W OSTATNICH LATACH W NASZEJ GMINIE ZASZŁO WIELE
POZYTYWNYCH ZMIAN
z wójtem gminy Ryszardem Jędruchem rozmawia zespół redakcyjny
- Panie Wójcie! Przejeżdżając przez gminę
trudno nie zauważyć ogromu inwestycji, które
zostały tu zrealizowane. Ale też obecnie widać
ekipy remontowo-budowlane, które wykonują
różne prace .Jak ocenia Pan ostatnie lata, co
w nich osiągnęła gmina Tryńcza i jakie zadania
udało się zrealizować?
-Uważam ,iż ostatnie lata były dla naszej gminy
bardzo udane, szczególnie jeśli chodzi o realizację
inwestycji mających kluczowe znaczenie dla
społeczności lokalnej .Rzeczywiście, każdego roku
znaczną część budżetu przeznaczamy na inwestycje,
które mają istotny wpływ na dynamiczny rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej naszych
miejscowości . Wspólnie z Radą Gminy w ostatnich
latach jako priorytetowe przyjęliśmy do realizacji
zadania inwestycyjne z zakresu
ochrony
środowiska, uporządkowania gospodarki wodnościekowej, poprawy stanu bazy oświatowej,
sportowej, kulturalnej czy też zadania związane
z infrastrukturą drogową .
W naszej rozmowie nie jest możliwe
szczegółowe
przedstawienie
wszystkich
podjętych i zrealizowanych bądź będących
aktualnie w realizacji zadań. Wymienię tylko
najważniejsze przedsięwzięcia . Bardzo
potrzebna i zarazem najbardziej kosztowna
była
budowa
sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach Gorzyce i Jagiełła. Inwestycja
ta o wartości ponad 8 mln zł zrealizowana
została
w ramach programu ZPORR.
Kolejnym ważnym zadaniem ,które udało się
nam zrealizować
była budowa hali
widowiskowo- sportowej w Tryńczy oraz oddanie
do użytku dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
w Tryńczy i Gorzycach. Mamy więc już znaczne
osiągnięcia ,jeśli chodzi o gminną bazę sportową.
Chcę jeszcze dodać ,iż obecnie zakończyła się
modernizacja stadionu sportowego w Gniewczynie
Trynieckiej , natomiast niedługo dobiegną końca
prace
związane z adaptacją pomieszczeń
po kotłowni na salę gimnastyczną przy szkole
w Jagielle. Ale na tym nie koniec, bo rozstrzygnięty
już został przetarg na budowę hali sportowej przy
szkole w Gorzycach .
Wspomnę jeszcze, że zdecydowanie poprawiła się
funkcjonalność naszych stadionów sportowych,
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ponieważ oprócz bieżących remontów wykonane
zostało ich oświetlenie ,tj. w Gorzycach, Jagielle
i Tryńczy. Oprócz tego zrealizowaliśmy wiele innych
zadań. Zostały wykonane remonty i modernizacje
domów kultury oraz budynków OSP w Głogowcu,
Gniewczynie Trynieckiej, Gniewczynie Łańcuckiej,
Gorzycach, Jagielle , Ubieszynie, Tryńczy czy też
w Wólce Ogryzkowej i Wólce Małkowej.
W ostatnich latach, w wyniku przeprowadzonych
remontów diametralnie poprawiła się estetyka
i funkcjonalność naszych szkół. Kolejny już rok
przeznaczamy własne środki na dalszy rozwój
infrastruktury drogowej.
Zaangażowaliśmy się w przebudowę i remonty dróg
powiatowych .Efekty są już widoczne praktycznie w
każdej miejscowości. Pewnym osiągnięciem jest
również to, że nastąpiła znaczna poprawa stanu dróg
gminnych i dojazdowych.

- Mówiąc o drogach, nie wspomina Pan
o chodnikach dla pieszych, a przecież
obserwujemy, że z roku na rok jest ich w naszej
gminie coraz więcej.
-Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców
gminy ,w tym szczególnie dzieci jest dla mnie
zadaniem priorytetowym. Chcę podkreślić, że w tym
zakresie
mamy
już
istotne
osiągnięcia.
Wybudowaliśmy odcinki chodników w Tryńczy,
Gorzycach, Ubieszynie, Gniewczynie Łańcuckiej,
Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej oraz Jagielle.
W przyszłości chcemy zrealizować jeszcze więcej
tego rodzaju zadań , bo jak powiedziałem jest to dla
mnie ważna sfera .
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- Tak duży zakres inwestycji wymagał znacznych
nakładów finansowych. Skąd gmina znajdowała
środki na te cele?
Wykonane inwestycje rzeczywiście były bardzo
kosztowne , ale uważam, że jednak konieczne do
realizacji . Corocznie na inwestycje przeznaczamy
ok.40%
ogólnych
wydatków
budżetowych.
W pierwszej kolejności podejmujemy do realizacji te
zadania, na które możemy pozyskać dofinansowanie
zewnętrzne. Otrzymujemy pomoc finansową
z budżetu państwa, od marszałka województwa,
urzędu wojewódzkiego. Jednak najwięcej środków
pozyskaliśmy z tak zwanych programów unijnych.
Ale realizacja tych programów nakłada obowiązek
zapewnienia wkładu własnego. Dlatego też na te cele
przeznaczamy środki z budżetu gminy bądź
korzystamy z preferencyjnych kredytów. Dodam,
że otrzymanie dofinansowania wymaga ogromnej
pracy nad przygotowaniem i opracowaniem dobrych
wniosków. Mam satysfakcję , bo nasza skuteczność
w tym zakresie jest bardzo wysoka. Bardzo dobrze
układa mi się współpraca z Zarządem Województwa
Podkarpackiego,
a
przede
wszystkim
z wicemarszałkiem Kazimierzem Ziobro. Zawsze
mogę liczyć na ich wsparcie w pozyskiwaniu
środków
zewnętrznych.
Wszystkim,
którzy
są przychylni naszej gminie serdecznie dziękuję.
-Wiemy, że
wymierny rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny gminy zaowocował
przyznaniem jej wielu nagród i wyróżnień.
Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom jakie
to nagrody?
-Nasze wysiłki, jakie codziennie wkładamy
w realizację postawionych sobie celów zostały
zauważone nie tylko w województwie, ale także
w skali kraju. Jesteśmy trzykrotnym laureatem
konkursu „Gmina Fair Play- Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji ” .Nagrody te otrzymaliśmy
za konsekwencję i determinację w dążeniu
do osiągania celów rozwojowych gminy oraz
za sukcesy w przyciąganiu nowych inwestycji.
W rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia”
zdobyliśmy miano lidera w kategorii „Inwestor
Roku ”. Tu brano pod uwagę wartość udziału
nakładów inwestycyjnych w dochodach ogółem oraz
różnorodność i atrakcyjność zrealizowanych
inwestycji. Niewątpliwie osiągnięte sukcesy
mobilizują nas do dalszych
konsekwentnych
działań . Cieszę się ,że pełna zaangażowania praca
samorządu gminnego przynosi efekty, z których
wszyscy możemy być dumni.

- Czy może Pan coś powiedzieć na temat innych
przedsięwzięć podejmowanych w naszej gminie?
-Ostatni kwartał w dziejach Polski zapisał się
tragicznie .Miała miejsce niewyobrażalna tragedia
pod Smoleńskiem, potem przyszła powódź.
Wydarzenia te nie przeszły bez echa w naszej gminie.
Wymiar patriotyczny miała uroczystość posadzenia
96
dębów
w
trynieckim
parku.
Także
w naszych szkołach posadzono ”Dęby Pamięci” ofiar
w Katyniu. Nasi strażacy zostali oddelegowani do
walki z powodzią w rejonie Mielca, Tarnobrzega
i Sandomierza. Zorganizowaliśmy akcję zbierania
darów dla rejonów dotkniętych powodzią. Tą drogą
dziękuję dh strażakom i ludziom dobrej woli za
aktywne włączenie się w niesienie
pomocy
powodzianom.
-Zaczynają się wakacje i
to dla gminy czas bezczynności?

urlopy.

Czy

Gmina nie może zwolnić tempa w swoim rozwoju.
W okresie wakacyjnym kontynuowane będą prace
remontowe
w szkole w Jagielle, rozpocznie się budowa sali
gimnastycznej w Gorzycach, będą powstawać nowe
odcinki chodników, będzie modernizowana remiza
OSP w Tryńczy.
Ponadto planuje się naprawę nawierzchni kolejnych
odcinków róg powiatowych i gminnych. Nie
zwolnimy także tempa w pozyskiwaniu środków
unijnych na różne cele.
W tym czasie będziemy też realizować tzw.
„projekty
miękkie”,
które
są
związane
z
międzynarodową
wymianą
kulturalną,
kultywowaniem tradycji i obyczajów, ochroną
dziedzictwa narodowego czy też ze sportem
i rekreacją. Dlatego też nie zabraknie gminnych
imprez i uroczystości. Mimo wakacji będziemy
skutecznie realizować zaplanowane zadania.
A wszystkim, którzy będą wypoczywać podczas
wakacji i urlopów życzę samych pogodnych dni,
wielu wrażeń i niczym nie zmąconego relaksu.
Gratulujemy tych wszystkich osiągnięć. Efekty
pracy Pana, radnych, urzędników oraz innych
działaczy samorządowych, to zdecydowana
poprawa życia naszej gminnej społeczności .
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych
sukcesów w pracy samorządowej !

Między Sanem a Wisłokiem
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DWADZIEŚCIA LAT SAMORZĄDU
W dniu 9 czerwca br. odbyła się w gminie
Tryńcza, zorganizowana przez wójta uroczystość
poświęcona obchodom XX-lecia działalności
samorządu gminnego.

W uroczystości udział wzięli również
zaproszeni goście: m. in. poseł Mieczysław Golba,
wicemarszałek
województwa
podkarpackiego
Kazimierz Ziobro, wójt gminy Leżajsk Mieczysław
Tołpa, wicestarosta leżajski Józef Majkut oraz
burmistrz Nowej Sarzyny Robert Gnatek.

Uczestnicy uroczystości podczas oglądania prezentacji
podsumowującej dorobek 20-lecia samorządu

W spotkaniu udział wzięli działacze samorządowi,
radni, sołtysi wsi oraz czynni i emerytowani
pracownicy samorządowi. Jubileusz ten był okazją
do podsumowania i oceny dokonań gminy w latach
1990-2010. Prezentacja dorobku zobrazowała nasze
osiągnięcia w różnych sferach. Wszyscy, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju
gminy otrzymali pisemne podziękowania oraz
okolicznościowe medale.

Wyrazy uznania za 20 letni dorobek samorządu gminy Tryńcza

W swoich wystąpieniach podkreślili wymierne
efekty dotychczasowej pracy samorządowej w wielu
obszarach. Docenili
aktywność, kreatywność
i przedsiębiorczość wójta Ryszarda Jędrucha, radnych
gminy i pracowników urzędu w pracy dla dobra
wspólnoty gminnej.
Michał Turek

INWESTUJEMY W DROGI POWIATOWE
W ostatnich latach możemy zauważyć
znaczny postęp w remontach i przebudowach dróg
położonych na terenach naszej gminy, w dużym
stopniu przy współpracy z innymi jednostkami.
W dniu 14 czerwca br. w Tryńczy dokonano
uroczystego otwarcia dróg powiatowych Tryńcza –
Ubieszyn oraz Zawisłocze Trynieckie – Chodaczów,
które wchodzą w skład projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł
Zbigniew Rynasiewicz, Marszałek Województwa
Podkarpackiego - Zygmunt Cholewiński, Radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Stanisław
Bartnik, Starosta Powiatu Leżajskiego- Robert
Żołynia, Wicestarosta Powiatu Leżajskiego - Józef
Majkut, Starosta Powiatu Przeworskiego - Zbigniew
Kiszka, Wójt Gminy Grodzisko Dolne - Jacek
Chmura, Wójt Gminy Tryńcza - Ryszard Jędruch,
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wykonawca projektu - Janusz Sieradzki oraz inżynier
kontraktu - Tadeusz Winiarski. Poświęcenia drogi
dokonał ks. Roman Trzeciak.

Ks. Roman Trzeciak święci nową drogę

Projekt realizowało Starostwo Powiatowe
w Leżajsku, partnerem

Między Sanem a Wisłokiem

projektu było Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
a Gmina Tryńcza współfinansowała inwestycje
w kwocie 650 733 zł.

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
złożony przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku.
Gmina Tryńcza przekazała 848 tys. zł jako
dofinansowanie remontu tej
drogi. W chwili obecnej trwa
opracowanie projektu, gdzie
również ma swój finansowy
udział
nasz
samorząd
w wysokości 84 tys. zł.
Udzielono
także
pomocy
finansowej na nakładki na
drogach powiatowych:
Tryńcza – Głogowiec, Tryńcza
– Wólka Małkowa oraz
Gorzyce – Żurawiec w kwocie
417 234 zł.

Realizacja przebudowy dróg
pozwoli znacznie skrócić czas
potrzebny na przejazd tymi
odcinkami, natomiast brak
ubytków w jezdni przyczyni
Zygmunt Cholewiński - marszałek Województwa Podkarpackiego dokonuje przecięcia wstęgi
się do poprawy płynności jazdy
Ponadto, pozytywnie rozpatrzony został oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu
wniosek o przebudowę ciągu dróg powiatowych drogowego.
Gniewczyna – Gorzyce, Gniewczyna – Świętoniowa,
Łukasz Gurak
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

STWARZAMY CORAZ LEPSZE WARUNKI
W celu rozwoju bazy oraz poprawy estetyki
obiektów publicznych w naszej gminie, zostało
zakupione wyposażenie wiejskich domów kultury w
Gniewczynie Trynieckiej oraz Gorzycach. Nowy
sprzęt, w tym m.in.: stoły, krzesła, szafki w dużym
stopniu wpłyną na wygląd i funkcjonalność

wyposażenia do WDK Jagiełła, Tryńcza, Wólka
Małkowa i Ogryzkowa. Planowany remont
obejmować będzie m.in. malowanie, szpachlowanie,
a wśród wyposażenia znajdą się stoły, krzesła , tablice
informacyjne oraz inne niezbędne sprzęty potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania tych obiektów .

WDK w Gniewczynie po zmianach
Kuchnia KGW w Gorzycach w całej okazałości

budynków. W ramach projektu zakupiono także
sprzęt nagłaśniający na potrzeby Trynieckiego
Centrum Kultury. Projekt został współfinansowany z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ponadto
został złożony wniosek na remont i zakup

Zadowolenia nie kryją działaczki kół gospodyń
wiejskich, które prężnie działają na terenie naszej
gminy, a nowe wyposażenie z pewnością ułatwi
organizowanie
przyjęć
i
okolicznościowych
uroczystości - mówi Daniel Misiło, radny z Gorzyc.

Między Sanem a Wisłokiem

Łukasz Gurak
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GRAMY FAIR
Nasza gmina trzykrotnie zdobyła tytuł
i certyfikat "Gmina Fair Play". Tytuł ten to nie tylko
świadectwo profesjonalnej obsługi inwestorów, ale
także rekomendacja struktur samorządowych jako
wiarygodnych partnerów biznesu.
Jednym
z ważniejszych elementów procesu weryfikacyjnego
konkursu jest audyt - zewnętrzna i niezależna ocena
pracy całego urzędu.

Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Certyfikat
ten
wzmacnia
pozytywny
wizerunek gminy, zachęca inwestorów do działania
na naszym terenie. Niesie to ze sobą wiele korzyści,
jak chociażby nowe miejsca pracy. Bez wątpienia,
tego typu wyróżnienia bardzo dobrze prognozują na
przyszłość. Warto zatem walczyć o utrzymanie
prestiżowych
tytułów,
świadczących
o nowoczesności i postępowości.
Michał Turek

RUSZA BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ
Dnia 13 lipca 2010 r. podpisana została
umowa na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem
do budynku Zespołu Szkół w Gorzycach..

