioteka Gminna i jej poszczególne filie
zaproponowała uczniom czytanie bajek, zajęcia
plastyczne i kulinarne, a także zabawy
na trynieckim lodowisku. Pod jej patronatem został
również rozegrany turniej w ping-ponga „O rakietkę
Wójta Gminy” oraz halowy turniej w piłkę siatkową.
Zainteresowani poezją mogli uczestniczyć
w warsztatach poetyckich w Gniewczynie
Łańcuckiej. Tak duża oferta zajęć adresowanych do
dzieci i młodzieży podczas ferii sprawiła, że mogła
ona wypocząć i pożytecznie spędzić wolny czas bez
konieczności wyjeżdżania poza teren gminy.
Teresa Wielgos

Program daje szansę na wypracowanie
u wychowanków właściwych postaw wobec książki,
która postrzegana jest jako źródło wiedzy i rozrywki.
Zainteresowań czytelniczych nie wolno traktować
w izolacji od rozwoju intelektualnego
i emocjonalnego odbiorcy.
Piękno nie tylko mowy polskiej, ale także
zawarte w utworach literackich sytuacje czy
bohaterowie budzą wrażliwość estetyczną dziecka,
stają się bodźcem do twórczości plastycznej.
Na jednym z zajęć wychowankowie wykonali
bardzo pomysłowe prace z warzyw, wśród których
była babcia kapusta, wąsaty ogórek w garniturku,
jeżyk, Pinokio, kurczątko, piękna marchew
i pietruszka, myszka. Inspiracją do wykonania tych
prac był wiersz J. Brzechwy pt. ,,Na straganie”. Na
zakończenie zajęć dzieci wykonały przedstawienie
pt.,, Kłótnia warzyw”. Były to atrakcyjne i ciekawe
zajęcia.
Beata Konnak
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MNIEJ DZIECI W SZKOŁACH
Od kilku lat na terenie naszej gminy obserwujemy niż demograficzny. Skutkuje to zmniejszeniem liczebności uczniów w klasach. Z tego też względu zostaliśmy zmuszeni do likwidacji szkół filialnych w Głogowcu
i Wólce Małkowej. Dane demograficzne są niepokojące. Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzeń
w poszczególnych miejscowościach w ostatnich dziesięciu latach .Często zdarza się tak, że dziecko urodzone
w danej miejscowości nie mieszka w niej.
Demografia nie pozostaje bez znaczenia dla budżetu gminy. W tym roku ostateczna kwota subwencji oświatowej jest o 192 282 zł mniejsza w stosunku do planowanej. Potrzeby oświatowe są z każdym
rokiem coraz większe. W tej sytuacji trudno będzie zrealizować wiele planów, co do dalszego unowocześniania naszych obiektów oświatowych..
Z pewnością drobne remonty i naprawy konserwatorskie będą prowadzone. W tym roku
w oświacie skierowane są na Jagiełłę.

inwestycje

W październiku odbędzie się tam uroczystość nadania szkole imienia oraz poświęcenie sztandaru
i pomnika. W Gorzycach natomiast rozpoczną się prace związane z budową sali gimnastycznej. Inwestycja ta
jest celowa i z niecierpliwością wyczekiwana przez społeczność szkolną .
Rok
Miejscowość

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Głogowiec

6

5

2

1

1

3

0

1

2

0

3

1

Gniewczyna

29

23

32

29

22

33

22

20

28

25

28

4

10

18

9

8

14

6

9

14

3

10

10

0

12
20

19
17

17
16
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Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła

Ogryzkowa
Razem

* przy roku 2010 podajemy stan na 22.03. br.

2010*

Teresa Wielgos

PISANKI TO DZIEŁA SZTUKI
Stowarzyszenie „Kraina Sanu- Lokalna Grupa Działania” zorganizowało w dniu 27 marca br.I edycję konkursu „Pisanka i ozdoby wielkanocne”, który odbył się
w Surochowie koło Jarosławia .
Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach w ramach kółka
artystyczno-technicznego pod kierunkiem Grażyny
Szybiak i Katarzyny Maziarz przygotowali piękną kolekcję pisanek. Spotkały się one z niekłamanym podziwem jury, które przyznało im II miejsce w kategorii
„pisanka” .Jest się więc z czego cieszyć.
Andrzej Swatek

