AKTUALNOŚCI KULTURALNE:

W NUMERZE:

ZAPROSZENIA

GMINA, URZĄD
4. Gmina Tryńcza wśród
najlepszych



Zapraszamy na Koncert Noworoczny Kolęd i Pastorałek, który odbędzie
się w hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy 8 stycznia 2017 r.

6. Informacje z obrad Rady Gminy
Tryńcza



Dni seniora. Zapraszamy na organizowane przez sołectwa spotkania dla
seniorów:

INWESTYCJE



14.01. Gniewczyna Łańcucka

8. Działalność inwestycyjna



15.01 Jagiełła



21.01. Wólka Ogryzkowa



22.01 Gorzyce



28.01. Ubieszyn



4.02 Tryńcza



11.02 Wólka Małkowa



25.02 Gniewczyna Tryniecka

w 2016 r.
11. Rozwijamy ofertę turystyczną
12. Zimowe utrzymanie dróg

13. Działki do sprzedaży
FINANSE
17. Zmiany w podatkach
22. Akcyza dla rolników
OŚWIATA
32. Plac szkolny będzie
powiększony
34. ZS w Tryńczy z nowym



5.02 odbędzie się Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek
Finezja w hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy.



Spotkanie Twórców Ludowych połączone z Gminnym Dniem Kobiet
zorganizowane będzie 8.03 w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej.

kierownictwem

35. Liczba uczniów w Gminie
Tryńcza
36. Dla Papieża Polaka
POMOC SPOŁECZNA
40. Pomoc Społeczna w 2016 r.
w liczbach
42. Pomagamy w potrzebie.
43. Program Rodzina 500+
KULTURA

47. Dni Gminy Tryńcza
48. Barwne dożynki
55. Wakacje nie były nudne
OSP
64. Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP

Zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego
Narodzenia
Spędzonych w gronie najbliższych,

niech wyjątkowa noc Wigilijnego
Wieczoru przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem

65. Strażacy w Gminie Tryńcza

życzą:

SPORT
66. Góral Tryńcza zdobywa Puchar
Podkarpacia
67. Podsumowanie rundy jesiennej

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Tryńcza

Stanisław Wielgos

Ryszard Jędruch

wraz z Radą Gminy

wraz z pracownikami

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TRYŃCZA!
Mija kolejny rok budżetowy. Przez ostatnie 12 miesięcy
realizowane były zarowno zadania bieżące zapewniające
sprawne funkcjonowanie wspólnoty samorządowej, jak
i zadania inwestycyjne. Te ostatnie zadania – w moim
przeświadczeniu – zapewniały harmonijny rozwój gminy
i dawały podstawę do pomnażania naszego wspólnego
dobrobytu, a także przeobrażały gminną rzeczywistość
społeczno-gospodarczą.
Istotną częścią zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
głównie w ramach funduszy sołeckich, były remonty dróg
gminnych i dojazdowych we wszystkich sołectwach.
Remonty tych dróg były o tyle ważne, że po okresie jesienno
– zimowym wymagały one napraw i zabezpieczeń przed
dalszym niszczeniem. W mijającym roku budżetowym,
dokonano dalszej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Systematycznie trwały prace projektowe i koncepcyjne
przed
rozbudową
oświetlenia
ulicznego
i zagospodarowania byłej strażnicy kolejowej nad
Wisłokiem.
Mieszkańcy Jagiełły doczekali się oddania im
w
użytkowanie
pięknie
wyremontowanego
i zmodernizowanego WDK. Tamtejsi strażacy doczekali się
także zmodernizowanej remizy i wozu strażackiego.

Dbałem także o budynki użyteczności publicznej we
wszystkich sołectwach. Wiele uwagi w przeciągu całego
roku poświęcałem na rozwiązywanie trudnych problemów
społecznych. Stwarzałem możliwości osobom bezrobotnym
na odbywanie stażu w różnych instytucjach gminnych,
a także
wspierałem
pozyskiwanie
żywności
dla
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W pierwszym półroczu zabiegałem na różnych
szczeblach
władzy
i
wśród
parlamentarzystów
o pozytywne rozwiązanie problemów dotyczących Fabryki
Wagonów Gniewczyna S.A. Rozwiązanie tego problemu
pozwoliłoby zaktywizować gospodarczo gminę, co
w połączeniu z niedawno oddaną autostradą w niedalekiej
okolicy zwielokrotniłoby jej możliwości w tym zakresie.
Nie zapomniałem także w mijającym roku
o
rozwijaniu
kultury,
podtrzymywaniu
tradycji
i kształtowaniu lokalnej tożsamości. Znaczącym
wydarzeniem były majowe uroczystości przed Bożą Męką w
Jagielle. Trwają także przygotowania do podobnych przed
kopcem Władysława Jagiełły. Nie mniej istotne było
otrzymanie przez strażaków z OSP w Gniewczynie
Trynieckiej sztandaru, a także obchody 1050 – lecia chrztu
Polski w Gniewczynie Łańcuckiej.
Głośnym echem w regionie odbiły się uroczystości
dożynkowe w Jagielle, a także – co jest już pewną marką –
Dni Gminy Tryńcza.
Szeroką publiczność zyskuje również rekonstrukcja
obrony mostu w Tryńczy z 10 września 1939 r. Jest
to nieodmiennie wydarzenie patriotyczne, ale przede
wszystkim jest to żywa lekcja historii.
Swoistą atrakcją na turystycznej mapie gminy są spływy
kajakowe po rzece Wisłok od Gniewczyny do Tryńczy,
a także trasy nordic walking.
Nie zapomniałem także w mijającym roku
o wzbogaceniu wyposażenia OSP w odpowiedni sprzęt oraz
o odpowiednich warunkach uprawiania sportu i rekreacji.
Istotnym wydarzeniem na tej niwie były obchody
60-lecia istnienia LKS „San” Gorzyce, które potwierdziły,
że rozwój lokalnego sportu zależy od współdziałania
władzy samorządowej z lokalnymi działaczami.

Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza.

GMINA TRYŃCZA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Mijający rok w działalności samorządu gminnego upłynął, jako czas intensywnej pracy i rozwoju na wielu
płaszczyznach, czego odzwierciedleniem są różnego rodzaju nagrody, certyfikaty i wyróżnienia przyznane
w ciągu 2016 r dla Gminy Tryńcza.

Najlepsza
strona
internetowa
i fanpage na Facebook’u – podczas
obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie odbyło się
wręczenie nagród dla zwycięzców
plebiscytu na najlepszą stronę internetową
jednostki
samorządowej
w ramach Podkarpackiej Nagrody
Samorządowej 2016 w kategorii
gmina, miasto/gmina i powiat.
W głosowaniu internautów największą
liczbę głosów (34,1 %) zdobyła strona
internetowa Urzędu Gminy Tryńcza.
Dodatkowo otrzymaliśmy tytuł gminy
posiadającej najlepszy fanpage na
Facebook’u wśród gmin województwa
podkarpackiego w 2016 r.
Certyfikat
ISO
9001:2008
–
w czerwcu br. w Urzędzie Gminy
Tryńcza
przeprowadzony
został
kolejny audyt ISO, który rozpoczął się
spotkaniem otwierającym z udziałem
audytora, kierowników i pracowników
Urzędu oraz kierowników jednostek
organizacyjnych. Pierwszy punkt
audytu miał na celu omówienie zmian
w organizacji mających znaczenie dla
systemu zarzadzania jakością oraz
przebieg audytu. Następnie audytor,
Artur
Misiewicz
reprezentujący
jednostkę certyfikującą TÜV Rhein-
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land Polska weryfikował procesy
realizowane przez Urząd oraz ich
zgodność z zapisami normy ISO
9001:2008, a także jakość świadczonych usług w poszczególnych referatach. Podczas spotkania zamykającego, audytor poinformował kierownictwo o pozytywnym wyniku audytu, co
potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz zgodność wdrożonego
systemu zarzadzania jakością z procedurami określonymi w obowiązującej
normie ISO.
Menadżer Roku 2016 - w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
podczas I Forum Menadżerów Podkarpackich odbyło się wręczenie nagród
laureatom plebiscytu Menadżer Roku
2016, nad którym honorowy patronat
sprawował Marszałek Województwa
Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki. Wójt Gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch otrzymał nagrodę Menadżer
Roku 2016 w klasyfikacji regionalnej.
Finał plebiscytu poprzedzony był
głosowaniem czytelników i internautów. Dodatkowo laureatów wybierała
także kapituła konkursu.
Przyjazna Polska - Gmina z Tradycją – Gmina Tryńcza już po raz trzeci
z rzędu bierze udział w konkursie

Przyjazna Polska. W tegorocznej
edycji otrzymaliśmy tytuł Przyjazna
Polska w kategorii tematycznej Gmina
z Tradycją. Uroczyste wręczenie
certyfikatów i statuetek odbyło się
21 października br. w Warszawie
podczas gali konkursu Gmina Fair
Play i Przyjazna Polska.
Gmina Fair Play 2016 – tegoroczna
edycja konkursu jest już dziesiątą
z rzędu, w której sukcesywnie bierzemy udział. Z tej okazji, oprócz tytułu
i certyfikatu, podczas uroczystej gali
21 października w Warszawie, wójt
Ryszard Jędruch odebrał także Diamentową Statuetkę Gmina Fair
Play 2016.
Lider Regionu w kategor ii kapitał
społeczny. Wyróżnienie otrzymane za
dużą różnorodność inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych.
Aktywna
Gmina
Podkarpacia
14 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie Gmina Tryńcza otrzymała nagrodę główną w kategorii Inwestor Roku. O zwycięstwie zdecydował
szeroki wachlarz inwestycji wykonywanych w gminie.
Dominika Kozak

10 LAT WŚRÓD LAUREATÓW
Podczas Gali w Warszawie po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł
Gmina Fair Play

Oprócz certyfikatów, które otrzymywaliśmy w przez ostatnie 10 lat, Gmina Tryńcza otrzymała także dodatkowe wyróżnienia:
 Laureat „Złotej Lokalizacji Inwe-

stycji” 2009
 Statuetka w kategor ii gmina wiej-

ska agro – 2010
 Wyróżnienie GFP 2011 or az Złota

Statuetka GFP 2011 w kat. Gmina
wiejska agro
 Nagroda Główna – Statuetka GFP

2012 w kat. Gmina wiejska agro
 Tytuł „Samorządowy Menedżer

Roku 2013”
 Wyróżnienie GFP 2014 w kat.

Gmina wiejska wielofunkcyjna
Gmina Tryńcza w konkursie
Gmina Fair Play bierze udział
nieprzerwanie od 2007 roku.
Tegoroczna edycja konkursu jest
dla nas szczególna, ponieważ po raz
dziesiąty z rzędu mamy przyjemność
być w gronie laureatów. 21 października 2016 r. w Hotelu Bristol
w Warszawie, Wójt odebrał specjalną
Diamentową Statuetkę, przyznawaną
gminom, które otrzymały tytuł Gmina
Fair Play przez dziesięć lat z rzędu.
Przez ostatnią dekadę tytuł Gmina
Fair Play towarzyszył nam w działalności inwestycyjnej, wyróżniał nas na
tle innych jednostek, a także był
BANK SPÓŁDZIELCZY W
JAROSŁAWIU NAGRODZONY!
Bank
Spółdzielczy
w Jarosławiu został
uhonorowany tytułem
Nasze Dobre Podkarpackie 2016 – znak
jakości Nowin oraz
Najpopularniejszy
Produkt Podkarpacia.
Konkurs ma na celu
promocję
lokalnych
firm i marek, które
oferują
znakomite
produkty i usługi. Bank
Spółdzielczy do tegorocznej edycji konkursu zgłosił kredyt
mieszkaniowy Mój Dom. Kredyt ten
można przeznaczyć na zakup działki,
domu, mieszkania, budowę domu,
remont lub wykończenie. Zadłużenie
można spłacać w ratach równych lub
malejących do 30 lat. Oprocentowanie
kredytu mieszkaniowego w tym banku
jest jednym z najniższych oferowanych

motywacją na ścieżce rozwoju.
To uhonorowanie wieloletniej pracy na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju,
sprzyjającego rozwojowi biznesu na
terenie gminy. To także pewnego
rodzaju wizytówka prezentująca nasz
Urząd, jako profesjonalny, kompetentny oraz proinwestycyjny.
Dzięki
doskonałej
promocji
konkursu, laureaci identyfikujący się
z konkursem są postrzegani jako
samorządy wyróżniające się na tle
innych. To także okazja do weryfikacji
i prezentacji możliwości inwestycyjnych szerszemu gronu potencjalnych
inwestorów. Przyznawany nam przez

 Nagroda Główna – Statuetka GFP

2016 w kat. Gmina wiejska wielofunkcyjna
 Diamentowa Statuetka GFP 2016

ostatnie 10 lat tytuł "Gmina Fair Play"
był i jest nobilitacją, i motywacją do
dalszej pracy, aby móc każdego roku
spełniać wymogi konkursu, a tym
samym być prężnie działającym
samorządem, który jest otwarty na
nowe wyzwania.
Dominika Kozak

SANITEX LIDEREM
W Filharmonii
Podkarpackiej odbyła się
uroczysta Gala Wiarygodnych Firm i Liderów
Województwa Podkarpackiego organizowana
przez Izbę PrzemysłowoHandlową w Rzeszowie.
Firma Sanitex Sp. z o.o.
po raz trzeci uzyskała
tytuł „Lidera Województwa
Podkarpackiego”.
Tytuł ten to prestiżowe
wyróżnienie dla firm,
które posiadają najlepsze wyniki
finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem. Celem
wyróżnienia jest: promocja firmy
w mediach tj. radiu, TV i gazecie
o zasięgu regionalnym poprzez publikowanie informacji o uzyskanym
wyróżnieniu, podniesienie pozycji
firmy w województwie, w Polsce
i w świecie poprzez jej promocję

przez Izbę na stronie internetowej
oraz w kontaktach gospodarczych,
podniesienie pozycji firmy podczas
udziału w różnego rodzaju przetargach na dostawy artykułów i usług,
wykonanie inwestycji, modernizacji,
remontów itp. promocja firmy
poprzez umieszczanie logo bądź
statuetki lidera we własnych materiałach reklamowych.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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Informacje z obrad Rady Gminy Tryńcza
Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY w 2016 r.
Rada Gminy Tryńcza do listopada odbyła łącznie 7 sesji:
XIII SESJA RADY GMINY
Z 27 STYCZNIA 2016 R.
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Podjętych zostało 7 uchwał.

Głównym tematem sesji było przystąpienie gminy
do zadań remontowych na drogach, a także przyjęcie
w zarząd drogi powiatowej w zakresie prowadzenia inwestycji. Przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą
„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze
Gmina Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza”.
Rada dokonała bieżących zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., wprowadzenia zmian w Statucie Gminy,
dzierżawy nieruchomości rolnych w Jagielle i Gorzycach
oraz zapoznała się z informacją Wójta Gminy z międzysesyjnej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków Rady
Gminy. Informacja taka jest składana przez Wójta Gminy
na każdej sesji.
XIV SESJA RADY GMINY
Z 12 KWIETNIA 2016 R.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podjętych zostało 8 uchwał.

Przyjęto uchwały dotyczące, m. in.:
 Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.
 Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tryńcza na lata 20162020,
 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności,
 Dzierżawy, sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gorzycach, Jagielle i Gniewczynie Łańcuckiej,
 Najmu lokalu w miejscowości Tryńcza.
XV SESJA RADY GMINY
Z 20 MAJA 2016 R.
W sesji uczestniczyło15 radnych. Podjęto 10 uchwał.

Na sesji podjęto pakiet uchwał w sprawie:
 Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy,
 Terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
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za gospodarowanie odpadami.
 Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
 Nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gniewczynie Łańcuckiej,
 Dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Gorzycach, Tryńczy i Głogowcu
XVI SESJA RADY GMINY
SESJA ABSOLUTORYJNA
Z 16 CZERWCA 2016 R.
W sesji udział wzięło 14 radnych oraz 22 gości z poza gminy.
Podjęto 9 uchwał.

Sesja w głównej mierze poświęcona była przyjęciu
sprawozdania finansowego gminy za 2015 r. oraz udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 r. Sprawozdania
ze swej działalności w formie prezentacji multimedialnej
złożyli kierownicy jednostek podległych Gminie. Zaproszeni goście przedstawili swoje spostrzeżenia odnośnie działalności Wójta oraz Rady i osiągnięć gminy w przeciągu
ostatnich lat. Sesja odbyła się w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej przy bardzo dużym udziale zaproszonych gości oraz młodzieży szkolnej.
 Podjęto w formie uchwały apel na rzecz przywrócenia
Posterunku Policji w Tryńczy.
 Istotnym elementem podczas sesji było jednogłośne
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania
budżetu za 2015 r. Zgodnie z obowiązującą procedurą,
radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Tryńcza. Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowe oraz opinia RIO były również przedmiotem
obrad poszczególnych komisji. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, obok uchwały budżetowej, podejmowana
przez Radę Gminy w ciągu roku. W uroczystej sesji wzięli
udział zaproszeni goście, m.in. Lucjan Kuźniar – członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Andrzej Matusiewicz – poseł na Sejm oraz nadinsp. Policji Józef Gdański,
którzy wygłosili przygotowane na tą okazję specjalne
prelekcje na temat innowacyjnych metod nauczania oraz
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa obywatelskiego.

Informacje z obrad Rady Gminy Tryńcza
XVII SESJA RADY GMINY
Z 6 WRZEŚNIA 2016 R.
W sesji udział wzięło 15 radnych. Podjętych zostało 11 uchwał.

Podczas obrad:
 Przyjęto „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy”,
 Utworzono Centrum Usług Wspólnych dla jednostek
organizacyjnych gminy,
 Uchwalono regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy,
 Przyjęto plan zadań inwestycyjnych na lata 2016-2022,
Podjęto pakiet uchwał m. in. w sprawie:
 Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016,
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
 Zmiany w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki
Komunalnej sp. z.o.o,
Podjęto 4 uchwały w sprawie:
 wynajmu lokalu w Tryńczy,
 sprzedaży nieruchomości rolnej w Jagielle,
 Dzierżawy nieruchomości rolnych w Gorzycach i Jagielle.
Oceniono realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie.
XVIII SESJA RADY GMINY
Z 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Obecnych było 12 radnych Rady Gminy. Podjęto 11 uchwał.

Na sesji dokonano oceny współpracy samorządowej z powiatem przeworskim. W sesji uczestniczył radny
Rady Powiatu Krzysztof Bartuś oraz Tomasz Lenar – dyr.
Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, na ręce którego
radni gminy skierowali wiele wniosków i uwag
w zakresie współpracy. Wysłuchano informacji Magdaleny
Kotulskiej prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o za 9 m-cy działalności Spółki oraz Magdaleny
Kubis koordynatora ds. oświaty z zakresu zarządzania
jednostkami oświatowymi w gminie.
Na sesji podjęto uchwały m. in. w sprawie:
 Szczegółowych zasad ustalania, rozliczania i kontrolowania dotacji udzielanych przedszkolom,
 Wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej
prognozie finansowej gminy,
 Zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW,

 Uchwalenia rocznego programu współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi na 2017 r.
 Zmiany Statutu GOPS,
 Przystąpienia do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji, zamiany działek przy WDK w Jagielle
i Gniewczynie Trynieckiej,
 Sprzedaży działki w Gniewczynie Łańcuckiej.
XIX SESJA RADY GMINY
Z 8 LISTOPADA 2016 R.
Udział wzięło 14 radnych ,podjęto 7 uchwał,

Uchwały dotyczyły :
 Uchwaleniu wysokości opłat i podatków na 2017 r.
 Przeniesień budżetowych
 Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
 Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Omówiona została realizacja programu 500+ oraz Karty
Dużej Rodziny na terenie Gminy Tryńcza.
Tradycyjnie w grudniu odbywa się uroczysta sesja
wyjazdowa poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na
rok następny.
Wszystkich zainteresowanych dostępem do pełnych
tekstów protokołów i uchwał zapraszamy na stronę internetową gminy: bip.tryncza.eu
Biuro Rady Gminy
Edward Wiecheć
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Posiedzenia Rady Gminy

7

2.

Posiedzenia Stałych Komisji

26

3.

Posiedzenie Prezydium Rady Gminy

5
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Parking w Głogowcu

Plac zabaw w Gniewczynie Łańcuckiej

GŁOGOWIEC:
 opracowanie
projektu budowlanego na remont
pomieszczeń WDK;
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (oświetlenie
ul Ilki na dł. 1000 mb – 25 szt. opraw + 2 halogeny na
boisko sportowe, od działki nr ewid. 632-629 – na dł.
380 mb – 8 opraw);
 remont parkingu przy WDK;
 remont odcinków dróg nr ewid. 654, 212 o dł. 211 mb;
 malowanie
tablic
informacyjnych,
sprzątanie
przystanków;
 przejecie odcinka drogi powiatowej na rzecz gminy;
GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA:
 budowa podestu dla orkiestry przy grzybku tanecznym,
 wykonanie odwodnienia przy WDK, osuszanie piwnic,
malowanie,
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (oświetlenie na
Zawisłoczu Dużym na dł. 1620 mb, od działki nr ewid.
2274 na dł. 400 mb),
 remont drogi na dł. 240 mb. na Zawisłoczu,
 montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy szkole,
 zakup działki sąsiadującej z placem szkolnym o pow.
0,11 ha,
 opracowanie dokumentacji na odprowadzanie wód oraz
czyszczenie separatora na deszczówkę,
 montaż koszy, malowanie tablic informacyjnych,
 wykonanie
projektu
technicznego
instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie szkoły,
 opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń
na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
od Jagieły
do
Gniewczyny
Łańcuckiej
za
torami uzbrojenie terenów inwestycyjnych), ul. Gen.
Chruściela , Gniewczyna Łańcucka- Zawisłocze,
 uzbrojenie terenu koło Mleczki;
 rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru „SW” (zbiornik po wydobyciu kruszywa) oraz
opracowanie MPZP dla tego terenu.

GNIEWCZYNA TRYNIECKA:
 remont budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu,
 remont wewnątrz budynku WDK związany z pęknięciem
ścian i obniżeniem poziomu posadzek;
 zakup magazynu do przechowywania wyposażenia
WDK;
 montaż huśtawek przy WDK,
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (przy drodze
wojew. do Białobrzeżek – solarne, łączniki drogi wojew.
z ul. Wspólną);
 malowanie tablic informacyjnych,
 remont budynku szatni „Huragan”,
 opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na Zawisłoczu;
 remont dróg remonterem i rekultywacja dróg nr ewid.
849, 1147;
 wykonanie przyłącza kablowego od stacji trafo do słupa
oświetleniowego (w związku z przebudową sieci RE);
 zakup działki koło OSP oraz zamiana działek przy WDK;
 rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany
MPZP „Piaski” i „Teren po SKR”.
GORZYCE:
 remont drogi gminnej (ul. Ks. Świerczka),
 remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w przysiółku „Podłuże”
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (przysiółek
„Cierpisze”, wzdłuż drogi krajowej (przy WDK
i kościele), parking przy szkole i przysiółek Żurawiec);
 projekt oświetlenia solarnego od Wólki Ogryzkowej do
rzeki „Przykopa”;
 wykonanie ogrodzenia przy WDK;
 opracowanie
projektu i
uzyskanie
pozwolenia
na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 dokumentacja
techniczna na budowę instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie szkoły.