Audytor podczas rozmowy z pracownikami UG

13 lipca br. ocenie audytora konkursu
Janusza Byrtusa poddany został Urząd Gminy
Tryńcza. Odbyły się dwa spotkania.Pierwsze
z pracownikami urzędu ,które dotyczyło inwestycji,
ich
rejestru
i
terminowości
wybranych
przedsięwzięć. Drugie spotkanie miało na celu
zapoznanie się z klimatem inwestycyjnym w gminie.
W związku z tym zaproszono na nie przedstawicieli
dostawców mediów, prywatnych inwestorów oraz
osoby reprezentujące infrastrukturę biznesu. Ponadto
wizytacji poddano kilka obecnie realizowanych
inwestycji. Gmina Tryńcza otrzymała ocenę
pozytywną, w związku z tym po raz czwarty
możemy szczycić się tytułem "Gmina Fair Play"-

Umowa już podpisana

Wykonawcą
zadania
jest
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe INTEGRAL z Rzeszowa.
Ze strony zamawiającego umowę podpisali wójt
gminy Tryńcza Pan Ryszard Jędruch, przy
kontrasygnacie skarbnik gminy Pani Władysławy
Rzeczyca. Na uroczystym podpisaniu umowy obecni
byli również: radni Rady Gminy - Leszek Flak
i Daniel Misiło, dyrektor ZOSiP – Teresa Wielgos,
dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach – Andrzej
Swatek, inspektor nadzoru – Kazimierz Kutowicz
oraz sołtys wsi Gorzyce – Zbigniew Ficek.
Wykonawca przejął już plac budowy, a prace
nadzorować będzie Grupa Inwestor z Rzeszowa.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 435 102 zł.

Audytor diagnozuje przestrzeganie przez gmine zasady fair play
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STAWIAMY NA SPORT
Gmina Tryńcza stawia na rozwój sportu poprzez
realizację licznych inwestycji zmierzających do
rozbudowy bazy sportowej. Nowo powstające
obiekty w znacznym stopniu przyczynią się do
podniesienia sprawności fizycznej i rozwoju
zainteresowań sportowych naszych mieszkańców.

Handlowe „Integral” z Rzeszowa, z którym
współpracujemy od kilku lat. W ramach
zadania ,prócz sali wybudowany zostanie łącznik,
zaplecze socjalne, kotłownia i dwie sale korekcyjne.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
przypada na koniec 2012 roku.

Drużyna
piłkarska
z Gniewczyny doczekała się finału
remontu swojej bazy sportowej: –
Zawodnicy i kibice nie kryją
zadowolenia z nowego wizerunku
stadionu. Zwłaszcza, że odnowiony
obiekt idzie w parze z naszym
awansem do klasy okręgowej – mówi
Łukasz
Gurak, zawodnik
LKS
„Huragan”.
Ruszyły
również
prace
w Jagielle mające na celu dokończenie
przebudowy starej kotłowni węglowej
na salę gimnastyczną. Na istniejącym
placu zabaw w budowie jest już boisko
wielofunkcyjne
z
nawierzchnią
tartanową: - Cieszymy się, że
zauważono potrzeby naszej młodzieży. Mamy wielu
uzdolnionych sportowców a nowa obiekty sportowe
pozwolą im rozwijać swoje umiejętności – mówi
Andrzej Ruchała, dyrektor Szkoły Podstawowej

Prace modernizacyjne na stadionie „Huraganu”

Nowe obiekty sportowe diametralnie zmienią
warunki do uprawiania sportu i rozwiążą wiele
problemów z przeprowadzaniem zajęć z wychowania
fizycznego, szczególnie w Gorzycach i Jagielle.
Katarzyna Wielgos

REMONT REMIZY ROZPOCZĘTY
Strażacy z OSP w Tryńczy w końcu doczekali
się remontu swojej remizy. Wykonawca przebudowy
wyłoniony został końcem kwietnia br., a już widać
jak postępują prace na obiekcie.
Dzięki wykonaniu niezbędnych robót
remontowych, ziemnych i budowlanych budynek
stanie się bardziej funkcjonalny. Wykonanie zjazdu,
nowej elewacji oraz dachu wielospadowego poprawi
jego wygląd estetyczny.

Prace remontowe w szkole w Jagielle

w Jagielle. Na realizację inwestycji za
pośrednictwem
Lokalnej
Grupy
Działania
złożyliśmy wniosek w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. W chwili obecnej jest on na etapie
oceny merytorycznej.
Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę
sali gimnastycznej w Gorzycach. Wykonawcą
zadania będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Ponadto na całym budynku wykonane
zostanie ocieplenie oraz wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa.
- Remont usprawni działania podejmowane
przez naszą sekcję ratowniczo - gaśniczą. Stworzy
odpowiednie warunki garażowania nowoczesnego
samochodu pożarniczego – komentuje Tadeusz
Jakubiec, komendant OSP w Tryńczy.

Między Sanem a Wisłokiem
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Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa, gdyby
nie pozyskane środki zewnętrzne. Na realizację
projektu otrzymamy dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2012.

podłączenia
się
jednorodzinnych.

nowe

osiedle

domów

Wartość wykonanej inwestycji opiewa
na kwotę 362 404 zł. Na budowę kanalizacji gmina
pozyskała dofinansowanie z programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
Łukasz Gurak

PRZYBYWA CHODNIKÓW
Gmina Tryńcza systematycznie podejmuje
wszelkie możliwe działania, których celem jest
poprawa infrastruktury oraz bezpieczeństwa na
drogach.
Remiza OSP w Tryńczy zmienia swoje oblicze

Cieszy fakt, że strażacy z OSP Tryńcza będą teraz
mieli lepsze warunki dla swojej działalności.
Katarzyna Wielgos

KANALIZACJA „POD LASEM”
NA FINISZU
Gmina Tryńcza jako jedna z nielicznych na
Podkarpaciu
może
pochwalić
się
dobrze
rozbudowaną siecią kanalizacyjną.

Nowy chodnik w Tryńczy

Warunki kolejnego porozumienia z Powiatem
Przeworskim pozwoliły na zrealizowanie na terenie
gminy trzech odcinków chodnika dla pieszych.
Gmina we własnym zakresie zrealizowała chodnik
wzdłuż drogi Tryńcza – Ubieszyn, natomiast po
stronie powiatu leżało wykonanie ciągu pieszego
w Gniewczynie Łańcuckiej - od mostu do WDK oraz
w Jagielle - od szkoły do placu zabaw.
W bieżącym roku zakończony został również
chodnik od Wólki Ogryzkowej w kierunku Gorzyc,

W trakcie budowy kanalizacji w Ubieszynie „Pod lasem”

W marcu br. rozpoczęła się realizacja
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Ubieszyn „Pod lasem”. Prace praktycznie zostały
zakończone, a ostatnią rzeczą, która pozostała do
wykonania budowlańcom to podłączenie zasilania
wbudowanej przepompowni. Do sieci ma możliwość
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Chodnik jest piękny, ale ważne jest to, ze przed
wszystkim zwiększa bezpieczeństwo dzieci, które
każdego dnia przemierzają drogę do szkoły
w Gorzycach – mówi Anna Fleszar, mama dwójki
dzieci.
Ponadto, są już plany budowy kolejnych
chodników na terenie naszej gminy. Wśród
zaplanowanych inwestycji jest m.in. 470-metrowy
chodnik w ciągu drogi krajowej w Gorzycach.

Między Sanem a Wisłokiem

Łukasz Gurak

IDEALNE WARUNKI DLA HURAGANU
Gmina Tryńcza po raz kolejny udowadnia ,że stawia
na ciągły rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej. Budowa
„Orlików 2012”, hali
sportowej, ciągłe modernizacje boisk, najlepiej
o tym świadczą. Tym razem gruntownemu
remontowi poddano stadion w Gniewczynie
Trynieckiej.

Zawodnicy „Huraganu” trenują już na zmodernizowanym stadionie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 -2013 jest realizowany na terenie całej
Polski. Stwarza on możliwość uzyskania nawet 75%
dofinansowania dobrze uzasadnionych inwestycji.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa opisujące tryb
przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” zakłada, że każdy
z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek
o przyznanie pomocy. Powinien on zawierać m. in.
charakterystykę miejscowości ,w której będzie
realizowany dany projekt, ocenę jej mocnych
i słabych stron oraz opis planowanych inwestycji
w perspektywie co najmniej 7 lat. O przyznaniu
dofinansowania decyduje ilość uzyskanych punktów
w procesie weryfikacji wniosków. Nasza gmina
wykorzystała swoją szansę, przygotowano projekt
remontu
stadionu
LKS
„HURAGAN”
w
Gniewczynie
Trynieckiej.
Precyzyjnie
przygotowany
wniosek
został
rozpatrzony
pozytywnie.
31 sierpnia 2009 r., podpisano umowę
z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie na mocy
której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
301 111,15 zł. Można to uznać za spory sukces,
biorąc pod uwagę fakt, że całkowity koszt
przedsięwzięcia wynosi 494 808,04 zł. Przetarg na

wykonanie remontu stadionu wygrała firma
„MIARKA”. Jej właścicielem jest Zbigniew Pich,
siedziba firmy znajduje się w Sieniawie.
„MIARKA” wywiązała się z umowy i zgodnie
z planem, 21 maja br. wszelkie prace zostały
zakończone. Wyremontowano trybuny, ogrodzenie,
budynki należące do zaplecza
stadionu, szatnię i magazynek.
Zakres robót obejmował ponadto
wykonanie elewacji, docieplenie
strychu i stropu szatni. Utwardzony
został także dojazd do stadionu.
Obiekt
wyposażony
został
w profesjonalny sprzęt sportowy .
Drużyna
LKS
„Huragan”
Gniewczyna, która w tym sezonie
awansowała do ligi okręgowej,
z pewnością nie powstydzi się
swojego obiektu. Jego nowy
wizerunek wzbudza podziw nie
tylko wśród kibiców i zawodników
„Huraganu”, ale także wśród osób
postronnych.
Nie
ma
więc
wątpliwości,
że
poczynione
inwestycje
są
przemyślane
i perspektywiczne.
Michał Turek

BĘDZIEMY REALIZOWAĆ
KOLEJNE ZADANIA
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
społeczności lokalnych, każdego roku część środków
budżetowych
przeznaczamy
na
opracowanie
dokumentacji projektowych na kolejne inwestycje.

Prace projektowe w referacie inwestycji

W celu poprawy funkcjonalności i estetyki –

Między Sanem a Wisłokiem
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obiektów komunalnych opracowane zostaną projekty
na przebudowę dachów na budynkach Wiejskich
Domów Kultury w Wólce Ogryzkowej i Wólce
Małkowej.

kanalizacyjnej wzdłuż drogi powiatowej Gniewczyna
Świętoniowa
wraz
z
pozwoleniem
na budowę .Ponadto przeznaczyliśmy 300 tys. zł na
wykonanie projektów oświetleń ulicznych.

Wykonane zostaną również projekty
chodników:
w
Białobrzeżkach,
którego
zleceniodawcą będzie Wojewódzki Zarząd Dróg,
a współfinansował projekt będzie samorząd gminy
oraz chodnik od ronda do Wólki Ogryzkowej.

W lipcu rozpoczęliśmy budowę sali
gimnastycznej, boiska sportowego oraz chodnika
w Jagielle. Obecnie czynimy usilne starania
zmierzające do budowy kompleksu boisk sportowych
„ Orlik-2012” w Gniewczynie Łańcuckiej.

Gotowy jest już projekt sieci wodno –

Łukasz Gurak

W URZĘDZIE SZYBCIEJ I SPRAWNIEJ
29 kwietnia br. w naszym urzędzie zostało
utworzone Biuro Obsługi Klienta.

biuro należy również przyjmowanie i wydawanie
wniosków, formularzy, zaświadczeń podatkowych
czy podań.
Codziennie
odwiedza
nas
wiele
osób,
głównie
pomagamy
wypełniać
formularze
i
wnioski.
Udzielamy też
informacji gdzie
można załatwić
daną
sprawę.
Zazwyczaj
interesanci
wychodzą od nas
uśmiechnięci
i zadowoleni –
mówi
obsługująca
biuro
Iwona
Chruściel.

Biuro Obsługi Klienta tuż po otwarciu

Otwarcia
dokonał
Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego - Kazimierz Ziobro,
wspólnie z wójtem Ryszardem Jędruchem i radnymi
gminy.
Głównym celem biura jest doskonalenie
procesu komunikacji pomiędzy interesantem
a urzędem. W ramach usprawniania obsługi klienta,
biuro daje możliwość zaczerpnięcia informacji na
temat zadań realizowanych przez urząd, zapoznania
się z przepisami prawnymi, czy otrzymanie pomocy
przy wypełnianie wniosków. Do obowiązków
obsługujących

Za ich sprawą klient będzie obsłużony sprawnie i miło

Michał Turek
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POWÓDŹ DOTKNĘŁA RÓWNIEŻ NASZĄ GMINĘ
W związku z zagrożeniem klęską powodzi, 17 maja
br., wójt Ryszard Jędruch ogłosił stan alarmu
powodziowego. Powołany przez niego Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco
monitorował i oceniał zagrożenia, podejmując
działania mające na celu minimalizację strat.

22 maja poziom wód zaczął opadać, dwa dni później
stan alarmu został odwołany.

Strażacy podczas umacniania wałów przeciwpowodziowych

Żywioł zagrażał już niektórym domom

Przez 24 godziny na dobę członkowie zespołu
obserwowali tereny gminy szczególnie narażone na
podtopienia i zalania. Nadzorowano poziom stanu
wód w rzekach: Wisłok, San Mleczka oraz ich
dopływach. Najbardziej ucierpiały: Gniewczyna
Łańcucka,
Gniewczyna
Tryniecka,
Tryńcza
i Głogowiec.

Tu nikt się nie oszczędzał

Na przełomie maja i czerwca gwałtowne
opady deszczu w górnym biegu rzeki Wisłok
spowodowały kolejne zagrożenia. W Krośnie spadło
10 l/m2, Żarnowie 41 l/m2, a w Rzeszowie aż 56 l/
m2. Wszystkie rzeki województwa zaczęły przybierać
w błyskawicznym tempie. Zjawisko to uwidoczniło
się szczególnie na Wisłoku i Mleczce. Po raz kolejny
wprowadzono stan alarmu powodziowego, który
trwał od 3 do 6 czerwca. Druga powódź miała
identyczny przebieg do pierwszej, woda osiągała
podobny poziom, dotknęła tych samych terenów.

Do walki z żywiołem przystąpili także mieszkańcy

Fala kulminacyjna na Wisłoku w Tryńczy osiągnęła
861 cm, co jest najwyższym notowanym stanem od
1980r. (808 cm). Na terenie gminy powódź objęła
obszar ok. 1500 ha. Podtopionych i zalanych zostało
35 gospodarstw (ok. 170 mieszkańców). Pod wodą
znalazło się ok. 30 km dróg dojazdowych do pól,
a także ok. 5 km dróg gminnych. Zużyto tony piasku
i ponad 11 tysięcy worków. W akcji uczestniczyło
56 osób należących do OSP z terenu gminy, a także
24 osoby należące do jednostek spoza niej.

Dziękujemy wszystkim za odpowiedzialne
potraktowanie zagrożenia powodziowego, a także za
wszelką pomoc, jaką okazali mieszkańcy naszej
gminy podczas walki z żywiołem.

Między Sanem a Wisłokiem
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NIE POZOSTALIŚMY OBOJĘTNI
Tragedia spowodowana powodzią, której
doświadczyło w ostatnim czasie wielu Polaków,
wyzwala w ludziach różne reakcje. Szok, smutek,
współczucie i chęć wsparcia w jakikolwiek sposób
poszkodowanych. Najskuteczniejsza jest pomoc
zorganizowana i przemyślana. W tym duchu
działania podjęła gmina Tryńcza. Wszystkie
należące do niej miejscowości włączyły się w akcję
zbiórki darów.