Dziewczynki z Gorzyc na konkursie

Między Sanem a Wisłokiem
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DEMOGRAFIA W GMINIE TRYŃCZA
Ogólna liczba mieszkańców w Gminie Tryńcza na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 8418 osób. Jest nas
o 62 osoby więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Złożyły się na to dwa czynniki: dodatni przyrost naturalny o 11 osób i dodatnie saldo migracji o 51 osób. Największy przyrost naturalny wystąpił w Gorzycach
(14 osób), a najmniejszy w Gniewczynie Trynieckiej (ubyło 7 osób). W gminie dwie najstarsze kobiety mają
po 99 lat (jedna z Gniewczyny Trynieckiej i jedna z Tryńczy). Natomiast najstarszy mężczyzna ma 98 lat
(pochodzi z Gniewczyny Trynieckiej). Poniższe diagramy przedstawiają liczbę ludności, liczbę urodzeń oraz
zgonów w latach 2008-2009 w poszczególnych sołectwach.

W całej gminie związek małżeński zawarły 52 pary, w tym najwięcej w Gniewczynie i Tryńczy. Zauważa się
wzrost liczby ślubów w porównaniu do roku 2008.

Ryszard Matyja
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WARTO UCZYĆ SIĘ

MŁODZI ADEPCI FUTSALU

OBCYCH JĘZYKÓW !

W hali widowiskowo-sportowej Zespołu
Szkół w Tryńczy, w dniu 20 marca 2010r. odbył się
futsalowy turniej w piłce nożnej o „Puchar Wójta
Gminy Tryńcza”. Tym razem rywalizowali chłopcy
z rocznika 1999 i młodsi. W zawodach wystartowało
pięć drużyn. Na parkiecie zdecydowanie dominowali
młodzi adepci futsalu ze Szkoły Podstawowej
w Tryńczy.

Zm i ana pl anu naucz ani a wprowadzi ł a
w br. szkolnym obowiązkową naukę dwóch języków
w klasie I gimnazjum . Mając na uwadze stworzenie
jak najlepszych podstaw także dla uczniów klas
drugich i trzecich, zdecydowaliśmy, że będą oni
mogli też uczyć się drugiego języka .
Wszyscy, którzy chcą poznać przynajmniej
podstawy z języka niemieckiego, mogą uczęszczać
na organizowane w każdym gimnazjum zajęcia
dodatkowe. Z pewnością inwestowanie w młodego
człowieka jest celowe i zasadne.
Rozumieją też to sami uczniowie, którzy chętnie
podejmują naukę tego języka, mimo że jest to dla
nich dodatkowe obciążenie.

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy

W pokonanym polu zostawili wszystkie
drużyny, dlatego właśnie im przypadł „Puchar
Wójta”. Najlepszym bramkarzem turnieju został
Piotr Florek z SP w Jagielle. Bardzo skutecznym
piłkarzem okazał się Karol Jędruch z SP w Tryńczy.
Strzelił aż 15 bramek, zasłużył zatem na miano króla
strzelców. Nieprzeciętnym talentem piłkarskim
wyróżnił się Mateusz Wojtyna, również z SP
Tryńcza. Jemu przyznano koronę najlepszego
zawodnika.
Lekcja języka niemieckiego w Gorzycach

-Myślę już o swojej przyszłości. Wiem, że w szkole
średniej, do której się wybieram, jednym
z obowiązkowych przedmiotów jest język
niemiecki. Chciałabym już teraz zdobyć chociaż
podstawy tego języka, żeby w szkole
ponadgimnazjalnej było mi łatwiej. Zresztą dzisiaj
możemy podróżować po Europie, a bez znajomości
języka jest trudno poruszać się w obcym miejscu.
Znając język niemiecki, będę mogła porozumieć się
nie tylko w Niemczech, ale też w Austrii czy
Szwajcarii - opowiada Aneta Danak, uczennica
kl. III Gimnazjum w Tryńczy .
Teresa Wielgos

Kapitan drużyny Karol Jędruch odbiera puchar

A oto końcowe wyniki sportowej rywalizacji:
I miejsce – SP w Tryńczy; II miejsce – „Orzełek”
Przeworsk I; III miejsce - SP Gorzyce; IV miejsce –
SP Jagiełła; V miejsce – „Orzełek” Przeworsk II.
Przemysław Górski