OSP w Gniewczynie Trynieckiej
8
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WDK w Wólce Małkowej

Chodnik w Ubieszynie

JAGIEŁŁA:
 przebudowa i rozbudowa WDK, zakup urządzeń, mebli;
 zamiana działek przy WDK na potrzeby parkingu;
 remont drogi gminnej i wykonanie alejki z kostki
brukowej wokół kopca króla Władysława Jagiełły;
 rekultywacja drogi w przysiółku „Mała Jagiełła” i drogi
Jagiełła-Niechciałki;
 remont dróg remonterem;
 remont drogi dojazdowej koło cmentarza;
 projekty oświetlenia ulicznego: koło przystanku (pętla) –
26 opraw, przysiółek „Jagiełła Mała” – 15 opraw,
k/ ujęcia wody – 8 opraw,
 rekultywacja mienia koło LKS;
 opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę na obiekcie
szkoły;
 opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej: koło stacji uzdatniania wody,
w przysiółku „Mała Jagiełła”

 montaż łapaczy na boisku sportowym;
 rekultywacja dróg gruntowych;
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (Mały Ubieszynek,

TRYŃCZA:
 remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
 montaż klimatyzacji i doposażenie kuchni WDK;
 remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
 remont dróg remonterem,
 zagospodarowanie działek za placem szkolnym
(wyrównanie terenu),
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (łączniki
ul. Szkolnej z drogą powiatową),
 opracowanie dokumentacji technicznej na instalacje
fotowoltaiczną na obiekcie szkoły i budynku gminy
UBIESZYN:
 budowa chodnika i ogrodzenia
rekreacyjnym;
 zagospodarowanie placu szkolnego;

WDK w Jagielle

„Nowe osiedle” w kierunku ronda);
 remont dróg remonterem,

WÓLKA MAŁKOWA:
 remont budynku WDK,
 montaż huśtawek przy WDK,
 zagospodarowanie terenu wokół kościoła i WDK;
 projekt budowy oświetlenia ulicznego (ul. Łąkowa).
WÓLKA OGRYZKOWA:
 zagospodarowanie zielenią terenu przy placu zabaw,
 projekt budowy oświetlenia (od ronda w kierunku Wólki
Ogryzkowej),
 remont ogrodzenia przy WDK,
 rekultywacja dróg gruntowych,
 rekultywacja dróg gruntowych (przez las),
 projekt rozbudowy WDK.

Inwestycje służące wszystkim
mieszkańcom gminy:
 budowa PSZOK w Tryńczy,
 opracowanie koncepcji zagospodarowania byłej

strażnicy kolejowej w Chodaczowie,

 dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni

ścieków w Tryńczy,

przy

grzybku

 remonty na cmentarzach.

Zagospodarowanie terenu w Wólce Ogryzkowej
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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WIEJSKI DOM KULTURY W JAGIELLE ZYSKAŁ NOWE OBLICZE

Wsłuchując się w potrzeby społeczeństwa, w odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Jagiełła, podjęta została
decyzja o modernizacji Wiejskiego Domu Kultury.

Nowa elewacja WDK w Jagielle
Całe przedsięwzięcie rozpoczęło
się w 2014 r., a jego koszt wyniósł
ponad 1 mln zł. Roboty budowlane
rozpoczęto od nadbudowy istniejącego
budynku o nową część – parter
i piętro. Na parterze powstały pomieszczenia, które służą lokalnym
grupom społecznym, na pierwszym
piętrze zaś - sala taneczna wraz
z podestem dla zespołu muzycznego,
z której prowadzą schody zewnętrzne,
będące nowym elementem obiektu.
Istniejąca część Wiejskiego Domu
Kultury również uległa gruntownej
przemianie. Ekipa budowlana wykonała nową instalację elektryczną,
wymieniła ogrzewanie oraz zamontowała nowy piec gazowy. Kuchnia,
przy której powstała zmywalnia oraz
istniejąca wtedy sala, zostały wyremontowane i odpowiednio wyposażone (kuchnia w odpowiedni sprzęt oraz
meble, sala - w system nagłośnieniowy). Ponadto zmieniono nawierzchnie

podłóg oraz schodów wewnętrznych.
Odnowiono także schody do Ośrodka
Zdrowia i odmalowano pomieszczenia
OSP. Zakres zadania obejmował
również wymianę pokrycia dachowego
na całym obiekcie, ocieplenie budynku
oraz wykonanie elewacji i bramy
wjazdowej do OSP. Dodatkowo
budynek został przystosowany dla
osób niepełnosprawnych poprzez
zamontowanie dwóch platform schodowych przy wejściu do Ośrodka
Zdrowia oraz przy wejściu głównym
do WDK.
Funkcję
administratora
domu
kultury, podobnie jak w innych sołectwach pełni sołtys, który m.in. koordynował będzie wynajem obiektu na
różne okazje, takie jak komunie,
jubileusze, wesela czy inne imprezy
okolicznościowe. Pełnił będzie także
nadzór nad właściwym użytkowaniem
budynku przez osoby korzystające
z niego.

Mimo, iż dom kultury został
kompleksowo
przebudowany,
to
pozostaje jeszcze możliwość zagospodarowania pomieszczeń, np. na niewielką siłownię czy salę do wyświetlania filmów oraz zagospodarowanie na
zewnątrz, np. utworzenie miejsc
parkingowych. Mając to na uwadze, w
połowie listopada br. do Urzędu
Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, w którego
zakresie rzeczowym jest m.in. zagospodarowanie terenu wokół obiektu
oraz doposażenie w sprzęt multimedialny (projektor, ekran, mobilne
nagłośnienie, sprzęt audio). W ramach
tego wniosku ujęte zostały także
koszty
przebudowy,
które
w przypadku pozytywnej weryfikacji
wniosku podlegać będą refundacji
w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.
- Zapraszam wszystkich mieszkańców Jagiełły i nie tylko do korzystania
z obiektu. Moim zdaniem to idealne
miejsce, aby zorganizować rodzinne
uroczystości czy inne spotkania
okolicznościowe – zachęca sołtys,
Grzegorz Drzystek.
Z kolei Tadeusz Korpeta dodaje:
- Cieszymy się że ta kosztowna
i pracochłonna inwestycja dobiegła
końca. Teraz chcemy, aby poniesione
wydatki i wysiłek wielu osób nie
poszedł na marne i żeby ten dom
kultury tętnił życiem, na co dzień.
Chcielibyśmy
jeszcze
dodatkowo
zagospodarować obiekt, tak aby każdy
mógł tutaj przyjść w wolnym czasie
i skorzystać z tego, co oferuje.
Dominika Kozak

DBAMY O CMENTARZE

Maria Jagieła z Gorzyc, oprócz grobów swoich bliskich, dba z własnej woli o mogiły na
cmentarzu poległych z czasów I wojny światowej w Gorzycach. Dzięki jej inicjatywie, jak
również zaangażowaniu radnego gminy Janusza
Niżnika oraz sołtys Elżbiety Sobali na cmentarzu
zamontowano nowe krzyże.
- Serdecznie dziękuję panu wójtowi, za zrealizowanie tego zadania i wymianę krzyży, ponieważ poprzednie były już bardzo zniszczone. Dziękuję również szkole i gminie za troskę i pomoc
w dbaniu o porządek na cmentarzu - mówi Maria
Jagieła
Cieszy się ona z takiego docenienia swojej
pracy, ale jeszcze bardziej z tego, że cmentarz
odwiedza coraz więcej osób, także turystów oraz
miłośników historii, bo jak sama przyznaje, też
lubi o niej rozmawiać.
Przemysław Górski
10
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INWESTYCJE

PROJEKTUJEMY NOWE OŚWIETLENIE
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest jednym z priorytetowych
zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. W miarę potrzeb związanych
z powstawaniem nowych osiedli
mieszkaniowych, została zaprojektowana dalsza rozbudowa sieci oświetlenia na terenie gminy, tj:
- Gorzyce –
przysiółek
„Cierpisze”, wzdłuż drogi krajowej
(przy WDK i kościele), parking koło
szkoły i przysiółek Żurawiec;
- Wólka Ogryzkowa - przy chodniku (solarne), przy drodze krajowej
i oświetlenie przy drugiej linii zabudowy;
- Ubieszyn - „Mały Ubieszynek”,
wzdłuż wsi, nowe osiedle - do ronda,

- Jagiełła „Mała” i droga obok stacji ujęcia wody,
- Głogowiec – Ilki i Głogowiec –
początek w pobliżu Kraszaków
- Gniewczyna Łańcucka – Zawisłocze Duże i Zakręcie – ul. Wodna,
- Gniewczyna Tryniecka w kierunku Białobrzeżek (oświetlenie solarne)
oraz łączniki ul. Wspólnej z drogą wojewódzką, tj. droga „Majowa” i do
WDK,
- Tryńcza – łącznik ul. Szkolnej
z drogą powiatową,
W związku z trwającą modernizacją drogi nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska, zostały wstrzymane prace projektowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Ubieszyn (koło mostu), przez wieś, nowe

osiedle, które zostaną wznowione po
ukończeniu remontu drogi.
Po zakończeniu prac projektowych
i uzyskaniu pozwolenia na budowę,
realizacja odbywać się będzie zgodnie
z najpilniejszymi potrzebami oraz
możliwościami finansowymi w najbliższych latach tak, aby systematycznie podnosić komfort i bezpieczeństwo
użytkowników dróg zlokalizowanych
na terenie gminy. Na bieżąco monitorujemy ogłaszane nabory projektów
i możliwości dofinansowania energooszczędnych rozwiązań budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na
terenie gminy ze źródeł zewnętrznych.
Dominika Kozak

ROZWIJAMY OFERTĘ TURYSTYCZNĄ
Po przejęciu przez gminę Tryńcza
budynku byłej strażnicy kolejowej,
rozpoczęliśmy działania zmierzające
do jej odpowiedniego zagospodarowania. Pierwszym krokiem było przygotowanie i ogłoszenie zamówienia na
opracowanie koncepcji strażnicy wraz
z dokumentacją budowlano – wykonawczą. Opracowanie to dotyczy zagospodarowania terenu i budynku polegające na odbudowaniu i dostosowaniu obiektu do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno – regionalnym, uwzględniając kontekst przestrzenny i historyczny otoczenia. Projekt wykonała Firma ARGAS z Jarosławia za kwotę 39 tys. zł.
Kolejnym etapem było
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie do Urzędu
Marszałkowskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020, działanie
4.4 Kultura. Projekt
zakłada realizację projektu w partnerstwie
z Parafią Rzymsko –
Katolicką z Grodziska
Dolnego. Zakres rzeczowy po stronie Gminy Tryńcza oprócz zagospodarowania strażnicy obejmuje także
refundację
kosztów
przebudowy i rozbudowy WDK w Jagielle
oraz rozbudowę WDK

w Wólce Ogryzkowej wraz zakupem
wyposażenia (sprzęt multimedialny).
Parafia natomiast zaplanowała prace
rewitalizacyjne i budowlane elementów zabytkowych wokół kościoła. Odbudowana i zagospodarowana strażnica stanowiłaby kolejny, wyjątkowo
atrakcyjny punkt na mapie turystycznej gminy Tryńcza a także idealną bazę dla różnych przedsięwzięć kulturalnych, jak np. rekonstrukcja wydarzeń
historycznych. Głównym celem projektu partnerskiego jest stworzenie
wspólnego swoistego szlaku historyczno – kulturowego oraz podniesienie
atrakcyjności turystycznej naszego
regionu.

"Bardzo cieszę się z możliwości
działania partnerskiego w zakresie
dóbr kultury i ochrony zabytków.
Współpraca parafii i gminy w tym zakresie jest możliwa dzięki zrozumieniu
podobnych celów, jakie przyświecają
obu instytucjom. Nie byłaby jednak
możliwa, gdyby nie życzliwość Pana
Wójta Ryszarda Jędrucha oraz Jego
dbałość o zabytki, jako nasze wspólne
dobro narodowe. "- mówi proboszcz
parafii Grodzisko Dolne, ks. Jan Kuca
Całość projektu opiewa na kwotę
3,6 mln zł, w tym 2,7 mln zł to koszty
zakresu realizowanego przez Gminę
Tryńcza.
Dominika Kozak

Wizualizacja strażnicy po odbudowie

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu

11
11

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ
Już wkrótce rozpocznie się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku – od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 870
w Sieniawie do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”
w Gorliczynie. Planowane przedsięwzięcie przebiega przez miejscowości
naszej gminy tj.: Gniewczynę Łańcucką, Gniewczynę Tryniecką, Wólkę
Małkową, Tryńczę i Ubieszyn. Inwestycja ta realizowana jest w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa

faza projektowa. Zadanie realizowane
jest przez konsorcjum firm, tj.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. o. o. w Mielcu i firma Remost
Józef Siry i wspólnicy Sp. j. z Dębicy.
Zakres robót obejmuje m.in.:
wzmocnienie istniejącej jezdni, przebudowę
istniejących
skrzyżowań
(skrzyżowanie w Sieniawie planuje się
przebudować na małe rondo), przebudowę zatok autobusowych, remont
mostu na rzece San, wykonanie przepustów, przebudowę odwodnienia

drogi. Termin zakończenia inwestycji
został zaplanowany na 2018 rok

Natomiast na rok 2017 planowany
jest remont drogi krajowej nr 77 na
odcinku od ronda w Tryńczy do WDK
w Gorzycach. Modernizacja obejmie
poszerzenie
drogi,
przebudowę
zatoczek autobusowych, przejść dla
pieszych, przestawienie linii telekomunikacyjnej oraz wykonanie przepustów.
Tomasz Penkal

LEPSZY DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH
Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego,
gmina Tryńcza otrzymała dotację na modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O wsparcie
finansowe wnioskowaliśmy na początku bieżącego
roku. Zadanie obejmowało drogę w Gorzycach –
kontynuacja łącznika drogi powiatowej z drogą
krajową (Żurawiec), drogę w Jagielle – druga linia
zabudowy w kierunku cmentarza oraz drogę w Tryńczy – druga linia zabudowy w kierunku Ubieszyna.
Całkowita
wartość
inwestycji
wyniosła
251 tys. zł., natomiast wartość otrzymanej dotacji
to 171 tys. zł.
Dominika Kozak

Droga w Gorzycach

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Głównym wykonawcą usługi odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2016/2017 jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o.
Koordynatorem „AKCJI ZIMA” w Urzędzie Gminy
Tryńcza jest Tomasz Penkal, który przyjmuje zgłoszenia
dotyczące utrzymania przejezdności dróg gminnych
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do czwartku od
godz. 730 – 1530, w piątek od godz. 700 do 1500, pod
nr tel. 16 6421221 w. 40. kom. 693-070-318 oraz Łukasz
Rzeczyca – koordynator zarządzania kryzysowego tel.
16 6421221 w. 39, kom. 602 665-723.
Poza godzinami pracy Urzędu, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania dróg należy zgłaszać
do sołtysów poszczególnych wsi:
Głogowiec -Marta Kornafel - tel. 603 833 700
Gniewczyna Łańcucka - Roman Kozyra - tel. 605 244 911
Gniewczyna Tryniecka Edward Niemiec -tel. 669 276 016
Gorzyce - Elżbieta Sobala - tel. 504 168 760
Jagiełła - Grzegorz Drzystek - tel. 502 055 309
Ubieszyn - Maria Kluczkowska - tel. 509 727 958
Tryńcza - Stanisław Gliniak - tel. 506 018 333
Wólka Małkowa- Stanisław Żugaj- tel. 16 642 13 76
Wólka Ogryzkowa - Helena Mazur - tel. 16 642 14 16

Przypominamy również, że zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem każdego
właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota,
12
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śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
Informujemy, że przez pojęcie właściciel – rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Gmina Tryńcza odpowiada za przejezdność i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych, natomiast za pozostałe
drogi zlokalizowane na terenie gminy odpowiadają ich
zarządcy tj:
DROGA KRAJOWA Nr 77 (przebiegająca przez
Tryńczę, Wólkę Ogryzkową i Gorzyce) Za utrzymanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych
O/Rzeszów,
Rejon
Dróg
w Koniaczowie,
Telefon dyżurnego czynny całą dobę : 16 623 23 59;
DROGA
WOJEWÓDZKA
Nr
835
(przebiegająca przez Ubieszyn, Tryńczę, Wólkę Małkową,
Gniewczynę Tryniecką i Gniewczynę Łańcucką)
Za utrzymanie odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Rejon w Koniaczowie,
Telefon dyżurnego czynny całą dobę: 16 621 28 38;
DROGI POWIATOWE – za utrzymanie odpowiada
Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku
Telefon dyżurnego czynny całą dobę: 16 642 31 28.
Tomasz Penkal
www.tryncza.eu
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INWESTYCJE

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Informujemy o możliwości nabycia działek stanowiących własność Gminy Tryńcza, których sprzedaż odbywać się będzie
w drodze przetargu ustnego. Ogłoszenia o przetargach umieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tryńcza na stronie www.bip.tryncza.eu w zakładce Przetargi.

Nr działki/
obręb
1431/2
Jagiełła

Powierzchnia
0,35 ha

Cena wywoławcza netto
28 608 zł

1398/2
Gorzyce

0,56 ha

33 241 zł

1602/5
Gorzyce
1602/7
Gorzyce
1043
Gniewczyna
Tryniecka
4112/1
Gniewczyna
Łańcucka

0,12 ha

15 335 zł

0,16 ha

20 196 zł

0,11 ha

21 780 zł

2,49 ha

409 315 zł

Opis
Nieruchomość niezabudowana, w kształcie trapezu wzdłuż
jednego z boków płynie ciek wodny.
Dojazd drogą asfaltową i gruntową.
W bezpośrednim zasięgu infrastruktury technicznej (wodkan, gaz, energia)
Nieruchomość niezabudowana, z pojedynczymi drzewami.
Przez działkę przebiegają rurociągi gazowe i linie elektroenergetyczne. W bezpośrednim zasięgu infrastruktury technicznej (wod-kan, gaz, energia)
Nieruchomości niezabudowane, teren płaski, kształt regularny, położone na obrzeżach miejscowości. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz grunty orne. Dostęp do infrastruktury technicznej w pełnym zakresie.
Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, kształt regularny. Dostęp do infrastruktury technicznej w pełnym zakresie. Lokalizacja – „Hyczówki”.
Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolejowych
i Fabryki Wagonów, kształt nieregularny, wieloboczny.
Dojazd stanowi droga publiczna powiatowa z drogi
wojewódzkiej nr 835. Teren posiada uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną.

Działki nabyte przez gminę :

Lp.
1.

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki

Głogowiec

563/1

0,48 ha

2.

Gniewczyna Łańcucka

3715

0,11 ha

3.

Gniewczyna Tryniecka

4.

Gorzyce

1011/5
1000/2
1625/2

0,0431 ha
0,0122 ha
0,4997 ha

5.

Tryńcza

6.

Chodaczów

460/3
460/4
460/5
449/1

0,10 ha
0,09 ha
0,10 ha
0,1258 ha

Uwagi
Droga, nabyta w drodze darowizny
Z przeznaczeniem na powiększenie placu Zespołu
Szkół
Droga dojazdowa do OSP
Droga nabyta w drodze darowizny
Na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przy Zespole Szkół
Strażnica kolejowa

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży działek można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy
Tryńcza, pokój nr 6 (parter) tel: 16 642 12 21 wew.40
Dorota Szelepa

REAGUJ NA AWARIĘ OŚWIETLENIA
Awarię oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Tryńcza należy zgłaszać
do Urzędu Gminy pod nr tel: (16) 642 12 21 wew. 40
lub bezpośrednio do Pogotowia Energetycznego pod bezpłatny nr tel: 991, który jest czynny całodobowo.
W zgłoszeniu wystarczy podać miejscowość oraz numer działki na której znajduje się lampa bądź numer domu
położonego najbliżej punktu oświetleniowego. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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NOWE TERENY POD ZABUDOWĘ
Realizując oczekiwania mieszkańców i inwestorów, związane m.in.
z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, gmina Tryńcza podjęła działania mające na celu przygotowanie
terenów dla zabudowy mieszkaniowej
i przemysłowej.
W ramach przygotowania terenów pod
zabudowę mieszkaniową realizowane
są następujące działania:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła „ Pod
Lasem ”
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w miejscowości Tryńcza ul. Piekarska
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Gorzyce „Lewa strona w kierunku Wólki
Ogryzkowej”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka – „ Za torami „ –
teren przemysłowy
Wymienione zadania posiadają opracowane projekty budowlane łącznie z
pozwoleniem na budowę , a ich wartość szacuje się na kwotę 1 906 tys. zł.
Poniższe zadania są na etapie pozwolenia na budowę:
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości
„Jagiełła Mała ”
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka „ Nad Mleczką”
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej dla miejscowości
Gniewczyna Łańcucka

„ Zakręcie ” – lewa strona osiedla
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości
„Gorzyce ”- Żurawiec - II linia zabudowy
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka „ Zawisłocze Małe ”
Ponadto trwa postępowanie lokalizacyjne dla dwóch innych zadań:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości
Gniewczyna Łańcucka
„ Zawisłocze Duże „ – na pograniczu
z Gminą Białobrzegi
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości
Gorzyce przy drodze powiatowej
w kierunku Jagiełły.
Stanisława Dadak

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Zakres projektu

Beneficjent

Wartość projektu /
poziom dofinansowania

Program/
Działanie

Instytucja wdrażająca

Status
wniosku

PO Pomoc Techniczna 20142020

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- przygotowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji
- kampania informacyjna,
szkolenia

Gmina
Tryńcza

58 tys. zł
90 %

Wniosek zakwalifikowan
y do dofinansowania

PO Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
Partycypacja
w Planowaniu
Przestrzennym

Fundacja
Inicjatyw
Menadżerskich
z/s w Lublinie

- szkolenia dot. procesu planowania przestrzennego
- przeprowadzenie konsultacji
dokumentów planistycznych
(MPZP)

Gmina
Tryńcza

46 tys. zł
100 %

Projekt
w trakcie
realizacji

RPO WP 20142020
2.1 Podniesienie
efektywności
i dostępności
e-usług

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- modernizacja systemu podatkowego
- e-usługi (ankiety, płatności,
analizy, powiadomienia,
promocja, ZK)
- e-rada
- strona internetowa i BIP
- aplikacja mobilna
- zestaw komputerowy dla
PPPZ
- serwer

RPO WP 2014 –
2020
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- utworzenie 40 miejsc przedszkolnych w ZS w Tryńczy
(20) i ZS w Gniewczynie (20)
adaptacja pomieszczeń, personel

Projekt partnerski
Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

229 tys. zł
85 %

507 tys. zł
89 %
wkład własny
rzeczowy

Wniosek
w trakcie
oceny merytorycznej
Wniosek
w trakcie
oceny merytorycznej

* PO - Program Operacyjny, RPO WP- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
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Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2016
-2019

Podkarpacki
Urząd
Wojewódzki
w Rzeszowie

- przebudowa drogi gminnej nr
111034 R
W. Ogryzkowa – Jagiełła
- Inscenizacja teatralna promująca
dziedzictwo historyczno – kulturowe pogranicza
- Międzynarodowy Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy z Pogranicza
- Warsztaty i wystawa pn.
„Tradycje i obrzędy dożynkowe”
- Rekonstrukcja wydarzeń historycznych – obrona mostu na rzece
Wisłok
- publikacja albumu
- przebudowa i doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
- przebudowa budynku po byłej
szkole w Wólce Małkowej i doposażenie z przeznaczeniem na działalność biblioteczną
- przebudowa, zagospodarowanie
strażnicy kolejowej z przeznaczeniem na obiekt kulturalno – turystyczny
- przebudowa WDK w Wólce
Ogryzkowej
- przebudowa WDK w Jagielle
(refundacja kosztów)
- zagospodarowanie terenu wokół
w/w obiektów
- wyposażenie w/w obiektów
w sprzęt multimedialny

Gmina
Tryńcza

Trynieckie
Centrum
Kultury

1 950 tys. zł
50 %

Wniosek
zakwalifikowany do dofinansowania

INTERREG
Polska – Słowacja

Euroregion
Karpacki
Rzeszów

Infrastruktura
Bibliotek

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

RPO WP 2014 –
2020
Działanie 4.4
Kultura

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Infrastruktura
Domów Kultury

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

- zakup instrumentów na potrzeby
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Tryńczy

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

Wojewoda
Podkarpacki

zakup książek dla szkolnych
bibliotek

Modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w m. Jagiełła,
Gorzyce, Tryńcza

Gmina
Tryńcza

171 tys. zł

- usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

16 tys. zł
85 %

Wniosek
w trakcie
rozliczenia

- przebudowa dróg na terenie
gminy
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej
na terenie gminy

Gmina
Tryńcza +
Partner z
Ukrainy

2 mln zł

Przygotowywana
koncepcja
projektu

- nauka pływania dla uczniów klas
I-III szkoły podstawowej z terenu
gminy

LKS Huragan Gniewczyna

37 tys. zł

Wniosek
w trakcie
oceny formalnej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Program Polska
– Białoruś –
Ukraina

Program
„Umiem pływać”

Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu
Współpracy
Transgranicznej
Polska – Białoruś
– Ukraina

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

Gminna
Biblioteka
Publiczna

Gmina
Tryńcza

Trynieckie
Centrum
Kultury

Gmina
Tryńcza

45 tys. Euro
90 %

Wniosek
w trakcie
oceny merytorycznej

1 654 tys. zł
90 %

Wniosek
w trakcie
oceny merytorycznej

3 665 tys. zł
85 %

Wniosek
w trakcie
oceny
formalnej

125 tys. zł
85 %

41 tys. zł
80 %

Wniosek
w trakcie
oceny
formalnej
Wniosek
w trakcie
oceny formalnej
Zakres
wniosku
zrealizowany

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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KILKA SŁÓW O BUDŻECIE
Co to jest budżet?
Budżet gminy, to roczny plan przewidywanych dochodów i wydatków
uchwalany przez Radę Gminy w grudniu na rok następny. Projekt przygotowuje Wójt Gminy, a następnie przedstawia go Radzie Gminy.
Na projekt budżetu składają się
zaplanowane przez jednostki niezbędne wydatki na realizację obowiązkowych zadań gminy oraz wnioski
mieszkańców, sołtysów i radnych dotyczące proponowanych inwestycji
i remontów. O zaplanowanych wydatkach decyduje wielkość wszystkich
możliwych do uzyskania dochodów w
danym roku (dochody własne - z podatków i mienia, a także subwencje
oraz dotacje z budżetu państwa).
Budżet realizuje Wójt Gminy przy
pomocy Urzędu Gminy Tryńcza,
a także jednostek podległych, jak
szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Trynieckie Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna. Część zaplanowanych zadań realizują inne podmioty, takie jak:
stowarzyszenia sportowe, kulturalne
i społeczne oraz straż pożarna.
O wielkości zgromadzonych dochodów oraz wydanych środkach, Wójt
Gminy informuje mieszkańców oraz
organy kontrolne w comiesięcznych
sprawozdaniach. Dodatkowo, dwa razy w roku, przedstawia raporty opisowe (półroczne i roczne).
Ocenę działań Wójta w zakresie
realizacji budżetu (osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków)
dokonuje Rada Gminy Tryńcza w tzw.
absolutorium. Natomiast nad przestrzeganiem przepisów prawa przy
wykonywaniu budżetu czuwają rów-

nież organy kontrolujące.
Na co są wydawane pieniądze?
W budżecie Gminy Tryńcza na
2017 r. strona wydatkowa zamknęła
się kwotą 32 580 tys. zł. Wydatki planowane są zarówno na bieżące funkcjonowanie samorządu oraz realizację
zadań wynikających z prawa, jak również na inwestycje. W naszej gminie
ze środków budżetowych realizowane
są m.in. takie zadania:
- drogi i chodniki - budowa i remonty dróg, jak też ich oświetlenie,
odśnieżanie, sprzątanie przystanków,
czyszczenie poboczy, itp. w wysokości
4 665 tys. zł.
- oświata przedszkolna, szkolna
i gimnazjalna – utrzymanie wszystkich
jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkół w wysokości
8 294 tys. zł.