Za wsparcie i zrozumienie sytuacji
poszkodowanych, na podziękowania zasługują
wszyscy ofiarodawcy – mieszkańcy gminy Tryńcza.
Bezpłatnego transportu darów dokonali: Daniel
Kosturek, Wiesław Duży, Jerzy Flak, Janusz
Kornafel i Flak Leszek. Im także dziękujemy.
Michał Turek

SOLIDARNI W OBLICZU KLĘSKI
W maju i czerwcu br. mieszkańcy wielu
regionów Polski zmagali się ze skutkami powodzi.
Żywioł ten spowodował
ogromne zniszczenia.
Kataklizm nie ominął też naszej gminy. Aby
zminimalizować skutki powodzi, już w pierwszym
dniu została podjęta akcja ratownicza.

Zbieranie darów dla powodzian

Dzięki życzliwości i hojności naszych
mieszkańców udało się pomóc powodzianom z
gminy Gorzyce. Gmina ta położona jest w powiecie
tarnobrzeskim, między Sanem a Wisłą, w północnej
części Podkarpacia. 69% jej powierzchni to użytki
gospodarki rolnej. Obecność aż czterech rzek na jej
terenie, przyczyniła się do powstania korzystnych
gleb. Jednocześnie zadecydowała o tym, że powódź
w tamtym rejonie jest szczególnie dotkliwa.
Do gminy Gorzyce należy między innymi
wieś Furmany. Tam właśnie została skierowana
pomoc płynąca z gminy Tryńcza. Do ziemi
sandomierskiej dotarło już sześć tirów, w których
znajdowały się głównie pasze dla zwierząt; siano,
słoma, zboże, a także ziemniaki.
Akcję zbiórki darów przeprowadził także
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy,
w jej wyniku zebrano dary w postaci odzieży oraz
artykułów spożywczych i chemicznych.
Wobec potrzebujących nie pozostali też obojętni
dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz
dzieci i młodzież naszych szkół. W jednych
szkołach zbierano artykuły
spożywcze, środki
czystości ,pościel , koce , w innych zaś pieniądze.
Tu naprawdę wszyscy okazali wielką hojność.
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W tym miejscu pragnę wyrazić wielkie
uznanie i jednocześnie podziękować wszystkim,
którzy włączyli się do walki z powodzią na naszym
terenie. Szczególne podziękowania składam staroście
przeworskiemu Zbigniewowi Kiszce, Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku, jednostkom OSP
z Rozborza, Studziana, Chałupek Przeworskich,
Ujeznej oraz Gorliczyny. Wyrazy wdzięczności
kieruję także do druhów- strażaków z Gniewczyny
Łańcuckiej i Trynieckiej, Tryńczy, Głogowca,
Gorzyc, Jagiełły i Ubieszyna. W tych trudnych
dniach dużym zaangażowaniem wykazali się także:
pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Tryńczy, Kierownik Posterunku Policji
w
Tryńczy,
Prezes
Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej w Tryńczy, Firma „SANITEX ”,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Tryńczy oraz
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku.
Im także dziękuję za udzielone wsparcie.
Na koniec chcę podkreślić ofiarność
i bezinteresowną pomoc radnych gminy, sołtysów,
pracowników urzędu, ośrodka pomocy społecznej
oraz mieszkańców zalanych miejscowości. Wam
wszystkim składam także serdecznie podziękowanie.
Sprawne przeprowadzenie akcji powodziowej
było też możliwe z tego względu, że otrzymaliśmy
z województwa środki finansowe na ten cel. Pragnę
więc podziękować wojewodzie Mirosławowi
Karapycie za okazaną pomoc.
Budujące jest to, że w obliczu klęski nie
pozostajemy obojętni na ludzką krzywdę,
że potrafimy być solidarni i zjednoczeni dla
wspólnego dobra.
Ryszard Jędruch

Między Sanem a Wisłokiem

SKĄD MAMY I NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE ?
Gmina
jako
jednostka
samorządu
terytorialnego powołana jest do realizacji
określonych zadań, mających na celu zaspokajanie
potrzeb mieszkańców. Na realizację tych zadań
potrzebne są środki finansowe. Każdego roku władze
gminy są zobowiązane do opracowania planu
finansowego zwanego budżetem gminy, w którym
opisane są źródła pozyskiwania pieniędzy czyli
dochody oraz opisany jest sposób w jaki zostaną one
wydane czyli wydatki.

Są to wpływy do budżetu z różnych źródeł ( np.
darowizny, kary, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki).

Do głównych źródeł dochodów naszej gminy należą:

Dochody gminy pochodzą również z dotacji
celowych z budżetu państwa. Przeznaczone są one na
zadania zlecone gminie przez administrację rządową
oraz na zadania własne gminy. Za pomocą dotacji
finansowane są między innymi zadania z zakresu:
pomocy społecznej (w tym wypłaty zasiłków),
ewidencji ludności, administracji publicznej (w tym
wydawanie dowodów), obrony cywilnej.

1. DOCHODY WŁASNE
a)

Podatki i opłaty lokalne

Zawdzięczają one swoją nazwę temu, że władze
lokalne, mają wpływ na wysokość stawek tych
podatków. Wpływ ten jest jednak dość mocno
ograniczony. To sejm ustala „widełki”, w ramach
których radni muszą wskazać ostateczną wysokość
tych podatków. Od kilku lat, dzięki Wójtowi
i Radzie Gminy podatki te utrzymywane są poniżej
maksymalnej wysokości, na podobnym poziomie.
Podatkami i opłatami lokalnymi są: podatek od
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
podatek od środków transportowych, od spadków
i darowizn, opłata za zezwolenia oraz od czynności
cywilno-prawnych.
b) Dochody z majątku
Nasza gmina dysponuje majątkiem: budynkami,
gruntami,
nieruchomościami.
Majątek
ten
bezpośrednio służy do realizacji zadań jakie stoją
przed gminą, równocześnie jednak stanowi źródło
dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat
za użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę.
c) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od
osób prawnych ( np. firm - CIT)
Są to udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
Oznacza to, że z podatków potrącanych przez
państwo z pensji statystycznego mieszkańca gminy
część podatku wraca do budżetu gminy. Im więcej
osób pracuje i odprowadza podatki, tym więcej
pieniędzy przekazywane jest przez państwo.
Dochodami gminy są
również udziały
we
wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy.
d) Inne

2. SUBWENCJE
Konstytucja zapewnia jednostkom samorządu
terytorialnego środki na realizację ich zadań. Istotą
subwencji jest wyrównywanie różnic w dochodach
poszczególnych gmin oraz zapewnienie środków na
funkcjonowanie oświaty.
3. DOTACJE CELOWE

4.
DOTACJE
I
DOFINANSOWANIA
UZYSKANE PRZEZ GMINĘ Z RÓŻNYCH
ŹRÓDEŁ
Dzięki aktywności Wójta Gminy z roku na rok udział
środków - pozyskanych z zewnątrz stale wzrasta. Od
kilku lat gmina może korzystać z funduszy unijnych,
głównie na budowę infrastruktury technicznej. Na
bieżąco są składane wnioski o dofinansowanie
realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.
Gmina
jako
jednostka
samorządu
terytorialnego ma do realizacji szereg zadań, na
wykonanie których przeznacza pozyskane pieniądze.
Są to zadania: budowa i utrzymanie infrastruktury
technicznej, budowa i utrzymanie szkół, kultura
fizyczna i sport, pomoc społeczna, gospodarka
komunalna oraz zadania zlecone przez państwo,
głównie z zakresu administracji. Nasza gmina
pozyskane pieniądze przeznacza głównie na
inwestycje, remonty i wydatki bieżące.
1. INWESTYCJE I REMONTY
a. budowa, remonty i utrzymanie dróg: gmina
odpowiada za budowę, modernizację i remonty
sieci dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie
dróg. Ponadto na podstawie porozumień
dofinansowuje budowę i modernizację dróg
ponadgminnych oraz budowę chodników przy
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
b. rozbudowę i modernizację bazy oświatowej:
bardzo ważnym zadaniem gminy jest zapewnienie
edukacji młodzieży i dzieciom, na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym oraz
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przedszkolnym. Co roku wydatki na oświatę
stanowią aż 50% całego budżetu gminy. Dzięki
temu na terenie gminy mamy nowoczesną sieć
szkół. Budowane są sale gimnastyczne, boiska,
prowadzone są remonty i modernizacje.
c. budowę infrastruktury technicznej oraz jej
utrzymanie:
gazyfikacja,
telefonizacja,
wodociągi kanalizacja, oświetlenia placów i ulic,
utrzymanie i gospodarowanie mieniem gminnym.
W każdym roku przeznacza się znaczne środki na
budowę infrastruktury technicznej i jej
utrzymanie.

g. plany
zagospodarowania
przestrzennego:
w ramach tych wydatków prowadzona jest
aktualizacja
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
h. bezpieczeństwo i ochronę zdrowia: gmina
finansuje działalność ochotniczych straży
pożarnych oraz realizuje gminne programy
profilaktyczne, tworzone jest również Gminne
Centrum Reagowania Kryzysowego.
i. inne: wydatki związane głównie z kosztami
poboru podatków oraz wydatki na zadania zlecone
gminie.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Władysława Rzeczyca

a. bieżące utrzymanie szkół: znaczna cześć
wydatków na oświatę przeznaczana jest na
bieżące utrzymanie budynków, płace dla
nauczycieli i pracowników oświaty, gmina
zapewnia również dowóz dzieci do szkół.
b. administrację i promocję gminy: wydatki na
administrację obejmują koszty funkcjonowania
urzędu gminy (płace pracowników urzędu, oraz
pracowników interwencyjnych, jak i zakupy
sprzętu i wydatki inwestycyjne na modernizację i
unowocześnienie obsługi mieszkańców, zakup
sprzętu
komputerowego,
programów),
funkcjonowanie rady gminy i sołectw. Zawarte są
również wydatki ponoszone na promocje gminy
(organizację imprez, materiały informacyjne
i promocyjne).

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
Ksiądz proboszcz Marian Jagiełła posługę
duszpasterską w gorzyckiej parafii zaczął równo
pięć lat temu. Wcześniej sprawował ją w parafii
w Rzeszowie, potem Przemyślu, Czerniowcach,
Kańczudze, Hadlach Szklarskich i Birczy. W tym
roku przypada właśnie jubileusz 25-lecia jego
kapłaństwa .Dla dzisiejszego jubilata szczególnie
ważnym etapem w pracy kapłańskiej był epizod
misyjny. Jako młody ksiądz przebywał na Ukrainie,
gdzie głosił Słowo Boże wśród tych, dla których z różnych powodów- dostęp do Ewangelii był
utrudniony.

c. opiekę
społeczną:
kolejnym
zadaniem
samorządu jest
pomoc społeczna. Jednym
z najważniejszych zadań opieki społecznej jest
indywidualna pomoc osobom będącym w trudnej
sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest
w postaci zasiłków, rent socjalnych, wpłatę
zasiłków rodzinnych.
d. kulturę oraz kultywowanie tradycji: opieką
gminy objęta jest szeroko rozumiana działalność
kulturalna. W obszarze kultury gmina na bieżąco
finansuje działalność bibliotek, ośrodka kultury,
organizacji społecznych.
e. propagowanie
sportu
oraz
budowa
i utrzymanie bazy sportowej: w zakresie sportu
z budżetu gminy finansowana jest działalność
klubów sportowych, budowane i remontowane są
obiekty sportowe.
f. rolnictwo: gmina środki z zakresu rolnictwa
przeznacza
na
utrzymanie
urządzeń
melioracyjnych, dróg polnych oraz gospodarkę
leśną.
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Jubilat ks. Marian Jagieła z Gorzyc

15 sierpnia 1990r. ksiądz Marian Jagiełła wyjeżdża
na misje do pracy wśród Polaków na Wschodzie
z polecenia biskupa Ignacego Tokarczuka. Do
grudnia 1990r. pracuje w miejscowości Czeczelnik,
a od świąt Bożego Narodzenia tego roku
w Czerniowcach. Pracę misyjną kończy 29 czerwca
1991r., która na pewno nie należała do łatwych.
Trzeba było w pierwszym rzędzie przywrócić
tamtejszym kościołom ich dawne funkcje, ich
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wygląd i wyposażenie . Kościół w Czeczelniku był
bowiem w czasach komunistycznych zamieniony
na kino, a w Czerniowcach był zwykłym
magazynem. Warunki bytowe też nie należały do
najlepszych, dość powiedzieć, że mieszkał
w
budynku
gospodarczym
położonym
na miejscowym cmentarzu, a jedzenie też często
musiał sobie sam przygotowywać. Czasem
pomagały mu też siostry zakonne z Polski pracujące
na Kresach. Obszar działalności misyjnej
przekraczał znacznie 50 kilometrów. Tak spore
odległości musiał niejednokrotnie przemierzać po
drogach i bezdrożach, ale trudy i niewygody
niezmiennie
znosił z pokorą i niezwykłym
oddaniem. Tamtejsi Polacy , których odgrodziła od
rodaków powojenna granica byli mu nadzwyczaj
wdzięczni i życzliwi. Godnym największego
podziwu było to ,że potrafili przyjść na spotkanie
księdzem z Polski z bardzo odległych stron. Czasem
docierali na miejsce w przeddzień spotkania
i koczowali całą noc, by słuchać swego rodaka,
języka swych ojców i -co najważniejsze – religii,
która tutaj miała być zapomniana i wykorzeniona.
Władze miejscowe pracy księdza Mariana
przyglądały się uważnie, ale otwarcie nie ingerowały
w jego poczynania.
Praca misyjna księdza dała mu ogromne
doświadczenie, ale i ogromną satysfakcję .
Andrzej Swatek

KULTURA ŁĄCZY NARODY

Dzięki tym funduszom możliwa jest współpraca
i wymiana doświadczeń na niwie samorządowej czy
też kulturalnej z partnerem słowackim –Obec
Jablonov. Z naszej gminy
samorządowcy,
przedstawiciele straży pożarnej, kół gospodyń
wiejskich, zespoły biesiadne, a także młodzież
szkolna mogli
uczestniczyć w
dwudniowych
wyjazdach na Słowację, poznać ich kulturę, tradycję ,
zwyczaje i obrzędy regionalne, a także zwiedzić
malownicze okolice Podhradia.

Grupa z Tryńczy przed spiskim zamkiem

Również reprezentacja straży pożarnej z Jablonova
miała okazję rywalizować ze strażakami z naszej
gminy na zawodach
w Jagielle. Podczas
tegorocznych imprez kulturalno- sportowych („Dni
Gminy Tryńcza”, „ Przegląd Piosenki Biesiadnej”,
„Puchar Wójta” , „Dożynki Gminne”) będziemy
gościć przedstawicieli z Jablonova .

Gmina Tryńcza pozyskała środki finansowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Karpaty w
ramach
Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita PolskaRepublika Słowacka 2007-2013.