Między Sanem a Wisłokiem
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UMIE POGODZIĆ SPORT Z NAUKĄ
Z Karolem Jędruchem - uczniem klasy IV Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy
rozmawia Teresa Wielgos

muszę poświęcać na nią dużo czasu. Lubię się
uczyć .Gram także na trąbce w orkiestrze dętej. Mam
wiele obowiązków, jednak staram się to wszystko
jakoś pogodzić. Wiem, że warto się uczyć i rozwijać
swoje zainteresowania.
Życzę Ci więc dalszego rozwijania umiejętności
piłkarskich oraz samych szóstek w szkole .

SZKOŁA , ALE JAKA?

-Podczas turnieju w halowej piłce nożnej , który
odbył się w dniu 20 marca br. w Zespole Szkół
w Tryńczy byłeś niezwykle skuteczny.

Szkoła Podstawowa w Ubieszynie w lokalnym
środowisku uchodzi za jedną z najlepszych.
Corocznie szkoła może poszczycić się wysokimi
wynikami na sprawdzianach zewnętrznych i wieloma
laureatami konkursów różnego typu. Dyrektor szkoły
i nauczyciele nie zadawalają się już osiągniętym
poziomem nauczania i wychowania, ale poszukują
coraz to nowych sposobów doskonalenia pracy swojej
szkoły .

- Tak! Udało mi się zdobyć aż 15 bramek. W tym
dniu miałem wyjątkowe szczęście .
Prawie każdy mój strzał trafiał w bramkę .Rzadko
zdarzało mi się spudłować . Myślę, że zdobycie tych
bramek, to jednak zasługa całego zespołu.
Przemyślane i celne podania kolegów, a ja tylko
zamieniałem na bramki .
- Skąd masz takie umiejętności strzeleckie ?
- Mój opiekun odkrył je dopiero niedawno.
Wcześniej grałem tylko na obronie .
Uważam ,że sprawdziłem się na pozycji napastnika.
Teraz właśnie chciałbym na niej grać .
- Jesteś młodym chłopcem. Od kiedy interesujesz
się piłką nożną ?
- W piłkę nożną ,tak jak każdy chłopak grałem już
w przedszkolu. Za moim domem jest boisko, na
którym kopię w piłkę razem z tatą i starszym bratem.
Każdą wolną chwilę
przeznaczam na zabawę
z piłką , a szczególnie lubię strzelać na bramkę.
Ja nie tylko sam gram w piłkę ,ale także lubię
oglądać mecze jako kibic.
- Wiem ,że masz jeszcze inne zainteresowania
i dobrze się uczysz. Jak to godzisz?
- Interesując się piłką, nie zaniedbuję obowiązków
szkolnych .W ostatnim semestrze miałem średnią
ocen 5,3.Nauka przychodzi mi łatwo, ale mimo to
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Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w Ubieszynie

Chciałoby się powiedzieć, że „Dobra szkoła,
to mądra szkoła”, mądra głównie mądrością swych
nauczycieli. W tym przeświadczeniu przystąpiono tu
do VIII edycji programu „Szkoła ucząca się”. Ma on
na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
upowszechnianie oceniania kształtującego
i wprowadzenie zasady „organizacji uczącej
się” .Program ten realizowany będzie przy
finansowym i merytorycznym wsparciu Fundacji
Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. W konsekwencji jego wdrożenie
pozwoli znacząco zmienić jakość nauczania
i oceniania uczniów w kierunku dalszego
reformowania oświaty. Pierwsze kroki w tym
względzie zostały już poczynione, a dyrektor szkoły
przeszedł szkolenie w Warszawie w zakresie istoty
tego przedsięwzięcia.
Teresa Wielgos
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NAGRODY ROZDANE
6 marca 2010r. w Prywatnym Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu odbyło się
rozdanie nagród laureatom XI Wojewódzkiego
Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce”.
W kategorii plastycznej sukcesy odnieśli uczniowie
Gimnazjum z Gniewczyny.

