ZACZYNAMY KOLEJNĄ KADENCJĘ
Doceniam Państwa zaufanie, którym zostałem
obdarzony podczas wyborów samorządowych. Za
pośrednictwem biuletynu składam podziękowanie
wyborcom, również tym sceptycznie oceniających moją
działalność zapewniając ich, że dołożę wszelkich starań
w należytym wypełnianiu obowiązków Wójta Gminy.

Uważam ,że jego realizacja będzie oparta na czterech
filarach. Pierwszym obszarem jest kontynuowanie
inwestycji w infrastrukturze technicznej, głównie poprzez:
ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych,
budowy chodników oraz obiektów rekreacyjnosportowych. Ważnym zadaniem jest pobudzenie
działalności gospodarczej. Porównanie
podmiotów gospodarczych na tle
innych
gmin nie
należy do
najwyższych .
Będę
odważniej
zachęcać
i propagować walory zasobów
naturalnych znajdujących się na
terenie
gminy.
Wiele
wysiłku
poświęcę
na
poszukiwaniu
potencjalnych inwestorów. Chodzi
przede wszystkim o wykorzystanie
biznesu związanego z budową
autostrady oraz produkcji energii
odnawialnej. Pobudzanie obszaru
integracji społecznej oraz szeroko
pojętej kultury. Wprawdzie mamy
wiele organizacji pozarządowych,
czyli jest zaplecze, któremu należy
udzielać
wsparcia
i
pomocy
organizacyjnej. Liczę ponadto na
aktywność rad sołeckich, środowisk
twórczych, instytucji oświatowych
oraz kościelnych. Czwartym filarem
jest
sprawna
administracja
samorządowa
zdolna
sprawnie
obsługiwać petentów jak również
pozyskiwać zewnętrzne środki do
finansowania zadań własnych .
Reasumując, VI kadencja
samorządowa
będzie
kolejną
wyznaczającą rozwój naszej gminy
i służyć poprawie warunków życia jej
mieszkańców.
Ważne abyśmy w debacie
publicznej
zachowali
dialog
i porozumienie.

W trakcie kampanii wyborczej kierowałem do
Państwa program na nadchodzącą kadencję.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składam
mieszkańcom
gminy
życzenia
świąteczne.
Niech
Zmartwychwstały
Zbawiciel
wprowadzi do naszego życia wiele
szczęścia i radości.
Wójt
Ryszard Jędruch

W NUMERZE:

 Budżet uchwalony - str. 6

 To nie był przypadek - str. 20
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 100 lat w Dzień Kobiet - str. 33
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Za nami wybory samorządowe. Choć minęło już kilka
miesięcy od ogłoszenia wyników, teraz kiedy opadły
emocje, a samorządowcy na dobre rozpoczęli swoją
działalność, warto przypomnieć kogo wybraliśmy.

W efekcie, w stosunku do poprzedniej kadencji,
zmieniło się aż sześciu członków rady gminy. Nowi radni
to: Niżnik Janusz (Gorzyce), Mazur Władysław
(Gniewczyna Łańcucka), Kornafel Janusz (Jagiełła),

Nowo wybrana Rada w pełnym składzie

Kornafel Marta (Głogowiec), Kosturek Stanisław
(Ubieszyn), Duża Helena (Wólka Ogryzkowa). Po raz
kolejny zaufaniem wyborców cieszyli się: Konieczny
Stanisław, Flak Leszek, Jakubiec Teofil, Cebula Ryszard,
Kogut Stanisław, Rzeczyca Antoni, Korpeta Tadeusz,
Gurak Zbigniew i Niemiec Edward.

W naszej gminie odbyła się jedna tura wyborów
na stanowisko wójta gminy. Ryszard Jędruch nie dał
szans rywalom już w pierwszej turze zdobywając 61%
głosów. Wyborom do rady gminy towarzyszyły również
spore emocje. Nierzadko o sukcesie kandydatów
decydowało kilka głosów.

Michał Turek

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIA OSP
W I kwartale br. OSP zorganizowało zebrania
poszczególnych jednostek z terenu gminy. Podczas spotkań przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej działalności jednostek. W drugiej części zebrania wybierano
władze na nową pięcioletnią kadencję. Pod koniec kwietnia odbędzie się Zjazd Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, któty wybierze władze Zarządu Gminnego OSP.
Składy Zarządu poszczególnych jednostek OSP:
OSP Głogowiec
Stanisław Gondek – prezes
Henryk Stopyra – naczelnik - wiceprezes
Mieczysław Krupa – wiceprezes
Ernest Młynarski – sekretarz
Dominik Wlazło – skarbnik
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OSP Gorzyce
Zdzisław Chmura - prezes
Leszek Flak - wiceprezes – naczelnik
Władysław Siemieniak – Wiceprezes
Józef Czwakiel – wiceprezes
Adam Siemieniak - z-ca naczelnika
Adam Szwacz – sekretarz
Grzegorz Cierpisz – skarbnik
Adam Matyja – gospodarz
Janusz Niżnik – członek
OSP Tryńcza
Stanisław Gliniak - prezes
Tadeusz Jakubiec - wiceprezes – naczelnik
Kazimierz Szczepański - wiceprezes
Joanna Kot – sekretarz
Albin Kata - skarbnik
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Witold Mazur - gospodarz
Władysław Gielarowiec - członek
Edward Chomicz - członek
OSP Jagiełła
Janusz Kornafel - prezes
Józef Drzystek - wiceprezes – naczelnik
Franciszek Pusztuk - wiceprezes
Bogdan Tytuła - wiceprezes
Jacek Matyja - sekretarz
Stefan Darzycki - skarbnik
Marek Drzystek - gospodarz
OSP Gniewczyna Tryniecka
Jan Morawski - prezes
Stanisław Rachfał - wiceprezes – naczelnik
Adam Rachfał - wiceprezes
Tomasz Sowa - z-ca naczelnika
Łukasz Rachfał - sekretarz
Eugeniusz Gurak - skarbnik
Stanisław Gurak - gospodarz
Paweł Kozak - kronikarz
Krzysztof Szydłowski - członek zarządu
OSP Gniewczyna Łańcucka
Andrzej Hader - prezes
Edward Korzeniowski - wiceprezes – naczelnik
Tadeusz Nowak - wiceprezes
Daniel Krutysz - wiceprezes
Jan Sobala - z-ca naczelnika
Antoni Grzebyk - skarbnik
Zbigniew Piróg - sekretarz
Marcin Pieniążek - gospodarz
OSP Ubieszyn
Zdzisław Kulpa - prezes
Adam Kasper - wiceprezes – naczelnik
Grzegorz Sternik - wiceprezes
Grzegorz Kulpa - sekretarz
Marek Cierpisz - skarbnik
Konrad Kornafel - gospodarz
Wyrazy uznania należą się odchodzącym władzom OSP.
Ich praca, bezinteresowne zaangażowanie w niesieniu
pomocy mieszkańcom gminy, zasługuje na szczególne
podziękowanie.
Wszystkim nowo wybranym Zarządom składamy
serdeczne gratulacje, życząc owocnej współpracy
i wszystkiego dobrego w tej jakże potrzebnej
społeczeństwu działalności.
Tomasz Penkal