Korzystając z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia, pragnę Państwu
złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech
ten cudowny czas upłynie Państwu wśród
rodziny i przyjaciół i niech przyniesie wiele
radości oraz optymizmu na ten zbliżający
się Nowy Rok.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy
Lucjan Kuźniar
Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego
16

MIĘDZY SANEM A WISŁOKIEM 2016

- stypendia dla uczniów oraz pomoc
społeczna - zasiłki stałe, okresowe,
celowe, rodzinne, świadczenia wychowawcze „500+”, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie jednostek realizujących zadania w wysokości 12 774
tys. zł.
- wodociągi i kanalizacja - budowa
i modernizacja sieci oraz dopłaty do
ceny wody dla mieszkańców w wysokości 561 tys. zł.
- kultura i sport oraz biblioteki
w wysokości 1 260 tys. zł.
- gospodarka komunalna - utrzymanie cmentarzy, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska w wysokości
1 569 tys. zł.
Renata Słabiak

NIEWIELKIE ZMIANY W PODATKACH

Podatkiem jest publicznoprawne,
nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na
rzecz Skarbu Państwa, województwa,
powiatu lub gminy wynikające z ustaw
podatkowych.
Podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od
środków transportowych to podatki,
które między innymi należą do głównych źródeł dochodów gminy.
Rada Gminy corocznie określa ich

wysokość i od kilku lat podatki utrzymywane są na podobnym poziomie.
W ramach swoich uprawnień Rada
Gminy nie może dobrowolnie ustalić
stawek, ponieważ najmniejsze obniżenie górnych granic podatku ma ujemny wpływ na dochody i subwencje
gminy.
W 2016 roku z tytułu zmniejszenia
stawek w podatku od nieruchomości
oraz zwolnień (chodzi tu o budynki
mieszkalne, budynki gospodarcze

związane z działalnością rolniczą,
budynki, w których działają stowarzyszenia) spowodowały utratę gminnych
dochodów w kwocie 447 tys. zł od
osób fizycznych i 558 tys. zł od jednostek prawnych.
Obniżka górnych stawek w podatku
od środków transportowych wpłynęła
na spadek dochodów gminnych
w 2016 roku od osób fizycznych
w kwocie 138 tys. zł natomiast od
jednostek prawnych 9 tys. zł.

Wykres obrazujący wysokość stawek w roku 2016 i poziom stawek obowiązujących od stycznia 2017 roku.

Informujemy
mieszkańców,
iż
w 2017 roku podatek rolny będzie
nieco niższy i wynosił będzie 131,10
zł za 1 ha przeliczeniowy dla rolników
i 262,20 zł za 1 ha fizyczny dla właścicieli użytków rolnych do 1 ha.
Stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku kształtować się
będą na poziomie roku 2016.

Stawki podatku od nieruchomości
w 2017 roku będą wynosić między
innymi:
 od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
2
0,85 zł za 1 m powierzchni,
 od gruntów pozostałych (np. drogi,
tereny mieszkaniowe) 0,30 zł za 1m2
powierzchni,

 od budynków mieszkalnych 0,35 zł

Po dogłębnych analizach wszystkich
czynników na wniosek Wójta, Rada
Gminy obniżyła maksymalne stawki
na 2017 rok określone przez Ministra

Finansów. Tak wiec stawki podatku
od nieruchomości obniżono średnio
o 22,16 % od środków transportowych o 39 %. Mimo, iż podatki mini-

malnie wzrosną są i tak utrzymane na
niższym poziomie, niż stawki ustalone
przez Ministerstwo Finansów.
Maria Grzebyk

od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 4,61 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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GOSPODARKA ODPADAMI
Podsumowując rok 2016 i cały
system gospodarki odpadami komunalnymi do tej pory nie można mówić
o sukcesie czy zadowoleniu. W wyniku szeroko zakrojonych analiz, badań i
kontroli wniosek jest jednoznaczny –
sami działamy sobie na szkodę. Począwszy od składania nierzetelnych
deklaracji, poprzez unikanie płatności
aż po brak dyscypliny w segregacji
odpadów.
Mimo ciągłego przypominania
o obowiązku składania korekty deklaracji w ciągu 14 dni od nastąpienia
zmiany mającej wpływ na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
odsetek osób przestrzegających tego
przepisu jest nieznaczny. Chociażby
powołując się na dane z Urzędu Stanu
Cywilnego liczba osób, które dobrowolnie zgłosiła nowo narodzone dziecko jest niewielka, a skutki takich działań ponoszą wszyscy mieszkańcy.
Odpady się mnożą, ceny za ich odbiór
i przetwarzanie wzrastają, a nie ma
komu za to płacić. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę osób
zameldowanych w zestawieniu z liczbą osób faktycznie wskazanych
w deklaracjach.

deklaracje były składane nierzetelnie.
W tym miejscu przypomina się, że
w deklaracjach podaje się liczbę
osób faktycznie zamieszkałych bez
względu na wiek oraz miejsce zameldowania. Pamiętajmy, że podane
dane podlegają ciągłej aktualizacji.
Tłumaczenie na zasadzie „przecież
macie takie dane” lub „nie wiedziałam
ze małe dzieci też się zgłasza” jest
złym tokiem myślenia. Wszystkie
zmiany muszą być zgłaszane w formie
pisemnej na odpowiednim druku.
W tym miejscu nadmienia się, iż
w przypadku nie złożenia deklaracji na
nieruchomość zamieszkałą w wyniku
powziętej informacji urząd ma prawo
wydać decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty. Pamiętajmy,
że nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.
Niestety negatywnymi skutkami
powyższych zaniechań najprawdopodobniej będzie podwyżka stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy obowiązujących aktualnie
opłatach - w kontekście szerokiego
wachlarza usług świadczonych na
rzecz mieszkańców (m.in. utworzenie
PSZOK-u, zbiórki objazdowe odpa-

Przeprowadzona w tym roku akcja
kontrolna mająca na celu weryfikacje
ilości
osób
nie
zgłoszonych
w deklaracjach przeszła najśmielsze
oczekiwania, gdyż w ciągu niecałych 2
miesięcy wykryto ponad 200 nieprawidłowości. Ponadto kontrole przeprowadzone w terenie wykazały kolejnych kilkanaście gospodarstw, gdzie

dów wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, punkty tzw. „dzwonki” do
zbiórki szkła umieszczone w każdej
z miejscowości, organizacja działań
edukacyjnych, a także oferowana
zniżka z tytułu posiadania Trynieckiej
Karty Dużej Rodziny) - wpływy
z opłat nie wystarczają na pokrycie
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kosztów funkcjonowania systemu.
Ponadto koszty generuje każda
dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a nawet wysyłane
z urzędu wezwania do zapłaty, ponieważ zgodnie z ustawą opłatę uiszcza
się bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji.
Należy podkreślić, iż system gospodarowania odpadami ma mieć co
do zasady charakter samobilansujący
się.
W konsekwencji determinuje to taki
stan faktyczny, w którym określone
stawki opłaty nie mogą istnieć
w oderwaniu od rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu. Przy
ustalaniu stawki muszą być uwzględnione wszelkie elementy kosztowe
wskazane w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w celu
osiągnięcia systemowej optymalizacji,
rozumianej jako wprowadzenie możliwie jak najlepszych rozwiązań ekonomicznych, logistycznych i funkcjonalnych.
Cena z przetargu za odbiór i transport odpadów w roku 2016 wynosiła
124 000,00 zł. Trzeba zaznaczyć, że
jest to kwota za odbiór i transport, a
dodatkowy koszt jaki
ponosi gmina, to
zagospodarowanie
odpadów. Niezwykle
istotna w kształtowaniu tej ceny jest ilość
wytwarzanych odpadów oraz poprawna
ich segregacja.
Wniosek – musimy
się zdyscyplinować.
Podsumowując przypomina się o rzetelności w regulowaniu
tzw. opłaty śmieciowej, obowiązku składania korekt deklaracji oraz poprawnej
segregacji odpadów.
Wierzymy, że wspólne i odpowiedzialne
podejście mieszkańców przyczyni się do
tego, że nasza gmina
będzie liderem pozytywnych zmian i rozwiązań ochrony
środowiska w naszym regionie, a w
przyszłości działania te będą mocnym
argumentem przy negocjacji stawki
opłat. Pamiętajmy, że system gospodarki odpadami obejmuje wszystkie
gospodarstwa więc musimy myśleć
i działać lokalnie a nie indywidualnie.
Agnieszka Siuśta

USPRAWNIAMY FUNKCJONOWANIE PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy (obok
stadionu LKS) funkcjonuje już
od dłuższego czasu i przyjmuje od
mieszkańców tzw. odpady problemowe, których nie można przekazać
w comiesięcznych zbiórkach. Wymagał on jednak rozbudowy, aby usprawnić jego funkcjonowanie. Zakres rozbudowy obejmuje budowę budynku

socjalnego z instalacją wodnokanalizacyjną, elektryczną, odgromową, budowę budynku magazynowego
(wiaty) z instalacją elektryczną, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, wykonanie kompostownika, utwardzenie dojazdu
i placu. Wykonawcą zadania jest Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. z Tryńczy. Do tej pory

wykonane zostały roboty ziemne oraz
konstrukcje żelbetowe. Kolejnym krokiem jest budowa budynku socjalnego
oraz montaż wiaty magazynowej, po
czym zostaną wykonane przyłącza
elektryczne. Zakończenie robót przewidziane jest na grudzień br. Wartość
II etapu robót to kwota 301 tys. zł.
Dominika Kozak

WAŻNE!
Popiołów nie wysypujemy do koszy na odpady niesegregowane, należy je zagospodarować we własnym
zakresie bądź dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (otwartego w każdą sobotę
w godzinach 10.00 – 12.00).
Odpady z koszy zmieszane z popiołem nie będą odbierane!

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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SZACOWANIE STRAT ZWIERZĄT
Za szkody powstałe w wyniku zwalczania z urzędu określonych chorób
zakaźnych
zwierząt
zgodnie
z wykazem tych chorób dołączonych
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
posiadaczowi zwierząt gospodarskich
przysługuje odszkodowanie określone
przez rzeczoznawcę, który jest wyznaczany z listy powiatowego lekarza
weterynarii.
Tryb ich powoływania, wymagane
kwalifikacje, sposób szacowania wartości rynkowej oraz wynagrodzenia za
takie czynności określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez
powiatowego lekarza weterynarii do

przeprowadzenia szacowania. Na tej
podstawie oraz w związku z pismem
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Przeworsku.
Wójt Gminy Tryńcza ogłosił
przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowań wartości rynkowej
zwierząt, oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu na terenie Gminy
Tryńcza. Wnioski przyjmowane były do 14 listopada.
Zarządzeniem Wójta Gminy
z dnia 17 listopada br. na podstawie
wyżej powołanych przepisów, na
rzeczoznawców z terenu gminy
Tryńcza zostały powołane osoby,
które złożyły wnioski, tj: Dariusz

W TROSCE
O ŚRODOWISKO
Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy funkcjonuje od 2002 r. i w chwili obecnej wymaga już modernizacji. W ubiegłym roku
gmina przystąpiła do opracowania projektu rozbudowy i modernizacji istniejącej
oczyszczalni, który obejmuje przebudowę: budynku oczyszczania ścieków, osadników wtórnych z pompownią osadu, komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania,
wiaty osadu odwodnionego, wiaty
na skratki i piasek płyty fundamentowej
i silosu na wapno, płyty fundamentowej
pod biofiltr oraz płyty fundamentowej dla
kontenerowej stacji zlewnej. Projekt zakłada także wyposażenie w niezbędny do
funkcjonowania oczyszczalni sprzęt, montaż monitoringu oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej. W chwili obecnej projekt
budowlany jest gotowy, posiadamy też
wszystkie niezbędne pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia opiewa na
kwotę prawie 7 mln zł. Niestety kryteria
niektórych programów wprowadzają pewne ograniczenia związane z wielkością
aglomeracji, które uniemożliwiają nam
aplikowanie o środki unijne, mimo to monitorujemy wszystkie ogłaszane nabory
w tej dziedzinie, aby w znacznej części
móc pokryć koszty ze środków zewnętrznych. Po konsultacjach w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska przygotowujemy się do opracowania i złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach
działania 2.3 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Dominika Kozak
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Kasper, Tadeusz Korpeta oraz
Henryk Machała.
Do zadań powiatowego lekarza weterynarii należy natomiast, umieszczenie powołanych przez Wójta ww. osób
na
prowadzonej
przez
siebie
liście rzeczoznawców ds. szacowania
strat w zwierzętach lub produktach
pochodzenia zwierzęcego powstałych
m.in. w wyniku decyzji nakazujących
ubój tych zwierząt, padłych w wyniku
epidemii choroby zakaźnej zwierząt,
czy decyzji nakazującej zniszczenie
produktów w związku z podejrzeniem
lub wystąpieniem choroby zakaźnej
zwierząt albo sprzętu, który został
zniszczony.
Magdalena Rachfał

KONTROLE OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
KANALIZACYJNEJ
W listopadzie przeprowadzone
zostały kontrole nieruchomości, które
pomimo możliwości technicznych nie
zostały przyłączone przez właścicieli
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Kontrole zostały przeprowadzone
w celu zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia
wymogów określonych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
Kontrole przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy oraz funkcjonariusz Policji. W trakcie kontroli
właściciele nieruchomości zostali
poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej
i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzony
został faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz
umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto przeprowadzona kontrola miała na celu, m.in.
wyeliminowanie nielegalnych podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej
oraz zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podłączenia swojej nieru-

chomości do biegnącej w pobliżu
kanalizacji. W wyniku kontroli stwierdzono, iż na terenie Gminy Tryńcza
obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie wykonało 189 właścicieli nieruchomości,
z czego: 88 właścicieli to osoby starsze i samotne nieposiadające łazienki,
mieszkające w starych budynkach,
6 właścicieli posiada przydomowe
oczyszczalnie ścieków, 6 właścicieli
nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pozostałych 89 właścicieli
zostało zobowiązanych do wykonania
przyłącza w terminie do końca 2016
roku.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Wójt zobowiązany jest wydać
decyzję administracyjną nakazującą
wykonanie przyłącza. Decyzja ta
podlega egzekucji administracyjnej.
Dodatkowo właściciel nieruchomości,
który nie wykonuje tego obowiązku

podlega karze grzywny. Pomimo tego
zawsze znajdą się osoby chcące ominąć prawo, wprowadzając ścieki do
kanalizacji bez zawartej umowy
z Zakładem Gospodarki Komunalnej,
zrzucając obowiązek opłat za odprowadzone ścieki na pozostałych mieszkańców.
Informuje się ponadto, że podłączenie nieruchomości do sieci wodnej
i kanalizacyjnej wymaga spełnienia
szeregu obowiązków wynikających
z ustaw prawo budowlane i ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W pierwszej kolejności inwestor winien sporządzić dokumentację techniczną poprzedzoną uzyskaniem zapewnienia dostawy wody i odbioru
ścieków oraz złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Po uzyskanych uzgodnieniach wnioskodawca
dokonuje przyłączenia do sieci wodnej
czy kanalizacyjnej oraz zawiera
z Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Tryńczy stosowną umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Stanisław Nowak

USUWANIE ETERNITU

Od 2012 r. Gmina Tryńcza uczestniczy w akcji polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z pokryć
dachowych i składowanych na terenie posesji.
Celem tej akcji, zgodnie z „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza
na lata 2012 – 2032”, jest stopniowa eliminacja eternitu
zalegającego na naszych dachach oraz bezpieczne i prawidłowe jego unieszkodliwianie, jak również edukacja w tym
zakresie.
Należy podkreślić, że akcja usuwania azbestu z terenu
posesji cieszy się wśród naszych mieszkańców dużym
zainteresowaniem. Na ten cel w latach 2012-2015 pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości
162,748 tys. złotych, za którą udało się usunąć ponad 464
ton wyrobów zawierających azbest od 182 właścicieli
gospodarstw.
W roku bieżącym Gmina Tryńcza po raz piąty otrzymała
dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie
13 518 zł. za, które usunięto 41 ton azbestu od 17 właścicieli gospodarstw. Wykonawcą zadania była firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy (pow. buski, woj. świętokrzyskie) wyłoniona w drodze przetargu, posiadająca
stosowne uprawnienia na odbiór i transport odpadów
niebezpiecznych.
Informujemy, że nasza gmina w roku 2017 planuje
przystąpić do realizacji kolejnego już szóstego etapu prac
związanych z usuwaniem azbestu z chwilą ogłoszenia
konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie zadania
przez WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach dostępnych
środków finansowych na rok 2017.

Liczymy, iż kolejna akcja spotka się z jeszcze większym
zainteresowaniem mieszkańców, gdyż realizacja programu
usuwania azbestu leży w naszym wspólnym interesie –
wpłynie korzystnie na poprawę jakości środowiska naturalnego, a także na poprawę zdrowia i życia mieszkańców.
Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Tryńcza,
pok. nr 7 tel.: (16) 642 12 21.
Stanisław Nowak

Usuwanie eternitu
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AKCYZA DLA ROLNIKÓW

Podobnie, jak w latach ubiegłych,
tak i w 2017 roku każdy rolnik, który
zechce odzyskać część pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego
używanego do produkcji rolnej,
powinien zbierać faktury VAT i złożyć
je wraz z wnioskiem do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu,
współposiadaniu lub dzierżawionych
(na podstawie umowy dzierżawy)
w dwóch terminach:
- od 1 lutego do 28 lutego 2017 r.
wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od
1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia
2017 r.
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017
r. wr az z faktur ami

VAT potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w
okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca
2017 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku przez rolnika.
w kwietniu w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 w październiku w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie
Maksymalna kwota zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych
w 2016 roku wynosiła 86.00 zł (86 l na
1 ha użytków rolnych x 1.00 zł/litr).
Jak wynika z projektu rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego w 2017
roku rolnik będzie mógł odzyskać

również 86.00 zł za 1 ha użytków
rolnych.
W naszej gminie, co rok wzrasta
liczba składanych wniosków przez
rolników, którzy odzyskują coraz
większe kwoty podatku zawartego
w cenie paliwa. Jak można zaobserwować w tabeli kwoty te mogłyby być
jeszcze wyższe, ponieważ nadal nie
wykorzystuje się ponad połowy
środków (56%) jakie można otrzymać,
co w sumie daje prawie 200 tysięcy
złotych niewykorzystanych środków.
Celem dopłat do paliwa rolniczego
jest zmniejszenie kosztów zakupu
oleju napędowego, co za tym idzie
poprawa
opłacalności
produkcji.
Zachęcamy rolników do zbierania
faktur i składania wniosków.
Maria Grzebyk

Zwrot podatku akcyzowego 2016 r.
Powierzchnia
użytków rolnych

Kwota zwrotu podatku
producentom rolnym w 2016 r.