Piękną statuetkę wręczył mu Podkarpacki Kurator
Oświaty, Jacek Wojtas. Wszyscy nagrodzeni
i wyróżnieni uczniowie wykonai swoje prace pod
kierunkiem Marka Kozaka. Na koncercie laureatów,
oprócz zwycięzców i ich opiekuna ,obecni byli ks.
proboszcz Krzysztof Filip, dyrektor ZS
w Gniewczynie
Barbara Tytuła
oraz rodzice
wyróżnionych uczniów .
Również wójt Ryszard Jędruch docenił
prace artystów i pogratulował im sukcesu. Laureatowi
-Konradowi Kubrakowi wręczył pamiątkowy dyplom
i album. Listy gratulacyjne odebrali także rodzice
ucznia – Bernarda i Kazimierz Kubrak oraz jego
nauczyciel Marek Kozak .
Barbara Tytuła

AMATORSKI TEATR
W GNIEWCZYNIE
Laureaci z Gniewczyny ze swoimi opiekunami

Konkursowe jury przyznało: I miejsce -Konradowi
Kubrak, za pracę „W cieniu Twoich rąk”;
III miejsce - Michałowi Dałomis, za pracę
„Na współczującego czekałem, ale go nie było...”.
Nasi uczniowie otrzymali także trzy pierwsze
wyróżnienia : Katarzyna Pelc, za pracę „Wisi na
krzyżu, ból ponosi srogi nasz Zbawca drogi”;

Doskonałą grę aktorów- amatorów, piękne
stroje i kunszt artystyczny, iście jak z prawdziwego
teatru można było podziwiać 6 marca 2010r. na
scenie Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej. Wystawiono na niej spektakl teatralny pt.
„Żywot Świętobliwej Genowefy”.

Natalia Michalik, za pracę „Jest jeden obraz, który
wszystkie oczy więzi”; Dorota Dubas, za pracę „Jak
dobrze Twym dzieckiem być”.

Wykonawcy spektaklu z Chałupek Dębniańskich

Wójt Ryszard Jędruch wręcza nagrodę Konradowi Kubrakowi

Jury oceniało twórcze podejście do tematu,
jego interpretację oraz wartości estetyczne. Grand
Prix jury przyznało Konradowi Kubrakowi.

Przed publicznością zaprezentował się
amatorski
zespół
z Chałupek
Dębniańskich.
Widowisko wyreżyserowała Teodora Wojnarska.
Występujący na scenie aktorzy - amatorzy w sposób
profesjonalny odtworzyli swoje role. Sztuka spotkała
się z dużym uznaniem widzów.

Między Sanem a Wisłokiem
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„ SATYRA PRAWDĘ POWIE…”
W dniu 15 marca br. została otwarta kolejna
wystawa w galerii sztuki „ Pod Aniołem” im.
Stanisława Perykaszy w Tryńczy. Tym razem
zaprezentowaliśmy prace satyryczne pt. „Złota
Szpila”. Należy podkreślić, że dzieła te brały udział
w ogólnopolskich wystawach.

Partia ta zgromadziła już 2199 członków. Wśród nich
są znane postacie, m.in.: Tadeusz Drozda, Maria
Czubaszek, Krzysztof Daukszewicz, Krzysztof Skiba,
Stanisław Mikulski, Marian Opania, Jerzy Gruza,
Michał Ogórek, Edward Lutczyn, Artur Andrus,
Rafał Bryndal.

Marcin Borcz

UCZCILI ŚWIĘTO PAŃ

Goście z zainteresowaniem oglądali prace

Rysunki w swojej treści zawierają humorystyczne
i satyryczne odniesienia do współczesnej
rzeczywistości. Niejednokrotnie ukazują różne
postacie i sytuacje w „krzywym zwierciadle”. Ale
należy pamiętać, że zazwyczaj satyra mówi prawdę.

W Zespole Szkół w Gorzycach pamiętali o święcie
kobiet. Miło było patrzeć, jak chłopcy wręczają
kwiaty dziewczynom, a panowie paniom. Odbyła się
też okolicznościowa akademia, podczas której były
kwiaty dla kobiet, życzenia i wspaniała część
artystyczna, oczywiście o kobietach . Zresztą, cóż nie
robi się dla piękniejszej płci …

Informujemy, że wystawę można oglądać do połowy
kwietnia br.