SOŁTYSI WYBRANI
Znamy już nazwiska wszystkich sołtysów
w gminie Tryńcza, którzy pełnić będą swoje funkcje
w ciągu najbliższej kadencji. W większości mieszkańcy
postawili na nowych ludzi; aż w pięciu miejscowościach
mamy nowych sołtysów.
Zbiorcze zestawienie frekwencji:
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Frekwencja:
1. Gniewczyna Łańcucka
2. Głogowiec
3. Gorzyce
4. Jagiełła
5. Tryńcza
6. Wólka Ogryzkowa

-

24,2 %
60,7%
30,3%
36,2 %
24,9%
56,9%

8 kwietnia 2011 r. odbyło się w urzędzie gminy
inauguracyjne spotkanie nowo wybranych sołtysów
z wójtem. Sołtysom wręczono zaświadczenia o wyborze
oraz podstawowe dokumenty związane z ich urzędowaniem.
Na spotkaniu omówiono prawa i obowiązki wiążące się ze sprawowaniem tej funkcji. Wójt przedstawił
najważniejsze zamierzenia gospodarcze gminy oraz rolę
sołtysów w ich realizacji.
Edward Wiecheć
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BUDŻET UCHWALONY

PRACOWITY ROK DLA KZB

Rada Gminy w Tryńczy 22 lutego br.
jednogłośnie przyjęła budżet na 2011r.oraz wieloletnią
prognozę finansową. W tym roku budżet jest
zrównoważony , gdzie dochody i wydatki zaplanowano na
poziomie 24 mln. zł.
Dochody bieżące stanowią
84% ,natomiast majątkowe 16% dochodów ogółem .Przy
planowaniu dochodów Gminy Tryńcza na 2011r.
uwzględniono miedzy innymi : prognozy z Ministerstwa
Finansów o wysokości subwencji ogólnej(w tym części
wyrównawczej, równoważącej,oświatowej), udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje
celowe z budżetu państwa oraz wpływy ze sprzedaży
mienia. Budżet po stronie wydatków przeznaczony będzie
głównie na zadania inwestycyjne i remontowe ,oświatę,
opiekę społeczną oraz zadania bieżące. Wydatki
majątkowe stanowią 25,3% wydatków ogółem.

Ubiegły rok był szczególny pod względem liczby
wykonanych prac. Miały one różny charakter, począwszy
od robót remontowych, a skończywszy na akcjach
przeciwpowodziowych. Wzrost ilości prac spowodowany
był przekazaniem większych środków finansowych przez
Radę Gminy, dlatego w każdej miejscowości KZB
wykonywał zadania mające na celu poprawę estetyki
i funkcjonalności obiektów komunalnych.

Największe inwestycje to : budowa sali
gimnastycznej w Gorzycach, budowa boiska sportowego
„Orlik” w Gniewczynie Łańcuckiej. Znaczącym
wydatkiem w planowanych inwestycjach jest pomoc dla
Powiatu Przeworskiego na realizację drogi GorzyceJagiełła-Gniewczyna Łańcucka .

W Głogowcu przeprowadzono remont WDK. Wewnątrz
wyremontowano instalacje, na zewnątrz naprawiono
i pomalowano elewację. Przed budynkiem posadzono
krzewy ozdobne. Wykonanie całości prac sprawiło,
że obiekt nabrał atrakcyjnego wyglądu.

Głosowanie uchwały budżetowej

Mając na uwadze rozwój sportu na terenie
gminy, na wniosek Wójta, poszczególne komisje,
a następnie Rada Gminy zwiększyła o 35% dotację na
LKS .

W Gniewczynie Łańcuckiej, w WDK, wykonano
wygłuszenie akustyczne sceny oraz zamontowano kotary.
Dzięki temu miejscowi artyści mają odpowiednie warunki
do pracy. Ponadto przystosowano pomieszczenia po byłej
poczcie na Punkt Internetowy oraz punkt zamiejscowy
GOPS. Na placu Zespołu Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej
powstało
boisko
wielofunkcyjne
o nawierzchni tartanowej.