Środki
niewykorzystane

Środki
niewykorzystane w %

318 ha

12 654,14 zł

14 693,86 zł

54 %

740 ha

18 936,65 zł

44 703,35 zł

70 %

381 ha

6 906,43 zł

25 859,57 zł

79 %

439 ha
618 ha

14 699,16 zł
32 526,92 zł

23 054,84 zł
20 621,08 zł

61 %
39 %

Tryńcza

581 ha

24 084,96 zł

25 881,04 zł

52 %

Ubieszyn

575 ha

32 233,34 zł

17 216,66 zł

35 %

Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa

107 ha
129 ha

3 543,27 zł
2 620,91 zł

5 658,73 zł
8 473,09 zł

61 %
76 %

3 888 ha

148 205,78 zł

186 162,22 zł

56 %

Sołectwo

Głogowiec
Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła

Gmina Tryńcza

Informacje od PZDR - Rolnictwo Gminy Tryńcza
Celem Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Przeworsku
jest prowadzenie działań w zakresie
rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego, mającego na celu poprawę
poziomu dochodów rolniczych oraz
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. Wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich. Działania te realizowane są
również w gminie Tryńcza poprzez,
działalność doradczą – swoisty rodzaj
edukacji
rolniczej,
polegającej
na współdziałaniu partnerskim rolnika
z doradcą rolniczym, zmierzającym do
rozwiązania problemów zawodowych
22
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rolnika. Bardzo dobra współpraca
z Panem Wójtem Gminy Ryszardem
Jędruchem pomaga w realizacji
i organizacji szkoleń lektorskich,
finansowanie różnego rodzaju wyjazdów szkoleniowych takich jak : Dzień
Otwartych Drzwi w Boguchwale,
Jesienna Giełda Ogrodnicza ,Targi
Międzynarodowe Maszyn Rolniczych
w Kielcach, to wszystko przynosi
pozytywne efekty w krzewieniu kultury rolnej i przynosi odpowiednie
korzyści rolnikom. PZDR w Przeworsku organizuje Kursy Chemizacyjne
oraz Atestacje opryskiwaczy , które
dają rolnikom uprawnienia do prowadzenia zabiegów chemizacyjnych co
przyczynia się do poprawy ekologicznej naszego środowiska w którym
żyjemy. Proces doskonalenia lub
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2016
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szkolenia zawodowego, jest odpowiedzią na potrzeby rolników. Pracownicy PZDR w Przeworsku w nawiązaniu
do roku 2016 kontynuować będą
współpracę w zakresie działalności
doradczej, szkoleniowej, informacyjnej i upowszechnieniowej, zapewniając kompleksowość usług doradczych
i przekazywanie stosownych informacji rolniczych.
Szczególną uwagę zwracać
będziemy na nową perspektywę finansową na lata 2014-2020.
Dziękując wszystkim rolnikom za
współpracę życzymy zdrowych wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2017.
Zbigniew Gliniak PZDR Przeworsk
www.tryncza.eu
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Informacje od ARiMR
Zaliczki dla rolników
Ze względu na szczególne potrzeby
rolników w okresie zimowym dotyczące zakupu nawozów, środków
ochrony roślin czy sprzętu rolniczego
i przygotowań do wiosennych prac
polowych już jesienią 2016 r. ARiMR
po raz pierwszy wypłaciła rolnikom
zaliczki na poczet tegorocznych
płatności bezpośrednich w wysokości
70% kwoty dopłat. Pieniądze otrzymali wszyscy rolnicy, którzy spełnili
warunki do przyznania płatności.
W powiecie przeworskim zaliczki
otrzymało ponad 6 tys. rolników na
łączną kwotę prawie 22 milionów
złotych. Ponadto do rolników
z naszego terenu trafiło prawie milion
złotych w ramach tegorocznych
dopłat ONW.

Co nowego w ramach PROW
2014-2020
Bardzo ciekawą propozycją dla
rolników w I kwartale 2017 roku
będzie: „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Ułatwianie zakładania i rozwoju małych
firm to cel nowego działania PROW
2014 – 2020. Rolnik, jego małżonka
czy członek rodziny, będzie mógł
starać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej, np. restaurację, salon fryzjerski czy myjnię
samochodową. Pomoc będzie mógł

uzyskać beneficjent „Płatności dla
rolników przekazujących małe gospodarstwa, lub rolnik, małżonek rolnika,
domownik ubezpieczony w pełnym
zakresie w KRUS, którego wielkość
ekonomiczna
gospodarstwa,
nie
przekracza 15 tys. euro oraz pracuje
w gospodarstwie położonym na
obszarze gminy wiejskiej, miejsko–
wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej
z wyłączeniem miejscowości ponad
5000 mieszkańców.

UWAGA! Zmieniły się przepisy
dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego
(bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt
przebywających w siedzibie stada - co
najmniej raz na rok, nie później
jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery
identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura
Powiatowego ARiMR w terminie
7 dni od dnia dokonania spisu
i umieszcza w księgach rejestracji
zwierząt.
Szczegóły dotyczące zmiany przepisów można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR.
Zachęcam do regularnego odwiedzania strony internetowej
www.arimr.gov.pl
gdzie
znajdą
Państwo aktualne informacje na temat

NAGRODZENI W KONKURSIE AGROLIGA
zajęli
III
miejsce znaleźli
się
Państwo
Joanna i Grzegorz Drzystkowie,
którzy
prowadzą gospodarstwo
rolne
w Jagielle Konkurs skierowany
był do firm
z branży rolniPaństwo Drzystkowie odbierający Nagrodę
czej oraz rolników z terenu
województwa
Podczas tegorocznej wystawy podkarpackiego osiągających wydajpromocyjno – handlowej pn. XI ność w produkcji rolnej powyżej
Jesienna Giełda Ogrodnicza” oraz średniej krajowej. Komisja oceniała
”Podkarpackie Święto Winobrania”
także estetykę obejścia gospodarnastąpiło rozstrzygnięcie konkur- stwa oraz stabilność ekonomiczną.
su AGROLIGA organizowanego Serdecznie gratulujemy i życzymy
przez Podkarpacki Ośrodek Doradz- sukcesów w kolejnych edycjach
twa Rolniczego w Boguchwale. konkursu!
Wśród laureatów konkursu, którzy

podejmowanych działań agencji.
Serdeczne życzenia z okazji świąt
Bożego Narodzenia i Nowego 2017
Roku. Niech dobra nowina o przyjściu
na świat Dzieciątka w Betlejem
skłania nas do wrażliwości na potrzeby innych ludzi, do zgody i chętnego
wybaczania
krzywd.
Wszystkim
mieszkańcom Gminy Tryńcza życzę
pięknej Wigilii wśród najbliższych.
Kierownik ARiMR w Przeworsku
Tomasz Kojder

NAGRODZENI PRZEZ
WICEMINISTRA

Państwo Machałowie z nagrodą
W Pałacu Kultury i Nauki podczas
XXV Targów Mleczarskich rozstrzygnięty został konkurs w XII Mlecznych Mistrzostwach Polski. Konkurs organizowany był przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny.
Wśród laureatów Konkursu, którzy zajęli
w nim I-miejsce, jako jedyni z województwa podkarpackiego znaleźli się mieszkańcy Jagiełły - Maria i Henryk Machałowie. Serdecznie gratulujemy!
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu

23
23

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!
Rada Gminy Tryńcza uchwałą nr XIX/197/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku zdecydowała o wprowadzeniu
od 1 stycznia 2017 r. opłaty od posiadania psów.

Poprzez podjęcie tej uchwały, Rada i Urząd Gminy chce
zasygnalizować olbrzymi problem, jakim jest duża ilość
psów na terenie gminy oraz niefrasobliwość niektórych
mieszkańców, którzy bez zastanowienia powiększają ilość
posiadanych psów. Następstwem tego jest niejednokrotnie
”szybkie pozbywanie się zwierzęcia”, gdy już nie jest
potrzebne.
Zgodnie z podjętą uchwałą:
 Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo,
bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej
dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku
uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
 Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Opłata ( stawka roczna) wynosić będzie:
15,00 zł od jednego psa.
Z tytułu posiadania drugiego psa 30,00 zł.
Z tytułu posiadania trzeciego i każdego następnego
psa stawka roczna wynosi 118,00 zł.
Przyjęcie wysokości opłaty 118,00 od trzeciego i każdego następnego psa ma uczulić właściciela na obowiązki
jakie na nim spoczywają a jednocześnie zmusić do przemyślenia decyzji o zwiększaniu ilości psów w swoim gospodarstwie.
Nie wszyscy jednak taką opłatę będą ponosić. Ustawa
o opłatach i podatkach lokalnych wskazuje na zwolnienia od opłaty za posiadanie psa.
Opłaty nie pobiera się od:
1) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych
- z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
2) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa.
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; Znaczny stopień
niepełnosprawności to również całkowita niezdolność do
pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS) oraz I grupa inwalidzka wg orzeczenia
komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (dawny
system orzecznictwa).
5) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi
i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
24
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Rada Gminy Tryńcza uchwaliła dodatkowe zwolnienia, tj. od:
1) posiadania psa wziętego ze schroniska dla zwierząt,
przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku
podatkowego, po przedłożeniu zaświadczenia od administratora schroniska,
2) posiadania psa wysterylizowanego bądź wykastrowanego, przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym został
poddany zabiegowi, po przedłożeniu zaświadczenia od
lekarza weterynarii.
3) posiadania psa w wieku do 10 tygodnia życia.
Gmina corocznie ponosi znaczące koszty, na realizację
zadań z zakresu ochrony zwierząt. Wydatki związane są
z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz ich lokowaniem
w schronisku. Ponoszone są również wydatki związane
z dokarmianiem i opieką nad psami. Koszty te rosną z roku
na rok.
Podjęcie uchwały a w konsekwencji ponoszenie opłat
przez posiadaczy psów pozwoli jedynie częściowo zrekompensować koszty jakie gmina ponosi na obsługę spraw
związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Warto dodać, że w listopadzie br. Sejm uchwalił
ustawę, która dopuszcza możliwość finansowania przez
gminy kastrację lub sterylizację zwierząt domowych posiadających właścicieli. Do tej pory gmina mogła finansować
takie zabiegi jedynie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych a nie w odniesieniu do zwierząt posiadających właścicieli. Jeśli posiadacze psów będą świadomi swojej odpowiedzialności i obowiązków wobec zwierząt, jest szansa że
środki pozyskane z opłat za posiadanie psa, będą pokrywać,
zarówno koszty związane z zapewnieniem schronienia dla
psów faktycznie pozbawionych opieki, ale również będzie
je można przeznaczać na takie działania jak sterylizacja, co
z czasem pozwoli wyeliminować bezdomność zwierząt.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnoszenia
opłaty oraz składania informacji o posiadaniu psa będą
dostępne na stronie internetowej urzędu, w punkcie obsługi
klienta oraz będą przekazywane przez sołtysów wsi.
Magdalena Rachfał

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W SPRAWIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH

W związku z coraz częściej występującymi przypadka- na terenach przeznaczonych do użytku publicznego o obomi wałęsania się na ulicach naszej gminy psów, co do któ- wiązku prowadzania psów na smyczy, bez względu na to
rych istnieje podejrzenie, iż uciekły swoim właścicielom czy pies jest mały czy duży.
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a w szczeDo tutejszego urzędu coraz częściej wpływają zgłoszególności dzieci apelujemy o właściwe wypełnianie obo- nia dotyczące nieodpowiedniego utrzymywania głównie
wiązku kontroli nad zwierzętami domowymi, który ciąży psów, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia
na ich właścicielach.
i życia mieszkańców, a przede wszystkim dzieci.
Zwierzęta w większości przypadków mają swoich właInformujemy, że w przypadku gdy właściciel wałęsająścicieli lub opiekunów, a pojawiające się tzw. „bezdomne cego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję,
psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego
przez właścicieli lub faktycznie porzucone przez dotych- właściciela zwierzęcia, a w przypadku notorycznego braku
czasowych opiekunów.
nadzoru nad psem może kierować do sądu wnioski o ukaraPrzypominamy o bezwzględnym obowiązku utrzymy- nie właściciela psa.
wania psów w obejściu szczelnie ogrodzonym, natomiast
Pies „otrzymany” w spadku
Przepisy Kodeksu cywilnego traktują czworonogi jak stwem, za które grozi kara grzywny lub więzienia.
przedmioty i faktu tego nie zmienia art. 1 Ustawy o ochroRodzina ma więc nie tylko moralny, ale także prawny
nie zwierząt, który stanowi, że nie są one rzeczami.
nakaz objęcia opieką pozostawionych zwierząt i zapewnieCzyli – stanowią taką samą część spadku jak każda inna.
nia im bezpiecznego bytu.
Spadkobiercy po śmieci członka rodziny dziedziczą nie Z ustawy o ochronie zwierząt wynika, że gdy umiera
tylko jego dobra, ale także zobowiązania – w tym zwierzęta dotychczasowy właściciel zwierzęta nie stają się bezdomne.
- pies staje się częścią spadku podobnie jak mieszkanie, Gdyby taka logikę stosować, to schroniska w całej Polsce
samochód czy antyki.
przepełniły by się błyskawicznie.
Zgodnie z prawem spadkobiercy stają się jego opieku- Oczywiście można psa oddać do schroniska i schronisko
nami. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za zwierzęta przyjmie zwierzę pod warunkiem, iż przekazujący będzie
i powinni się nimi zająć. Porzucenie zwierząt jest przestęp- ponosił opłaty związane z pobytem psa w schronisku.
Dokarmiasz psa i dajesz mu schronienie – stajesz się jego właścicielem!
Informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako „porzucania” psa, należy o takim zdarzeniu bezzwłocznie
bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili poinformować Policję. Policja ma prawo nałożyć mandat
wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na karny na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane Przypominamy, że właściciele i opiekunowie psów
w Urzędzie Gminy.
zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na
domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie posesji.
właścicielem. Nie można zapominać o tym, że „wałęsające Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie
się psy” zwykle mają swoich właścicieli, jednak szybko zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności
przyzwyczajają się do nowych miejsc, w których przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do
zaoferowano im opiekę oraz wyżywienie.
250 zł, albo karze nagany (…)”.
W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się
Magdalena Rachfał
zwierzęcia jest znany lub jesteśmy naocznymi świadkami

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POMAGAMY BEZROBOTNYM

Gmina Tryńcza uczestniczy w realizacji projektu pn.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie przeworskim (II). Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównych celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Sześciomiesięczny staż przeznaczony był dla dziesięciu osób bezrobotnych – z gwarancją zatrudnienia na trzy miesiące
w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Dotychczas
w ramach tego projektu ze stażu skorzystało 10 osób bezrobotnych - 4 w Urzędzie Gminy i 6 w jednostkach podległych.
Ponadto Urząd pozyskał środki z PUP na roboty publiczne i staże 30+ dla 14 osób od miesiąca kwietnia br
zostało zatrudnionych 5 osób w ramach stażu w Urzędzie
Gminy. Z zatrudnienia w ramach robot publicznych skorzystało 7 osób, oraz 4 osoby w ramach stażu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy. Zostały pozyskane środki
dla 5 stażystów na okres 6-ciu miesięcy z gwarancją zatrudnienia na 3 miesiące w Trynieckim Centrum Kultury.
Zatrudniono: 1- stażystę, 1- osobę w ramach robót
publicznych i 1 - osobę w ramach prac interwencyjnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy.
Od marca br. w Urzędzie Gminy trwały 2 staże sześciomiesięczne dla osób do 25 roku życia.
Ogółem w br. znalazło zatrudnienie 40 osób w Urzędzie i podległych jednostkach. Każda z tych osób odbywa-

jąca staż poszerzyła wiedzę i zdobyła dodatkowe doświadczenia na stanowisku pracy, pracownika administracyjnego,
pracownika socjalnego, bibliotekarza, instruktora, oraz na
stanowisku ogrodnika terenów zielonych, konserwatora.
Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, czy
prac interwencyjnych to osoby, które w znacznym stopniu
przyczyniły się do utrzymania naszych obiektów na terenie
gminy, placów zabaw, parkingów itp., a zarazem znalazły
zatrudnienie w całym sezonie od wiosny do jesieni a pozyskane środki posłużą im na bieżące utrzymanie i przetrwanie zimy.
W aktywizacje osób bezrobotnych włączają się radni
i sołtysi. Na szczególne podziękowania zasługują radny
Stanisław Kogut, Stanisław Wielgos, Stanisław Konieczny,
Leszek Flak, Janusz Niżnik, Dariusz Kasper, Tadeusz
Korpeta, Danuta Mucha, sołtys Grzegorz Drzystek, Roman
Kozyra, Elżbieta Sobala, Edward Niemiec, którzy chętnie
służą radą, pomocą finansową, czy własnym sprzętem.
Dziękuję również pozostałym radnym i sołtysów za chęć
i pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych.
Poniższa tabela przedstawia dopłaty z budżetu gminy
do staży robót publicznych i prac interwencyjnych w poszczególnych jednostkach w 2016 roku.
Krystyna Penkal
Urząd Gminy

10 831,44 zł

Trynieckie Centrum Kultury

7 812,73 zł

Gminna Bibliotek a Publiczna

18 973,78 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

22 175, 02 zł

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowaną ustawę o stowarzyszeniach. Najważniejsze
przepisy zaczęły obowiązywać 20 maja 2016 r.
20 maja 2016 r. zaczęły więc obowiązywać, m.in. :
wszystkie ułatwienia w rejestracji stowarzyszeń, w tym
mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, zmiany dotyczące nadzoru czy nowy kształt stowarzyszeń zwykłych.
24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – 20
maja 2018 r. To data gr aniczna. Do 20 maja 2018 r .
(„w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”)
stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do
nowego kształtu Prawa o stowarzyszeniach.
Dostosowania dotyczą dwóch grup:
Stowarzyszeń, któr e muszą lub chcą dostosować
swoje statuty. Np. stowarzyszenia, które mają oddziały
(terenowe jednostki organizacyjne) powinny w statutach
określić zasady rozwiązywania tych oddziałów. To czy
dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian
w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo : jeśli stowarzyszenie będzie
planowało opłacać prace członków zarządu, musi dokonać
odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu ( a takich stowarzyszeń będzie zdecydowana większość), nie będzie trzeba poprawiać statutu.
Stowarzyszeń zwykłych, któr e działały pr zed wejściem z życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja
2016 r. Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis
do nowej ewidencji. Mają na to czas właśnie do 20 maja
2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane
z mocy prawa.
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Nowe stowarzyszenia zwykłe. Nowe zwykłe będą
miały prawo do korzystania z dotacji (czyli np. do
udziału w konkursach ogłaszanych przez samorząd gminy). Finansowanie działalności będzie też możliwe ze
środków z darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło zarejestrować status
organizacji pożytku publicznego i zbierać 1 proc. Zwykłe
znacznie bardziej zaczną przypominać rejestrowe – zbliżą
się do nich jeśli chodzi o możliwości formalne.
Czego nie będą mogły robić? Nie będą prowadzić
działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku. Nie będą też tworzyć jednostek terenowych.
Ewidencja tam, gdzie była
Minimum 3 osoby postanawiają założyć stowarzyszenie zwykłe. Piszą regulamin, wybierają – lub nie – zarząd.
I co dalej ? Kolejnym krokiem jest zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Ewidencja prowadzona jest
przez „organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę
stowarzyszenia zwykłego”. Chodzi tu o starostę.
Krystyna Penkal

KGW w Jagielle

Z ADAMEM RACHFAŁEM, WŁAŚCICIELEM RS TECHNOLOGY—rozmawia Przemysław Górski
P.G. Co zainspirowało Cię do założenia własnej firmy?
A.R. Sytuacja na rynku pracy w 2005 roku, co tu dużo mówić - brak pracy i niskie zarobki spowodowały podjęcie
przeze mnie decyzji o tym, żeby spróbować na własną rękę.
P.G. Jak powstał pomysł na Twój biznes?
A.R. Pomysł był cały czas ten sam, ale dojrzewał w miarę
nabierania przeze mnie doświadczenia w szerokiej dziedzinie spawania stali nierdzewnej.
P.G. Jak powstała Twoja firma?
A.R. Firmę założyłem w grudniu 2005 roku (data rozpoczęcia działalności - 6 stycznia 2006 roku). Na początku była
to działalność jednoosobowa. Po dwóch latach zacząłem
zatrudniać pierwszych pracowników. Obecnie w firmie pracuje niemal 200 osób. Ciągle się rozwijamy i pozyskujemy
nowych klientów.
P.G. Co sprawiało Ci trudności w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej?
A.R. Pojawiając się na rynku, szczególnie dla „samotnego
strzelca”, największą trudnością na początku jest brak środków finansowych. Brak kontaktów biznesowych również
nie pomaga w starcie młodemu przedsiębiorcy. Największą
trudnością dla mnie w tej chwili jest rozbudowana biurokracja, ciągłe zmiany i zawiłości przepisów prawnych.
P.G. Jakie napotkałeś bariery wejścia na rynek?
A.R. Jak wcześniej wspomniałem brak kontaktów biznesowych. W branży, w której działamy duże znaczenie ma zaufanie. Klient widzi, albo dowiaduje się, że produkt jest dobrej jakości i decyduje się na zlecenie nam wykonania swojego. Ze względu na duże koszty materiału, projektu i wykonawstwa dobrze jest mieć historię wcześniejszych zleceń
- ja takiej nie miałem. Na szczęście teraz jest inaczej. Zrobiliśmy już dużo, pokazaliśmy się z dobrej strony i chętnie się
tym chwalimy na przykład na naszej stronie internetowej

rstechnology.pl w dziale referencji.
P.G. Jak pozyskałeś kapitał?
A.R. Całym moim kapitałem były umiejętności i chęci.
Wszystkie inwestycje realizowane były stopniowo z dochodów firmy, które zwiększałem w miarę jej rozwoju.
P.G. Jakie cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca?
A.R. Konsekwencja w dążeniu do celu, uczciwość wobec
pracowników i klientów, upór i odwaga, które nie pozwalają się poddać napotkanym problemom, energiczność,
a przede wszystkim pozytywne myślenie, pogoda ducha
oraz odrobina szczęścia przy podejmowaniu ryzykownych
decyzji biznesowych.
P.G. Jakich rad udzieliłbyś osobom, które zamierzają
otworzyć firmę?
A.R. Świat należy do odważnych. Trzeba próbować i nie
słuchać głosów, które z góry zakładają, że się nie uda.
P.G. Twój przepis na sukces? Czy jest taki przepis?
A.R. Dobry pomysł, upór i konsekwencja w jego realizacji.
- To byłby przepis na sukces. Trudniej z przepisem na pomysł - być w czymś dobrym i przekonać o tym resztę.

Adam Rachfał z żoną

WZROST PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE
Podsumowując liczbę złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej z 2015 roku i danymi zebranymi do
listopada 2016 r. można dostrzec wzrost liczby zawieszonych i zakończonych działalności gospodarczych. Wzrosła
również liczba nowych przedsiębiorstw. Obecnie aktywną
działalność gospodarczą w gminie prowadzi 263 przedsiębiorstwa.
Zaznaczyć należy, że zniesiono rejonizację i wniosek
o rozpoczęcie, zmianę czy zakończenie działalności można
złożyć w dowolnym urzędzie.

W ramach pomocy zakładającym działalność gospodarczą przedstawiamy kilka wskazówek jak zarejestrować firmę.
Zaczynamy od wpisania w przeglądarkę internetową adresu https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ zakładka
„formularze i instrukcje”. Na podanej stronie można samo-

dzielnie wypełnić formularz CEIDG, który następnie z nadanym kodem kreskowym przekazujemy urzędnikowi
w dowolnym Urzędzie. Pamiętajmy, że podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby,
której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku w Urzędzie. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub
wznowienie niezbędny jest nr NIP.
Wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, nadanie lub wskazanie numer u
NIP i wybór for my opodatkowania or az zgłoszeniem
płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika,
czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich
pracowników). Tym samym formularzem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Na
ten obowiązek mamy 7 dni od daty ich zaistnienia. Uwaga:,
Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze REGON-u i/
lub NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować
danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu.
W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja
Działalności (PKD z 2007 roku), któr a zawier a spis
czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do
formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych
czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych
numerów PKD.
Wszystkich przyszłych przedsiębiorców zachęcamy do
przeczytania wpisów na stronie CEIDG, które zawierają
niezbędne informacje, instrukcje i podpowiedzi.
Agnieszka Siuśta

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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INFORMACJE Z ZUS
Dla kogo świadczenia przedemerytalne?
Grupowe zwolnienia, upadłość zakładu pracy, to główne przyczyny utraty pracy. W trudnej sytuacji są osoby,
które tracą pracę na kilka lat przed emeryturą. Jedynym wyjściem jest dla nich świadczenie przedemerytalne.
Korzysta z niego ponad 170 tysięcy Polaków.
Świadczenia
przedemerytalne
wypłaca
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych. Dostają je osoby, które
mają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, brakuje im niewielu lat do
emerytury i straciły pracę z przyczyn
dotyczących pracodawcy. Chodzi
o sytuacje, gdy zakład pracy upadnie,
przeprowadza zwolnienia grupowe
albo po prostu likwiduje konkretne
stanowiska. Wielu zwolnionych trafia
wtedy do urzędu pracy. Jeśli nie
znajdą zatrudnienia, a spełniają
warunki dotyczące wieku i stażu
pracy, to po półrocznym okresie
pobierania zasiłku dla bezrobotnych
mogą wystąpić do ZUS o świadczenie
przedemerytalne.

w którym te fakty potwierdza.
Następnie trzeba wypełnić wniosek
o
świadczenie
przedemerytalne
i dostarczyć go do ZUS-u w ciągu 30
dni od wydania zaświadczenia przez
urząd pracy. Do wniosku dołączamy
dokumenty,
które
potwierdzają
przebyty
staż
ubezpieczeniowy.
Dostarczamy tylko te dokumenty,
których wcześniej nie składaliśmy
w
ZUS
np.
do
wniosku
o kapitał początkowy. W dniu
złożenia wniosku o świadczenie
przedemerytalne nadal powinniśmy
być zarejestrowani w urzędzie pracy
jako osoby bezrobotne.