Scena jak z „Romea i Julii”, tak powinno być przez cały rok

Tak piękna akademia nie mogłaby się odbyć bez
dużego zaangażowania koła teatralnego, które ją
przygotowało w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Moment wręczenia legitymacji

Miłym akcentem wernisażu było także wręczenie
wójtowi Ryszardowi Jędruchowi legitymacji Partii
Dobrego Humoru przez artystę – satyryka Henryka
Cebulę. Legitymacja tej partii jest dowodem na to,
że jej posiadacz ma duże poczucie humoru.
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Efekty jego pracy bezsprzecznie wskazują na to,
że w szkole jest wiele talentów artystycznych, które
właściwie rozwijane przynoszą nowe jakości w jej
życiu kulturalnym .
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Andrzej Swatek

BLIŻEJ CZYTELNIKA
Wraz z nowym rokiem filia biblioteki w Gorzycach
doczekała się tak potrzebnego remontu. Trwał on
przez pierwsze dwa tygodnie stycznia. Pracownicy
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Tryńczy
wykonali szereg prac, m.in. pomalowali wnętrza
i wymienili wykładziny podłogowe.
- Odnowione pomieszczenia z pewnością przyciągną
więcej czytelników. Już teraz można zauważyć
większe zainteresowanie biblioteką.

Pierwsze spotkanie zostało poświęcone nauce
przygotowania różnorodnych sałatek. Należy
wspomnieć również o konkursach organizowanych
przez bibliotekę. Od stycznia br. rozpoczęły się dwa
konkursy. Pierwszy, to coroczny konkurs
na „Najlepszego Czytelnika”, którego finał nastąpi
w czasie tegorocznych Dni Gminy Tryńcza. Z kolei
drugi konkurs nosi nazwę „Najlepszy Czytelnik
Miesiąca”. Aby wziąć udział w obydwu konkursach,
należy przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę
oraz ją przeczytać. W każdym miesiącu będą
wyłaniani czytelnicy z największą ilością
wypożyczonych woluminów. Pierwszymi laureatami
konkursu są: Styczeń: Tryńcza - Lucyna Myłek,
Gorzyce - Rafał Rubin, Ubieszyn - Aleksander
Grabowiec, Gniewczyna Łańcucka - Anna Kukulska.
Luty: Tryńcza - Janina Gajda, Gorzyce - Janina
Dałomis, Ubieszyn - Agata Ochab, Gniewczyna
Łańcucka - Diana Słysz.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy
naszych mieszkańców do korzystania ze zbiorów
bibliotecznych oraz do wzięcia udziału
w organizowanych przez nas konkursach.

Dzieci w Głogowcu chętnie uczestniczyły w zajęciach wokalnych

Przychodzą tu nie tylko tzw. stali czytelnicy, ale
także ci, których dawno tu nie widziano – twierdzi
Maria Strama, kierownik filii.
W odnowionej bibliotece odbywają się już cykliczne
spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”. Jedno z nich zostało
poświęcone czytaniu legend i baśni. Dzieci
poznawały legendy nie tylko związane z naszym
regionem. Spotkania literackie łączymy często
zajęciami plastycznymi.

Małgorzata Drzystek

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
W BIBLIOTEKACH
Palmy wielkanocne są symbolem Niedzieli
Palmowej, obchodzonej w kościele na pamiątkę
wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Piękne palmy wykonane przez dzieci
Zajęcie biblioteczne w Gorzycach

Z kolei biblioteka w Ubieszynie zorganizowała
zajęcia kulinarne dla najmłodszych.

Tradycyjne palmy wielkanocne wykonywano
z gałązek wierzby, malin i porzeczek. Według
tradycji, ścinano je w Popielec i przechowywano
w naczyniu z wodą tak, aby puściły pąki właśnie
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w Niedzielę Palmową. Do palm wplatano również
bukszpan, barwinek, borówkę, cis i widłak.
Aby zachować
tradycję
wyrabiania
palm
wielkanocnych oraz innych zwyczajów związanych
z nadchodzącymi świętami, pracownicy biblioteki
zorganizowali zajęcia rękodzielnicze w punktach
w Wólce Małkowej i w Wólce Ogryzkowej. Dzieci
i młodzież pod okiem Marii Janas poznawała dawne
zwyczaje wielkanocne i uczyła się robić palmy.
W tym roku palmy wykonywano z bazi, gałązek
zieleniny i bibuły. Najpiękniejsze zostały
nagrodzone.
Agnieszka Orłowska