Teresa Wielgos

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Dnia 3 kwietnia br. w Tryńczy odbyły się wybory
do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej
w powiecie przeworskim. Uprawnieni do głosowania byli
członkowie izby rolniczej, tj. rolnicy, którzy są
właścicielami gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha. Naszą
gminę w radzie reprezentować będzie: Gliniak Ryszard
(45 głosów) i Edward Tkaczyk (41 głosów).
Edward Wiecheć
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Wyremontowana estrada w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej

Echa znad Sanu i Wisłoka

Natomiast w budynku WDK w Gniewczynie
Trynieckiej odnowiono salę, ułożono nową podłogę
z elastycznego PCV, położono na ścianie tynk
dekoracyjny oraz wykonano sufit podwieszany wraz
z oświetleniem.

w których powstała kuchnia. Natomiast w filii biblioteki
w Gorzycach pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz
wymieniono stare wykładziny podłogowe na nowe.
Przy szkole w Jagielle wykonany został podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Wykonano
postument pod posąg patrona szkoły
króla Władysława Jagiełły, a plac wokół
niego wyłożono kostką granitową.
N
a
t
o
m
i
a
s
t
w miejscowej remizie OSP wykonano
wylewki, ułożono na podłodze płytki,
w y s z p a c h l o w a n o
i pomalowano ściany.
W Ubieszynie, w Wiejskim Domu
Kultury wyremontowana została sala na
parterze, a w remizie OSP wykonano
instalację wodną i kanalizacyjną,
uzupełniono tynki oraz odmalowano
wewnątrz pomieszczenie. W części
WDK naprawiono ścianę, która uległa
z n i s z c z e n i u .
T a k ż e
przy miejscowej szkole podstawowej
dla młodzieży powstało boisko
w i e l o f u n kc yj n e o n a w i e r zc h n i
tartanowej.

WDK w Gniewczynie Trynieckiej

Całość prac sprawiła, że obiekt zyskał nowy
wystrój, co zresztą przyznała sołtys wsi Maria Gurak:
„WDK jest bardzo ładnie wyremontowany, mieszkańcy
naszej miejscowości są bardzo z tego faktu zadowoleni,
często korzystają z niego przy okazji różnego rodzaju
uroczystości”. W budynku OSP zaadaptowano
pomieszczenie na Punkt Internetowy.

W Wólce Małkowej zaadaptowano
budynek byłej szkoły podstawowej na
pomieszczenia biurowe. Wykonano ścianki gipsowo –
kartonowe, wymieniono trzy okna, wyszpachlowano
i odmalowano pomieszczenia od wewnątrz, a na zewnątrz
odnowiono elewację. W środku znalazły swoją siedzibę
filia GOPS–u oraz filia Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zespół Szkół w Jagielle
Budowa chodnika w Gorzycach

Z kolei w Gorzycach wybudowano nowy odcinek
chodnika wzdłuż drogi krajowej w stronę stacji paliw.
W WDK odremontowano trzy pomieszczenia na parterze,

WDK w Wólce Ogryzkowej zaadaptowano nieużywane
pomieszczenie na kuchnię. Przeprowadzono w niej
remont instalacji wod-kan., wykonano nowe tynki oraz
wykonano instalację gazową. Na ścianach położono
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glazurę, a na podłodze terakotę. Przybyła więc kolejna
kuchnia w naszych WDK-ach.

ułożonym wałom woda nie dostała się do mojego domu”
– mówi B. Brud mieszkający nad Mleczką

„Mamy bardzo piękny obiekt, który umożliwia nam
spotykanie się. Przygotowanie Dnia Seniora udowodniło,
że w naszej miejscowości też można sukcesywnie
przeprowadzać uroczystości.” – mówi Anna Fleszar
przewodnicząca KGW w Wólce Ogryzkowej. Natomiast
przed
budynkiem
Wiejskiego
Domu
Kultury
zagospodarowano plac. Ułożono nowe chodniki, płytkę
odbojową wokół obiektu oraz położono nawierzchnię
asfaltową.

W okresie letnim koszona była trawa na placu gminnym,
skwerach, placach zabaw, boiskach sportowych,
zatoczkach autobusowych oraz poboczach wzdłuż dróg
gminnych i chodników w każdym sołectwie.
Zakład dbał również o estetykę w sołectwach.
Zamontowano nowe wiaty przystankowe w Gniewczynie
Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej, Tryńczy, Wólce
Małkowej i Wólce Ogryzkowej. Oprócz przystanków
w całej gminie, w miejscach publicznych zamontowane
zostały pojemniki na śmieci. Metalowe, pomarańczowe
kosze doskonale wkomponowały się
w otoczenie.
Ponadto pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego
zamontowali tabliczki z nazwami ulic, a na granicach
gminy powstały nowe tablice tzw. „witacze”.
Wykonane prace na trwale wpisały się
w krajobraz naszej gminy, a jej efekty będą służyć
wszystkim mieszkańcom jeszcze przez wiele lat.
Władysław Tytuła

ZIMĄ TEŻ PRACUJEMY
Niwelowanie terenu pod posadzenie „dębów katyńskich”

W miesiącu kwietniu pracownicy zakładu przygotowali
teren pod posadzenie „dębów katyńskich” w parku
w Tryńczy. Nawieziono ziemię, zniwelowano teren,
a całość terenu ogrodzono.

W okresie zimy Komunalny Zakład Budżetowy
wykonywał prace remontowo - budowlane oraz
porządkowe na terenie gminy.Ze śniegu oczyszczane były
chodniki oraz place przed budynkami komunalnymi.
Także dbano o drogi gminne, które były na bieżąco
odśnieżane. Dzięki środkom przekazanym przez Radę
Gminy nasza baza sprzętowa wzbogaciła się o piaskarko –
solarkę. Dlatego w czasie tegorocznej zimy możliwe było
posypywanie śliskich odcinków dróg.