Kto może się starać o świadczenie
przedemerytalne w ZUS?
To świadczenie jest dla osób, które
były zatrudnione na umowę o pracę
i nie ze swojej winy ją straciły, czyli
„rozwiązały stosunek pracy lub
stosunek służbowy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy”. Kolejna
grupa uprawniona do świadczenia, to
przedsiębiorcy, którzy prowadzili
działalność przez co najmniej dwa
lata aż do ogłoszenia upadłości przez
sąd. Co ważne, za cały okres prowadzonej działalności muszą mieć
opłacone składki na ubezpieczenia
społeczne. O świadczenie mogą się
starać także osoby, które pobierały
rentę z tytułu niezdolności do pracy
nieprzerwanie przez co najmniej pięć
lat i ich prawo do renty ustało. Powód
pozostawania bez pracy to jedno, ale
trzeba też spełnić szereg innych
warunków, dotyczących wieku i stażu
ubezpieczeniowego. W świadectwie
pracy, były pracodawca wskazuje
podstawę
prawną
rozwiązania
stosunku pracy i przyczynę zwolnienia.

W każdym przypadku musi wynosić
co najmniej 6 miesięcy u tego
pracodawcy, który nas zwolnił.
Dalsze warunki zależą od powodu
rozwiązania umowy i wieku danej
osoby. Pierwsza grupa to zwolnieni
z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. Do dnia rozwiązania stosunku pracy kobieta musi mieć
ukończone co najmniej 56 lat,
a mężczyzna - 61 lat. Wymagany staż
ubezpieczeniowy (okresy składkowe
i nieskładkowe) to w tym przypadku
co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat
dla mężczyzn. Osoby młodsze (bez
względu na wiek) muszą udowodnić
odpowiednio dłuższy staż liczony
do końca roku poprzedzającego
zwolnienie: kobiety - 34 lata,
mężczyźni - 39 lat. W drugiej grupie,
czyli zwolnionych z przyczyn
dotyczących
zakładu
pracy
w rozumieniu przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia, warunki
wieku i stażu są trochę inne. Do dnia
rozwiązania stosunku pracy kobieta
powinna mieć ukończone 55 lat,
a mężczyzna - 60 lat. Wówczas
wymagany staż wynosi dla kobiety
30 lat, dla mężczyzny - 35 lat. Jeśli
natomiast są młodsi (bez względu na
wiek), to do dnia rozwiązania
stosunku pracy muszą udowodnić
dłuższy staż: kobieta 35 lat, 40 lat –
mężczyzna.

A jeżeli już mamy odpowiednie
świadectwo?
W urzędzie pracy rejestrujemy się
jako osoba bezrobotna. Szansę na
świadczenie przedemerytalne mają
osoby, które po zwolnieniu pobierały
zasiłek dla bezrobotnych przez co
najmniej 180 dni. W tym czasie nie
można bez powodu odmówić
przyjęcia oferty pracy. Po tym okresie
urząd pracy wydaje zaświadczenie,
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Jak długi musi być staż?

Czy pobierający to świadczenie
może dorabiać?
Może, ale trzeba pamiętać o tzw.

kwotach granicznych zarobków.
Przekroczenie niższej z nich powoduje zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego. Przekroczenie wyższej
skutkuje zawieszeniem wypłaty.
Niższa kwota graniczna wynosi
obecnie 975 zł brutto miesięcznie,
wyższa – 2729,90 zł brutto miesięcznie. Będą obowiązywać do końca
lutego 2017 roku. Trzeba też pamiętać
o rozliczaniu się z dodatkowych
przychodów w ZUS-ie.
Jak długo przysługuje świadczenie
przedemerytalne?
ZUS wypłaca je do momentu, gdy
świadczeniobiorca
ukończy
powszechny wiek emerytalny albo
otrzyma prawo do wcześniejszej
emerytury lub renty. Prawo do
świadczenia ustaje też, jeśli świadczeniobiorca stanie się właścicielem co
najmniej 2 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Małgorzata Łyszczarz - Bukała
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Podkarpackiego
tel.
17
867
52
20
tel. kom. 502 009 745

UDOSTĘPNIAMY NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ
Zgodnie z uchwaloną dnia
5 sierpnia 2015 r. ustawą, w 2016 r.
umożliwiony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej
osobiście przez adwokata lub radcę
prawnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Mieszkańcy naszej gminy do
tej pory mieli możliwość korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej
w ustalonych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku - trzech punktach
na terenie Powiatu Przeworskiego
dostępnych w Przeworsku, Sieniawie
i Kańczudze.
Od stycznia 2017 r. Gmina
Tryńcza na mocy porozumienia
zawartego z Powiatem Przeworskim
zapewni mieszkańcom Gminy dostęp do korzystania z pomocy prawnej poprzez utworzenie punktu
w Urzędzie Gminy Tryńcza. nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy będą mogli korzystać 2 razy
w tygodniu.
Do otrzymania nieodpłatnej
pomocy prawnej uprawnione są
osoby, które:
1)w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną
na podstawie ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej uzyskały
prawo do świadczenia z pomocy
społecznej i wobec których w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia
(osoba ubiegająca się o pomoc prawną
będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że

nie wydano wobec niej decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia),
2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny,
3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami
państwa,
5) nie ukończyły 26 lat,
6) ukończyły 65 lat,
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).
Dokumenty konieczne do uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy
prawnej:
Podstawą do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej będzie przedłożenie
przez osoby wymienione powyżej,
następujących
dokumentów:
1) oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pkt 1),
2) ważnej Karty Dużej Rodziny –
osoby
uprawnione
wymienione

w pkt 2),
3) zaświadczenia - osoby uprawnione
wymienione w pkt 3),
4) ważnej legitymacji weterana albo
legitymacji weterana poszkodowanego
- osoby uprawnione wymienione
w pkt 4),
5) dokumentu stwierdzającego tożsamość - osoby uprawnione wymienione
w pkt 5) i osoby uprawnione wymienione w pkt 6),
6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - osoby uprawnione wymienione w pkt 7).
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, prawa
cywilnego, spraw karnych, spraw
administracyjnych,
ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych, prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
1) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Więcej informacji na temat zasad
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości:
http://
darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Magdalena Rachfał

Porady udzielane będą w następujących dniach:
1. Aleksander Taradajko
Radca Prawny - wtorek - godz 9:00 - 13:00
2. Wojciech Śliwa Adwokat - czwartek - godz 13:00 - 17:00
w biurze Rady Gminy Tryńcza (wejście od parkingu)

PŁACENIE PODATKÓW TO OBOWIĄZEK
Podatki to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, jak i gminy.
Istnieją w każdym kraju, są różnorodne, różnej wielkości, jednak mają na
celu to samo zadanie. Samorządy
z podatków dofinansowują szkoły,
przedszkola, realizują inwestycje,
budują i remontują drogi, chodniki,
parkingi i oświetlenia.
Dzięki podatkom rozwija się nasza
gmina i dzięki nim możemy realizować nowe zadania. Nie wpłacone
podatki bardzo utrudniają nam realizacje zaplanowanych zadań, a zarazem
polepszenie bytu dla nas samych mieszkańców gminy.
W gminie Tryńcza jest 4 268

podatników, którzy płacą podatki:
rolny, leśny, od nieruchomości bądź
łączne zobowiązanie pieniężne.
Z analizy wpływu podatków
w bieżącym roku wynika, że większość podatników wywiązała się
z obowiązku terminowych wpłaty tj.
74 %. Jednak, jak w każdej gminie,
tak i w naszej mamy takich podatników, którzy zalegają z opłatami zobowiązań podatkowych. Stanowią oni
26 % ogółem. Tym ostatnio wspomnianym wysyłamy upomnienia.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami
dla podatnika, a jest to koszt 11,60 zł.
plus należne odsetki w zależności od
kwoty podatku i ilości dni przekroczo-

nego terminu. Jeżeli po upomnieniu
w dalszym ciągu zaległości nie zostaną uregulowane zmuszeni jesteśmy do
wystawienia tytułów wykonawczych
do urzędu skarbowego, co zwiększy
jeszcze dodatkowe koszty obciążając
domowy budżet.
Apelujemy do podatników, którzy
z różnych względów nie wpłacili do
tej pory podatku do uregulowania
zaległości, aby w nowy rok wkroczyć
bez zadłużeń z „czystą kartą” i nadzieją, że przyszły rok będzie lepszy.
Wszystkim podatnikom, którzy
terminowo
wpłacają
podatki
dziękujemy.
Lucyna Kulpa

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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ENERGIA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW

Gmina Tryńcza rozpoczęła przygotowania do ubiegania się o dofinansowanie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
w ramach działania 3.1 RPO WP 2014
-2020. Za nami spotkania informacyjne w 9 sołectwach oraz proces rekrutacyjny uczestników projektu, który
zakończył się 14 listopada. Do udziału
w projekcie zgłosiło się ponad 400

osób z terenu gminy Tryńcza, jednak
ze względu na kryteria konkursu, które
promują duże projekty podjęliśmy
decyzję o realizacji projektu w partnerstwie z innymi samorządami, aby
zwiększyć w możliwie najszerszym
zakresie szansę na pozytywną weryfikację wniosku.
Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za realizację całego

projektu jest Gmina, która również
przez okres trwałości projektu (5 lat)
pozostaje właścicielem zainstalowanej
infrastruktury OZE. Mieszkańcy na
podstawie umów zawartych z Gminą
użytkują zamontowaną na swoich
obiektach instalację OZE oraz korzystają z jej efektów.
W ramach projektu mogą zostać
zamontowane:
- kolektory słoneczne
- instalacje fotowoltaiczne
- kotły na biomasę
- pompy ciepła
Kolejnym etapem przygotowań są
audyty techniczne nieruchomości
zgłoszonych do udziału w projekcie,
mające na celu określenie możliwości
montażu wybranej instalacji oraz jej
projekt koncepcyjny.
Poniżej
przedstawiamy
tabelę
z szacunkowymi kosztami instalacji.
Ostateczne wartości wkładu własnego
znane będą po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy.

Poniżej przedstawiamy tabelę z szacunkowymi kosztami instalacji. Ostateczne wartości wkładu własnego znane
będą po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy.

2 kolektory + 200 l
3 kolektory + 300 l
4 kolektory + 400 l
2 kWp
3 kWp
2,3 kW + 200 l
2,3 kW + 300 l
15 kW

Szacunkowa całkowita wartość
instalacji brutto wraz z
kosztami dodatkowymi [zł]
11 000
13 000
15 000
14 000
16 500
9 500
10 500
14 000

Wkład
własny
[16%]
1 630
1 926
2 222
2 074
2 444
1 407
1 556
2 074

Podatek
VAT
[8%]
815
963
1 111
1 037
1 222
704
778
1 037

Szacunkowy
koszt
uczestnika
2445
2 860
3 333
3 111
3 666
2 111
2 334
3 111

25 kW

15 500

2 296

1 148

3 444

Rodzaj instalacji
Kolektory
słonecze
Fotowoltaika
Pompa ciepła
Powietrze woda
Piec na biomasę
pellet
Piec na biomasę
pellet

Najważniejsze informacje dla uczestników projektu:

podatek VAT od wartości instalacji pokrywa mieszkaniec (budynek mieszkalny - 8%, budynek
gospodarczy – 23%)

wkład własny mieszkańca wynosi 16% wartości netto instalacji

koszt audytu technicznego (150 zł) pokrywa mieszkaniec bez możliwości zwrotu kosztów nawet
w przypadku, kiedy gmina nie uzyska dofinansowania

planowany termin realizacji projektu – 2018 r. (w przypadku uzyskania dofinansowania)

do końca stycznia 2017 r. należy wnieść I ratę wkładu własnego w kwocie 500 zł na rachunek Urzędu
Gminy Tryńcza (w przypadku nieotrzymania dofinansowania, kwota zostanie w całości zwrócona)
Informacja dotycząca nadwyżki
energii wyprodukowanej przez
instalację fotowoltaiczną
Wraz z wejściem życie 1 lipca br.
ustawy o OZE wprowadzony został
system upustów, który umożliwia
odebranie wprowadzonej wcześniej do
sieci nadwyżki energii. Mechanizm ten
pozwoli pobrać darmową energię
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z sieci, w zamian za wprowadzany do
niej prąd z mikroinstalacji. Nie ma
możliwości sprzedaży wyprodukowanej energii po określonej cenie tak jak
zakładał to wcześniejszy system taryf
gwarantowanych. Wysokość upustu
określono w art. 4 ust 1a ustawy.
Zgodnie z jego brzmieniem Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii

elektrycznej wprowadzonej przez
prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej
pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Po uruchomieniu instalacji i wymianie licznika przez PGE,
mieszkaniec rozlicza się z dostawną
energii w kWh.
Dominika Kozak

RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY
W czerwcu na placu rekreacyjnym
przy Zespole Szkół w Tryńczy odbył
się Rodzinny Piknik Ekologiczny.
Wydarzenie zorganizowane pod patronatem wójta gminy Tryńcza, Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Tryńczy
Sp. z o.o. oraz firmy Stare MiastoPark Sp. z o.o. przyciągnęło dużą
liczbę mieszkańców. Rodziny z terenu
całej gminy mogły spędzić niedzielne
popołudnie obserwując prezentację
dorobku artystycznego uczniów miejscowych szkół, a także uczestnicząc
w zawodach sportowych.
Uczestnicy Pikniku mogli wziąć
udział w konkurencjach o tematyce
ekologicznej. Pierwsza z nich polegała
na rywalizacji 3-osobowych grup
wyznaczonych przez każdą ze szkół.
W drugim z konkursów uczniowie
indywidualnie odpowiadali na pytania
związane z ochroną środowiska. Cenne nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, m.in. tablet, power banki, głośniki, słuchawki, innego

rodzaju gadżety oraz mnóstwo słodyczy ufundował Zakład Gospodarki
Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o.
Podczas Pikniku ogłoszono również
wyniki konkursu „Sprzątanie Gminy
Tryńcza” przeprowadzonego przez
wszystkie szkoły na terenie gminy.
Marta Zajko – prezes firmy Stare
Miasto-Park Sp. z o.o. wręczyła przedstawicielom szkół wysokie nagrody
pieniężne za udział w konkursie.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się
następująco:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie
II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
w Jagielle
III miejsce – Zespół Szkół w Tryńczy
IV miejsce – Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
V miejsce – Zespół Szkół w Gorzycach
Organizatorzy
przygotowali
dla
wszystkich dzieci mnóstwo atrakcji,

m.in. możliwość obejrzenia „od środka” wozu strażackiego, koparek
i śmieciarki, malowanie twarzy, możliwość nabycia żywności ekologicznej
oraz miodu. Dzieciom i młodzieży
przekazano bezpłatne słodycze i napoje, a także umożliwiono nieodpłatne
korzystanie z dmuchanych „zamków”.
W trakcie Pikniku przeprowadzono
akcję „Drzewko za makulaturę”. Każdy, kto przekazał co najmniej 10 kg
makulatury otrzymał od organizatorów ozdobne drzewko. Zbierano również zakrętki po zużytych butelkach,
które zostały poddane recyklingowi
a uzyskane w ten sposób środki trafiły
do podopiecznych Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
Rodzinny Piknik Ekologiczny był
doskonałą okazją do wspólnego spędzenia
niedzielnego
popołudnia
i przypomnienia sobie zasad ochrony
środowiska.
Magdalena Kubis

BICIE SZKOLNEGO REKORDU W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
16 października br. w związku z obchodami
Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca Zespół
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej włączył się do akcji bicia
szkolnego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą
ilość osób. Chcieliśmy pokazać osobom starszym, że
wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się
podstawowych czynności ratujących życie. Na samym
początku wszyscy uczestnicy zostali zapoznani przez
wykwalifikowanego ratownika medycznego o zasadach
udzielania pierwszej pomocy, a następnie każdy uczeń pod
czujnym okiem ratowników i naszej higienistki wykonywali
własne próby przywracania czynności serca na
przygotowanych fantomach.
Akcje tę udało nam się zorganizować dzięki pomocy
dwóch ratowników medycznych Tomasza Pelca i Lucjana
Kruczka, którym za pomoc i współpracę serdecznie
dziękujemy.
Marta Dryś
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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BEZPIECZNIEJ NA PRZEJŚCIU
Od września br. dzięki współpracy Gminy Tryńcza
z Powiatowym Urzędem Pracy i Zespołem Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej na przejściu dla pieszych obok
szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej o bezpieczeństwo
młodzieży szkolnej dba „Strażnik Szkolny”. Ma on za
zadanie bezpiecznie przeprowadzać ich przez przejście,
ponieważ po otwarciu autostrady A4 natężenie ruchu na
drodze wojewódzkiej nr 835 wzrosło kilkakrotnie.
Stanowiło to duże zagrożenie dla przechodniów
w szczególności dla dzieci i młodzieży uczęszczających do
szkoły w Gniewczynie.
Dzięki podjętym działaniom, uczniowie mogą czuć się
bezpieczniej, a kierowcy zachowają więcej ostrożności
w okolicy szkoły.
Magdalena Kubis

DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W TRYŃCZY

Dziesięć lat temu - 15 września 2006
r. w Zespole Szkół w Tryńczy odbyło
się uroczyste nadanie imienia św. Jana
Kantego Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W czasie uroczystej mszy pod
przewodnictwem J. E. ks. abp. Józefa
Michalika poświęcony został sztandar
Zespołu Szkół, a następnie, podczas
dalszych uroczystości na placu szkolnym, odbyło się przekazanie sztandaru

szkoły jej dyrektorowi i uczniom. Odsłonięto także pamiątkowe tablice.
20 października
2016 r. społeczność
szkolna
i zaproszeni goście świętowali
jubileusz tego
ważnego w życiu szkoły wydarzenia. Uroczystość
zaczęła się od mszy świętej w kościele
parafialnym, a następnie była kontynuowana na terenie szkoły. W imieniu
władz samorządowych, senatora RP
Mieczysława Golby i społeczności
szkolnej zostały złożone kwiaty pod
pomnikiem św. Jana Kantego. Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się
na hali sportowej, gdzie po okoliczno-

ściowych przemówieniach obejrzeli
część artystyczną w wykonaniu
uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
w Tryńczy.
Po zakończeniu uroczystości, goście
zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac uczniowskich poświęconych
patronowi szkoły oraz galerii zdjęć
prezentujących szkołę dawniej i dziś.
Mamy nadzieję, że ta uroczystość zapisze się trwale w pamięci jej uczestników, a zwłaszcza w pamięci młodzieży szkolnej. Postać patrona szkoły będzie trwale wpływać na postawy
uczniów i motywować ich do podążania ścieżką wiary, nauki i miłości do
bliźniego, kierowania się w życiu ideałami, którym był wierny święty profesor.
Józef Nowosielski

PLAC SZKOLNY BĘDZIE POWIĘKSZONY
Mając na uwadze rozwój infrastruktury i oferty dydaktycznej, Rada
Gminy Tryńcza podjęła decyzję o zakupie działki zabudowanej zlokalizowanej bezpośrednio przy Zespole
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Po
podpisaniu kontraktu początkiem
czerwca br. nieruchomość o powierzchni 11 arów stanowi własność
gminy Tryńcza i zostanie przeznczona
na powiększenie placu szkolnego.
Wykonane zostały prace rozbiórkowe
budynku, na które wcześniej gmina
uzyskała odpowiednie pozwolenie.
Do prac zaangażowali się mieszkańcy
wsi oraz radni, Stanisław Konieczny
i Stanisław Kogut, udostępniając swój
sprzęt. W chwili obecnej trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania
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działki z przeznaczeniem na przedszkole, pracownie szkolne wraz
z łącznikiem do istniejącego budynku
szkoły.
- Bardzo cieszę się z faktu, że dzięki nabyciu tej działki,
teren przy szkole zostanie w końcu powiększony. To była jedyna możliwość i okazja, dlatego
musieliśmy przeznaczyć
środki z budżetu na ten
właśnie cel. Dziękuję
Radzie Gminy za pozytywną opinię i podjętą
decyzję. Odpowiednie
zagospodarowanie terenu zwiększy przede
wszystkim możliwości

naszej szkoły, a także ureguluje kwestie bezpieczeństwa – mówi z zadowoleniem radny, Stanisław Kogut.
Dominika Kozak

Z ŻYCIA SZKÓŁ
2 kwietnia 2016 r. odbył się Wojewódzki finał Konkursu „Sacrum
w literaturze i sztuce”. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów.
Każdego roku bierze w nim udział
około 300 osób z całego Podkarpacia.
Kolejnym sukcesem w kategorii plastycznej mogą pochwalić się uczniowie z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej,
którzy wykonali swoje prace pod opieką Marka Kozaka. Pierwsze miejsce
zajęła Karolina Janusz za pracę pt.
„Golgota”. Wyróżnienie otrzymał
natomiast Mateusz Kędziora.
14 kwietnia 2016 r. w Zespole
Szkół w Tryńczy odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zarówno, w przypadku klasyfikacji
szkół podstawowych, jak i gimnazjów
na pierwszych miejscach uplasowali
się uczniowie z Tryńczy w składzie:
szkoła podstawowa – Wiktoria Palikij,
Karolina Sosnowy, Szymon Sternik
i Paweł Baran; gimnazjum – Karol
Krajewski, Radosław Pytel i Maksymilian Szczepański. Opiekunem obu
grup był Grzegorz Bursztyka. Drużyny
wyłonione w ramach eliminacji gminnych reprezentowały Gminę Tryńcza
w eliminacjach powiatowych, które
odbyły się w Manasterzu. Po raz kolejny uczniowie z Tryńczy okazali się
bezkonkurencyjni i pokonując dwanaście pozostałych drużyn zajęli I miejsca w obu kategoriach, dzięki czemu
mogli reprezentować powiat przeworski w eliminacjach wojewódzkich.
21 kwietnia 2016 r. w Zespole
Szkół w Gorzycach rozegrane zostały
gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I grupa wiekowa /szkoła podstawowa/ I miejsce – Adrian Misiło –
PSP w Ubieszynie, II miejsce –
Wiktoria Janusz – ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej, III miejsce – Miłosz Hanejko – PSP w Ubieszynie. II grupa
wiekowa /gimnazjum/ I miejsce – Karolina Fluda – ZS w Gorzycach,
II miejsce – Maciej Rzeczyca – ZS
w Gniewczynie Łańcuckiej, III miejsce – Gabriela Baran – ZS w Tryńczy.
Wszystkie wymienione osoby reprezentowały naszą gminę w eliminacjach
powiatowych, które odbyły się
w Zarzeczu. W I kategorii obejmującej
uczniów szkół podstawowych I miejsce zajął uczeń PSP w Ubieszynie
Adrian Misiło. Adrian reprezentował
również powiat przeworski w eliminacjach wojewódzkich.
Uczniowie Gimnazjum w Zespole
Szkół w Tryńczy: Filip Flak, Karol