CZY BĘDZIE ARCYMISTRZEM?
Gra w szachy wymaga od zawodnika wyjątkowej
inteligencji ,zdolności przewidywania , koncentracji
uwagi i samodyscypliny. Takie cechy ma bez
wątpienia Hubert Kalin-uczeń klasy V Zespołu
Szkół w Gorzycach , który od dwóch lat
z powodzeniem startuje w zawodach szachowych .

stanowią jedną z najliczniejszych grup sportowców
(drugą po piłkarzach). Aktywnie
grających
zawodników jest tutaj 1784.
Andrzej Swatek

SIATKARSKIE RYWALIZACJE
W dniu 25 lutego w hali widowiskowo-sportowej
w Tryńczy odbył się II turniej piłki siatkowej,
zorganizowany
przez
Gminną
Bibliotekę.
Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn, które w drodze
losowania podzielono na dwie grupy. W grupie
„A” znalazły się drużyny z Tryńczy, Dębna,
Gniewczyny i z Adamówki. Natomiast w grupie „B”
AZS Jarosław, „Pokerzyści” z Gniewczyny, zespoły
z Wólki Małkowej i Gorzyc. Mecze w grupach
odbyły się systemem „każdy z każdym”, do dwóch
wygranych setów.

Zawodnicy po zakończeniu turnieju siatkarskiego

Hubert Kalin ze swoja mamą oraz arcymistrzem Pawłem Czarnotą

W tym roku zdobył III miejsce w turnieju
szachowym w Leżajsku, takie samo w turnieju
w Przeworsku, a podczas tegorocznych
ferii
II miejsce w powiecie w kategorii juniorów
młodszych. Zakwalifikował się także na wojewódzki
turniej szachowy, który odbędzie się w połowie
kwietnia w Rzeszowie. Za swoje największe
doświadczenie szachowe uważa udział w symultanie
szachowej z arcymistrzem Pawłem Czarnotą.
Z jednej strony podziwia jego umiejętności,
a z drugiej chciałby pójść w jego ślady. Być może
na Podkarpaciu już w niedalekiej przyszłości narodzi
się pierwszy arcymistrz szachowy .Nie będzie
to łatwe, gdyż szachiści w naszym województwie
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Po rozegraniu meczów grupowych przyszedł czas
na półfinały. Były one bardzo zacięte. Najwięcej
emocji dostarczył finał. Podobnie jak przed rokiem,
najlepsza i bezkonkurencyjna okazała się drużyna
„Fenix” z Adamówki. Pokonała ona w dwóch setach
drużynę AZS-u z Jarosławia 25:16 i 25:22. Z kolei
trzecie miejsce zajęła reprezentacja Dębna, która
zwyciężyła 2:0 „Pokerzystów” z Gniewczyny
w setach 25:18 i 26:24.
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Marcin Borcz

SPORTOWCY NA MEDAL
Niewątpliwie podsumowanie sportowego
roku 2008/2009 zorganizowane przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku
przyniosło wiele powodów do zadowolenia dla
nauczycieli wychowania fizycznego. Za szczególne
osiągnięcia w krzewieniu idei sportu wśród dzieci
i młodzieży
szkolnej
zostali wyróżnieni:
Wojciech Gujda, Ryszard Ruchała i Józef Ciurko,
a także Zofia Misiło ,Marek Kozak i Bartosz Lasek.
Każdy z nich „wychował” wielu sportowców, którzy
zdobywali medale
na zawodach powiatowych
i wojewódzkich. Podopieczni Wojciecha Gujdy
wywalczyli I miejsce w rozgrywkach powiatowych
w piłce koszykowej, ręcznej, w czwórboju
lekkoatletycznym i w sztafetowych biegach
przełajowych.

„GÓRAL” NAJLEPSZY
Zakończenie rozgrywek Ligi Halowej Piłki
Nożnej- Tryńcza 2009/2010 miało miejsce w dniu
1 lutego br. W turnieju wzięło udział 16 zespołów
z województwa podkarpackiego. Podzielono ich
na dwie grupy, w których grano systemem
pucharowym. Turniej trwał od 6 grudnia 2009r.
do 7 lutego 2010r.