Wał przeciwpowodziowy w Gniewczynie Łańcuckiej

W maju i czerwcu podczas powodzi, które nawiedziły
naszą gminę pracownicy zakładu pomagali w ratowaniu
dobytku ludziom. Żywioł wyrządził znaczne szkody:
zalane zostały domy, pola, a także infrastruktura
techniczna.
By
zapobiec
ponownemu
zalaniu,
w miejscach najbardziej zagrożonych, KZB przystąpił do
usypywania wałów ziemnych w Gniewczynie Łańcuckiej
i Trynieckiej. „Nigdy nie było tak wysokiej wody. Dzięki

8

Odśnieżanie drogi gminnej

Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa wycinane były
zakrzaczenia wzdłuż dróg, a także montowane barierki
ochronne przy drogach gminnych.
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Utrzymująca się ujemna temperatura sprawiła powstanie
zwiększonej liczby awarii na sieci wodociągowej.
Pracownicy zakładu usuwali je na bieżąco. Występowały
również awarie na sieci kanalizacyjnej spowodowane
wrzucaniem do kanalizacji różnych rzeczy, typu zużyta
odzież, która powodowała zatrzymanie pomp. Tym
samym powstają zatory w przewodach kanalizacyjnych,
które prowadzą do cofania się ścieków do odbiorców.
Oprócz robót porządkowych
następujące roboty remontowe.

prowadzone

były

WNIOSKI NA DROGI
POSCALENIOWE
W związku z likwidacją Głównego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, a także zmianami ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych zmienił się tryb, a co za tym
idzie zasady dotacji na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych.

Droga wJagielle ujeta we wniosku
Odśnieżanie chodników

W Gniewczynie Łańcuckiej w miejscowym WDK
wyremontowano pomieszczenia piwniczne dla potrzeb
Koła Gospodyń Wiejskich. Położono nowe tynki a na
podłodze terakotę. Także w piwnicach budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej położone zostały
nowe płytki podłogowe oraz przemalowano ściany
i sufity.

Gmina starając się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego
na w/w zadania złożyła w lutym wnioski na remont dróg
poscaleniowych na łączną kwotę 343 tys. zł. Zadeklaro-

W budynku Urzędu Gminy w Tryńczy
wyremontowano niektóre pomieszczenia biurowe.
W okresie wiosenno – letnim wykonywane będą
dalsze prace remontowo – budowlane a także porządkowe
w poszczególnych miejscowościach naszej gminy zgodnie
z harmonogramem.
Władysław Tytuła

Droga w Wólce Ogryzkowej

waliśmy swój udział w kwocie 20% od otrzymanej dotacji. Koszt inwestycji będzie uzależniony od kwoty przyznanej przez Marszałka Województwa.

Tomasz Penkal
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INWESTUJEMY W DROGI
POWIATOWE
W ostatnich latach obserwujemy postęp
w remontach i przebudowach dróg położonych na terenie
gminy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,
w miesiącach wiosennych br. rozpoczęto przebudowę
ciągu dróg powiatowych Gorzyce – Gniewczyna
o długości 7497 m, Gniewczyna – Świętoniowa
o długości 6406 m.

BUDUJEMY CORAZ WIĘCEJ
Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji
w życiu. Wymaga wielu przygotowań, rozeznania na rynku
budowlanym,
wyboru
najkorzystniejszego
i najodpowiedniejszego dla swojej rodziny projektu,
a także wyboru materiałów budowlanych i technologii
jego wykonania. Nie bez znaczenia jest tutaj wielkość
działki, bowiem przy lokalizacji budynku należy pamiętać
o zachowaniu warunków technicznych obowiązujących
w budownictwie. Myśląc o budowie domu należy brać
pod uwagę koszty jego późniejszej eksploatacji. Już na
etapie planowania inwestycji należy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, co będzie skutkowało oszczędnością
energii i pieniędzy.
Od 1 stycznia 2009r. certyfikat energetyczny – świadectwo energetyczne muszą posiadać wszystkie budynki oddawane do użytkowania. Wykonanie certyfikatu zleca się
po zakończeniu budowy osobie posiadającej uprawnienia, a następnie dokument ten przedkłada się do wniosku
o użytkowanie. Świadectwo energetyczne to dokument
zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące ochrony
cieplnej, zużycia energii oraz ocenę poziomu jakości energetycznej wybudowanego budynku mieszkalnego.
W 2010 r. złożono 82 wnioski o warunki zabudowy

Przebudowa drogi w Gorzycach

Na pierwszym z odcinków zaplanowano
realizację ciągu pieszo-rowerowego o długości 1500 m,
natomiast na drugim chodnik 500 m. Wkład naszej
gminy w to zadanie wynosi 1 675 337 zł.

Kolejna budowa rozpoczęta

i celu publicznego. Wśród tych wniosków jest 73
o wydanie warunków zabudowy, 8 wniosków dotyczy
inwestycji celu publicznego, natomiast jeden wniosek inwestor wycofał i postępowanie zostało umorzone.
Przyszłym inwestorom radzimy wcześniej zgłosić się
do Urzędu i wypełnić formalności, związane
z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy .

Nakładka na drogę w Głogowcu

Gmina przekaże znaczne środki do powiatu na
realizację nakładek na drogach powiatowych. Tryńcza –
Wólka Małkowa 910 m, Tryńcza – Głogowiec 1853 m,
Gorzyce – Żurawiec 1423 m. Na ten cel z budżetu gminy
przeznaczono 417 209 zł.
Tomasz Penkal
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Dadak Stanisława

SALA GIMNASTYCZNA
W GORZYCACH
Na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach po
przerwie zimowej ruszyły ponownie roboty budowlane na
zadaniu pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej
z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej
w Gorzycach". Wykonawcą inwestycji jest firma
INTEGRAL z Rzeszowa.

Widok terenu budowy

ROZBUDOWUJEMY SIEĆ
WODOCIĄGOWĄ
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
Pod koniec marca bieżącego roku rozpoczęto
roboty budowlane przy rozbudowie sieci wodociągowej
w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w kierunku
Zakręcia. Wykonawcą zadania jest Komunalny Zakład
Budżetowy Gminy Tryńcza.

Wodociąg już gotowy

Planowany łączny koszt realizacji inwestycji
wynosi 3 352 tys. zł. W 2010 roku wykonano roboty
ziemne na ogólną wartość 200 tys. zł.