„Śpiewające Zośki” na słowackiej ziemi

Nasi strażacy z wizytą w Jablonowie

Taka wymiana doświadczeń przyczyni się do
zacieśnienia współpracy międzynarodowej, bo
przecież kultura łączy narody -mówi Jozef Molcan –
starosta Obec Jablonov .Warto więc pozyskiwać
środki zewnętrzne na takie cele .
Teresa Wielgos

Między Sanem a Wisłokiem
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POD ZNAKIEM JAGIEŁLY

NAGRODZENI ZA TWÓRCZOŚĆ
ARTYSTYCZNĄ

Mieszkańcy Jagiełły zawsze chętnie wiązali nazwę
swojej wsi z królem Władysławem Jagiełłą.
W miejscowej tradycji żywe są przekazy, że król
chętnie przyjeżdżał tutaj na polowania bądź
zatrzymywał
się
w
drodze
do
Gródka
Jagiellońskiego. Faktem jest ,że Jagiełło bardzo
lubiał polowania, że przynajmniej czterokrotnie
przyjeżdżał w konkury do pobliskiego Łańcuta czy
też
utrzymywał
przyjacielskie
kontakty
z Lelewitami. Zapewne legło to u podstaw usypania
w 1910r. przez mieszkańców Jagiełły kopca ku czci
króla w 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
Zresztą w tym czasie odżyły ze zdwojoną siłą
nastroje patriotyczne. Na starych, mocno już
pożółkłych fotografiach można zobaczyć ,jak
mieszkańcy wsi ,całą gromadą usypywali kopiec
Jagiełły, jak wozami z drewnianymi kołami zwozili
ziemię na ten swoisty pomnik –symbol.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy pod
batutą Edwarda Myłka ma na swoim kącie wiele
osiągnięć. Mimo, iż w większości są to uczniowie
szkół podstawowych oraz gimnazjum, to podczas
przeglądów nie mają sobie równych. Trudno sobie
już wyobrazić jakąkolwiek uroczystość gminą czy
kościelną bez ich udziału. Swoimi występami
zachwycili
już
niejednokrotnie
publiczność
ze Słowacji i Ukrainy.

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Ich
szczególne
osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej są powszechnie
znane,
dlatego
też
Zarząd
Województwa
Podkarpackiego przyznał naszym orkiestrantom
nagrodę finansową zbiorową .

Kopiec króla Władysława Jagiełły w Jagielle

Od tego zdarzenia minęło już 100 lat.
15 lipca tego roku będzie więc obchodzony jubileusz
100-lecia usypania kopca Jagiełły oraz 600 rocznica
zwycięstwa pod Grunwaldem. I tym razem, 25 lipca
br. mieszkańcy Jagiełły stawią się tłumnie, jak
przed laty, przy swoim symbolicznym pomniku
i zamanifestują przywiązanie do tradycji, historii
i patriotyzmu swych ojców. W połowie października
w Jagielle będzie miał miejsce także inny akcent
związany z królem Jagiełłą. Otóż miejscowa szkoła
otrzyma imię króla Władysława Jagiełły,
a w frontowej części placu szkolnego stanie jego
pomnik. Na sztandarze zaś nie zabraknie jego
wizerunku .Jeżeli do tego dodać ,że kościół
parafialny w Jagielle jest pod wezwaniem św.
Jadwigi obraz związków wsi z zwycięzcą spod
Grunwaldu będzie dopełniony .
Andrzej Swatek
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Marek Kozak odbiera gratulacje od wójta gminy

Indywidualną nagrodę finansową za całokształt
działalności otrzymał również Marek Kozakplastyk, nauczyciel ZS w Gniewczynie
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Łańcuckiej. Ma na swoim kącie wiele osiągnięć.
Jest autorem licznych wystaw, aktywnie uczestniczy
w regionalnym życiu kulturalnym, a jego projekty
artystyczne wpisują się w sferę rozwoju regionu.
Spod jego ręki wychodzi wielu utalentowanych
artystów
– plastyków. Laureatom nagród
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie
artystycznej.

Punkt ten rozpocznie swoją działalność od 14 lipca
br. i czynny będzie od środy do piątku w godzinach
od 12.00 do 15.00.

Teresa Wielgos

Komisja
Heraldyczna
pozytywnie
zaopiniowała projekt herbu, flagi, bannera i pieczęci
gminy Tryńcza. Tym samym należymy do tych gmin,
które już posiadają własne symbole.
Herb naszej gminy odnosi się do jej historii. Srebrny
pofalowany
pas
symbolizuje
rzeki
San
i Wisłok, w widłach których jest ona położona. Rzeki
te
odgrywały
bardzo
ważną
rolę
w życiu mieszkańców. Były to rzeki żeglowne od
czasów średniowiecza, stanowiły ważny szlak
w transporcie i handlu produktami rolnymi (głównie
zbożem). Na prawym brzegu Wisłoka w rejonie
Gniewczyny i Tryńczy oraz na lewym brzegu Sanu
w rejonie Ubieszyna znajdowały się przystanie
i spichlerze. Szkuta o kadłubie i maszcie złotym oraz
żaglu srebrnym symbolizuje wspomniany wyżej szlak
żeglugowy na Sanie i Wisłoku. Nawiązuje także do
wielowiekowej tradycji szkutniczej mieszkańców
Tryńczy i zapewne Gniewczyny.

BĘDĄ UDZIELANE
FACHOWE PORADY
Samorząd naszej gminy podjął działania
zmierzające do utworzenia Punktu Informacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Punkt ten będzie się mieścił w budynku po byłej
szkole w Wólce Małkowej, gdzie obecnie kończą się
prace adaptacyjne i modernizacyjne. Ma on służyć
wszystkim mieszkańcom gminy, a jego celami są:

Danuta Kata

GMINA MA SWOJE SYMBOLE

Panie z GOPS-u zwiększają zakres swych obowiązków

a. rozwijanie aktywnych form pomocy osobom
i rodzinom dotkniętym i zagrożonym problemem
alkoholizmu;
b. rozwijanie aktywnych form pomocy rodzinom
niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu
trudności opiekuńczo-wychowawczych;
c. wzmocnienie umiejętności społecznych u osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d. wypracowanie form postępowania wobec osób
pozostających bez pracy;
e. aktywizacja społeczności lokalnej.
Tutaj będą udzielanie także porady w zakresie:
przemocy,
bezrobocia,
spraw
urzędowych
dotyczących
pomocy
społecznej
(np.:
niepełnosprawność,
świadczenia
rodzinne,
świadczenie pielęgnacyjne).

Prezentacja symboli gminy Tryńcza

Natomiast sześcioramienna gwiazda i złoty
półksiężyc odwołują się do herbu rodu Jarosławskich
– Lelewitów, w którym występują wymienione
symbole, a także do herbu rodu Tarnowskich,
kolejnych właścicieli wiosek gminy Tryńcza. Barwa
błękitna tarczy odnosi się do barw pola tarczy
zarówno herbu Leliwa, jak i barw ziemi przemyskiej
oraz powiatu przeworskiego.
Marcin Borcz

Między Sanem a Wisłokiem
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WYKONUJEMY SZEROKI ZAKRES PRAC
Zgodnie
z
zapowiedzią
zawartą
w poprzednim wydaniu naszej gazetki Komunalny
Zakład Budżetowy kontynuował prace remontowe
zawarte w harmonogramie na 2010 rok.

Gniewczyna Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka oraz
Tryńcza. Pracownicy zakładu zabezpieczali jak
mogli przepompownie, jednak żywioł był silniejszy.

W kwietniu br. pracownicy odnowili przystanki
autobusowe we wszystkich miejscowościach.
Na początku maja rozpoczął się remont remizy OSP
w Ubieszynie oraz w Jagielle. W Ubieszynie
wykonano instalację wodną i kanalizacyjną,
uzupełniono tynki oraz odmalowano wewnątrz
pomieszczenie i drzwi zewnętrzne. Natomiast
w jagielańskiej
remizie wykonano wylewki,
ułożono na podłodze płytki, wyszpachlowano
i pomalowano ściany. Także w maju Zakład
rozpoczął remont Wiejskiego Domu Kultury
w Gniewczynie Trynieckiej, gdzie ułożono nową
podłogę z elastycznego PCV, położono na ścianie
tynk dekoracyjny oraz wykonano sufit podwieszany
wraz z oświetleniem. Całość prac sprawiła, że obiekt
zyskał piękny i estetyczny wygląd.
Nasz
dom
kultury
jest
bardzo
ładnie
wyremontowany, mieszkańcy są bardzo z tego faktu
zadowoleni, ponieważ często korzystają z niego,
organizujemy tu różne uroczystości- nie kryje
zadowolenia Maria Gurak, sołtys wsi.

Zagrożona zalaniem przepompownia w Tryńczy

Po opadnięciu wód pierwszej powodzi przystąpiono
do wypompowywania wody z zalanych terenów,
by kanalizacja mogła normalnie funkcjonować.
Jednak efekty pracy poszły na marne. Druga fala
zalała ponownie wszystko. Trzeba było zaczynać od
nowa. Należy podkreślić, że mimo powodzi nie było
większych problemów związanych z korzystaniem
z sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców.

Obecnie w budynku
byłej szkoły w Wólce
Małkowej trwa remont. Do tej pory wymieniono tam
trzy okna, wyszpachlowano i odmalowano wewnątrz
pomieszczenia, a na zewnątrz odnowiono elewację.
Dalszy ciąg prac remontowych będziemy
wykonywać w poszczególnych miejscowościach
w kolejnych miesiącach tego roku.
Ponadto Zakład nasz wykonuje stałe zadania, tj.
koszenie placów gminnych, skwerów, placów
zabaw, boisk sportowych, zatoczek autobusowych
czy też poboczy wzdłuż dróg gminnych i chodników
w każdym sołectwie. Urządzamy też nowe tereny
zieleni. Pod koniec kwietnia pracownicy zakładu
przygotowali
teren pod posadzenie „dębów
katyńskich” w parku w Tryńczy. Nawieziono
ziemię, zniwelowano teren, a całość terenu
ogrodzono. Zakład stale dba o utrzymanie czystości
i estetyki miejsc publicznych w poszczególnych
miejscowościach.
W maju i w czerwcu br nawiedziła nasza gminę
powódź. Jej rozmiary nie były notowane od wielu
lat. Zalane zostały domy, pola oraz infrastruktura
kanalizacyjna.
Pod
wodą
znalazły
się
8 przepompowni w miejscowościach Głogowiec,
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Pracownicy KZB układają nowy chodnik

Komunalny Zakład Budżetowy podczas powodzi nie
skupiał
się tylko na ratowaniu własnej
infrastruktury, ale pomagał także w ratowaniu
dobytku
mieszkańców dotkniętych tą klęską.
Wykorzystany został wszelki posiadany sprzęt.
Koparka ładowała piasek przeznaczony na wały
przeciwpowodziowe, a ciągniki dowoziły go na
miejsca zagrożone. Nasi pracownicy, wraz
z strażakami OSP i mieszkańcami pracowali przy
układaniu worków z piaskiem, celem zabezpieczenia
miejsc zagrożonych zalaniem.

Między Sanem a Wisłokiem

Władysław Tytuła

TRWAJĄ PRACE SPOŁECZNIE
UŻYTECZNE
Prace społecznie użyteczne są organizowane
w gminie Tryńcza od 2006 roku. Od kwietnia br.
z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac
społecznie
użytecznych
korzysta
40-stu
mieszkańców gminy. Zostały one zorganizowane
przez Urząd Gminy we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, który pełni rolę koordynatora programu.
Realizacja programu jest jedną z form
przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz
łagodzenia negatywnych następstw bezrobocia. Jego
głównym celem jest aktywizowanie osób
bezrobotnych. Ich praca przynosi obopólne
korzyści. Sami zyskują możliwość pracy,
w miejscach bliskich ich zamieszkaniu. Główną
korzyścią dla gminy jest wykonywanie tych prac na
rzecz społeczności lokalnej. Prowadzone działania
poprawiają estetykę i są korzystne dla jej
mieszkańców.

KOLEJNY ROK Z PROJEKTEM
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy już
po raz trzeci realizuje projekt systemowy pt. "Czas na
aktywność w gminie Tryńcza". W okresie trzech lat
wartość dofinansowania wynosiła 302 197,50 zł.
natomiast wkład własny 36 980,70 zł.

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Prace porządkowe też są ważne dla gminy

W maju i czerwcu bezrobotni pracowali
głównie przy usuwaniu skutków powodzi. Pomagali
także zbierać dary dla powodzian z innych regionów
Polski. Poza działaniami związanymi z powodzią,
ich głównym zadaniem jest utrzymanie porządku na
terenie gminy. Ostatnio zadbano przede wszystkim
o walory estetyczne cmentarzy wojskowych
i parafialnych, w szczególności w Gniewczynie
Łańcuckiej. Odnowiono tam cmentarne ogrodzenie.
Zakres prac zaplanowany na kolejne miesiące
obejmuje utrzymanie w czystości: lasów,
chodników, przydrożnych rowów czy placów zabaw.
Jego realizacja została już rozpoczęta. Program tego
rodzaju
zatrudnienia
przyczynia
się
do
kompleksowego
rozwiązania
niektórych
zagadnień z zakresu polityki społecznej, jak również
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Michał Turek

Wsparciem w ramach projektu objęto 36 osób
korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy
projektu objęci byli ponadto pomocą finansową
w postaci zasiłków celowych i okresowych. Wsparcie
to jest wkładem własnym Ośrodka w realizację
projektu i ma na celu udzielenie pomocy finansowej
uczestnikom projektu, w szczególności pokrycie
kosztów szkoleń. Dzięki współfinansowaniu z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego możliwe było zwiększenie zatrudnienia
w naszym Ośrodku. Obecnie zatrudniony został
pracownik
socjalny,
który
zajmuje
się
upowszechnieniem aktywnej integracji jak również
wykonuje
inne
obowiązki
wynikające
z ustawy o pomocy społecznej. W ramach projektu
zakupiono
laptopa,
komputer
i
drukarkę.
Nasi uczestnicy są zadowoleni z realizacji projektu.
W
rozmowach
z pracownikami
socjalnymi
podkreślają, że dzięki temu programowi zdobyli
nowe umiejętności zawodowe, uwierzyli w siebie
oraz nabyli umiejętności poruszania się na rynku
pracy. Wiele osób aktywnie poszukuje pracy, kilka
z
nich
złożyło
dokumenty
aplikacyjne.
Wszyscy
beneficjenci
są
dobrej
myśli,
że w niedługim czasie zmieni się ich sytuacja
zawodowa i już nie będą osobami bezrobotnymi,
korzystającymi z systemu pomocy społecznej.

Między Sanem a Wisłokiem

Anna Młynarska
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BY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Dzień 29 kwietnia br. zapisał się złotymi
zgłoskami dla społeczności gminy Tryńcza.
W związku z katastrofą lotniczą w Smoleńsku oraz
70
–
rocznicą
mordu
katyńskiego,
z inicjatywy wójta gminy oraz radnych
zorganizowano szereg uroczystości patriotycznych.

Mieczysław Golba i Kazimierz Gołojuch, radni
sejmiku
województwa
podkarpackiego
z przewodniczącym Andrzejem Matusiewiczem,
a także Kazimierz Ziobro – wicemarszałek
województwa podkarpackiego. Na uroczystej sesji
Rady Gminy uczczono pamięć wszystkich osób,
które
zginęły
w
Smoleńsku
oraz
zamordowanych
w Katyniu. Po sesji goście obejrzeli wystawę
w galerii, wypożyczoną z Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie pt.: „Abp.
Ignacy Tokarczuk – kościół, władza, opór
społeczny”. O godzinie 14.00 w trynieckim
kościele została odprawiona msza św.
w intencji ojczyzny. Następnie dzieci,
młodzież, społeczność gminy oraz zaproszeni
goście przemaszerowali do parku w Tryńczy.
Tam zasadzono 96 dębów upamiętniających
ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz
jeden „Dąb Pamięci” w hołdzie starszego

Samorządowcy podczas sadzenia „Dębów Pamięci”

W ramach akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” na
placach szkolnych zostały zasadzone „Dęby
Pamięci” w hołdzie ofiarom zamordowanym
w Katyniu, Ostaszkowie i w Miednoje.
W Gorzycach był to dąb poświęcony Wacławowi
Buczkowskiemu,
w
Jagielle
Józefowi
Łańcuckiemu. Szczególnie symboliczny wymiar
uczczenia pamięci pomordowanych w Katyniu miała
uroczystość
w Ubieszynie. Gdzie udział wzięła bliska rodzina
zamordowanego Franciszka Kubraka - urodzonego
w Ubieszynie.
Młodzież szkolna też uczy się patriotyzmu

posterunkowego
Franciszka
Jakubca
pochodzącego z Tryńczy, zamordowanego
w Miednoje w 1940 r. Sadzenia dębów
dokonywały różne grupy społeczne: dzieci,
młodzież,
harcerze,
zaproszeni
goście,
samorządowcy, nauczyciele, strażacy. Park
w Tryńczy będzie nosił imię prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
śp.
Lecha
Kaczyńskiego.
Marcin Borcz
Pracownicy oświaty upamiętniają smoleńska tragedię
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ROSNĄ STRAŻACY

DLACZEGO NOWE UMOWY
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy
Tryńcza informuje, że z powodu nowelizacji ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków nastąpiła konieczność
dostosowania umów do aktualnego stanu prawnego.