Puchar dla „Górala”

Sportowe talenty z Gniewczyny

Natomiast drużyna koszykówki dziewcząt
prowadzona przez Józefa Ciurko nie miała sobie
równych podczas Powiatowej Gimnazjady.
Sportowcy z Gorzyc prowadzeni przez Ryszarda
Ruchałę
odnieśli z kolei znaczące sukcesy
na zawodach powiatowych i wojewódzkich, głównie
w lekkiej atletyce. Za szczególnie wartościowe
sukcesy należy uznać zajęcie I miejsca przez Eryka
Flaka w biegu na 300m i takiego samego przez
sztafetę dziewcząt 4x100m w zawodach
wojewódzkich. Ponadto drużyna halowej piłki
nożnej prowadzona przez Ryszarda Ruchałę zdobyła
I miejsce w powiecie, co było największą
niespodzianką in plus w całym katalogu jego
sukcesów. Bez wątpienia osiągnięcia te nie byłyby
możliwe bez autentycznej pasji nauczycieli
wychowania
fizycznego, ich zaangażowania
i umiejęt ności „odkr ywani a” tal entów
sportowych .Przyczyniła się do tego zapewne
doskonała
baza sportowa w gminie.

Przez dziewięć tygodni byliśmy świadkami
piłkarskich zmagań. Rozgrywane spotkania stały
na wysokim poziomie i przebiegały w duchu „fair
play”. Zatem sędziowie nie mieli za dużo pracy.
Należy także podkreślić, że w tym roku był
wyjątkowo kulturalny doping licznie zgromadzonych
na trybunach kibiców, zarówno młodych, jak
i starszych. Mamy nadzieję, że w kolejnych
rozgrywkach nie będzie inaczej.

Najlepsza drużyna turnieju „Góral Winna Góra”

W klasyfikacji końcowej najlepszą drużyną
turnieju okazała się kadra „Górala Winna Góra”
z Przemyśla.

Teresa Wielgos
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Drużyna ta w meczu finałowym, po dogrywce
pokonała „Stal Systems” Wólka Pełkińska. Mecz był
wyrównany i dostarczył wielu emocji.
Podczas ceremonii zakończenia turnieju
organizatorzy nagrodzili drużyny pucharami,
dyplomami oraz sprzętem sportowym. Ponadto
przyznano indywidualne wyróżnienia. Najlepszym
bramkarzem Ligi został Grzegorz Śmiglarski
(„Wisłoczanka” Tryńcza Seniorzy), zaś korona króla
strzelców przypadła zdobywcy 31 bramek –
Krzysztofowi Pietluchowi ("Oldbojs Marko"
Gorzyce).
Przemysław Górski

ANIMATORZY ROZPOCZĘLI PRACĘ
Od marca do listopada br. na boiskach
ORLIK 2012 w Gorzycach oraz w Tryńczy
prowadzone będą różnorodne zajęcia sportowe. Ich
organizatorami są animatorzy , którzy opracowali
ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla uczniów
naszych szkół, jak i młodzieży starszej.

ROCZNIK 1991 STAWIŁ SIĘ
DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Stosownie do obowiązujących przepisów,
w dniach od 8 lutego do 16 marca 2010r.
przeprowadzona została na terenie powiatu
przeworskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn
rocznika 1991, roczników starszych i kobiet.
W wyznaczonym dla Gminy Tryńcza terminie
5 i 8 marca zgłosiło się 64 mężczyzn, natomiast
w dniu 15 marca - 2 kobiety.
Podlegającym
kwalifikacji została założona ewidencja wojskowa, po
badaniach lekarskich otrzymali orzeczenia o stanie
zdrowia. Zdecydowana większość mężczyzn – bo aż
90% - otrzymało najwyższą kategorię zdrowia „A”.
Wstępną deklarację pracy w wojsku, jak
również chęć kontynuowania nauki na uczelniach
wojskowych wyraziło wiele osób.
Osiemnastu
młodym mężczyznom z naszej gminy wojsko kojarzy
się ze stabilną i ciekawą pracą. Natomiast szesnastu
zadeklarowało wstępnie służbę w wojskach
lądowych, a dwóch w marynarce wojennej. Pozostali
nie byli zainteresowani pracą w wojsku.
Są zadowoleni z przeniesienia do rezerwy.