Krajewski i Rafał Mach
zajęli I miejsce w Powiatowym
Konkursie
„Logistycznie i Ekonomicznie”. Konkurs odbył
się 25 kwietnia 2016 r.,
organizatorem był Zespół
Szkół Licealnych im.
Bolesława
Chrobrego
w Leżajsku. Konkurs
obejmował podstawową
wiedzę i umiejętności
z zakresu matematyki,
fizyki, geografii, informatyki, wychowania fizycznego, a także funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego.
27 kwietnia 2016 r. społeczność
Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Gorzycach uczestniczyła
w Święcie Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych złożyli
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Patrona.
12 maja br. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Ubieszynie odbył się
Gminny Konkurs Sportowy dla klas
I-III „BAW SIĘ Z NAMI”. Przedstawiciele wszystkich pięciu szkół podstawowych z naszej gminy rywalizowali w prostych konkurencjach sprawnościowych. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie ZSPiPS w Jagielle.
1 września 2016 r. w Zespole Szkół
w Gorzycach po raz pierwszy odbyła
się uroczysta gminna inauguracja roku
szkolnego. Poza społecznością ZS
w Gorzycach i przedstawicielami
lokalnej społeczności, udział w tym
radosnym wydarzeniu wzięli również
przedstawiciele uczniów i nauczycieli
ze wszystkich szkół z terenu gminy.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
i zaprezentowaniu dorobku artystycznego przez uczniów z ZS w Gorzycach, zaproszeni goście życzyli zgromadzonych uczniom wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym.
14 października br. uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle obchodzili Dzień Edukacji Narodowej
oraz Święto Patrona - Króla Władysława Jagiełły. Uroczystości rozpoczęły
się Mszą święta, następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli oraz władz
samorządowych złożyli kwiaty pod
pomnikiem Patrona. Główna część
uroczystości obejmowała występy
uczniów Zespołu Szkół dotyczące,
zarówno najważniejszych wydarzeń
z życia Króla Władysława Jagiełły, jak
i życzenia skierowane do nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły.
14 listopada w ZS w Tryńczy odby-

ły się gminne zawody w piłce koszykowej gimnazjalistów, z podziałem na
grupy dziewcząt i chłopców. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęły uczennice z ZS w Gorzycach, II – ZS
w Tryńczy, wśród chłopców bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z ZS
w Gniewczynie Łańcuckiej, wyprzedzając ZS w Gorzycach (II miejsce)
i ZS w Tryńczy (III miejsce).
Dużym sukcesem zakończył się
udział uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym zorganizowanym 25 listopada 2016 r. przez
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
oraz Zespół Szkół w Urzejowicach.
Gminę Tryńcza reprezentowali Oliwia
Kubrak oraz Konrad Drzystek. Oliwia
zajęła I miejsce wśród uczniów
z powiatu przeworskiego.
10 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół
w Tryńczy rozegrany został Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej
Chłopców. W dwóch kategoriach
rywalizowali ze sobą uczniowie klas
I oraz łącznie II i III klas gimnazjum.
W kategorii klas I zwyciężyli uczniowie z ZS w Gorzycach, II miejsce
zajęli uczniowie z ZS w Tryńczy a na
najniższym stopniu podium stanęli
uczniowie z ZS Gniewczynie Łańcuckiej, wśród klas II i III najlepsi okazali
się uczniowie z ZS w Tryńczy,
II miejsce zajęli gimnazjaliści
z Gorzyc, III natomiast uczniowie
ZS w Gniewczynie Łańcuckiej.
Wszystkich rodziców oraz sympatyków szkół zachęcamy do bieżącego
śledzenia relacji z wydarzeń organizowanych w poszczególnych szkołach,
sukcesów uczniów oraz innych ważnych informacji na stronach internetowych:
http://www.zsgniewczyna.pl/
http://www.zsgorzyce.cba.pl/
http://www.zstryncza.itl.pl/
http://www.psp.ubieszyn.pl/
http://www.zspipsjagiella.strefa.pl/
Magdalena Kubis
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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ZS W TRYŃCZY Z NOWYM KIEROWNICTWEM

1 września 2016 r. nastąpiła zmiana
na stanowisku dyrektora oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Tryńczy. Dyrektorem została Elżbieta Kubrak,
zatrudniona wcześniej na stanowisku
nauczyciela historii, przyrody oraz
bibliotekarza w Publicznej Szkole
Podstawowej w Ubieszynie. Zastępcą
dyrektora została Lucyna Myłek –
wieloletni nauczyciel języka polskiego
w trynieckim gimnazjum.
Z dyrektorem ZS w Tryńczy
rozmawia Przemysław Górski.
P. Górski: Jak to się stało, że zdecydowała się Pani kandydować na
dyrektora szkoły?
E. Kubrak: Pomyślałam o tym, że
skoro uczę już 15 lat w szkole, to bardzo dobrze rozumiem jak działa i jakie
ma potrzeby, jakie są jej zalety i niedoskonałości. Motto mojej pracy
brzmi: „Każdy uczeń ma jakiś talent,
a obowiązkiem pedagoga jest go odnaleźć”
P.G.: Czym jest dla Pani szkoła?
E. K.: Robię to, co lubię, lubię to
co robię! To ogromne szczęście móc
tak o sobie powiedzieć.
P.G.: Jaki model nauczyciela

i wymarzony wizerunek ucznia jest
Pani bliski?
E. K.: Moim wymarzonym nauczycielem jest osoba punktualna i obowiązkowa. Ważne jest to, aby stawiał
swoim uczniom wyzwania, aby młodzi ludzie nie tracili zapału do ciężkiej
pracy. Z drugiej strony powinien być
kreatywny, ciekawie przedstawiać
zajęcia. Jego praca powinna być również jego pasją. Z kolei wymarzony
uczeń powinien przede wszystkim
mieć chęć do nauki. Jeżeli ktoś chce
się uczyć, to zawsze odniesie sukces.
Poza tym lubię, kiedy uczniowie są
uśmiechnięci.
P.G.: Czy jest coś, czego nauczyła
się Pani od swoich uczniów?
E. K. Dzięki pracy z uczniami czuję się młodo. Poprzez ciągłe przebywanie razem z nimi dostaję mnóstwo
energii do codziennego życia i zarażam młodzieńczym zapałem.
P.G.: Proszę podzielić się z nami
planami dotyczącymi funkcjonowania szkoły na najbliższe lata?
E. K.: Na pewno będę dążyć do
tego, aby w naszej szkole zostały
utrzymane te kierunki, które są do tej

pory, by uczniowie, cały czas mogli rozwijać tutaj swoje umiejętności
i zdolności. Będę dbać o to, aby
w miarę możliwości finansowych
szkołę doposażyć w nowe pomoce
naukowe oraz aby cały czas utrzymywała się dobra, przyjazna atmosfera.
P.G.: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu zawodowych sukcesów.
Przy tej okazji dziękujemy również
dyrektorowi Zygmuntowi Kulpie oraz
zastępcy Jolancie Nowosielskiej za
wieloletnią pracę na tych stanowiskach.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

W przeddzień zakończenia roku
szkolnego aż 109 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów otrzymało stypendia przyznawane z inicjatywy wójta gminy Tryńcza –
Ryszarda Jędrucha ze środków budżetu gminy. Uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych
uczniów odbyła się w Zespole
Szkół w Gorzycach.
Rozpoczynając uroczystość dyrektor szkoły stwierdził, że stypendia, które otrzymają uczniowie są
wyrazem dostrzeżenia ponadprzeciętnych wysiłków uczniów przez
władze samorządowe, a także jako
wyraz uznania dla ich trudu w zdobywaniu wiedzy w przeciągu całego mijającego roku szkolnego. Będzie to dla Was – stypendystów – mówił dyrektor – powód do
osobistej satysfakcji z otrzymane34
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go stypendium na progu wakacji, dla Waszych rodziców
powód do dumy, a dla Waszych nauczycieli powód do
radości i zadowolenia, że ich
praca przyniosła tak obfite
owoce.
Następnie wójt gminy Ryszard Jędruch, przewod. Komisji
Oświaty,
Kultury
i Sportu Teofil Jakubiec, radni:
Leszek Flak i Janusz Niżnik oraz
dyrektorzy poszczególnych szkół
wręczyli wyróżniającym się uczniom stypendia, równocześnie gratulując im uzyskania tak wysokich
wyników w nauce i nienagannej
postawy uczniowskiej.
Stypendia otrzymali uczniowie
ze wszystkich szkół z terenu
Gminy Tryńcza, w tym:
 Szkoła Podstawowa w ZS
w Tryńczy: 12 osób
 Szkoła Podstawowa w ZS
w Gniewczynie Łańcuckiej: 27
osób
Szkoła Podstawowa w ZS
w Gorzycach: 9 osób
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ubieszynie: 8 osób
Zespół
Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego

w Jagielle: 3 osoby
Gimnazjum w ZS w Tryńczy:
11 osób
Gimnazjum w ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej: 27 osób
Gimnazjum
w Gorzycach:
12 osób
W kolejnym punkcie scenariusza
uroczystości dyrektor szkoły wręczył podziękowania ,,Przyjaciołom
szkoły" za ich troskę za codzienną
działalność szkoły, za rozumienie
jej potrzeb oraz za stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju
wszystkim
uczniom.
Wśród
„Przyjaciół szkoły" znaleźli się:
Ryszard Jędruch, Stanisław Wielgos, Teofil Jakubiec, Leszek Flak,
Janusz Niżnik, Helena Mazur, Elżbieta Sobala i Magdalena Kubis.
W części artystycznej przygotowanej przez Stanisława Turka
dominowały akcenty wakacyjne.
Do nich nawiązywała także scenografia przygotowana przez Halinę
Swatek i Dorotę Ruchałę.
Potem były już życzenia udanych wakacji i złożenie przez delegację uczniów wiązanki kwiatów
przed pomnikiem Świętego Jana
Pawła II.

Magdalena Kubis

LICZBA UCZNIÓW W GMINIE TRYŃCZA
Jednym z głównych wskaźników informujących o stanie
oświaty w gminie jest liczba uczniów. W roku szkolnym
2016/2017 wskaźnik ten jest najniższy od dziesięciu lat
i wynosi 959 osób (w tym 160 w przedszkolu publicznym
i oddziałach przedszkolnych, 535 uczniów szkół podstawowych oraz 264 gimnazjalistów).

Aktualna liczba uczniów jest niższa od najwyższego stanu w analizowanym dziesięcioleciu aż o 253 osób (co dla
lepszego zobrazowania różnicy można porównać z obecną
liczbą uczniów w Gorzycach). Największy spadek liczby
uczniów w ciągu dziesięciu lat nastąpił w Gorzycach (-91),
następnie w Tryńczy (-71), Gniewczynie Łańcuckiej (-48),
Jagielle (-31), najmniejszy natomiast w Ubieszynie (-12).
Największy procentowy spadek odnoszący się do sytuacji
z roku 2007 wystąpił w Jagielle. Aktualna liczba uczniów
w Gminie Tryńcza w odniesienia do stanu sprzed dziesięciu
lat oscyluje wokół 79%.

Spadek liczby uczniów to główny powód zmniejszenia
subwencji oświatowej stanowiącej podstawowe źródło
finansowania oświaty. Najważniejsze czynniki decydujące
o wysokości subwencji na dany rok to liczba uczniów oraz
liczba i stopień awansu zawodowego nauczycieli. Zmniejszenie liczby uczniów powoduje nie tylko konieczność redukcji zatrudniania w szkołach, ale również przyznanie niższej subwencji, co z kolei wiąże się z koniecznością angażowania dodatkowych środków własnych gminy w celu
zabezpieczenia podstawowych potrzeb szkół. W obliczu
stosunkowo niewielkiej liczby urodzeń w ostatnich kilku
latach szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na
migrację uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza
do szkół w gminach ościennych. W związku z niekorzystnym saldem migracji tych uczniów w ciągu ostatniego roku
gmina otrzymała subwencję oświatową o około 0,5 mln zł
niższą niż miałoby to miejsce w przypadku salda migracji
na poziomie 0. Środki te pozwoliłyby z pewnością na stworzenie jeszcze lepszych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.
Magdalena Kubis

Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 10 listopada 2016r. na hali sportowej w Tryńczy
odbyła się uroczystość upamiętniająca Święto Niepodległości. W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu
Szkół w Gniewczynie i Zespołu Szkół w Tryńczy. Losy
i przeżycia żołnierzy, kobiet i dzieci dotkniętych wojną:
rozstanie, tęsknota, rozpacz, działania wojenne zostały wyrażone przez artystów z Gniewczyny: tańcem, piosenką,
muzyką, gestem oraz inscenizacją sceny batalistycznej.
Spektakl otworzył walc wiedeński i angielski. Następnie
można było zobaczyć, m. in. sceny obrazujące ostatnie dni
pokoju i czasy wojny, „taniec z białymi różami”, który wyrażał tęsknotę lub usłyszeć piosenki nawiązujące do tragedii
młodych żołnierzy wyruszających na wojnę i bliskich, którzy rozpaczają na wieść o ich śmierci. Następnie Chór
ZS w Tryńczy zaśpiewał kilka znanych, polskich pieśni
patriotycznych.
W drugiej części starsza i młodsza grupa tancerzy
z Gniewczyny zatańczyła krakowiaka. Artyści zaprezentowali się w barwnych krakowskich i rzeszowskich strojach
ludowych. Kolorowe kostiumy, dynamiczny taniec, skomplikowany układ choreograficzny, włączający dużą grupę
tancerzy oraz uśmiechy na twarzach artystów, okrzyki
i wybijane przez nich hołubce – to elementy, które mogły
zrobić wrażenie na widzach. Inscenizację wzbogaciła muzyka Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Edwarda
Myłka.

Przesłanie widowiska można wyrazić słowami: należy
pamiętać o tych, którzy oddali życie za Polskę i służyć
ojczyźnie poprzez naukę, pracę i rozwijanie swoich pasji.
Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Wywołał głębokie emocje, a nawet łzy. Był to przede wszystkim
wynik potrzeby zamanifestowania uczuć patriotycznych
związanych z dniem 11 Listopada, jak również efekt sugestywnego odegrania przez aktorów atmosfery tamtych czasów. Spektakl został trafnie podsumowany przez Wójta
gminy – Ryszarda Jędrucha, który podziękował „małemu
Mazowszu” i wyraził przekonanie, że taka współpraca obu
szkół buduje jedność naszych małych społeczności. Swoje
uznanie wyraził również przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu - Teofil Jakubiec.
Jolanta Wasilewska
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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DLA PAPIEŻA POLAKA
17 października br. w Zespole
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Gorzycach odbył się IV Wojewódzki Przegląd Piosenki i Poezji - "W hołdzie Janowi Pawłowi II". W tym dniu
zabrzmiały piosenki i słowa poezji
dedykowane
Wielkiemu
Polakowi. Była to swoista modlitwa skierowana do świętego, ale wypowiedziana
trochę inaczej.
Tegoroczna edycja Przeglądu zgromadziła aż 108 wykonawców z różnych typów szkół: od przedszkola,
poprzez szkoły podstawowe i gimnazja, aż po uczniów szkół średnich. Wykonawcy ci reprezentowali aż
23 szkoły i wykonali łącznie 43 utwory poetyckie, wokalne i instrumentalne.
Przegląd rozpoczęła Msza św.
w miejscowym kościele parafialnym,
którą odprawił ks. proboszcz Marian
Jagieła i ks. proboszcz z Jagiełły Eugeniusz Wielgosz. Po Mszy św. uczniowie szkoły, uczestnicy Przeglądu, nauczyciele, rodzice przemieścili się przed
pomnik świętego Jana Pawła II usytuowanego na placu szkolnym. Przed
tym pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów przez reprezentantów
uczniów, ich rodziców, nauczycieli,

władz samorządowych i przez przedstawicieli wykonawców w hołdzie
świętemu.
Następnie uczestnicy uroczystości
przenieśli się na salę gimnastyczną. Na
widowni zasiadł ks. prałat Adam Pietrucha z Borku Starego, Ryszard Jędruch – wójt gminy Tryńcza, Stanisław Wielgos - przewodniczący Rady
Gminy Tryńcza, Teofil Jakubiec przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, dyrektorzy szkół,
reprezentanci organizacji pozarządowych. W zgodnej opinii tegoroczni
wykonawcy piosenek i utworów poetyckich prezentowali bardzo wysoki
poziom
artystyczny, profesjonalizm
wykonania,
a
także nienaganną
kulturę
sceniczną.
Na
największe brawa
zasłużyli
najmłod-

si: przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola w Gorzycach prowadzone
przez Siostry Karmelitanki, solistki
z Gorzyc Tarnobrzeskich, Manasterza,
a także z Grodziska Dolnego. Niewątpliwą ozdobą Przeglądu był brawurowy
występ
Grupy
WokalnoInstrumentalnej z Przeworska.
Na zakończenie Przeglądu wszyscy
jego uczestnicy otrzymali, oprócz pamiątkowego albumu i dyplomu, kremówki "papieskie" przygotowane
przez panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem
Doroty Czwakiel.
Andrzej Swatek

BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
Dla uczczenia 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Gorzycach
uczestniczyli w masowej imprezie
sportowej "Bieg Niepodległości".
Wyjątkowo duża liczba uczniów,
zarówno chłopców, jak i dziewcząt ze
szkoły podstawowej i gimnazjum rywalizowało na trasie o długości od
0,8 km do 1,5 km. Imprezę zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Joanna Siatecka
i Ryszard Ruchała oraz animator Orlika Bartosz Swatek.
W kategorii uczniów klas III - IV
szkoły podstawowej miejsca na podium zajęli:
I miejsce DAWID WOJTYNA
II miejsce ADAM CZESZYK
III miejsce ŁUKASZ SIEMIENIAK.
Natomiast w kategorii uczniów klas
V - VI szkoły podstawowej kolejne
miejsca zajęli:
I miejsce WOJCIECH CZESZYK
II miejsce GABRIEL MAZUR
III miejsce DOMINIK MAŁEK.

w kategorii dziewcząt:
I miejsce WIKTORIA KAPUSTA
Wreszcie wśród uczniów gimnazjum II miejsce WIKTORIA SOBALA
miejsca na podium zajęli:
III miejsce EWA MYŁEK
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w kategorii chłopców:
I miejsce MARCIN SŁYSZ
II miejsce MATEUSZ DOMIN
III miejsce RAFAŁ OŻÓG
Andrzej Swatek

PREZENTY OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Jak co roku Mikołaj odwiedził gminę Tryńcza. Pamiętał nie tylko o najmłodszych, ale również o osobach starszych i samotnych. W towarzystwie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy odwiedził, m. in.
Urząd Gminy, poszczególne jednostki, aptekę, piekarnię,
ośrodek zdrowia, sklepy, siostry zakonne, mieszkańców
oraz częstował słodyczami wszystkich przechodniów napotkanych na ulicy. Wraz z sołtys - Heleną Mazur, odwiedził również mieszkańców Wólki Ogryzkowej. Wszyscy
z radością witali Świętego Mikołaja, dziękując mu za pamięć i podarunki.
Święty Mikołaj zawitał także na warsztaty plastyczne
prowadzone w Bibliotece. Wszystkich jego uczestników
obdarował prezentami.
Również w tym roku Mikołaj nie zapomniał o prezentach dla grzecznych dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół
w Gorzycach.
Już od samego rana w szkole panował nastrój niecierpliwego oczekiwania na wizytę świętego biskupa „od prezentów”. Po krótkim oczekiwaniu pojawił się Święty
Mikołaj w otoczeniu aniołów z ogromnym worem prezentów.
Wszystkie one trafiły do rąk grzecznych dzieci. Radości było co niemiara. Oprócz prezentów od Świętego
Mikołaja, każdy uczeń otrzymał, od pań z Rady Rodziców, smaczne, i pachnące świętami ciastka, upieczone
według „starej”, domowej receptury. Panie: Ilona Siwik,
Renata Bąk i Marzena Małek z ciastkami dotarły do każdej klasy, a każdy uczeń miał potem „przedsmak” zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu

37
37

DEMOGRAFIA W GMINIE
Ogólna liczba mieszkańców na
dzień 17 listopada 2016 roku
wynosiła 8537. Jest to o 17 osób
więcej w porównaniu z ubiegłym
rokiem. Złożyły się na to dwa
czynniki: dodatnie saldo migracji
+5 i przyrost naturalny +12.
Z przekroju społeczeństwa widać
zdecydowanie większą liczbę
kobiet w stosunku do mężczyzn w
wieku poprodukcyjnym. Jako
ciekawostkę można dodać, że
dwie mieszkanki gminy mają już
skończone 102 lata i jedna z nich
mieszka w Wólce Ogryzkowej,
a druga w Wólce Małkowej.

Liczba ślubów w Gminie Tryńcza

Przekrój społeczeństwa na koniec IV kwartału 2016 r. w Gminie Tryńcza według wieku i płci

Saldo migracji w gminie Tryńcza w 2016 r.
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Liczba urodzeń w Gminie Tryńcza w roku 2016

Ryszard Matyja

GOPS
TRYNIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY
17 grudnia 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tryńcza
programu na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą
„Tryniecka Karta Dużej Rodziny”. Pierwszym partnerem, który dołączył do programu jest GLOBAL
POLSKA – Tomasz Zapłaciński. Ofer uje on posiadaczom Karty montaż instalacji internetowej za
symboliczną złotówkę.
Zainteresowanych przedsiębiorców i instytucje
niebędące jednostkami organizacyjnymi z terenu
gminy Tryńcza i okolic, zapraszamy do włączenia
się do programu na rzecz rodzin wielodzietnych.
W październiku br. rozesłaliśmy około 60 zaproszeń
przedsiębiorcom z prośbą o dołączenie do programu
i zaoferowanie zniżek posiadaczom Trynieckiej Karty Dużej Rodziny.
Obecnie Tryniecka Karta Dużej Rodziny
upoważnia, m. in. do:
- 100% zniżki na wywóz odpadów komunalnych za jedno
dziecko
- 100% zniżki na korzystanie z obiektów sportowych na
terenie Gminy Tryńcza

Wywóz odpadów
komunalnych
Korzystanie
z obiektów WDK

- 50% zniżki na korzystanie z obiektów wiejskich domów
kultury na terenie gminy Tryńcza
- 98% zniżki na montaż instalacji internetowej GLOBAL
POLSKA

Zniżki

Ilość rodzin

Wartość stanowionej pomocy

100% za 1-no dziecko

101

6 544,00

50%

4

492,00

Liczba
rodzin
posiadających
Tryniecką Kartę Dużej Rodziny:
137, w tym:
- liczba rodzin z 3 dzieci: 92
- liczba rodzin z 4 dzieci: 29
- liczba rodzin z 5 dzieci: 11
- liczba rodzin z 6 dzieci: 4
- liczba rodzin z 7 dzieci: 1

Liczba dzieci, którym przyznano
Tryniecką Kartę Dużej Rodziny: 478
Przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie współpracą i uczestnictwem
w naszym programie. Liczymy, że
w nowym roku lista partnerów
i zniżek dla posiadaczy Trynieckiej

Karty Dużej Rodziny znacznie wzrośnie. Informacje o podmiotach i instytucjach, które przystępują do Programu publikowane są na stronie internetowej gminy Tryńcza oraz w Biuletynie Gminnym.
Marta Kornafel

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POMOC SPOŁECZNA W 2016 ROKU W LICZBACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy jest inicjatorem
działań o charakterze pomocowym,
aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia
osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prawo do świadczeń
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza:

634 zł- na osobę samotnie gospodarującą; 514 zł- na jedną osobę w rodzinie.
Pracownicy Ośrodka rozpoznają,
analizują i w miarę możliwości zaspokajają podstawowe potrzeby rodzin lub
osób samotnych. Wspomagają nas
również w tym działaniu: radni, sołtysi, nauczyciele ze szkół z gminy Tryńcza, kuratorzy sądowi, policja i inni,

którym na sercu leży dobro drugiego
człowieka.
W 2016 r. pomocą społeczną objęto 278 rodziny i 1 113 osób w tych
rodzinach. W stosunku do liczby 8 538
mieszkańców, stanowi to odsetek
wynoszący 13,4%
*Stan na dzień 18.11.2016r.