Już po raz kolejny Związek Ochotniczych
Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej
Polskiej
zorganizował Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W
obecnym
stanie
prawnym
przyłącze
wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć
wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za
wodomierzem głównym.
Natomiast
przyłącze
kanalizacyjne
to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną
instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy
usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką,
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomości gruntowej.
W związku z powyższymi zapisami
ustawowymi na odbiorcy spoczywa obowiązek
wybudowania
przyłącza
wodociągowego
i kanalizacyjnego, a następnie
jego utrzymania,
eksploatacji, remontu oraz usuwania awarii
na własny koszt.
Jednocześnie informujemy mieszkańców gminy,
że nowe umowy są dostarczane odbiorcom przez
naszych pracowników. Można je również podpisać
w siedzibie Zakładu w Tryńczy, od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00 – 15.00

Pisemny sprawdzian wiedzy pożarniczej uczniów

Był on przeprowadzany dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Do etapu gminnego,
który odbył się w Gorzycach 16 kwietnia br.
przystąpiło 31 uczniów – 12
gimnazjalistów
i 19 uczniów szkół podstawowych. Po części
pisemnej, komisja miała trudne zadanie, aby wyłonić
zwycięzców, gdyż wszyscy uczestnicy wykazywali
się bardzo dużą znajomością zagadnień z zakresu
bezpieczeństwa
pożarowego.
Po
ustnych
„dogrywkach” udało się wybrać laureatów, są to :

Władysław Tytuła

WYBORY W GMINIE TRYŃCZA
4 lipca br. odbyła się w Polsce druga tura
wyborów prezydenckich. Wiemy już, że po
wyrównanej
walce
zwyciężył
Bronisław
Komorowski. W całej naszej gminie prawo głosu
miało 6408 osób - ostatecznie skorzystało z niego
3486 wyborców. Pozwoliło to osiągnąć frekwencję
wyborczą w wysokości 54,04%. Ważne głosy oddało
3 463 osoby.
Na terenie naszej gminy zdecydowanie wygrał
Jarosław Kaczyński, zdobywając aż 81.26% głosów,
podczas gdy Bronisław Komorowski uzyskał
skromne, bo 18.74% poparcie.
Michał Turek

Wręczanie nagród zwycięzcom konkursu

W kategorii szkół podstawowych :
I miejsce Dawid Oleksak - Jagiełła
II miejsce Agnieszka Jezierska –Jagiełła
III miejsce Karol Flak –Gorzyce
W kategorii szkół gimnazjalnych :
I miejsce Karol Myłek - Tryńcza
II miejsce Kamil Gąsiorek – Tryńcza
III miejsce Kinga Ochab – Tryńcza
Laureaci
reprezentowali
w eliminacjach powiatowych .
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naszą

gminę

Teresa Wielgos
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ZMAGANIA STRAŻAKÓW
W POWIECIE

POZNALI ZABYTKI ŚWIATA

W dniu 12 czerwca br. w Gaci odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
powiatu
przeworskiego. Była to kolejna edycja zawodów,
organizowanych przez Zarząd Powiatowy Związku
OSP w Przeworsku.

Od 8 lat cała społeczność naszej małej,
sześcioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ubieszynie aktywnie uczestniczy w kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W zawodach startowali zwycięzcy gmin
w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m oraz
ćwiczenie bojowe. Udział w zawodach strażackich
wzięły 22 drużyny, w tym
7 kobiecych
i 5 młodzieżowych. Naszą gminę reprezentowały
drużyny OSP z Tryńczy w składzie:

Kobieca drużyna OSP z Tryńczy tuż po
zawodach

Kobiety:
Mazur
Bernadetta,
Wlazło
Joanna,
Kozioł
Aleksandra,
Ogryzek
Agata, Kot
Joanna,
Kozioł
Jolanta, Posala
Marta,
Szczepańska
Magdalena,
Siemieniak
Dominika.

Dzieci z Ubieszyna w świecie dinozaurów

Do tej edycji przygotowywaliśmy się przez cały rok
szkolny
2009/2010.
Swoimi
działaniami
wywołaliśmy tegoroczne hasło kampanii: „Więcej
wiem, bo główka pracuje”.

Mężczyźni: Zamorski Adam, Gwoźdź Dariusz,
Musiał
Mirosław,
Czerwonka
Mariusz,
Szczepański Arkadiusz, Szczepański Dominik,
Stopyra Artur, Strama Mariusz.
Drużyna kobieca z Tryńczy uzyskała następujące
czasy: sztafeta 70,75 s, bojówka 54,65 s, zajmując II
miejsce,
natomiast
męska
grupa
z Tryńczy na bojówce zyskała najlepszy czas 46,80
s, a na sztafecie 61,30 s, zdobywając III miejsce.
Mimo to, że żadna z drużyn nie zdobyła I miejsca, to
i tak drużyna kobiet z Tryńczy zakwalifikowała się
na udział w zawodach wojewódzkich, które odbędą
się jesienią.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali
okolicznościowe dyplomy, puchary oraz nagrody
rzeczowe.
Mamy
nadzieje,
że
naszym
reprezentantkom uda się zająć czołowe miejsce na
szczeblu wojewódzkim.
Joanna Wlazło
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Uczniowie z Ubieszyna podczas zwiedzania budowli w Parku Miniatur
w Inwałdzie

Rokrocznie miliony osób przemierzają
tysiące kilometrów na wszystkich kontynentach, aby
na własne oczy zobaczyć najwspanialsze zabytki
świata. W ten sposób doświadczają nie tylko piękna
i harmonii zaklętych
w architektonicznej formie, ale poznają również
dzieje ludzkości, kręte ścieżki historii wypalające
niezatarte piętno na budowlach wznoszonych
niejednokrotnie w ciągu wielu stuleci. Wszystkie one
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kryją tajemnicę, której poznanie możliwe jest
wyłącznie w bezpośredniej bliskości, stanowiącej
podnietę dla podjęcia najbardziej niezwykłych
turystycznych wypraw.

Zajęcia dały uczniom rzadką okazję łatwego dotarcia
do najodleglejszych miejsc. Poznali na nich ponad 20
najpiękniejszych zabytków świata, obejrzeli ich
barwne fotografie i nieszablonowe opisy, zobaczyli je
w miniaturze.

Uczestnicy projektu podczas jego podsumowania

Taką bliskość stwarzał uczniom klas IV-VI
projekt dydaktyczno-wychowawczy „Te miejsca
warto zobaczyć”.
Spotykaliśmy się raz w miesiącu w soboty na
zajęciach
dodatkowych
szukając
informacji
o słynnych budowlach, rysując je kredkami lub
węglem, rzeźbiąc w mydle lub plastelinie. W ten
sposób uczniowie poznali Operę w Sydney, Mur
Chiński, Tadż Mahal, Abu Simbel, wieżę Eiffla, Big
Ben, Bramę Brandenburską, , Koloseum, Bazylikę
Św. Piotra w Rzymie, Bazylikę Św. Marka
w Wenecji, Krzywą Wieżę w Pizie, Górę Rushmore,
nowojorską Statuę Wolności, Biały Dom
w Waszyngtonie, posąg Chrystusa Zbawiciela z Rio
de Janeiro, piramidę Słońca z Meksyku, posągi Moai
z Wyspy Wielkanocnej. Biorący udział w zajęciach
porównali nabyte wiadomości w konkursie
wiedzowym. Niektórzy stworzyli albumy, które
mogą
być
doskonałym
przewodnikiem
umożliwiającym zaplanowanie najpiękniejszych
podróży, jak i pamiątką odbytych w czasie zajęć
wędrówek. W projekcie wzięło udział 75% uczniów
klas IV – VI. Najaktywniejszymi byli: Jakub
Gwóźdź (kl. IV), Aleksandra Wierzbicka (kl. VI),
Anna Ochab (kl. VI), Izabela Pająk (kl. V),
Andżelika Kubajewska (kl. VI).
Podsumowaniem projektu była prezentacja, w której
wzięli udział wszyscy uczniowie klas III-VI oraz
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch. Prezentacja
była też zachętą do udziału w wycieczce do Inwałdu,
gdzie w Parku Miniatur uczniowie zobaczyli
wszystkie omawiane na zajęciach budowle w skali
1:25.

Nagrody dla uczniów wręcza wójt gminy

Działaniom tym towarzyszyła Kampania „ZTU”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tryńczy ufundowała nagrody dla
aktywnych uczestników i obniżyła koszt wycieczki
poprzez dopłatę do autokaru.
Główka pracowała, więc więcej wiemy o miejscach,
które warto zobaczyć.
Jadwiga Gwóźdź

NAPISALI NAJCIEKAWSZY ESEJ
Kolejny już raz gimnazjaliści z Gorzyc wzięli udział
w konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
Zespół w składzie :Paulina Piróg, Erwin Flak, Kinga
Ficek oraz opiekun merytoryczny –Andrzej Swatek
napisał esej na temat:
„Petycja do Komisji Europejskiej
ułatwienia przekraczania granicy

w

sprawie

z Ukrainą przez młodzież gimnazjalną ”.Praca
ta zdobyła I miejsce w etapie wojewódzkim.
Następnie została przesłana do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, gdzie jako jedna z 16
z całej Polski będzie brać udział w ostatecznej
weryfikacji. Dość powiedzieć ,że na ten konkurs
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w skali kraju napłynęło 10 tysięcy prac. Szkoła musi
jeszcze zorganizować i przeprowadzić spotkanie
z europosłem. Wójt gminy Ryszard Jędruch docenił
gimnazjalistów z Gorzyc.

ich udziałem to „Dzień Matki”, „Święto Ludowe”,
„Dożynki” i wiele innych. W grudniu 1981 roku
mimo trwającego stanu wojennego zespół
przygotował widowisko „Herody z Rajem”, które
wystawiane było w okolicznych wioskach w okresie
świąt Bożego Narodzenia. W swoim repertuarze
„Dolanie” mają piosenki ludowe, żniwnodożynkowe, ballady, pieśni patriotyczne, kościelne
kolędy i pastorałki. Przygotowują też widowiska
obrzędowe, skecze i monologi humorystyczne.
Patronat nad zespołem sprawuje Trynieckie Centrum
Kultury, które wyposażyło członków zespołu
w stroje i obuwie ludowe regionu rzeszowskiego.

Laureaci konkursu ze swoimi rodzicami z wizytą u wójta gminy

14 maja br. uczniowie oraz ich opiekun otrzymali
z jego rąk pamiątkowe dyplomy i albumy.
W uroczystości tej udział wzięli również rodzice
uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne.
Cieszymy się bardzo z sukcesu naszych
gimnazjalistów i życzymy zdobycia czołowych
miejsc w następnym etapie . Mamy nadzieję,
że w tym roku -podobnie jak trzy lata temuuczniowie ze szkoły w Gorzycach ze swoim
opiekunem wyjadą w nagrodę do instytucji
europejskich Brukseli. Trzymamy za nich kciuki !
Teresa Wielgos

TO BYŁ PIĘKNY JUBILEUSZ
Zespół Śpiewaczy "Dolanie” z Gniewczyny
Trynieckiej świętował piękny jubileusz 30 - lecia
swojego istnienia i działalności artystycznej.
Obchody tej rocznicy miały miejsce w dniu 9 maja
2010r. i rozpoczęły się mszą świętą w kościele
parafialnym pw. św. Mateusza w Gniewczynie
Łańcuckiej, którą odprawili w intencji "Dolan" ks.
Proboszcz Krzysztof Filip, ks. Władysław Bać i ks.
Wojciech Kuzar. Dalsza cześć uroczystości
przebiegała
w
Wiejskim
Domu
Kultury
w Gniewczynie Trynieckiej. Otwarcia imprezy
dokonał dyrektor Trynieckiego Centrum Kultury
Henryk Chruściel oraz przedstawił krótki rys
historyczny zespołu. W swoim wystąpieniu
podkreślił, że „Dolanie” to zespół rodzinny, jego
trzon stanowią przede wszystkim rodziny Niemców,
Szozdów i Koniecznych. Pierwszy ich publiczny
występ odbył się w marcu 1981 r. podczas akademii
z okazji „Dnia Kobiet”. Stopniowo zespół
wzbogacał się o nowy repertuar, a kolejne występy z
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„Dolanie” w pełnym składzie

Centrum finansuje także koszty ich przejazdów na
występy i przeglądy. Od chwili założenia
kierownikiem zespołu jest Józef Niemiec,
a akompaniuje zespołowi Henryk Chruściel.

Gratulacje od wójta gminy

Członkowie zespołu to przeważnie rolnicy, emeryci,
którzy
mimo
utrudzenia
codzienną
pracą
w gospodarstwie, znajdują jednak czas i przychodzą
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wieczorami, aby wspólnie śpiewać. Obecny stan
osobowy zespołu to 17 osób. Doceniając walory
estetyczne „Dolan” wójt Ryszard Jędruch złożył
jubilatom życzenia oraz wręczył członkom zespołu
pamiątkowe dyplomy i statuetki. Kolejną częścią
uroczystości był koncert przygotowany przez zespół
na tę okoliczność.

Urodzinowy tort za chwilę trafi do jubilatów

Bez wątpienia jubileusz był świętem całej gminy.
Nasi mieszkańcy nie ukrywają dumy z "Dolan".
- Bardzo cieszy nas fakt, że nie maleje nasza
popularność. Ludziom podoba się to, co śpiewamy.
Daje nam to wiele satysfakcji i motywacji do
działania- mówi Józef Niemiec, kierownik „Dolan”.
Aprobatę dla zespołu wyrażają także samorządowcy,
którzy na tak doniosłą uroczystość przybyli licznie,
składając jubilatom serdeczne życzenia. Swoją
obecnością zaszczycili ich: poseł Mieczysław Golba,
wicemarszałek województwa
Kazimierz Ziobro,
sekretarz gminy Bogusława Kornak oraz radni gminy
i sołtysi. Obecni byli również przedstawiciele
instytucji kultury: dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski oraz
przedstawiciele Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
W tym szczególnym dniu nie zabrakło oczywiście
innych amatorskich zespołów. Jubilatom zaśpiewali
i zagrali "Jagiellanie" z Jagiełły, "Śpiewające Zośki"
z Gniewczyny oraz Kapela Ludowa z Gniewczyny.
Tort dla jubilatów upiekły członkinie KGW
w Gniewczynie Trynieckiej.
Przemysław Górski

SAMORZĄDOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
W dniu 22 kwietnia 2010 r. już po raz
kolejny
gmina
Tryńcza
gościła
grupę
samorządowców z Ukrainy.

Aniołem”, Trynieckie Centrum Kultury oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Tryńczy. Należy podkreślić,
iż ukraińska delegacja z podziwem przyglądała się
naszym osiągnięciom. Warto też zaznaczyć fakt, iż
w nawiązaniu współpracy między gminą Tryńcza
a samorządowcami z Periatynia przewodnią rolę
odegrało Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które to
już od kilku lat utrzymuje kontakty z tym
samorządem w ramach polsko- ukraińskiej
współpracy.