Projekt
realizowany jest
etapowo. Łączna
długość zaprojektowanej sieci wynosi 840 m, natomiast
zrealizowano już około 500m sieci wodociągowej.
Wartość kosztorysowa w/w zadania to kwota 133 tys. zł.
Na ten teren gmina posiada również projekt sieci
kanalizacyjnej o długości 878m i wartości kosztorysowej
140 tys. zł.
Katarzyna Lis

PRACE
SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE
JUŻ RUSZYŁY
Ruszyła budowa sali gimnastycznej

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji w bieżącym roku zostaną
wykonane roboty na wartość 1 500 tys. zł., co zapewni
wykonanie zakresu robót na etapie stanu surowego
zamkniętego. W 2012 roku, aby sfinalizować inwestycję
zaplanowano wydatkować kwotę 1 652 tys. zł. Nadzór
inwestorski na realizowanej inwestycji od początku
budowy do jej oddania do użytku sprawuje Grupa
Inwestor z Rzeszowa za kwotę 84 tys. zł. Termin
zakończenia inwestycji przewidywany jest na grudzień
2012 roku.

4 kwietnia br. na terenie gminy rozpoczeły się
prace społecznie-użyteczne, które będą trwać przez
6 miesięcy. W ramach projektu 25 osób będzie prowadzić
prace porządkowe w sołectwach i na obiektach
użyteczności publicznej (na chodnikach, przydrożnych
rowach, placach zabaw, parkingach, itp.)

Krystyna Penkal

Katarzyna Lis
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PROJEKT DOMU - DOBRE RADY
3. Najbardziej ekonomiczne w budowie są domy
parterowe z poddaszem użytkowym: mają mniejszą
powierzchnię ścian zewnętrznych, bardziej zwartą bryłę i
są cieplejsze. Natomiast droższe w budowie są domy
parterowe, wymagają dużej działki, więc koszt
automatycznie rośnie.

Jeśli chcesz wybudować dom tanio:

4.Koszt budowy zdecydowanie podwyższa piwnica.
Zamiast niej warto pomyśleć o pomieszczeniu
gospodarczym na parterze, chyba że ukształtowanie
terenu narzuca piwnicę.
5. Koszty budowy garażu są niższe w bryle budynku
niż garażu wolnostojącego .
Plusem garażu wbudowanego w dom jest dodatkowa
powierzchnia użytkowa nad garażem.
Jest on też „buforem” termicznym.

Tani, oszczędny i funkcjonalny dom

6. Nie warto budować na raty.

Musisz wybrać dom o prostej konstrukcji
Budowa domu bez skomplikowanego dachu i o prostej
bryle jest zdecydowanie tańsza.
2. Najtańsze w budowie są domy z betonu komórkowego
i te ocieplane wełną mineralną. Zdecydowanie droższe są
domy drewniane.

Rozbudowa wiąże się często z pochłanianiem sporych
środków oraz niszczeniem poprzedniej pracy. Jedyne co
się opłaca, to adaptacja poddasza - taka rozbudowa jest
korzystna oraz pozwala ograniczyć wydatki w I etapie
budowy domu.
Dadak Stanisława

SKORZYSTAJMY Z DOPŁAT
Dla przykładu w ubiegłym roku na 2331 rolników w gminie, z tej formy dofinansowania skorzystało
270 rolników, którzy otrzymali zwrot
na kwotę 92 950 zł.

W marcu rolnicy składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT z okresu od 01.09.2010r. do 28.02.2011r. Natomiast faktury na zakupiony olej napędowy w okresie od 1 marca do
31 sierpnia 2011r. wraz z wnioskiem należy złożyć
w drugim terminie tj. we wrześniu 2011 r. w ramach
rocznego limitu, który nie uległ zmianie i wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku
akcyzowego nie została zmieniona od 2008 r. i wynosi
0,85 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.

2010 r.

Poniższa tabelka obrazuje ilu rolników z naszej
gminy skorzystało ze zwrotu w roku ubiegłym
i bieżącym.

Głogowiec

Gniewczyna
Łańcucka

Gniewczyna
Tryniecka

Gorzyce

Jagiełła

Tryńcza

Ubieszyn

Wólka
Małkowa

Wólka
Ogryzkowa

Razem

28

43

11

52

34

47

42

3

10

270

19

29

8

33

20

32

33

4

7

185

III i IX
2011 r.
III

Z roku na rok liczba rolników korzystających
z częściowej rekompensaty poniesionych kosztów do produkcji rolnej minimalnie wzrasta, niemniej jednak nadal
ponad 80 % rolników naszej gminy nie korzysta
z dopłat.

Liczba rolników, którzy złożyli wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zachęcamy
wszystkich
rolników
do
korzystania
z przysługujących dopłat do produkcji rolnej.
Maria Grunt
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TO I OWO O PODATKACH
W Gminie Tryńcza jest 4 285 podatników,
którzy płacą podatki: rolny, leśny, od nieruchomości
bądź łączne zobowiązanie pieniężne.

kwota w zł.

Stawki podatku rolnego z 1ha
przeliczeniowego dla rolników

Aby uniknąć takich niespodzianek, zachęcamy do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
Przypominamy o terminach kolejnych rat podatku: 15 maj, 15 wrzesień i 15 listopad 2011 r.
Lucyna Kulpa
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DBAJMY O ESTETYKĘ OTOCZENIA
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Rok

Z uwagi na trudne warunki finansowe
mieszkańców gminy, jak również trudności na rynku
pracy Rada Gminy Tryńcza na wniosek wójta
postanowiła nie zwiększać stawek podatkowych
w podatkach lokalnych na rok 2011. Od kilku lat
stawki podatków utrzymywane są u nas na
podobnym poziomie i są porównywalne do stawek
w sąsiednich gminach.

kwota w zł.

W ostatnich latach można zauważyć zwiększoną
troskę
mieszkańców
naszej
gminy
o poprawę
estetyki swoich posesji. Jednak
z przykrością należy stwierdzić, że nie wszystkim
właścicielom działek rolniczych na tym zależy. Przejeżdżając przez naszą gminę widzimy wiele ugorów,
które nie tylko nie poprawiają estetyki, ale również
utrudniają utrzymanie porządku na działkach sąsiednich. Zwracamy się z prośbą do rolników, aby zadbać o właściwe utrzymanie działek.