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W 2016 R.:
Forma pomocy

Kwota świadczeń w zł

zasiłki stałe:
zasiłki okresowe:
posiłek dla dzieci w szkole:
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności:
specjalistyczne usługi opiekuńcze:
zasiłki celowe:
opłata za osoby umieszczone w DPS:
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego:

Liczba rodzin

Liczba osób

205 898 zł

38

82

39 816 zł

44

180

212 666 zł

-

378

54 000 zł

74

300

59 753 zł

-

6

8 376 zł

23

92

100 870 zł

-

4

82 293 zł

6

18

pobyt dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinie zastępczej:

44 370 zł

2

4

fundusz alimentacyjny:

289 500 zł

34

-

świadczenia rodzinne:

3 963 700 zł

698

-

207 600 zł

36

36

5 701 000 zł

784

1271

świadczenia rodzicielskie:
świadczenia wychowawcze (500+):

10 969 842 zł

Razem:

PODZIĘKOWANIE
dla

Stanisława Wojtasa
Prezesa Zarządu firmy „SANITEX Sp. z o. o.”
za przekazanie materiałów na wyposażenie łazienki dla potrzebującej rodziny z terenu naszej
Gminy. Cieszymy się, że są takie firmy, jak „SANITEX”, które kierują się lokalnym patriotyzmem,
wspierają instytucje publiczne i pomagają innym.
Tryńcza, 16.11.2016 r.
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GOPS

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA W 2016 R.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele oraz
sposoby rozwiązywania problemów

alkoholowych i narkomanii oraz związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy Tryńcza.
Alkohol coraz częściej staje się przy-

czyną problemów w naszych rodzinach. Na postawie danych z 2015 r.
można zauważyć, jak znaczącą część
naszych zakupów stanowi zakup artykułów alkoholowych.

Z powyższych danych można zauważyć, iż najwięcej pieniędzy mieszkańcy przeznaczają na napoje z zawartością do 4,5 % alkoholu oraz na piwo.
W naszej gminie znajduje się ponad
30 punktów sprzedaży alkoholu.
Szeroka dostępność napojów alkoholowych powoduje, iż coraz więcej
osób zmaga się z problemem alkoholizmu. W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 28 mieszkańcami naszej gminy: Tryńcza 13 osób,
Gorzyce – 6 osób, Gniewczyna Łań-

cucka – 5 osób, Ubieszyn – 2 osoby,
Gniewczyna Tryniecka – 1 osoba,
Wólka Ogryzkowa – 1. Po przeprowadzonych rozmowach skierowano
6 wniosków do sądu o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego.
Alkohol staje się także coraz częściej
sprawcą przemocy. Na terenie naszej
gminy aktywnych jest 9 Niebieskich
Kart, gdzie w 7 z nich przemoc powodowana jest właśnie przez alkohol.
W ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
przeprowadzono na terenie gminy

Tryńcza warsztaty profilaktyczne
w szkołach, podczas których uczniowie uzyskali szeroką wiedzę na temat
dopalaczy, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz napojów
energetycznych. Organizowane były
także aktywne ferie zimowe i letnie
w
formie
zajęć
sportoworekreacyjnych i kulturalnych, Przeprowadzono także kampanię „Postaw na
rodzinę”, której celem było zachęcanie
jak największej ilości dzieci i młodzieży do aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu.
Barbara Lucewicz

„GOPS sprawdzi, na co wydajesz świadczenie z programu 500+”
Od nowego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy w przypadku sygnałów bądź informacji o marnotrawieniu przez rodzinę świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 +” będzie kontrolował rodziny oraz
przeprowadzał wywiady środowiskowe, aby ustalić jak wygląda sytuacja finansowa i na co rodzina wydaje pieniądze.
Jeśli sytuacja będzie podejrzana lub niejasna pracownik organu wypłacającego świadczenie „500 +” na podstawie
informacji od pracownika socjalnego będzie mógł zamienić gotówkę na formę rzeczową (np. zakup żywności, odzieży,
obuwia, lekarstw bądź też w formie opłacania usług- np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, opłata za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, np. taniec, basen, języki obce).
Pracownicy Ośrodka otrzymują anonimowe zgłoszenia, iż na terenie naszej gminy zdarzają się przypadki rodzin,
które pieniądze z programu „500 +” wydają na alkohol i inne używki.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POMAGAMY W POTRZEBIE

Jabłka dla mieszkańców

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Tryńczy
prowadzi różnorodne
formy
pomocy
Paczki żywnościowe
dla osób
potrzebujących z terenu gminy oraz wspiera
rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb.
W 2016 roku w porozumieniu
z Oddziałem Rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Przeworsku
oraz Klubem Honorowych Dawców
Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy rozdysponowaliśmy
wśród mieszkańców gminy 124 tony
jabłek, 11 ton marchwi oraz 20 ton
ogórków. Owoce i warzywa wydawane były w poszczególnych miejscowościach przy zaangażowaniu radnych,
sołtysów, strażaków oraz kół gospodyń wiejskich. Podziękowania należą
się lokalnym przedsiębiorcom za pomoc w rozładunku oraz bezpłatne udostępnienie sprzętu.
P. Wiesław ocenił tę akcję pozytywnie i stwierdził, że "Na pewno produkty, które otrzymaliśmy przydadzą
się w domu. Z pewnością żona znajdzie na nie pomysł w kuchni i coś dobrego z tego przyrządzi”,
Z kolei P. Elżbieta dodała:
„Dziękuję bardzo za możliwość otrzymania jabłek, marchwi i ogórków.
Myślę, że rodzina będzie zadowolona
z surówek i przetworów na zimę, które
planuje zrobić z tych produktów”.
W maju br. zostały posadzone
ziemniaki na gminnym polu w Głogowcu w ramach programu pn. „Sami
sobie pomagamy”. Zasadzono wtedy
60 arów ziemniaków. Zadaniem
Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest
42
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Zbieranie ziemniaków w Głogowcu

bowiem jedynie opieka nad potrzebującymi, ale przede wszystkim fachowa
pomoc w uzyskiwaniu przez nich samodzielności. Następnie we wrześniu
odbyło się „gminne zbieranie ziemniaków” przez naszych podopiecznych.
W wykopkach uczestniczyło 14 osób.
W celu aktywizacji i mobilizacji do
działania w zbieraniu ziemniaków
wzięły udział osoby bezrobotne. Ci,
którzy zbierali warzywa otrzymali je
na własne potrzeby. W naszej gminie
jest wiele osób nieuprawiających własnego pola ani ogrodu i pomoc w tej
formie jest dla nich bardzo wartościowa. Podczas wykopów zebrano ponad
2 tony ziemniaków. Wszystkim osobom, którzy włączyli się do uprawy
pola oraz tym, którzy uczestniczyli
w zbieraniu ziemniaków dziękujemy
za pomoc, a szczególne podziękowania kierujemy do pana Janusza Barana
za posadzenie ziemniaków i udostępnienie własnego sprzętu rolniczego
oraz mieszkańcom gminy za przekazanie ziemniaków do sadzenia, radnemu
Głogowca
Panu
Zdzisławowi
Rydzikowi za udostępnienie własnego
ciągnika i transport ziemniaków.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy przy współpracy z parafią rzymsko-katolicką z Grodziska Dolnego pozyskał również
żywność z CARITAS w Przemyślu w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Paczki
żywnościowe otrzymało 700 osób
z gminy Tryńcza spełniających kryterium dochodowe programu. Celem
programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do rodzin najbardziej potrzebujących. W listopadzie otrzymaliśmy
transport żywności o łącznej wadze 20
ton, co w przeliczeniu na osobę stanowi 28,5 kg. Żywność będzie cyklicznie
wydawana w formie paczek żywnościowych. Do końca listopada 2016
roku, każda z osób otrzymała paczki,
w których znajdowały się następujące
produkty: ryż biały, mleko UHT, gro-

szek z marchewką, fasola biała, cukier
biały, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy, szynka drobiowa.
Rodziny były bardzo zaskoczone
tak dużą ilością otrzymanych produktów.
- Pan Marian z Gorzyc powiedział,
że bardzo się cieszy z otrzymanej żywności, nie spodziewał się tak dużej
ilości, jaką otrzymała jego rodzina.
Twierdzi, że produkty są dobrej jakości i całej rodzinie bardzo smakują.
Podobnie uważa Pani Joanna
z Gniewczyny:
- „Dla mojej rodziny jest to duża
pomoc, na długi okres czasu wystarczą
mi te produkty, na których dużo zaoszczędzę”.
Pomoc żywnościowa, w postaci
paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób
i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 771 zł dla
osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej.
Za współpracę w organizacji pomocy pragniemy gorąco podziękować ks.
Janowi Kucy z parafii rzymsko– katolickiej pw. św. Barbary z Grodziska
Dolnego za pomoc w realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W podprogramie
2016 r. pozyskano paczki żywnościowe z Caritasu Archidiecezji Przemyskiej. Serdeczne podziękowania kierujemy także do radnego Leszka Flaka
oraz Stanisława Wielgosa za pomoc
w transporcie i udostępnienie sprzętu
do rozładunku żywności.
Karolina Ziółkowska

GOPS
Z PRACY ASYSTENTA RODZINY

Asystent rodziny podczas pracy z podopiecznym

Asystentem rodziny, działający
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy jest Barbara
Lucewicz. Aktualnie współpracuje
z 10 rodzinami z terenu gminy.
Asystent wspiera rodziny, które
nie radzą sobie z różnego rodzaju problemami dnia codziennego, wynikającymi z bezrobocia, uzależnienia czy
biedy. Pomaga pokonywać trudności
związane, m.in. z opieką i wychowywaniem małoletnich dzieci. Zadania
Asystenta Rodziny to również: pomoc
w organizacji dnia rodziny i znajdowania sposobów wspólnego czasu rodziny, doradztwo w zarządzaniu domowym budżetem, udzielanie infor-

macji o działaniu urzędów, placówek
wsparcia dziecka i rodziny. Asystent
motywuje rodziców, którzy z różnych
przyczyn nie posiadają stałego zatrudnienia do podjęcia jakiejkolwiek pracy
zarobkowej, pomaga w wypełnianiu
wniosków, podań, pisaniu życiorysów
potrzebnych w szukaniu pracy, chociażby sezonowej lub dorywczej, aby
mogli oni stać się niezależni finansowo. Asystent wspiera rodziny w remontach domu, doradza, kontaktuje
się z firmami, w których rodziny zamawiają materiały na remont. W ostatnim
czasie
asystent
rodziny
„monitoruje” wydatki rodzin, które od
kwietnia br. otrzymują świadczenia

wychowawcze z programu
„500+”. Niekiedy są to duże
kwoty, w związku, z czym asystent „kontroluje” wydatki
i podpowiada, jak rozsądnie
gospodarować funduszami, aby
przede wszystkim zaspokajać
podstawowe potrzeby swoich
małoletnich dzieci, jak również
koncentrować się na ich rozwoju społecznym i kulturalnym
(wycieczki szkolne, dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne, np. basen,
taniec, rytmika, korepetycje dla
dzieci, które nie radzą sobie
z nauką). Ważne jest również
to, aby rodziny polepszały swoje warunki mieszkaniowe zapewniając tym samym większy komfort i lepsze możliwości do nauki
i zabawy swoim dzieciom.
Asystent rodziny spotyka się z rodziną w miejscu ich zamieszkania
i poświęca rodzinie tyle, czasu, ile
rodzina potrzebuje na rozmowę i jakąkolwiek pomoc. Współpracuje z pracownikami socjalnymi, kuratorami
sądowymi (zawodowymi lub społecznymi), szkołami z terenu gminy, dyrekcją i pracownikami różnych placówek, np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Poradniami Leczenia Uzależnień, policją.
Barbara Lucewicz

PROGRAM RODZINA 500+
Od kwietnia br. ruszył program
Rodzina „500+”. Do 30.11.2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy przyjął 756 wniosków
o świadczenie wychowawcze w formie papierowej i 40 wniosków
w formie elektronicznej, co daje nam
łącznie świadczenia dla 1302 dzieci.
Od początku trwania programu do
30.11.br. w naszej gminie zrealizowano wypłatę świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 5 712 000 zł.
Program 500+ cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. Dobrym przykładem ulokowania świadczeń wychowawczych
z programu „500 +” przez jedną z rodzin w naszej gminie jest rozbudowa
domu z uwzględnieniem pokoi dla
dzieci. Dotychczas 6-cio osobowa rodzina zajmowała jedynie 2 pokoje
w domu z oddzielna kuchnią i łazienką. Pieniądze, które otrzymuje od
kwietnia br. (2 000 zł miesięcznie)
rodzice na bieżąco przeznaczają na
potrzeby swoich pociech, zakupują
pomoce naukowe potrzebne dzieciom

do nauki: atlasy, mapy, książki i gry
edukacyjne. Z racji tego, iż tylko jedno z rodziców posiada stałą pracę,
świadczenia wychowawcze jest bardzo ważnym elementem w budżecie
rodziny. Otrzymywane na czwórkę
dzieci świadczenia sprawiają, że rodzina na bieżąco opłaca wszystkie
rachunki, środki finansowe wystarczają również na zapewnienie dzieciom
ich podstawowychh potrzeb (odzież,
obuwie, zabawki). Rodzina stara się
również o wykończenie pozostałej
części domu tak, aby dzieci miały
własne pokoje zapewniając tym samym większy komfort i lepsze możliwości do nauki i zabawy.
Z wypowiedzi pani Magdaleny
z Tryńczy wynika, że program „500
+” pomaga i ułatwia życie rodzinie. „Za pierwsze pieniądze, które otrzymaliśmy zrobiłam kurs na prawo jazdy, co bardzo ułatwiło mi i mojej rodzinie życie. Program jest dużym
wsparciem dla naszej rodziny.”
Karolina Ziółkowska

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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KONTROLUJMY STAN SWOJEGO ZDROWIA
7 kwietnia, 27 czerwca r, 4 listopada, i 26 listopada
2016r przy Urzędzie Gminy w Tryńczy odbyły się akcje
bezpłatnych badań mammograficznych.
W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy
mają możliwość organizacji badań dla swoich
mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących jest
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, finansowany pr zez Minister stwo Zdr owia.
Badania w ramach tego Programu są bezpłatne dla kobiet
w wieku 50-69 lat.
Dodatkowo w okresie styczeń 2015 – kwiecień 2016
realizowany był Projekt finansowany z Funduszy
Norweskich „Poprawa dostępności i jakości usług
medycznych w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”, z możliwością
wykonania bezpłatnych badań kobietom w wieku 40-49
oraz 70-75 lat. Do wykonania takiego badania konieczne
Z terenu Gminy z tych badań skorzystało
było skierowanie na mammografie od lekarza dowolnej
w
poszczególnych
terminach 211 kobiet.
specjalizacji.
Krystyna Penkal

W TROSCE O ZDROWIE
Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnych badań krwi i moczu, które przeprowadziło
Centrum Medyczne MEDYK z Rzeszowa oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Spotkanie odbyło się w hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół
w Tryńczy. Wzięło w nim udział 150 osób.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów:
- lek med. Krystyny MaternowskiejKruk–specjalisty chorób wewnętrznych,
diabetologa nt. „Cukrzyca-objawy, zagrożenia, leczenie”;
- lek. med. Stanisława Mazur - specjalisty chorób wewnętrznych, kardiologa
„Program STOP cukrzycy na Podkarpaciu”;
- dietetyka klinicznego Anny Wargackiej, która omówiła „Najczęstsze błędy
żywieniowe popełnianie przez diabetyków”.
Głównym założeniem spotkania było
sprawdzenie czy cukrzyca jest poprawnie
wyrównana, czy nie ma wysokiego cholesterolu oraz czy nerki nie są uszkodzone.
Osoby biorące udział w spotkaniu
w trakcie przerwy obejrzały występ mażoretek FINEZJA z Tryńczy oraz skorzystali
z przygotowanego poczęstunku.
W opinii mieszkańców takie spotkanie
są bardzo wartościowe i potrzebne.
- P. Krystyna z Gorzyc zauważa, że to:
„bardzo ciekawy pomysł na zorganizowanie takiego spotkania, interesujące wykłady, możliwość zrobienia darmowych badań, z których oczywiście skorzystałam”
- z kolei P. Janina z Tryńczy powiedziała: „Dziękuje za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu, usłyszałam ważne informacje na temat podstępnej choroby,
jaką jest cukrzyca. Mogłam wykonać darmowe badanie krwi i moczu.”
P. Tadeusz z Gniewczyny dodaje, że
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to: „ciekawy temat, dobrze zorganizowane spotkanie, pyszny poczęstunek i bardzo ładny występ mażoretek.”
Agnieszka Kulpa

CO U DAWIDA?
W styczniu tego roku w hali widowiskowo –sportowej w Tryńczy rozegrany
został mecz charytatywny „Gramy dla Dawida”
5-letni Dawid pochodzi z Gorzyc. W piątym tygodniu życia rozpoznano u niego
nieuleczalną chorobę serca – kardiomiopatię przerostowo-gąbczastą restrykcyjną
i nadciśnienie płucne. Jedyną nadzieją na poprawę jego stanu zdrowia jest przeszczep serca.
Dawid wraz z mamą przebywa w Niemczech, mając tam większą możliwość na
powrót do zdrowia. Jego mama walcząc o życie chłopca na własną rękę znalazła
klinikę w Hannoverze, która specjalizuje się w tego typu przeszczepach. W kwietniu
brał udział w badaniach, które były przeprowadzane przez 11 lekarzy z całego świata, badane były wtedy tzw. „beznadziejne przypadki”. W listopadzie po raz kolejny
przebywał w szpitalu na oddziale pulmunologicznym, gdzie miał robione próby
wydolnościowe, wysiłkowe i funkcjonowania płuc, co potwierdziło wcześniejsze
diagnozy lekarzy. Konsultanci stwierdzili również, że na tym etapie rozwoju Dawida
i jego kondycji przeszczep nie jest możliwy. Nadal trzeba czekać, bo tylko przeszczep może pomóc, jednak nie rozwiąże on wszystkich problemów ze zdrowiem.
Jest to zamiana choroby nieuleczalnej na chorobę przewlekłą, jednak Dawidek nigdy
nie będzie zdrowy.
Ciągle czekamy i czekać będziemy, bo tylko przeszczep nam pomoże. Nie uratuje, ale
przedłuży jego życie. Na razie Dawid jest w dobrej formie i może czekać. Przeszczep
to ostateczność, może dać dużo dobrego, ale wiąże się też z dużym ryzykiem. Więc na
razie dziękujemy Bogu, że jego stan zdrowia pozwala nam czekać i cieszyć się życiem – opowiada mama Dawidka
Dawidek jest bardzo pogodnym i radosnym dzieckiem, posiada bardzo dobry kontakt z rówieśnikami mieszkającymi na jego osiedlu. Niestety ze względu na stan
jego zdrowia i panujące w szkole infekcje lekarze zakazali mu uczęszczać do przedszkola. Lepszym rozwiązaniem dla
niego jest nauczanie w domu. Co prawda to utrudnia mu naukę języka, ale jest dzielnym dzieckiem i radzi sobie dobrze.
Dawidek wspomina mecz, który był dla niego rozegrany i często ogląda z niego nagrania. Nadal czekamy na przeszczep.
Pieniądze
z
meczu
przydadzą się
właśnie
teraz, ponieważ
niedługo jedziemy
na
kolejne prywatne konsultacje. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za tę pomoc.
Mamy również nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia spędzimy w Polsce w gronie najbliższych.- dodaje mama
Dawidka.
Wszyscy trzymamy za niego mocno kciuki i życzymy mu dużo zdrowia.
Katarzyna Flak

OFERUJE MIESZKAŃCOM GMINY TRYŃCZA NAJKORZYSTNIEJSZE
WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADANEGO MAJĄTKU

* ATRAKCYJNE RABATY * PROFESJONALNA OBSŁUGA *

Oddział w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 53

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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KULTURA W 2016 ROKU
Dobiegający końca rok działalności kulturalnej był bardzo aktywny i obfity w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Trynieckie
Centrum Kultury realizując zadania
związane ze Strategią Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
współpracowało ze szkołami, GBP,
GOPS, organizacjami pozarządowymi, sołectwami i parafiami.
Dzięki tej pozytywnie układającej
się współpracy, zorganizowano
48 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Do najważniejszych wydarzeń
plenerowych w ciągu roku, które
„przyciągnęły” największą liczbę
uczestników należały z pewnością
Dni Gminy Tryńcza, Dożynki
Gminne, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy. Dużą grupę odbiorców przyciągnęły także Noc
Świętojańska nad Wisłokiem, rekonstrukcja wydarzeń historycznych, a także Międzypowiatowy
Przegląd Orkiestr Dętych OSP.
Ważnymi wydarzeniami były również Piknik Ekologiczny połączony
z Dniem Dziecka, pikniki rodzinne
w Wólce Ogryzkowej, Ubieszynie
i Jagielle, Święto Ziemniaka
w Gniewczynie Łańcuckiej, 60lecie LKS „Sanu” Gorzyce, święto
OSP wraz z poświęceniem sztandaru jednostki OSP w Gniewczynie
Trynieckiej, rocznica upamiętniająca powstanie figury Bożej Męki
w Jagielle oraz otwarcie spływu
kajakowego. Organizowane były

również spotkania z okazji Dnia
Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki,
konkursy wokalne, spotkania twórców ludowych, koncert pieśni maryjnej, koncert kolęd oraz różnego
rodzaju akademie z okazji rocznic,
jubileuszy i świąt państwowych.
Zadaniem Trynieckiego Centrum Kultury jest również promowanie dorobku artystycznego amatorskich zespołów artystycznych
i solistów. Niejednokrotnie prezentowaliśmy osiągnięcia kulturalne
na szczeblach rejonowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Były to eliminacje, przeglądy, konkursy i festiwale. Do tegorocznych
sukcesów można zaliczyć zdobycie
czołowych miejsc przez nasze zespoły folklorystyczne. Były to:
I - miejsce w Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Pawłosiowie i Przeworsku (Dolanie), II i III – miejsce
w eliminacjach w Kańczudze
(Dolanie i Kapela Ludowa) oraz
zdobycie I – miejsca i udział
w Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli, Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, zdobycie II dla
Kapeli i I – miejsce dla klarnecisty
Henryka Chruściela w Przeglądzie
w Pawłosiowie.
Największym sukcesem zespołów, nad którymi patronat sprawuje
TCK jest zdobycie tytułu „Grand
Prix” przez Młodzieżową Orkiestrę
Dętą z Tryńczy i I – miejsce dla
Mażoretek „Finezja” podczas tegorocznego Przeglądu Orkiestr Dętych w Tryńczy. Sukcesem na

szczeblu wojewódzkim było przyznanie nagrody Zarządu Wojewody
Podkarpackiego za szczególne
osiągnięcia dla Zespołu Ludowego
„Dolanie”.
W 2016 roku powstał przy
TCK nowy zespół artystyczny:
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego
z Gniewczyny, który liczy już 10
par tanecznych. Swoją działalność
znacznie poszerzyła grupa Mażoretek „Finezja”, która składa się
z 4 grup wiekowych: seniorek, juniorek, kadetek i grupy maluchów najmłodszych tancerek.
Organizując wydarzenia plenerowe TCK stara się pozyskiwać
środki od sponsorów i przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz
poza jej granicami. Za każdą pomoc rzeczową i finansową serdecznie dziękujemy.
Pragniemy również złożyć podziękowania wójtowi gminy i Radzie Gminy za współpracę i przyznanie nam środków finansowych
na działalność kulturalną i opiekę
nad naszymi zespołami. Słowa podziękowania
składamy
także
wszystkim amatorskim zespołom
artystycznym, uczestnikom różnego rodzaju kół zainteresowań, sołtysom, organizacjom pozarządowym (KGW, OSP, LKS) za dotychczasową współpracę. Życzymy
wszystkim zdrowia, sukcesów
i niegasnącego zapału do pracy
w 2017 roku.
Henryk Chruściel

KONCERT KU CZCI MARYI
Dużą popularnością wśród parafian cieszą się organizowane przez

Trynieckie Centrum Kultury od wielu
lat koncerty Pieśni i Piosenki Maryjnej
pod nazwą
"W hołdzie
Maryi".
Występy
mają
na
celu ukazanie piękna
pieśni
i piosenek
maryjnych
oraz prezentację
dorobku
artystycznego miejMłodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy podczas koncertu
scowych
zespołów
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i solistów. W tegorocznym koncercie,
który odbył się 30 października br.
w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej szerokiej publiczności zaprezentowały się
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, „Śpiewające Zośki” i Chór Mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej,
„Jagiellanie” z Jagiełły, „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej oraz duet
HZ z Gniewczyny Łańcuckiej. Koncert poprowadziła Zofia Sokół. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia przyciągnął liczne grono mieszkańców,
którzy w skupieniu wsłuchiwali się
w piękno prezentowanych pieśni.
Henryk Chruściel