Delegacja z Ukrainy przed UG w Tryńczy

Delegacja z Periatynia zapoznała się z zasadami
pracy gminy oraz wykonywanymi przez nią
zadaniami.
Gości
interesowała
struktura
organizacyjna urzędu, funkcjonowanie systemu
oświaty i jednostki kultury. Dużo czasu poświęcono
na omówienie celów i efektów wynikających
z wdrożonego u nas systemu zarządzania jakością.
Prezentacji dorobku naszej gminy dokonali wójt oraz
sekretarz gminy. W dalszej części goście z Ukrainy
zwiedzili Zespół Szkół w Tryńczy, galerię „Pod

Wójt gminy prezentuje dorobek gminy ukraińskiej delegacji

Dlatego też podczas spotkania nie mogło zabraknąć
przedstawicieli leżajskiego samorządu: starosty
Roberta Żołyni oraz wicestarosty Józefa Majkuta.

Między Sanem a Wisłokiem
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STRAŻ OGNIOWA, ZWARTA
I GOTOWA…
W dniu 15 maja 2010r. na stadionie
sportowym LKS „Zorza” w Jagielle odbyły się
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.

zdrowej
rywalizacji,
pod
czujnym
okiem
przewodniczącego komisji sędziowskiej bryg.
Janusza Flaka - zastępcy Komendanta Powiatowego
Straży Pożarnej w Przeworsku. Licznie zebrana
publiczność z podziwem przyglądała się zawodom,
kibicując swoim zawodnikom.

Szybko, sprawnie po zwycięstwo
Strażacy w akcji

Wzięło w nich udział 8 drużyny
Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości:
Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna
Tryniecka, Głogowiec, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn
oraz zastęp dziewcząt z Tryńczy.

Gościnnie wystąpiła także męska drużyna
strażaków
z
zaprzyjaźnionego
Jablonova
na Słowacji, przebywająca u nas w ramach projektu
„Kultura łączy narody, czyli polsko- słowackie
spotkania kulturalno- sportowe”. Mieliśmy więc
okazję poznać, jak działają strażacy na Słowacji.
Ostateczny
rezultat
zawodów
w kategorii drużyn męskich: I miejsce –
OSP Tryńcza, II miejsce - OSP Jagiełła,
III miejsce - OSP Gorzyce, IV miejsce
–
OSP
Gniewczyna
Łańcucka,
V miejsce – OSP Gniewczyna
Tryniecka, VI miejsce – Ubieszyn, VII
miejsce – Głogowiec.
W kategorii drużyn żeńskich I miejsce
zdobyła OSP Tryńcza.

Strażacy - ochotnicy po zmaganiach sportowo - pożarniczych

Zawody zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy
Ryszard Jędruch, Kierownik Komisariatu Policji
w Tryńczy Grzegorz Lis, Prezes Zarządu Gminnego
OSP Tadeusz Nowak, Komendant Gminny OSP
Tadeusz Jakubiec. Zawody przebiegały w duchu
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Należy
podkreślić,
że
wszyscy
uczestnicy zawodów wykazali się
niezwykłą sprawnością i szerokimi
umiejętnościami. Sprawdza się więc
powiedzenie, że „Straż ogniowa jest
zawsze zwarta, dzielna i gotowa”.
Po zakończeniu strażackich rywalizacji
nastąpiła uroczysta chwila dekoracji
drużyn, no i oczywiście pamiątkowe
zdjęcia. Końcowym akcentem imprezy była zabawa
taneczna przy zespole „Eden”.

Między Sanem a Wisłokiem

Przemysław Górski

DZIECI SWOIM RODZICOM

PIKNIK W GORZYCACH

W niedzielę 30 maja w Wiejskim Domu
Kultury w Głogowcu odbyło się wyjątkowe
i uroczyste spotkanie.

W niedzielne popołudnie 30 maja br. plac
szkolny zapełnił się dziećmi, ich rodzicami, a także
gośćmi przybyłymi z okolicznych miejscowości.
I pogoda dopisała…,i na wysokości zadania stanęli
rodzice uczniów.
Sprawnie rozdawali dzieciom kiełbasę
z grila ,lody ,ciasta, a dorośli też mogli napić się
kawy i napojów. Nauczyciele sprzedawali fanty
i zbierali pieniądze na powodzian. Głównymi
nagrodami w loterii fantowej były: telewizor
plazmowy , aparat cyfrowy i magnetofon. Ponadto
ani jeden los nie był pusty.

Występ dzieci dla swoich rodziców

Zostało ono zainicjowane przez miejscowe
dzieci i młodzież. Ci wyjątkowi czytelnicy punktu
bibliotecznego w Głogowcu pod okiem Marii Janas
– kierownika punktu, przygotowali akademię ku czci
swoich mam i ojców. Publiczność, która przybyła
w niedzielne popołudnie w dużej mierze składała się
z rodziców, tych młodych artystów.

Cóż nie robi się dla dzieci !

Podczas pikniku wystąpiły dzieci i młodzież
z
przygotowanym
wcześniej
programem
artystycznym. Rodzice małych artystów nie kryli
zadowolenia
z umiejętności artystycznych swoich pociech. W tzw.
międzyczasie
inne
dzieci
oblegały
zjeżdżalnię ,trampolinę i jeździły na quadach. Dość
powiedzieć, że dzieci z tych atrakcji korzystały
całkowicie bezpłatnie. Tym większe brawa należą się
sponsorom i rodzicom dzieci, którzy sprawili, że ten
Dzień Dziecka ich pociechy zapamiętają na długo.
Już wieczorem wszyscy pełni wrażeń wrócili
do swoich domów. Był to naprawdę udany dzień …

Życzeniom nie było końca

Przedstawili oni bogaty program artystyczny,
w którym zaprezentowali dwie bajki „Kopciuszka”
i „Królewnę Śnieżkę” oraz montaż słowno –
muzyczny. Wszyscy byliśmy po wielkim wrażeniem
zdolności aktorskich i obycia ze sceną. Rodzice –
mamy i ojcowie byli wzruszeni tym specjalnym
„prezentem”, który otrzymali od swoich pociech.

Andrzej Swatek

Marcin Borcz

Między Sanem a Wisłokiem
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ŚWIĘTO NAJMŁODSZYCH
„Dzień Dziecka” jest niezwykle ważnym
i radosnym dniem dla małych i dużych dzieci.
W tym roku był on wyjątkowy dla najmłodszych
z Wólki Ogryzkowej, gdyż po raz pierwszy od
wielu lat mogli spędzić go wspólnie. Nowopowstałe
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Ogryzkowej
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
przygotowało na tę okoliczność wiele atrakcji.

RADOŚNIE, TANECZNIE I WESOŁO…
W dniu 1 czerwca 2010r. hala widowiskowosportowa przy Zespole Szkół w Tryńczy
rozbrzmiewała muzyką, gwarem oraz śmiechem
dzieci i młodzieży. W tym dniu odbywał się Gminny
Dzień Dziecka organizowany przez wójta gminy
Tryńcza, Trynieckie Centrum Kultury oraz Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkola.

Podczas obrad Młodzieżowej Sesji Rady Gminy
Radosne zabawy dzieci w dniu ich święta

Dzieci chętnie brały udział w konkursach
z nagrodami. Jednakże głównym punktem programu
była loteria fantowa, na którą wszyscy czekali
z niecierpliwością.

W
uroczystościach
udział
wzięli
przedstawiciele władz gminy, radni oraz sołtysi
poszczególnych wsi. Po słowach powitania i krótkim
przemówieniu, młodzież klas gimnazjalnych
z Gniewczyny przedstawiła przygotowaną specjalnie
na tę uroczystość Młodzieżową Sesję Rady Gminy.
Następnie wszyscy podziwiali zmagania taneczne,
podczas których młodzież gimnazjalna wykonywała
dwa tańce (polonez i taniec dowolny).

Teraz każdy może popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi

Równie dużym zainteresowaniem cieszyła
się zabawa „karaoke”, podczas której odkryto wiele
talentów muzycznych. Na zakończenie odbyła się
dyskoteka.
Dla wszystkich dzieci przewidziany był
słodki upominek oraz kiełbaska z grila. „Dzień
Dziecka” w Wólce Ogryzkowej jeszcze przez długi
czas będzie radośnie wspominany. Wszyscy mamy
nadzieję, że w przyszłości będzie wiele okazji
do wspólnej zabawy.
Joanna Wlazło
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Zabawa integracyjna dzieci z całej gminy

Pokaz ten miał charakter konkursowy,
dlatego oceniało go jury pod przewodnictwem
Krystyny Trojanowskiej – starszej instruktor
z
Centrum
Kulturalnego
w
Przemyślu.
Przewodnicząca ogłosiła werdykt, uzasadniając
szczegółowo przyznane miejsca.

Między Sanem a Wisłokiem

I miejsce – grupa taneczna z Gimnazjum w Tryńczy,
II miejsce – grupa taneczna
Gniewczyny Łańcuckiej,

z

Gimnazjum

III miejsce – grupa taneczna z Gimnazjum
w Gorzycach.

Polonez w wykonaniu grupy tanecznej z Gimnazjum Gniewczyny
Łańcuckiej

Zwycięzcy w nagrodę wyjechali na dwudniową
wycieczkę na Słowację.

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA
Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
w ramach
projektów
współfinansowanych
przez
Unię
Europejską realizuje różne programy. Jednym z nich
jest program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
z
terenu
województwa
podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010. Ma on
na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
szczególnie uzdolnionych
w zakresie nauk
matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Aby
uzyskać takie stypendium dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń składał wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego. Przy ocenie wniosku brano pod
uwagę szereg kryteriów ,m.in: osiągnięcia ucznia z
poprzedniego roku szkolnego - wyniki konkursów,
turniejów i olimpiad, w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
i
technicznych
szczebla co najmniej wojewódzkiego -w przypadku
konkursów oraz stopnia co najmniej drugiego- w
przypadku olimpiad i turniejów. Ocenie podlegały
także
nagrody, wyróżnienia, uczestnictwo w
konkursach, olimpiadach i turniejach, certyfikaty za
ostatnie 3 lata szkolne, a ponadto uzyskanie co
najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego
na zakończenie szkoły podstawowej .
W kategorii szkół gimnazjalnych z naszej
gminy stypendium otrzymało czterech uczniów :
Gimnazjum w
Gniewczynie:
Bartłomiej
Misiąg,
Krzysztof
Portas, Dawid
Dryś
Gimnazjum w
Tryńczy:
Marcin
Kozdroń .

Dzieci z Jagiełły w przepięknym tańcu

Podczas imprezy nie zabrakło także wspólnych
zabaw, śpiewu i występów „najmłodszych gwiazd”
ze
szkół
podstawowych.
Poszczególne
„podstawówki”
zaprezentowały
przygotowane
specjalnie na tę okazje montaże słowno- muzyczne
oraz różne tańce i zabawy. Na zakończenie
wszystkich obdarowano słodyczami i napojami. Ten
dzień na pewno zapisze się w pamięci naszych dzieci
na długo.
Agnieszka Wiecheć

Każdy
uczeń
ma
swojego
opiekuna , który realizuje z nim „Indywidualny Plan
Rozwoju Ucznia ”. Stypendium przyznane jest na
rok szkolny 2009/2010 w wysokości 330 zł
miesięcznie z przeznaczeniem na zakup pomocy
naukowych .Z pewnością taka forma wsparcia
młodzieży jest zasadna. Gratulujemy stypendystom
oraz ich nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.
Stypendysta Marcin Kozdroń

Między Sanem a Wisłokiem
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ŚWIĘTO GMINY NA SPORTOWO I KULTURALNIE
Tegoroczne Dni Gminy Tryńcza zgromadziły
wielką rzeszę publiczności, która doskonale się
bawiła. Organizatorami tej dwudniowej imprezy byli
Wójt Gminy Tryńcza, Trynieckie Centrum Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna, Komunalny Zakład
Budżetowy w Tryńczy oraz Ochotnicza Straż
Pożarna.

łączy narody, czyli polsko- słowackie spotkania
kulturalno- sportowe”.

Po zakończonej rywalizacji sportowej

W niedzielę obchody święta gminy rozpoczął
uroczysty przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ulicami Tryńczy.

Drużyna samorządowców z Tryńczy

W sobotę, 10 lipca na kompleksie sportowym
„Orlik” odbywały się zawody sportowe. W
rozgrywkach w piłce nożnej, spośród 8 walczących
drużyn, najlepsza okazała się drużyna samorządowa
z Gminy Tryńcza oraz Reprezentacja Lekarzy.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy

Z ciekawym programem wystąpiły zespoły:

Lekarze w dynamicznej akcji

W tym dniu został także przeprowadzony turniej
w piłce siatkowej. Jak co roku, sporym
zainteresowaniem cieszyły się konkursy sportowe,
tj. żonglerka piłką, bieg w workach, rzut piłką
lekarską czy przeciągane liny. Sobotnią imprezę
uświetnił także występ zespołu „Rezonans”. Warto
dodać, iż w tym roku podczas Dni Gminy Tryńcza
gościliśmy reprezentację z Jabłonowa ze Słowacji,
przebywającą u nas w ramach projektu „Kultura
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Karatecy demonstrują swoje nieprzeciętne umiejętności

Między Sanem a Wisłokiem

„CAMPARI”
z Handzlówki,
„ÓSEMKA”,
„SEMPRE” i „PLUS” z Przeworska, grupa
kabaretowa „WKRĘT” z Łańcuta, grupa taneczna
„WATAHA” Breakers, duet „H&Z” z Gniewczyny.

W nagrodę za zdobycie tego tytułu otrzymała
laptopa ufundowanego przez Firmę „SANITEX”
z Tryńczy.

Podziękowania dla artystów
Publiczność bawiła się znakomicie

Niewątpliwą atrakcją był także występ
iluzjonisty oraz widowisko „Zwariowany Rower
Pana Darka”.

Pierwszą wicemiss została Katarzyna Cierpisz
- mieszkanka Gorzyc, natomiast drugą Natalia Duży z
Tryńczy. Gwiazdą wieczoru był znany zespół
„BAYER FULL”. Koncert ten zgromadził tłumy
widzów. Wszyscy wspaniale się bawili.
Agnieszka Wiecheć

DUSZPASTERSKIE JUBILEUSZE
W GNIEWCZYNIE

Najpiękniejsze mieszkanki gminy wybrane

Wieczorem, decyzją jury została wyłoniona
miss Gminy Tryńcza 2010. Została nią Aleksandra
Kozioł z Tryńczy.

Czerwiec tego roku zapisze się w pamięci
parafian kościoła pw. Św. Mateusza w Gniewczynie
jako miesiąc jubileuszy pracy duszpasterskiej wielu
księży- rodaków. 13 czerwca 2010 r. złoty jubileusz
posługi kapłańskiej obchodziło dwóch księży
z Jagiełły. Ks. Józef Marek wspólnie z ks.
Stanisławem Turkiem odprawili uroczystą Mszę
świętą pełną wspomnień i radości. Dokładnie 50 lat
temu, w Gniewczynie przyjmowali święcenia
wspólnie z ś.p. ks. Bronisławem Koniecznym, który
nie doczekał tej uroczystej ,ale jakże pięknej chwili.
27 czerwca 2010 r. swój srebrny jubileusz obchodził
ks. Edward Ryfa, który na co dzień pracuje jako
misjonarz w Czadzie. Większość swej posługi
kapłańskiej poświęcił najuboższym w Afryce, starając
się poprawić ich warunki
życia, umożliwiając
edukację oraz szerząc Słowo Boże. Jego parafia liczy
ok. 8 tys. wiernych zamieszkujących 80 wiosek
rozsianych
w
promieniu
150
kilometrów.
Jubileuszom przyświecała radosna atmosfera. Nie
odbyło się bez żartów, wspomnień i anegdot
związanych ze służbą kapłańską. Dzieci i młodzież
złożyły w imieniu parafian serdeczne życzenia
zdrowia i pomyślności, zaś chór kościelny
z Gniewczyny zadbał o muzyczną stronę parafialnych
uroczystości.