Aleksander Kornafel

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
ogłasza konkurs na najładniejszą zagrodę w naszej
gminie. Jego celem jest poprawa warunków
estetycznych i higienicznych zagród wiejskich,
popularyzacja
prz ykładów
pięknego
zagospodarowania obejść, aktywizacja społeczności
wiejskiej oraz pobudzanie inicjat yw
proekologicznych.

Karolina Jakubiec animatorka zajęć sportowych

W
Gorzycach zajęcia prowadzi Karolina
Jakubiec ,natomiast w Tryńczy Józef Ciurko .
Działalność ta jest realizacją projektu „Animator
Sportu-Moje Boisko Orlik 2012”. Zapraszamy
miłośników sportu do udziału w zajęciach .
Teresa Wielgos

Mieszkańców zainteresowanych konkursem prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go pod adres: TCK 37-204 Tryńcza 127
lub e-mailem promocja@tryncza.itl.pl . Szczegółowe
informacje dotyczące konkursu udzielane są pod
numerem telefonu (16) 642 11 24. Na stronie
internetowej gminy znajdują się formularze oraz
regulamin konkursu (www.tryncza.itl.pl). Zgłoszenia
przyjmujemy do 16 lipca 2010r.
Przemysław Górski
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PIŁKARSKA WIOSNA
Po półrocznej przerwie na stadiony wracają
piłkarze A klasy - grupy przeworskiej. Runda
wiosenna zapowiada się arcyciekawie.

„Zorza” Jagiełła uzbierała 11 punktów i zajmuje
przedostatnią pozycję. Sytuację tę tak komentuje
prezes klubu Grzegorz Drzystek: „To był wypadek
przy pracy. Na wiosnę będzie o wiele lepiej”. Okres
zimowy był bardzo długi, lecz klubom nie
przeszkodził w przygotowaniu się do sezonu.
Trenerzy zapowiadają, że bardzo dobrze został
przepracowany okres przygotowawczy do rundy
wiosennej.

Mecz otwierający rundę wiosenną. „Huragan” Gniewczyna zmaga się
z WKS Majdan Sieniawski

W czołówce tabeli znajdują się trzy drużyny
z naszej gminy, które mogą walczyć o awans do
grupy okręgowej. Najwyższe szanse do osiągnięcia
tych celów ma „Huragan” Gniewczyna, który
zgromadził w rundzie jesiennej 32 punkty i jest
liderem rozgrywek. Drugie miejsce wywalczyła
„Wisłoczanka” Tryńcza z dorobkiem 22 punktów a
zaraz za nią uplasował się „San” Gorzyce
z 21 punktami.

„Wisłoczanka” Tryńcza walczy z „Gacovią” Gać

Teraz tylko zostało zaprosić wszystkich
fanów piłki nożnej na nasze stadiony do gorącego
dopingu piłkarzy.
Przemysław Górski

Tabela wyników po pierwszej kolejce rundy wiosennej.
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

1.

Nazwa pokarmów święconych w kościele w Wielką Sobotę.

2.

W Wielkanocny Poniedziałek nie może jej zabraknąć.

3.

Zabieramy ją na liturgię Wielkiej Soboty.

4.

Pańska, czytana w Wielki Piątek.

5.

Paschalne, święte trzy dni ( przed Wielkanocą), na które składają się Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

6.

Pierwotna nazwa Świąt Wielkanocnych.

7.

Czas pokuty przygotowujący do godnego przeżycia Wielkanocy.

8.

Ozdobiona okolicznościowo kaplica lub ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu od mszy w Wielki
Czwartek do liturgii Wielkiego Piątku.

9.

Symbol tryumfu i zwycięstwa, najczęściej występuje z chorągiewką.

10. Niedziela ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
11. Pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
12. Jajo zdobione różnymi technikami .
13. Ciasto kuchni polskiej pieczone w okresie Wielkanocy.
14. Niezbędne w koszyczku wielkanocnym, symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią, jest dowodem odradzającego się życia.
15. Śmigus-…
16. Nabożeństwo wielkopostne polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do
grobu.
17. Sieje się ją, aby wyrosła na Wielkanoc.
18. Pokonał śmierć.
Litery czytane pionowe w wytłuszczonych kratkach utworzą hasło krzyżówki.
WPISZ HASŁO……………………………………………………………………………………………………………………
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