Stawki podatku rolnego z 1ha
fizycznego dla podatników nie
będących rolnikami

210
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160
150
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Z analizy wpływu podatków w bieżącym
roku wynika, że większość podatników wywiązała
się z obowiązku terminowej wpłaty i w terminie do
15 marca uregulowała swoje zobowiązania
podatkowe. W niektórych przypadkach zauważamy,
że podatnicy wpłacili już zobowiązania I i II raty
podatku lub zobowiązania całoroczne.
Do 15 marca na konto Urzędu podatnicy
wpłacili 30% z całorocznej kwoty naliczonego
podatku.
Do podatników, którzy nie wpłacili podatku
w terminie zostaną wysłane upomnienia. Wiąże się
to z dodatkowymi kosztami dla podatnika, a jest to
koszt 8,80 zł. plus należne odsetki w zależności od
kwoty podatku i ilości dni przekroczonego terminu.

Z pewnością dopłaty, jakie przysługują do gruntów
rolnych, a takim może być właściwie utrzymany
ugór, pokryłyby koszty skoszenia chwastów .
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SPRZEDAŻ ALKOHOLU W LICZBACH
Gmina Tryńcza posiada 20 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i 7 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
w miejscu sprzedaży. Liczba tych punktów została
ustalona przez Radę Gminy.

W procentowym ujęciu, na zakup alkoholu
w roku 2009 wydaliśmy o 15,60 % więcej niż
w 2008 roku, natomiast w 2010 roku już o 19,20 %
więcej niż w 2009 roku.
Z przedstawionych danych wynika, że z roku
na rok wydajemy coraz więcej pieniędzy na zakup
alkoholu. Biorąc pod uwagę ubożenie społeczeństwa,
są to bardzo duże kwoty, oczywiście o wiele za duże.
Apelujemy o zdrowy rozsądek
i poszanowanie własnego zdrowia.

Sprzedaż alkoholu w naszej gminie
Rok

2008

2009

2010

Kwota w złotych

3 205 918

3 705 426

4 416 106
Lucyna Kulpa

OSZCZĘDZAJMY WODĘ
W dniu 22 marca br. obchodziliśmy Światowy
Dzień Wody mający na celu pokazanie, że zła gospodarka
wodna doprowadziła w ostatnich latach do jej braku.
W wielu rejonach świata, między innymi w Europie,
coraz częściej mamy do czynienia z niedostatkiem wody.
Również w Polsce występuje jej deficyt. Przeciętnie jeden
mieszkaniec w kraju zużywa 29 m3 wody w ciągu roku.

Niedobory wody występują w okresie letnim, zwłaszcza
w soboty, kiedy woda wykorzystywana jest do innych
celów, niż socjalno-bytowe, tj. do podlewania trawników
oraz mycia samochodów. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody, regenerowane są istniejące trzy studnie
głębinowe. Jednak w przyszłości może i to być niewystarc
z
a
j
ą
c
e
.

Woda dostarczona do indywidualnych odbiorców w 2010 roku
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Nazwa miejscowości

Natomiast w naszej gminie średnie zużycie w ciągu roku
wynosi 21 m3. W sumie Zakład dostarczył w 2010 r.
mieszkańcom gminy 182152 m3 wody. Szczegóły
przedstawione są na wykresie.
Woda o odpowiedniej jakości dostarczana jest z ujęcia
wody w Jagielle do wszystkich miejscowości, ale nie
zawsze możliwe jest zapewnienie jej właściwej ilości.

14

31 426

28 606

Trzeba będzie dobudować jeszcze jedną studnię. Ważne
jest więc to, by zakręcać kurki wody, gdy nie korzystamy
z niej bezpośrednio np. gdy myjemy zęby lub przy goleniu. Oszczędności z mniejszego zużycia wody odczuje
nasza kieszeń, a jednocześnie zyska nasze środowisko.
Władysław Tytuła

Echa znad Sanu i Wisłoka

BĘDZIEMY KONTROLOWAĆ POSESJE
Informujemy naszych mieszkańców, że w trosce
o zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego
oraz estetyki naszych wsi w miesiącu kwietniu, odbędzie
się druga edycja akcji posesja. Obejmie ona kontrolą
utrzymanie porządku i czystości w zagrodzie oraz dokona
ewidencji eternitu
Zauważa się po ostatniej kontroli, że nastąpił znaczny
wzrost podpisanych umów na odbiór odpadów i umów na
przyłączenie do kanalizacji. Przybyło też tabliczek
z numerami domów, tabliczek ostrzegawczych „uwaga
pies”. Ogólnie można stwierdzić, iż nastąpiła poprawa
utrzymania czystości i porządku na naszych posesjach.

Zdecydowana większość mieszkańców podeszła do przeprowadzonej kontroli ze zrozumieniem. Świadczą o tym
wypowiedzi mieszkańców na zebraniach wiejskich. Celem tegorocznej akcji będzie skontrolowanie tych gospodarstw, w których stwierdzono niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w szczególności obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji.
W roku bieżącym komisja zwróci również uwagę na stan
ugorów oraz dokona inwentaryzacji budynków pokrytych azbestem.

Ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych oraz ilość zawartych umów na odbiór odpadów w poszczególnych
miejscowościach Gminy Tryńcza /stan na grudzień 2010r./
Lp.