Występ zespołu „Bayer Full”

Justyna Flak

Między Sanem a Wisłokiem
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PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO…
Już po raz jedenasty w Trynieckim Centrum
Kultury odbył się konkurs „Ukryte Talenty”. W dniu
10 czerwca br. swoje zdolności prezentowała
młodzież szkolna z terenu gminy. W konkursie
wzięło udział 9 uczestników. Ich umiejętności
oceniało jury w składzie: Bożena Siwiecka oraz
Ryszard Hanejko. Tegoroczna edycja konkursu stała
na wysokim poziomie, co szczególnie podkreślała
komisja oceniająca. Jury miało więc bardzo trudne
zadanie, typowanie zwycięzcy trwało długo, bo
liczony był każdy punkt. Ostatecznie przyznano
następujące nagrody i wyróżnienia.

umiejętności wokalne stały na wysokim poziomie,
co zapewne wymagało wiele pracy i ćwiczeń.
Wszelkie konkursy muzyczne i prezentacje wokalne
służą odkrywaniu i rozwijaniu talentów, są też
zapewne początkiem „drogi do gwiazd”.
Przemysław Górski

PIĘĆ LAT MINĘŁO…
16 maja 2010 roku Zespół Piosenki
Biesiadnej "Jagiellanie” z Jagiełły świętował
Jubileusz 5 - lecia swojego istnienia i działalności
artystycznej. Otwarcia imprezy dokonał dyrektor
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy Henryk
Chruściel, który także przedstawił okoliczności
powstania zespołu. W 2005 roku podczas obchodów
„Dnia Seniora” w Jagielle zrodził się pomysł
założenia zespołu, który bawiłby publiczność
piosenkami biesiadnymi. I tak powstał zespół
„Jagiellanie”, który od samego początku przekonał
do siebie publiczność. W jego skład wchodzą
mieszkańcy Jagiełły i Gorzyc, członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Jagielle.

Występ „talentów” wokalnych z Gorzyc

W kategorii wiekowej soliści klasy IV-VI:
I miejsce: Agnieszka Jezierska – Szkoła
Podstawowa w Jagielle, II miejsce: Magdalena
Jędral – Zespół Szkół w Gorzycach, III miejsce:
Katarzyna Wiecheć – Zespół Szkół w Gorzycach,
Wyróżnienie: Karol Tołpaw Ubieszynie.

Szkoła Podstawowa

W kategorii wiekowej gimnazjum:
I miejsce: Jolanta Janas – Zespół Szkół
w Gorzycach, II miejsce: Ewelina Olejarka – Zespół
Szkół w Gorzycach,
W kategorii zespołów:
I miejsce: Zespół „ASY”- Zespół Szkół
w Gorzycach, II miejsce: Zespół „Mirabelki”Szkoła Podstawowa w Jagielle, III miejsce: Zespół
„Trend”- Szkoła Podstawowa w Gorzycach.
W
prezentowanym
repertuarze
najbardziej
popularne okazały się piosenki znanych i lubianych
polskich artystów: Maryli Rodowicz, Anny Jantar
czy Eleni. W każdej prezentacji widać było solidne
przygotowanie uczestników pod kierunkiem
nauczycieli muzyki z poszczególnych szkół. Ich
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„Jagiellanie” odbierają gratulacje od posła Mieczysława Golby

Do jego największych sukcesów zaliczyć
należy dwukrotne zdobycie I- go miejsca
w „Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy”
w Tryńczy. „Jagiellanie” wzięli udział w programie
„Spotkania z folklorem” w TV Rzeszów.
Niejednokrotnie wyjeżdżali poza granice Polski,
występowali w Strzelczykach i Lipniku na Ukrainie
oraz w Jablonovie na Słowacji.
- Mimo dopiero pięcioletniego stażu naszego
zespołu, już możemy pochwalić się wieloma
osiągnięciami i sukcesami. Najważniejsze jednak jest

Między Sanem a Wisłokiem

to, że mamy sporą grupę miłośników naszego
repertuaru. To, że ludzie chcą nas słuchać i bawią się
razem z nami, jest dla nas najważniejsze - mówi
Jolanta Turek, od początku śpiewająca w zespole.
W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli
wójt gminy Ryszard Jędruch oraz poseł Mieczysław
Golba, którzy członkom zespołu złożyli serdeczne
życzenia oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy
i statuetki.

każdym były do wyboru trzy możliwości. Uczestnicy
konkursu zostali podzieleni na dwie grupy.

Teraz muszą się wykazać wiedzą i opanowaniem

Jubileuszowy tort dla „Jagiellan”

Dla jubilatów zagrali i zaśpiewali Kapela
Ludowa
oraz
zespół
„Śpiewające
Zośki”
z Gniewczyny. W imprezie tej uczestniczyła ponadto
delegacja ze Słowacji, przebywająca w gminie
Tryńcza w ramach projektu „Kultura łączy narody,
polsko słowackie spotkania kulturalno- sportowe”.
Po części artystycznej członkowie "Jagiellanów"
zdmuchnęli świeczki i pokroili tort przygotowany
na tą okoliczność przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Jagielle. Odśpiewano także tradycyjne
"100 lat".
Agnieszka Wiecheć

KONKURS WIEDZY
O JANIE PAWLE II
W tym roku odbyła się druga edycja konkursu
wiedzy o Ojcu Świętym pt. „ JAN PAWEŁ II –
WIELKI PAPIEŻ, WIELKI POLAK ”. Konkursy
odbywały się w maju, w rocznicę urodzin Karola
Wojtyły, w każdej z filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy. Udział w nich wzięło łącznie
70 osób. Pytania dotyczyły różnych zagadnień
z życia Jana Pawła II, od wczesnej młodości, aż do
jego śmierci. Związane były nie tylko z życiem
kapłańskim, ale również obejmowały jego
zainteresowania, rodzinę, miejsca z którymi był
związany nasz papież. Test zawierał 20 pytań, a w

Zdaniem piszących poziom trudności był
umiarkowany, większość pytań nie sprawiła im dużej
trudności, choć nad niektórymi pytaniami trzeba było
się dłużej zastanowić. Laureatami konkursu
w Tryńczy zostali – I miejsce Dominika Baranowska,
II – Kinga Dałomis, III – Justyna Wikiera.
W bibliotece w Gorzycach I miejsce zajął Klaudiusz
Kozyra, II – Katarzyna Więcek, III – Kinga Hanejko,
zaś w Ubieszynie zwyciężył Karol Tołpa, II miejsce
zajął Jakub Gwóźdź, a trzecia była Aleksandra
Ochab. Gratulujemy zwycięzcom.
Agnieszka Orłowska

NAJZDOLNIEJSI NAGRODZENI
W dniu 24 czerwca br. w Gniewczynie Łańcuckiej
odbyło się „II Gminne Zakończenie Roku
Szkolnego”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w miejscowym kościele, którą odprawił ks. Krzysztof
Filip. Następnie
wszyscy uczestnicy, na czele
z pocztami sztandarowymi szkół, przy dźwiękach
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, udali się do
hali sportowej.
Tam
uczniowie
ze szkoły w Gniewczynie
przedstawili ciekawą część artystyczną . Spotkanie
to było również okazją do wyróżnienia
najzdolniejszych uczniów z całej gminy. Już p raz
kolejny uczniowie ,którzy uzyskali średnią ocen na
koniec roku co najmniej 5,0 i zachowanie dobre
otrzymali stypendium naukowe w wysokości 100zł .
W tym roku takich uczniów mieliśmy 90. Byli to:
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GORZYCE Szkoła Podstawowa: Hanejko Szymon,
Wiecheć Katarzyna, Jędral Magdalena, Kowal
Aleksandra, Maziarz Wojciech, Ochab Karolina,
Czwakiel Joanna, Zema Kamila, Krokos Jolanta,
Turek Wojciech, Flak Karol, Nabrzeska Patrycja,
Swatek Jakub, Szozda Rafał
Gimnazjum: Flak Erwin, Ficek Edyta, Piróg
Paulina, Maziarz Wiktor, Gwóźdź Agnieszka, Flak
Eryk, Olejarka Ewelina, Jędral Damian, Flak Kamil

Stypendia oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli: Wójt
Gminy-Ryszard Jędruch, Przewodniczący Rady
Gminy –Stanisław Konieczny, Radni – Stanisław
Kogut, Andrzej Matyja, Zbigniew Gurak, Kierownik
Posterunku Policji w Tryńczy Grzegorz Lis oraz
dyrektorzy poszczególnych szkół. Wszystkim
stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Teresa Wielgos

NA BIESZCZADZKICH
POŁONINACH…

Stypendyści gminy Tryńcza

TRYŃCZA Szkoła Podstawowa: Jędruch Karol,
Myłek Małgorzata, Rydzik Karolina, Sosnowy
Izabela, Kiełbowicz Faustyna, Migas Natalia, Mach
Aleksandra

Dnia 13 maja 2010 r. Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy gościła już po raz drugi
Stanisława
Orłowskiego
przewodnika
bieszczadzkiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa
miłośników Bieszczad. Stanisław Orłowski podczas
spotkania „oprowadzał” zebranych
za pomocą
wyświetlanych slajdów po Bieszczadzkim Parku
Narodowym. Prezentacje pt. „Eco muzeum w krainie
bobrów” oraz „Na połoninach” pokazywały piękną i

Gimnazjum: Kozdroń
Marcin, Myłek Karol,
Zamorska Nel, Kozioł Aleksandra, Dzierga
Magdalena, Pysz Paweł, Tytuła Ewelina, Danak
Aneta, Płoskoń Ewelina, Tkaczyk Marek
GNIEWCZYNA
Szkoła
Podstawowa: Kulpa
Weronika, Słysz Bartłomiej, Wasilewski Kacper,
Żelazko Kacper, Chruściel Tomasz, Piróg Paulina,
Wojtuń Piotr, Kuśtrowski Michał, Jasz Aleksandra,
Konieczny Kamil, Nowicki Mateusz, Kozyra
Bartłomiej, Grabowiec Kamila, Gardziel Barbara,
Dąbrowicz Rafał, Ficek Miłosz, Chajec Wojciech,
Kojder Gabriela, Kozak Justyna, Kojder Karolina,
Kubrak Gabriela, Ryfa Anna, Rzeczyca Aleksandra,
Rachfał Anna, Zamorska Karolina, Pelc Dominik
Gimnazjum: Gardziel Anna, Kubrak Konrad, Kuca
Piotr, Piróg Wojciech, Kisiel Anna, Rachfał Kinga,
Motyka Aleksandra, Kida Mateusz, Dryś Michał,
Drzystek Jolanta, Gwóźdź Michał, Majcher Paulina,
Jezierska Anna, Piróg Michał
JAGIEŁŁA
Szkoła
Podstawowa:
Jezierska
Agnieszka, Szewczyk Anna, Kędziora Paulina
UBIESZYN Szkoła Podstawowa: Gwóźdź Jakub,
Antonik Agata, Pająk Izabela, Tołpa Karol, Dadak
Weronika, Kojder Ewa, Stęchły Magdalena
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Podczas spotkania ze Stanisławem Orłowskim

unikalną przyrodę tych wyjątkowych gór.
Przewodnik dużo opowiadał o faunie i florze gór, o
odpowiednim zachowaniu się, a także o przepisach
tam obowiązujących. Zwracał szczególną uwagę na
bezpieczeństwo i rozwagę, jaką każdy musi
zachować, wybierając się w góry. Stanisław
Orłowski szeroko omówił unikalną architekturę oraz
kulturę mieszkańców bieszczadzkich terenów.
Bieszczady to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce,
tam naprawdę warto pojechać. Myślę, że spotkanie to
zaowocuje
poznaniem
i
odkrywaniem
bieszczadzkich terenów przez wielu naszych
mieszkańców. Do czego gorąco zachęcam.
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Paweł Jezierski

Z MYŚLĄ O UCZNIACH
W ostatnich kilku latach w naszych szkołach można
dostrzec diametralną poprawę
warunków.
We wszystkich budynkach przeprowadzono
gruntowne remonty sal lekcyjnych, sanitariatów oraz
korytarzy. Wybudowano pełnowymiarową
halę
sportową w Tryńczy, a obecnie wyłoniono już
wykonawcę na budowę sali w Gorzycach. Tryńcza
i Gorzyce mają
również do dyspozycji boiska
„Orlik 2012”, na których zajęcia z młodzieżą
prowadzą animatorzy sportu. Zarówno w Gorzycach
jak i w Tryńczy zajęcia te cieszą się dużą
popularnością wśród młodzieży, zgodnie stwierdzili
prowadzący zajęcia na „Orlikach”
Karolina

Z ŻYCIA GALERII
W ostatnim czasie w galerii sztuki „Pod
Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy
zostały zorganizowane dwie wystawy. Pierwsza pt.
„Abp. Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza, opór
społeczny” została wypożyczona
z Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Wystawa zgromadziła wielu zwiedzających

Szkoła w Jagielle w całej okazałości

Jakubiec i Józef Ciurko. Przygotowali oni szeroką
ofertę zajęć również w czasie wakacji. W Jagielle
prace związane z modernizacją pomieszczenia po
byłej kotłowni węglowej na salę gimnastyczną
zbliżają się do finału. We wszystkich szkołach
wykonano elewacje zewnętrzne na budynkach oraz
zagospodarowano place . Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, iż nasze szkoły będą mieć swojego
patrona oraz sztandar. W tym roku w październiku
szkoła w Jagielle otrzyma imię Króla Władysława
Jagiełły i poświęcony zostanie sztandar. Przed ta
uroczystością wykonano tam szereg inwestycji –
elewację budynku, malowanie dachu , wjazd
do szkoły . Wiele zmian można dostrzec nie tylko
w zakresie poprawy stanu bazy oświatowej, ale
również inwestuje się
w młode pokolenie.
Wprowadzono naukę języka angielskiego od I klasy
szkoły podstawowej, dwa lata wcześniej niż
to
wynikało z rozporządzeń. W gimnazjach
przeznaczono również dodatkowe godziny na zajęcia
sportowe, a od
II semestru bieżącego roku
szkolnego wprowadzono naukę drugiego języka dla
II i III klas gimnazjalnych.
Teresa Wielgos

Z wielu względów jest ona szczególna,
a zwłaszcza z powodu jej głównego bohatera,
naszego byłego arcypasterza Ignacego Tokarczuka –
niezłomnego człowieka walczącego o prawdę i wiarę.
Jest to osoba, która nie bała się reżimu
komunistycznego, która mimo ogromnych trudności
budowała kościoły i głosiła prawdę. Na wystawie
znalazły się zdjęcia przedstawiające całe życie
Ignacego Tokarczuka, miejsca z którymi był bardzo
związany i świątynie, które dzięki niemu powstały.
Zorganizowana wystawa doskonale wpisuje się w
nasza lokalną historię, a szczególnie parafii Tryńcza,
która w tym roku obchodzi 100 - lecia swojego
istnienia.

Warto było poznać sylwetkę abp I. Tokarczuka - zdają się mówić
zwiedzający wystawę

Kolejną wystawę zorganizowano 22 czerwca,
poświeconą Fryderykowi Chopinowi. Pochodzi ona
ze zbiorów Zespołu Sztuk Plastycznych im.
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Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Rok 2010
został ustanowiony „Rokiem Fryderyka Chopina”.
Dwusetna rocznica urodzin kompozytora obfituje
w liczne koncerty, projekty edukacyjne, wystawy,
projekty
rewitalizacji
miejsc
związanych
z Fryderykiem Chopinem. Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy również włączyła się w ten
projekt, organizując wystawę.
Marcin Borcz

ORGANIZUJEMY RÓŻNE ZAJĘCIA
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
wraz z filiami często organizuje spotkania
artystyczne oraz różne zajęcia plastyczne dla swoich
czytelników. Niejednokrotnie są one związane ze
zbliżającymi się rocznicami, uroczystościami lub po
prostu służą rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań
naszych czytelników. W dniu 24 czerwca
pracownicy filii w Ubieszynie przygotowali
warsztaty plastyczne.