Miejscowość

Ilość

Ilość przyłączy

1

Głogowiec

gospodarstw
88

kanalizacyjnych
69

2

Gniewczyna Łańcucka

520

404

3

Gniewczyna Tryniecka

193

4

Gorzyce

5

73

%
83

78

454

87

180

93

178

92

266

202

78

250

94

Jagiełła

251

231

92

228

91

6

Tryńcza

339

302

89

315

93

7

Ubieszyn

167

159

95

140

84

8

Wólka Małkowa

78

68

87

71

91

9

Wólka Ogryzkowa

62

53

85

49

79

1964

1668

84

1758

90

Gmina: ogółem

%
78

Ilość umów na odbiór
odpadów

Stanisław Nowak

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
W 2011r. na terenie całej Polski
odbędzie się Narodowy Spis
Ludności i Mieszkań. Od
1 kwietnia do 31 czerwca 26 %
spośród wszystkich mieszkańców
odwiedzą rachmistrze, którzy
przeprowadzą ankietę na temat

wybranych losowo 26% mieszkańców zamieszkujących
teren naszej gminy.
Adrian
Stopyra

życia mieszkańców.
Na terenie naszej Gminy spis ludności zostanie
przeprowadzony przez czterech rachmistrzów, Jolantę
Foszczej, Angelikę Frączek, Martę Stafiej - Kogut
i Monikę Krutysz. Rachmistrzowie będą mieli za zadanie
przeprowadzić do 17 marca obchód w celu sprawdzenia
faktycznego stanu budynków i mieszkań w naszej gminie.
Będą odpowiedzialni za przeprowadzenie spisu spośród

Rachmistrzyni rozpoczyna spis

Echa znad Sanu i Wisłoka
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WIELKANOCNE SPOTKANIA
Po długiej zimie i okresie postu nadchodzą
pachnące wiosną święta. Wielkanoc to czas, kiedy
w gronie rodzinnym spożywamy tzw. „święconkę”,
jednak niektórzy pozostają sami. Dlatego też Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy wraz z uczniami
szkół
podstawowych
i gimnazjów
postanowił
kontynuować akcję pt. „Z Wielkanocnymi życzeniami”.

Młodzież szkolna i pracownicy socjalni
w ostatnim tygodniu postu odwiedzili 40 osób starszych
i samotnie mieszkających z terenu naszej gminy.
Własnoręcznie wyplecione koszyki wielkanocne zrobione
pod okiem nauczyciela na zajęciach „Koła zainteresowań
podtrzymywania tradycji regionu”, stroiki, kartki
z życzeniami wykonane przez dzieci oraz drobne paczki

i świątecznymi życzeniami. Cieszę się bardzo i będę czekać następnego spotkania – jak Bóg da” – mówi Pani Maria mieszkanka Tryńczy.

Akcja ta jest wielkanocnym darem serca oraz dobrą lekcją wychowawczą dla młodzieży, kształtującą charakter i szacunek do starszego pokolenia.
Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom oraz
dzieciom za zaangażowanie i za wsparcie naszej wspólnej
akcji.
Jolanta Flak

NIE WYPALAJMY TRAW
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie
to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk
i nieużytków.

z artykułami spożywczymi przygotowane przez nasz
Ośrodek sprawiły ogromną radość osobom odwiedzanym.
- „Jak serce ściska, gdy odwiedzają mnie dzieci
z pracownikami Opieki. Mieszkam sama, dzieci daleko
mają swoje życie. A tu mam gości z prezentami
Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej
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wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące
w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże
palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika
ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym
wzrostem pożarów.
Za ponad 95% przyczyn ich powstania
odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń
wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie
trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej
trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Nic bardziej błędnego. Jak wiadomo jedna godzina walki
z płonącą łąką kosztuje przeciętnie 540 zł, w tym mieści
się koszt
przejazdu wozu gaśniczego (przeciętnie)
z udziałem 6 strażaków. Wypalanie traw z punktu
widzenia prawa jest niedopuszczalne i karalne.
Wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.
Tomasz Penkal

POMOC W WYPEŁNIANIU
WNIOSKÓW ARiMR
Przypominamy rolnikom, że 16 maja 2011r. upływa
termin składania wniosków o płatności bezpośrednie.
Nasza gmina jako jedna z nielicznych udziela bezpłatnej
pomocy przy wypełnianiu wniosków codziennie w Biurze
Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Gminy. Taka
pomoc jest również udzielana w Wiejskich Domach
Kultury zgodnie z harmonogramem umieszczonym na
stronie internetowej urzędu.

PRZYPOMINAMY O ŚWIADCZENIU
PIELĘGNACYJNYM!
Jeśli w czyjejś rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna, warto sprawdzić czy osobie opiekującej się
nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. O taką formę
pomocy można się ubiegać z tytułu nie podejmowania lub
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Świadczenie można uzyskać na dziecko, jeżeli legitymuje się
o
r
z
e
c
z
e
n
i
e
m
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie można otrzymać również na osobą posiadającą orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek można złożyć na najbliższego członka
rodziny w linii prostej czyli na: własne dziecko, matkę,
ojca, dziadka, babcię, brata, siostrę, wnuka, wnuczkę. Jednak osoba wymagająca opieki nie może pozostawać
w małżeństwie. Świadczenie nie należy się na teściową,
teścia, synową, zięcia, bratanicę, siostrzeńca, kuzynostwo.
Osoba opiekująca się nie może mieć ustalonego
prawa do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Wyjątkiem jest gdy osoba pobiera rentę rodzinną,
wówczas świadczenie przysługuje.
Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.
Na terenie gminy Tryńcza w 2010 roku uprawnionych do
tego
świadczenia
było
76
osób.
W bieżącym roku liczba ta wzrosła o 10 osób.
Marzena Rydzik

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
W GOPS-ie

Do tej pory z naszej pomocy skorzystało około 80
osób. Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków.

Z dniem 01.02.2011 r. pomoc materialna dla
uczniów /stypendia/ będzie prowadzona przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy. Rodzice po
otrzymaniu i uprawomocnieniu decyzji zmieniającej,
przedłożą rachunki, faktury itp. w GOPS-ie.
Krystyna Penkal

Dorota Szelepa

Echa znad Sanu i Wisłoka
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UCZYLI SIĘ PŁYWAĆ
W dniu 5 lutego 2011 r. zakończył się program
nauki pływania dla dzieci prowadzony przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy. W myśl
powiedzenia: „W zdrowym ciele zdrowy duch”
współorganizowaliśmy 10-godzinny cykl zajęć na basenie
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku dla
dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy.

wójta gratulacje, dyplomy i upominki. Następnie zostało
wykonane pamiątkowe zdjęcie z rodzicami i opiekunami,
którzy z widowni mogli podziwiać poczynania swoich
pociech. Rodzice chętnie uczestniczyli w pokazowych
zajęciach, które odbyły się 5 lutego 2011 r. Deklarowali
powrót na basen w najbliższym czasie, ale już w gronie
rodzinnym. „Jestem zadowolona z postępów córki. Następnym razem wybiorę się tutaj z całą rodziną.” – mówi
Pani Maria Janusz.
Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu
finansowemu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Oddział w Jarosławiu oraz Łukasza Zagórskiego właściciela Piekarni w Tryńczy, który ufundował drugie śniadanie dla uczniów.
Flak Jolanta

TRZECI ROK Z PROJEKTEM

Świeżo upieczonym pływakom gratuluje wójt gminy

Akcja rozpoczęła się 21 stycznia i swoim zakresem
obejmowała naukę pływania 30 dzieci z rodzin
korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Dzieci były
bezpłatnie dowożone do Leżajska pod opieką dwóch
pracowników GOPS-u. Akcja została zrealizowana
podczas trwania ferii zimowych. Zainteresowanie było
duże, a miejsc mało. Młodzi pływacy mieli zapewnione
stroje kąpielowe i czepki pływackie, a także drugie
śniadanie.

Zakończyła się kolejna edycja projektu „Czas na
aktywność w gminie Tryńcza”. Projekt realizowany był
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy,
na który pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość
projektu wynosiła 125 540 zł; środki z Unii Europejskiej,
to 118 947 zł, a wkład własny gminy 13 181 zł. Adresatami projektu byli podopieczni Ośrodka znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, osoby bezrobotne
i nieaktywne zawodowo. Cel projektu to zapobieganie
wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób korzystających z OPS.
W tegorocznej edycji uczestnicy skorzystali z takich szkoleń jak: trening kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz małej gastronomii z obsługą przyjęć okolicznościowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kelner-barman.

Dzieci podczas zajęć nauki pływania

Nauka pływania z pewnością była bardzo
atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, a zarazem
okazją do nabycia ważnej umiejętności pływania
i poznaniem zasad w kontaktach z wodą.
Podczas ostatnich zajęć młodzi pływacy otrzymali z rąk
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Osoby uczestniczące w projekcie podniosły swoje
kwalifikacje zawodowe, przez co zwiększyło się ich poczucie własnej wartości. Ukończone warsztaty
i szkolenia zwiększają szansę na znalezienie godziwej
pracy.
Anna Młynarska

Echa znad Sanu i Wisłoka

POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o
zgłaszanie
wszelkich
niepokojących
informacji
dotyczących osób starszych i samotnych. Nie bądźmy
obojętni na cudzy los – skontaktuj się z nami, a my
postaramy się im pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
kontynuuje pomoc żywnościową dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.

Na naszym terenie są osoby, które nieraz
wymagają pomocy socjalnej. Tutejszy Ośrodek dysponuje
opiekunkami dla osób starszych, które zdobyły
kwalifikacje i umiejętności w ramach projektu: „Czas na
aktywność w gminie Tryńcza”.
„Jestem taka zadowolona z opieki – mam podane
lekarstwa, napalone w piecu i ugotowane. Mam swoją
emeryturę, jednak nie mam najbliższej rodziny, która
mogłaby się mną zająć. Dobrze, że Ośrodek Pomocy
znalazł mi taką panią, co chce do mnie przychodzić.
Opłacam ją sobie we własnym zakresie. Co ja bym bez
niej zrobiła…” – mówi Pani Maria.

Jolanta Flak

KONIEC Z BEZCZYNNOŚCIĄ!
Wśród osób bezrobotnych obserwuje się bierność
w poszukiwaniu pracy. Panuje przekonanie, że wystarczy
podpisać terminarz zgłoszeniowy w Powiatowym
Urzędzie Pracy oraz złożyć wniosek o zapomogę w
tutejszym Ośrodku, aby otrzymać pomoc. Jednak nie tędy
droga. Należy jednak aktywnie szukać pracy. Ośrodek
Pomocy Społecznej wspiera osoby poszukujące
zatrudnienia poprzez organizowanie spotkań grupowych
lub indywidualnych z doradcą zawodowym.
Pracownik
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w Przeworsku na mocy porozumienia będzie świadczył
bezpłatnie fachową pomoc osobom bezrobotnym,
nieradzącym sobie na rynku pracy. Pierwsze spotkanie
odbyło się 30 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Informacje
o
terminach
spotkań
będą
umieszczane na bieżąco na stronie internetowej
(www.tryncza.itl.pl/gops).
Agata Kaszuba

Artykuły żywnościowe wydawane są w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy oraz
w Punkcie Informacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gniewczynie Łańcuckiej. „Ceny
żywności wzrosły, więc taka pomoc jest jak najbardziej
potrzebna. Dużo osób jest zadowolonych z tej formy pomocy. Czynimy starania, żeby tej żywności nam nie brakowało.” – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tryńczy – Jolanta Flak.
Agata Kaszuba

KORZYSTNE ZMIANY W FUNDUSZU
ALIMENTACYJNYM!
Trybunał Konstytucyjny uznał, że pozbawienie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób
pełnoletnich, uczących się w szkole lub w szkole wyższej
ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa.
Oznacza to, że osoby pełnoletnie i uczące się, które nie osiągnęły 25 roku życia, mają prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, niezależnie od tego czy
posiadają własne dziecko. Mogą zatem na zasadach ogólnych, określonych w ustawie alimentacyjnej złożyć wniosek o świadczenie alimentacyjne.
Agata Kaszuba

Echa znad Sanu i Wisłoka

19