ABY OTRZYMAĆ „BECIKOWE”
Na mocy nowych przepisów, aby uzyskać
prawo do jednorazowej zapomogi, czyli tzw.
„becikowe” do końca 2011 r. wystarczy przedstawić
skrócony akt urodzenia dziecka, dowody osobiste
rodziców dziecka i zaświadczenie lekarskie (lub
zaświadczenie
wystawione
przez
położną),
potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety
w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza
ginekologa lub położną.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy wypłacił 67
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
Wypłata na poszczególne miejscowości wygląda
następująco: Gniewczyna Łańcucka – 14, Jagiełła –
13, Tryńcza – 12, Ubieszyn – 9, Gorzyce – 7, Wólka
Ogryzkowa – 4, Gniewczyna Tryniecka – 3, Wólka
Małkowa – 3, Głogowiec - 2.
Informujemy, że osoby, które nie otrzymały
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się
dziecka i jednorazowej zapomogi pomiędzy
1 listopadem 2009 r., a dniem 30 marca 2010 r. mają
prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych
świadczeń. Ostateczny termin upływa dnia
30 września 2010r. Wniosek można złożyć nawet
wówczas, gdy dziecko ukończyło 1 rok życia.
Na złagodzeniu przepisu dotyczącego treści
zaświadczenia do końca czerwca br. w naszej gminie
skorzystało 8 rodzin.
Agata Kaszuba

O NOWYM DOKUMENCIE
TOŻSAMOŚCI

Zajęcia plastyczne w bibliotece

Związane one były ze zbliżającym się
„Dniem Matki”. Dzieci, które wzięły w nich udział,
wykonywały laurki z papieru dla swoich mam, które
zostały później im przekazane. Z kolei w punktach
internetowych
w
Gniewczynie
Łańcuckiej
i Trynieckiej zostały zorganizowane konkursy
plastyczne poświęcone postaci Jana Pawła II.
Zajęcia cieszą się sporą popularnością, szczególnie
wśród najmłodszych czytelników.
Maria Janas
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Co będzie w nowym dowodzie? Mniej informacji niż
obecnie. Zostaną imię, nazwisko, imiona rodziców,
numer PESEL, obywatelstwo, płeć oraz data
i miejsce urodzenia. Zniknie za to bardzo uciążliwy
meldunek, bo to głównie z tego powodu po każdej
zmianie miejsca zamieszkania trzeba wymieniać
dowód. Znikną też znaki szczególne: wzrost, kolor
oczu. Nie będą potrzebne, bo zidentyfikuje nas
komputer. Dane zapisane na okładce plastiku będą
także w formie elektronicznej, również zdjęcie.
Nowością
jest
dopuszczenie
fotografii
z
przyciemnianymi okularami (jeśli są one zdrowotne)
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i nakryciami głowy (jeśli ich noszenie wynika
z religijnego obrządku).
Największą zaletą nowego dowodu będzie to,
że załatwimy sprawy w urzędzie przez internet!
W chip zostaną bowiem wgrane indywidualne
certyfikaty, jakie zastąpią obecny, kosztowny podpis
elektroniczny, z którego mało kto korzysta. Żeby
jednak załatwiać sprawy na całym świecie,
potrzebne będą PIN i czytnik, do którego zbliży się
nowy dowód. Na zakup czytnika (ok. 350 zł)
pieniądze będzie jednak musiał wyłożyć obywatel.
Dokument z przyszłości będą mogły również
wyrobić dzieci od 13. roku życia. Ale nie będą
bezkarnie hulać po internecie, bo zawsze pojawi się
informacja, że są nieletni. Poza tym ich
elektroniczny podpis będą mogli aktywować tylko
rodzice, np. żeby założyć konto w banku.
W przypadku kradzieży lub poważnego uszkodzenia
dowodu, trzeba będzie to zgłosić w gminie,
a ta go unieważni i wyda nowy.



uzyskania dochodu np. zakończenie urlopu
wychowawczego, nabycie prawa do zasiłku dla
bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy
o dzieło, otrzymanie zasiłku przedemerytalnego
lub
świadczenia
przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej a także rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej,



w razie wyjazdu członka rodziny poza granice
Polski w celach zarobkowych,



utraty dochodu np. utrata zatrudnienia, utrata
zasiłku dla bezrobotnych.

Wnioski o zasiłek rodzinny na
zasiłkowy 2010/2011 przyjmowane będą od

okres

1 września 2010 roku. Informujemy jednocześnie, że
do dnia 14 września 2010 r. należy przedłożyć
zaświadczenie z data wrześniową o uczęszczaniu
dziecka do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Przypominamy jednocześnie, że od 1 listopada
2009 r. do 31 października 2010 r. wysokość zasiłku
rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia;

Każdy Polak wcześniej czy później będzie
musiał wyrobić elektroniczny dokument. Po prostu
plastik z chipem dostaniemy, gdy skończy się
ważność obecnego dowodu (po 10 latach). Wniosek
będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy
w Polsce lub przez internet. Ale odebrać dokument
trzeba osobiście.
Ryszard Matyja

RODZINNE – CO KAŻDY WIEDZIEĆ
POWINIEN ?

2. 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek
rodzinny przysługuje
uczącemu się w szkole lub studentowi do

dziecku

24 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Agata Kaszuba
Przypominamy, że w aktualnym okresie
zasiłkowym 2009/2010, tj. od 01.11.2009 r.
do 31.10.2010 r. należy powiadomić Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Tryńczy
w przypadku:
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DEMOGRAFIA W GMINIE

Na dzień 1 lipca br. jest nas wszystkich
w gminie 8430, z czego mężczyzn 4224, a kobiet
4206. W ostatnich latach zaznacza się nieznaczny
wzrost liczby mieszkańców, nie przekraczający
jednak 8350 osób. Jeśli chodzi o przedział wiekowy,

to chcemy poinformować, że najmłodszy mieszkaniec
gminy ma 15 dni i mieszka w Gniewczynie
Łańcuckiej, a najstarsi mają po 96, 97 lat i mieszkają
w Tryńczy i Gniewczynie Trynieckiej.
Ryszard Matyja

UCZESTNICZYLIŚMY W AKCJI „POLSKA BIEGA”
Polska gada, Polska się martwi, Polska
ciężko pracuje, Polska gapi się w telewizor, Polska
raz unosi się dumą, a raz wstydzi, polska wyjeżdża,
Polska tyje, Polska pije i pali. Fatalny zestaw. Mamy
inną propozycje: „Polska Biega”!
Już po raz piąty odpowiedzieliśmy na to
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hasło. W dniu 8 maja br. w ramach ogólnopolskiej
akcji zorganizowaliśmy dla naszej społeczności „Bieg
Wiosny”. Impreza odbyła się na stadionie Ludowego
Klubu Sportowego „Wisłoczanka” w Tryńczy. Akcja
ta miała na celu upowszechnianie idei sportu
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i propagowanie zdrowego trybu życia. Do udziału
w rywalizacji zgłosiło się ponad stu pięćdziesięciu
zawodników
i
zawodniczek.
Organizatorzy
wytyczyli trasy biegowe, pętle dłuższe i krótsze.
Bieg prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego
ze szkół z terenu gminy Tryńcza.

Żuk.
W kategorii dziewcząt do 11 lat (trasa 400m ):
1) Dominika Mazur, 2) Magdalena Pępek,
3) Paulina Tkaczyk.
W kategorii chłopców 12-13 lat (trasa 1200m):
1) Michał Techmański, 2) Damian Krówka,
3) Krzysztof Sołek.
W kategorii dziewcząt 12-13 (trasa 800m):
1) Andżelika Rzeczyca, 2) Jolanta Janas, 3) Agata
Gardziel.
W kategorii chłopców 14-16 (trasa 1600m):
1) Daniel Horojdko, 2) Bartłomiej Danak,
3) Mateusz Jakubiec.
W kategorii dziewcząt 14-16 (trasa 1200m):
1) Magdalena Szczepańska, 2) Marlena Krówka,
3) Aneta Danak.
W kategorii mężczyzn 17 lat i powyżej (trasa 4 km):

Przed startem do „Biegu Wiosny”

Punktualnie o godz. 15.00 na stadionie
sportowym zaroiło się od uczestników biegu.
Mieszkańcy Tryńczy i okolic mogli podziwiać
rywalizację. Mimo, iż startujący prezentowali różną
formę, wszyscy jednak przekraczający linię mety
mogli się czuć zwycięzcami i nie ukrywali
satysfakcji
z
pokonania
trudnej
trasy.
Po zakończeniu części sportowej przyszedł czas
na wspólne grillowanie. Głównymi organizatorami
„Biegu Wiosny” a zarazem fundatorami nagród byli:
wójt Ryszard Jędruch oraz Trynieckie Centrum
Kultury.
Bohaterami
przeprowadzonej
akcji
sportowej okazali się najlepsi biegacze. Prezentujmy
więc listę tych, którzy zdobyli premiowane miejsca.

1) Artur Stopyra 2) Damian Gurak, 3)Tomasz
Zamorski
W kategorii kobiet 17 lat i powyżej (trasa 4 km):
1) Agata Ogryzek, 2) Aleksandra Kozioł,
3) Andżelika Czerwonka.
Przemysław Górski

STOP KOMAROM !
Informujemy
naszych
mieszkańców,
że w związku z ogromną ilością komarów, które
pojawiły się na terenie gminy po powodzi , wójt
Ryszard Jędruch podjął decyzję o przeprowadzeniu
akcji
odkomarzania.
Zabieg
ten
został
przeprowadzony metodą agrolotniczą, a więc nad
naszymi
miejscowościami
latał
śmigłowiec
rozpylający środki owadobójcze.
Na przeprowadzenie akcji pozyskaliśmy 50 tys. zł
od wojewody, natomiast 10 tys. przeznaczamy ze
środków
własnych.
Akcję
odkomarzanie
przeprowadzono 8 lipca 2010 r., w godz.
od 17:00 do 21:00.

Zwycięzcy „Biegu Wiosny”

W kategorii chłopców do lat 11 (trasa 400m ):

Używane w trakcie odkomarzania preparaty są
nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, posiadają aktualne
atesty i karty charakterystyki.

1) Maciej Usowski, 2) Dawid Gardziel, 3) Adrian
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ROZGRYWKI LIGOWE
ZAKOŃCZONE

LETNIE KALENDARIUM
KULTURALNE

Sezon piłkarski w klasie „A” na rok
2009/2010 dobiegł końca. Naszą gminę w tej klasie
reprezentowały 4 drużyny: „Huragan” Gniewczyna,
„Wisłoczanka” Tryńcza, „San” Gorzyce i „Zorza”
Jagiełła. Po całorocznych zmaganiach piłkarskich
przyszedł czas na podsumowanie działalności
poszczególnych drużyn, a dla zawodników
na odpoczynek i regenerację sił.

Jak wiadomo miesiące wakacyjne w Trynieckim
Centrum Kultury wypełnione są różnorakimi
imprezami kulturalno- rekreacyjno- sportowymi.
Poniżej przedstawiamy w skrócie zapowiedź
najważniejszych wydarzeń plenerowych, które będą
miały miejsce na terenie gminy Tryńcza.
18 lipca 2010r. na placu rekreacyjnosportowym obok Urzędu Gminy w Tryńczy o godz.
14.00 rozpocznie się już po raz czwarty Przegląd
Piosenki Biesiadnej i Gawędy. Organizatorem
partnerskim imprezy jest Centrum Kulturalne
w Przemyślu. Podczas jej trwania będzie można
posłuchać zespołów biesiadnych i gawędziarzy
z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego,
przeworskiego i przemyskiego.

Radość zawodników „Huraganu” z awansu do okręgówki

Drużyna „Huraganu” Gniewczyna od samego
początku zmagań prezentowała doskonałą formę.
Była liderem od pierwszej do ostatniej kolejki, co
przyniosło jej awans do wyższej klasy
rozgrywkowej - klasy okręgowej. Radości z tego
faktu nie kryją kibice oraz sami zawodnicy.
Udało nam się wywalczyć upragniony awans,
o którym marzyliśmy. Wymagało to naszej
ogromnej pracy i wysiłku, ale warto było – twierdzi
Łukasz Jagiełła, piłkarz „Huraganu”.
Bardzo dobrą formę prezentowała także drużyna
„Wisłoczanki” Tryńcza. Ekipa prowadzona przez
trenera Waldemara Majbę uplasowała się
na 3 miejscu w tabeli z liczbą 44 punktów. Mamy
nadzieję, że w przyszłym sezonie drużyna ta
utrzyma formę i powalczy o awans. Na 9 miejscu w
tabeli, podobnie jak w poprzednim sezonie znalazł
się „San” Gorzyce. Podczas rozgrywek zawodnicy
tego klubu prezentowali stabilna formę. Sukcesem
pochwalić się może także drużyna piłkarska „Zorza”
Jagiełła.
Jej
zamiarem
było
pozostanie
w klasie „A”. Tak też się stało. Drużyna w tym
sezonie uzbierała 27 punktów, co dało jej 11 miejsce
w tabeli. Wszystkim drużynom gratulujemy
osiągniętych sukcesów i życzymy równie udanego
nadchodzącego sezonu piłkarskiego.

25 lipca 2010r. na Stadionie Ludowego
Klubu Sportowego „Zorza” w Jagielle będziemy
obchodzić 100- lecie usypania „Kopca Jagiełły”.
W programie przewidziana jest część artystyczna
oraz występy zespołów amatorskich z terenu gminy
Tryńcza.
1 sierpnia 2010r. oddany zostanie do użytku
wyremontowany
stadion
Ludowego
Klubu
Sportowego „Huragan” z Gniewczyny Trynieckiej.
Uroczystość ta połączona będzie z turniejem
piłkarskim drużyn walczących o „Puchar Wójta
Gminy Tryńcza”. Podczas imprezy nie zabraknie
piłkarskich emocji oraz koncertów zespołów.
23 sierpnia 2010r. zorganizowane zostanie
święto plonów. W tym roku gospodarzami gminnych
dożynek będą Gorzyce. Impreza odbędzie się na
stadionie sportowym Ludowego Klubu Sportowego
„San” Gorzyce. Podczas jej trwania odbędzie się
prezentacja wieńców dożynkowych, dzielenie się
chlebem, jak również z repertuarem żniwnodożynkowym wystąpią zespoły śpiewacze i ludowe.
Wszystkich mieszkańców gminy oraz
sąsiednich miejscowości serdecznie zapraszamy
do udziału w imprezach!

Przemysław Górski
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Agnieszka Wiecheć

KRZYŻÓWKA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
HASŁO: ……………………………………….

KĄCIK HUMORU !

1. Może być pokarmowy
2. Dostajesz je za wrzucenie piłki do kosza

Wycieczka autokarem

3. Kopie się ją lub rzuca

W najwyższych górach świata, drogą nad przepaścią
jedzie autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

4. Anonim znany z historii
5. Na głowie strażaka
6. Wykres słupkowy, ułożony chronologicznie
7. Wielbiciel
8. Po nich wrzuty piłki na boisko
9. Najważniejsze miasto w każdym kraju
10. Ławka... dla tych, którzy nie są w głównym
składzie drużyny
11. Aerozol

Wakacje nad morzem
Turysta ogląda w sopocie pokoik do wynajęcia.
-miał być pokój z widokiem na morze.
-a ten obraz przedstawiający statek podczas sztormu,
który wisi na ścianie to co?!

12. Gdy świeci cieszą się dzieci
13. Diabeł inaczej

Na zamku

14. Upływa szybko jak życie

Grupa turystów zwiedza ruiny średniowiecznego zamku.
Mały chłopiec przygląda się tym resztkom muru i pyta:
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym
samochodem?

15. Cukrowa na patyku
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