DNI GMINY TRYŃCZA

Dni Gminy Tryńcza z lotu ptaka
Tegoroczne Dni Gminy Tryńcza przyniosły wiele
atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Tradycyjnie rozpoczęły
się w sobotę w atmosferze sportowej. Dla mieszkańców
przygotowaliśmy szereg konkurencji sportowych, w tym
turniej piłki plażowej i siatkowej, turniej tenisa ziemnego,
zawody w wyciskaniu sztangi oraz konkurencje zręcznościowe i atrakcje dla najmłodszych. Dla aktywnych odbył
się także trening na trampolinach „fit and jump’ na wolnym
powietrzu. Jak co roku, na boisku „Orlik” rywalizowały
także drużyny w turnieju piłki nożnej, reprezentujące
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, drużyna Jucha-Team
z Przeworska oraz drużyna Oldboi z Gniewczyny. Po zaciętej rywalizacji, pierwsze miejsce wywalczył JuchaTeam, tuż za nimi Nowa Sarzyna i Oldboye z Gniewczyny.
Na zakończenie na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy oraz „energetyczny” zespół REDLIN.
Niedziela, mimo kapryśnej pogody, zgromadziła tysiące osób. Oficjalne otwarcie obchodów Dni Gminy nastąpiło po przemarszu ulicami Tryńczy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej. Następnie na scenie prezentowali swoje umiejętności
tancerze i wokaliści, m.in. Gabriela Jędruch, Natalia Jaku-

biec, Oliwia Karaś, Sylwia Krówka, zespół wokalny „Złote
Nutki” oraz zespoły taneczne takie jak: „Just Dance”,
„Moment”, „Fuego” oraz grupa mażoretek „Finezja”.
W pobliskiej galerii sztuki, można było także podziwiać
wystawę prac lokalnych artystów, m.in. Ludwiki Koczut,
Krzysztofa Dziamary, Marka Kozaka oraz Dariusza Dałomisa, która przyciągnęła liczne grono zainteresowanych.
O 19.30 na trynieckiej scenie wystąpiła jedna
z gwiazd wieczoru MARGARET gromadząc wyjątkowo
liczną grupę fanów. Następnie na scenie pojawił się Mariusz Kałamaga, rozbawiając do łez zgromadzoną publiczność. Ok. 22.00 rozpoczął się wyczekiwany występ
ANDRZEJA PIASECZNEGO, który zaprezentował wyjątkowo „klimatyczny” koncert, porywając publiczność do
wspólnego śpiewu, zarówno nowych utworów, jak i tych
sprzed kilku lat. Po koncertach, fani mogli spotkać się
z gwiazdami, aby dostać autograf czy zrobić wspólne zdjęcie. Na zakończenie obchodów Dni Gminy, publiczność
mogła podziwiać wyjątkowo długi pokaz sztucznych ogni.
Przemysław Górski

BIEG MONTERA ZA NAMI
300 osób wzięło udział w półmaratonie, aby uczcić 71.
Rocznicę Powstania Warszawskiego, którego dowódcą był
nasz rodak gen. Antoni Chruściel ps. „Monter”. Bieg rozpoczął się sprzed pomnika generała w Gniewczynie Łańcuckiej, przed którym wcześniej przedstawiciele władz złożyli kwiaty. Gdy wybiła godzina „W” zabrzmiały syreny,
po czym nastąpiła minuta ciszy i odśpiewano uroczyście
hymn narodowy.
Po oficjalnej części biegacze ruszyli w stronę Jagiełły,
Gorzyc, następnie przez Chałupki do Przeworska, ulicami
Chruściela i na Rynek, gdzie mieściła się meta. Pierwszy
metę przekroczył Hubert WIERDAK z Korczyny z czasem
1:11:56.1, pierwszą kobietą na mecie była Katarzyna ALBRYCHT z Krościenka Wyżnego z czasem 1:25:23.4.
W półmaratonie wzięli udział biegacze z całej Polski. Warto wyróżnić Andrzeja Żaka – wicedyrektora LO im. Władysława Jagiełły w Przeworsku, który pokonał dystans

Uczestnicy biegu z panią Jadwigą Chruściel

na wózku oraz Pawła Meja, biegnącego boso.
Przemysław Górski
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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BARWNE DOŻYNKI
W tym roku Dożynki Gminne obchodzono w Jagielle. Uroczyste obchody Święta Plonów rozpoczął przejazd barwnego korowodu, w którym
na przystrojonych bryczkach i ciągnikach jechali starostowie dożynek, wójt
gminy wraz z przewodniczącym RG
oraz wieńczarki i sołtysi z poszczególnych wsi. Korowód podążał pięknie
ozdobionymi ulicami od stadionu do
kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi
Królowej, w którym została odprawiona Msza św. dziękczynna przez księży
z terenu gminy. Po Mszy św. orszak
dożynkowy, przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, przemaszerował na plac szkolny, na którym odbyła się prezentacja pięknie
wykonanych wieńców z tegorocznych
plonów, reprezentujących poszczególne sołectwa. Na początku oficjalnej
części uroczystości na ręce wójta gminy Ryszarda Jędrucha, starostowie
tegorocznych dożynek Joanna Drzystek i Henryk Machała, przekazali
chleb dożynkowy, którym później częstowali mieszkańców oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrał wójt
gminy Ryszard Jędruch, który w swoim wystąpieniu zwrócił się w szczególności do rolników i ich rodzin ze
słowami podziękowania za trud codziennej pracy na roli, kierując także
słowa uznania dla sołtysa i mieszkańców Jagiełły za ogromny wkład pracy

Starostowie dożynek
w przygotowanie tegorocznego Święta
Plonów.
Następnie na scenie swój dorobek
artystyczny prezentowały zespoły.
Jako pierwszy zaprezentował się Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej, który na tę
okoliczność przygotował pieśni dożynkowe. Następnie krakowiaka zatańczyły dzieci z Zespołu Szkół
w Tryńczy. Na scenie wystąpili także:
„Krasiczanki”
z
Krasiczyna,
"Jagiellanie" z Jagiełły, oraz Kapela
Ludowa z Gniewczyny.
Po części artystycznej odbył

się pokaz tańca ognia Grupy Maskarada z Przeworska. Wszystkich uczestników bawił do białego rana zespół
„IRYS”.
Warto dodać, że szczególną atrakcją były wykonane przez mieszkańców
Jagiełły słomiane figury imitujące
m.in. postacie starostów, zwierzęta
domowe, policjanta z radarem czy
sprzęt rolniczy usytuowane w różnych
miejscach wsi. Pomysł spotkał się
z
ogromnym
zainteresowaniem
i wręcz podziwem dla organizatorów.
Przemysław Górski

REGIONALNY PRZEGLĄD ORKIESTR PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY
24 lipca br. już po raz dziesiąty odbył się w Tryńczy "Regionalny
Przegląd
Piosenki
Biesiadnej
i Gawędy". Podczas przeglądu można
było degustować tradycyjne potrawy
regionalne przygotowane przez koła
gospodyń wiejskich z terenu gminy.
Wszystkie występy śledziło jury
w składzie: Jolanta Danak-Gajda –
etnomuzykolog, Stanisław Baryła –
muzyk, Andrzej Osmyk – muzyk, którzy po wysłuchaniu 24 prezentacji
konkursowych postanowiło przyznać
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następujące nagrody i wyróżnienia:
W KATEGORII ZESPOŁY WOKALNE:
I miejsce „Krasiczanki” z Krasiczyna
II miejsce Zespół z Rożniatowa
III miejsce „Majdaniacy” z Majdanu
Sieniawskiego
W KATEGORII ZESPOŁY WOKALNO – INSTRUMENTALNE:
Dwa równorzędne I miejsca: „Wesołe
Kumoszki” z Rzeszowa – Załęża, oraz
„Wierzbianie” z Wierzbnej
Trzy
równorzędne
II
miejsca:
„Pawłosiowianie”
z
Pawłosiowa,
„Woliczanki” z Wolicy i „Ala Babki, Ala
Dziadki” z Kańczugi
Trzy
równorzędne
III miejsca: Zespół
Piosenki Biesiadnej
„Akademicy” z Jarosławia,
„Cantus”
z Gorliczyny
i „Hadlanie” z Hadli
Szklarskich
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnie-

nia honorowe dla zespołów:
„Wiola”z Chodaczowa, „Biesiada”
z Tuczemp, „Piganeczki” z Pigan
W KATEGORII KAPEL:
I miejsce „Fila lala” z Jarosławia
II miejsce Kapela „Znad Sanu”
W KATEGORII GAWĘDA:
I miejsce Danuta Czepiel z Kańczugi
II miejsce Janina Michułka z Tuczemp
III miejsce Katarzyna Cieślak
Na koniec odbyło się wspólne
odśpiewanie piosenki „Kareta złota”przez wszystkie zespoły. Ponadto
wystąpili laureaci ubiegłorocznej Biesiady. Gwiazdą wieczoru był zespół
„Karczmarze”. Do białego rana publikę bawił zespół „Silence”. Organizatorem Przeglądu było Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy przy współpracy z Centrum Kulturalnym
w Przemyślu. Patronat honorowy nad
imprezą objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
oraz Ryszard Jędruch - wójt gminy
Tryńcza.
Henryk Chruściel

MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
„Niby nic, a tak to się zaczęło, niby
nic, zwyczajne pa, pa, pa” – tak, jak
mówi nam piosenka Haliny Kunickiej
jest w orkiestrach dętych jakaś siła.
Końcem sierpnia odbył się III Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
podczas którego w Tryńczy długo rozbrzmiewała muzyka orkiestrowa.
Przegląd ten miał charakter konkursowy. Rywalizowało w nim 4 orkiestry:
Orkiestra Dęta OSP z Gaci, Orkiestra
Dęta OSP z Medyki, Orkiestra Dęta
OSP z Łopuszki Wielkiej i w roli gospodarzy Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP z Tryńczy oraz dwie grupy
mażoretek z Gaci i Tryńczy. Umiejętności muzyków oceniało dwuosobowe
jury w składzie: płk Tadeusz Dobrowolski i ks. prof. Mieczysław Gniady.
Pierwszym etapem Przeglądu był
przemarsz orkiestr z placu szkolnego
na plac obok Urzędu Gminy, podczas
którego jury oceniało grę w marszu
oraz musztrę paradną. Publiczność
mogła wysłuchać wspólnego wykonania marszy oraz utworów muzyki rozrywkowej wykonywanych przez poszczególne orkiestry. Dodatkową
atrakcją były pokazy mażoretek z Gaci
oraz Tryńczy, które przy akompaniamencie orkiestry „oczarowywały”

przybyłych gości. Po etapie
konkursowym zaprezentowała się również nowo powstała grupa mażoretek
z Tryńczy, wokalistka Sylwia Krówka oraz Zespół
Piosenki
Biesiadnej
„Zośki”.
Poziom prezentowanych
utworów przez wszystkich
muzyków był wysoki. Jury
postanowiło przyznać następujące
wyróżnienia
i nagrody:
Wyróżnienia:
1. Za najlepszą musztrę paradną
w wykonaniu orkiestry – Orkiestra
Dęta OSP z Gaci
2. Za najlepszy pokaz mażoretek
przy akompaniamencie orkiestry - Orkiestra Dęta OSP z Tryńczy
Nagrody za ogólny wyraz artystyczny:
Nagroda GRAND PRIX – Orkiestra
Dęta OSP z Tryńczy
I miejsce – Orkiestra Dęta OSP
z Gaci
II miejsce – Orkiestra Dęta OSP
z Łopuszki Wielkiej
III miejsce – Orkiestra Dęta OSP
z Medyki

Do udziału w przeglądzie na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowały się
orkiestry dęte:
1. Orkiestra Dęta OSP z Tryńczy
2. Orkiestra Dęta OSP z Gaci
3. Orkiestra Dęta OSP z Łopuszki
Wielkiej
4. Orkiestra Dęta OSP z Medyki
Organizatorami przeglądu byli: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie Janusz
Konieczny i wójt gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch, przy współpracy
Trynieckiego
Centrum
Kultury
w Tryńczy i Biura Terenowego
Związku OSP RP w Przemyślu.
Katarzyna Duży

Z Natalią Florek, laureatką IX Tarnobrzeskiego Konkursu
Akordeonowego rozmawiał Jakub Duda.

J.D.: Jak zaczęła się Twoja przygoda z akordeonem?
N.K.: Swoją pr zygodę z muzyką
rozpoczęłam od gry na trąbce, do której podczas lekcji muzyki zachęcił

mnie Pan Edward Myłek. Pewnego
dnia podczas próby spodobało mi się
jak Pan Myłek wyciągnął swój stary
akordeon i zaczął na nim grać. Przypomniało mi się wówczas, że moja
ciocia ma taki sam instrument schowany głęboko u siebie na strychu. Na
następnej próbie zapytałam się Pana
dyrygenta czy zechciałby mnie nauczyć na nim grać, On z entuzjazmem
podjął się tego zadania. Po opanowaniu podstawowych elementów zaczęłam uświetniać różnego rodzaju
szkolne apele i uroczystości. Sprawiało mi to naprawdę ogromną przyjemność. Po paru miesiącach rodzice zadecydowali o zapisaniu mnie do szkoły muzycznej.
J.D.: Jak oceniasz poziom tegorocznego konkursu?
N.K.: Pr zede wszystkim na początku byłam zaskoczona faktem, że spośród wszystkich uczestników biorących udział w tegorocznej edycji jestem najmłodsza. Większość z nich
była uczniami klas III i IV szkół muzycznych. Widząc wysoki poziom
poszczególnych występów starałam
się zachować spokój wiedząc, że
w I klasie sam fakt uczestniczenia

w tym konkursie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Kiedy weszłam
na scenę to zagrałam przygotowany
przeze mnie utwór najlepiej jak potrafiłam. Okazało się, że mój występ
zdobył wysokie uznanie wśród jury,
dzięki czemu zdobyłam II miejsce.
J.D.: Jak widzisz przyszłość akordeonu w Polsce?
N.K.: Sądząc po ilości moich r ówieśników grających na tym instrumencie jestem przekonana, że w przyszłości w naszym kraju z pewnością nie
zabraknie akordeonistów. Jest to naprawdę piękny instrument o bardzo
bogatym brzmieniu, przyjemnym dla
ucha. Myślę, że z czasem będziemy
mogli usłyszeć akordeon nie tylko
w kapelach ludowych, ale także na
scenach polskich filharmonii.
J.D.: Czy masz inne zainteresowania poza grą na akordeonie?
N.K.: Opr ócz muzyki moją pr awdziwą pasją jest sport. Szczególną
radość sprawia mi gra w piłkę nożną.
Często reprezentuję moją szkołę
w różnego rodzaju zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych.
J.D.: Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę dalszych sukcesów.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POWIĘKSZAJĄ SZEREGI
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z Tryńczy działająca przy Trynieckim
Centrum Kultury stale poszukuje nowych talentów i kształci młodych muzyków. Zespół działa od ponad 30 lat,
uświetniając wszystkie imprezy na
terenie gminy oraz poza jej granicami.
Przez wszystkie lata istnienia do orkiestry należało już ponad 200-stu muzyków. Od września została wznowiona
szkółka nauki gry na instrumentach
dla wszystkich, którzy chcą należeć do
orkiestry. Edukacja prowadzona jest
od podstaw, poprzez poznawanie nut
i praktykę gry na puzonie, trąbce, saksofonie altowym, saksofonie tenorowym, tubie oraz perkusji.
Przygoda z instrumentem to nowe
doświadczenie, odkrywa i rozwija nowe talenty. Dzięki szkółce i orkiestrze
podopieczni odkrywają swoje pasje
i wielu wiąże swoją przyszłość
z muzyką. Większość z nich zaczynając od nauki w szkółce kontynuuje
edukację w szkołach muzycznych.

Grupa Mażoretek
„Finezja”
działająca
przy
Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej z
Tryńczy pod patronatem Trynieckiego
Centrum
Kultury również
cieszy się coraz
większą popularnością wśród młodzieży i dzieci. Zespół działa od ponad dwóch lat i aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym gminy, uświetniając swoimi występami wiele uroczystości. Prezentacje zespołu przyczyniły się również do
znacznego powiększenia jego szeregów. W chwili obecnej „Finezja”
składa się z 4 grup: seniorek, juniorek,
kadetek i maluchów, które liczą łącznie prawie 50 trenujących dziewczyn.
Podczas zajęć uczą się tańca mażoretkowego oraz twirlingu. Treningi te
rozwijają zainteresowania taneczne

i aktywność fizyczną. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu na hali widowiskowo- sportowej w Tryńczy
i mają ściśle ustalony porządek. Po
sprawdzeniu listy obecności i wiedzy
dziewcząt, następuje rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia z batonem, czyli pałeczką oraz nauka nowych elementów i układów.
Zajęcia to świetna alternatywa spędzania wolnego czasu i nabycia nowych umiejętności.
Katarzyna Duży

10 LAT KGW W UBIESZYNIE
Koło Gospodyń Wiejskich
w Ubieszynie świętowało w gronie
przyjaciół i zaproszonych gości Jubileusz 10-letniej działalności. Jego członkinie od 10 lat pielęgnują polską kulturę, tradycję oraz wywierają znaczący
wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez kultywowanie
sztuki kulinarnej, rękodzieła ludowego
oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw. Uroczystość odbyła
się w Wiejskim Domu Kultury
w Ubieszynie. Członkinie Koła usłyszały wiele ciepłych słów, serdeczności oraz otrzymały wiele kwiatów.
Z życzeniami pośpieszył gospodarz
gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, przewodniczący Rady Gminy Stanisław

Wielgos oraz kierownicy
referatów. Wójt podziękował gospodyniom za
ich aktywną działalność
na rzecz integracji społeczności wiejskiej i życzył dalszych sukcesów.
Obecnie KGW w Ubieszynie liczy 10 aktywnych gospodyń, a także
jednego pana - Dariusza
Kaspra. Przewodniczy
im od początku powstania Maria
Kluczkowska, która również w tym
dniu obchodziła „okrągłe” urodziny
i na tą okoliczność zostało odśpiewane
tradycyjne sto lat.
Niedzielna uroczystość była

okazją do przypomnienia osiągnięć
KGW na przestrzeni 10 lat. Podczas
spotkania nie mogło zabraknąć tortu
jubileuszowego oraz zabawy do
„białego rana”.
Przemysław Górski

ARiMR Z NIESPODZIANKĄ W TRYŃCZY
Nie lada niespodzianką okazała się
wizyta Teresy Pamuły – dyrektor oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
która zaskoczyła uczestników Przeglą-
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du Orkiestr Dętych OSP w Tryńczy,
pojawiając się ze szczególnym prezentem dla jednostki OSP w Jagielle
w postaci torby medycznej o wartości
8 tys. zł.
Ten szczególny dar jest wyrazem
wdzięczności i uznania dla mieszkańców Jagiełły, za kultywowanie
tradycji rolnictwa i pracy na roli.
Efektem zaangażowania i wiary
w tradycyjne wartości wywodzące
się z polskiej wsi było przygotowanie przez mieszkańców Jagiełły
tegorocznego Święta Plonów, które również zostało szczególnie docenione przez Fundatorów.
Ufundowany sprzęt, przekazany
przez dyrektor na ręce prezesa

OSP w Jagielle, Janusza Kornafla, sołtysa wsi Grzegorza Drzystka, radnych
Tadeusza Korpety i Henryka Machały
oraz wójta Ryszarda Jędrucha jest darem nie tylko dla mieszkańców Jagiełły, ale dla całej społeczności gminy
Tryńcza.
Otrzymany sprzęt to dla nas wielkie
wyróżnienie i docenienie naszej codziennej pracy. W imieniu własnym
oraz wszystkich rolników dziękuję za
okazaną pomoc, która wspierać będzie
bezinteresowną działalność na rzecz
lokalnej społeczności – powiedział
Grzegorz Drzystek, sołtys i rolnik
z Jagiełły, który nie ukrywał zaskoczenia z przyznanego wyróżnienia.
Dominika Kozak

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW W GNIEWCZYNIE TRYNIECKIEJ

W Gniewczynie Łańcuckiej odbyły
się obchody 1050 Chrztu Polski połączone z Gminnym Świętem Ochotniczej Straży Pożarnej. Święto straża-

ków było okazją do
przekazania wyrazów
wdzięczności i pamięci
dla
tych
wszystkich druhów
i działaczy, którzy
przekazali następcom
swój dorobek i doświadczenie
oraz
wpoili zamiłowanie
do pięknej i humanitarnej służby społecznej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
w kościele parafialnym pw. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej. Na wstępie uczniowie
z Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej przedstawili krótką historię

chrztu Polski, po której przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Tryńczy odśpiewali utwór Jana
Pietrzaka: „Żeby Polska była Polską”.
Podczas nabożeństwa ks. proboszcz
Krzysztof Filip poświęcił sztandar dla
OSP Gniewczyna Tryniecka.
Po zakończonej Mszy świętej delegacje grup z terenu gminy złożyły po
pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła
II wiązanki kwiatów. Następnie barwnym korowodem zaproszeni goście
przemaszerowali na plac remizy OSP
w Gniewczynie Trynieckiej, gdzie odbyły się uroczystości wręczenia sztandaru jednostce OSP w Gniewczynie
Trynieckiej,
poświęcenie
figury
św. Floriana oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom.
Henryk Chruściel

UROCZYSTOŚCI W JAGIELLE
1 maja był ważnym dniem dla
wszystkich mieszkańców Jagiełły.
Odbyła się wtedy uroczystość odsłonięcia i poświecenia tablicy upamiętniającej powstanie figury Bożej Męki
w jagiellańskim lesie. Tamtego popołudnia poświęcono wóz strażacki oraz
oddano do użytku wyremontowany
budynek Wiejskiego Domu Kultury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
wójt gminy Ryszard Jędruch, przewodniczący RG Stanisław Wielgos
wraz z radnymi, reprezentujący senatora Mieczysława Golbę dyr. Biura
senatorskiego Andrzej Homa, poseł na
Sejm RP Jerzy Paul, sołtys Jagiełły
Grzegorz Drzystek, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
UG w Tryńczy, dyrektorzy szkół
i poczty sztandarowe. Wydarzenie
uświetnił oddział „Turków” z Jagiełły

oraz
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z Tryńczy.
Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa
majowego
i odśpiewania litanii
do Matki Bożej. Następnie odprawiona
została Msza św. koncelebrowana
przez
księży rodaków z Jagiełły, w tym obecnego proboszcza ks. Eugeniusza Wielgosza, który podkreślał istotę tego
miejsca.
Po zakończonej Mszy św. księża
odsłonili i poświęcili kamienną tablicę, na której wyryty został wiersz Romana Burego, przedstawiający historię powstania Bożej Męki. Następnie

zebrani goście i mieszkańcy udali się
pod Wiejski Dom Kultury. Po remoncie, w pełni wyposażony i nowoczesny obiekt jeszcze lepiej będzie służył
mieszkańcom. Przy okazji, poświęcony został wóz strażacki dla OSP Jagiełła.
Przemysław Górski

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dużą popularnością wśród mieszkańców Gniewczyny Łańcuckiej cie-

szy się Święto Pieczonego
Ziemniaka, organizowane, co
roku obok Wiejskiego Domu
Kultury. Gospodarzem całego
wydarzenia był sołtys wsi
Gniewczyny
Łańcuckiej
Roman Kozyra.
W części artystycznej zaprezentowały się Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, który
zaprezentował suitę tańców
przeworskich. Należy wspomnieć, iż zespół powstał na
początku lipca, prowadzony
jest przez instruktor TCK Zofię
Sokół, a ich występ był debiutem. Następnie wystąpiły: Ludowy Zespół Śpiewaczy DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej
wraz z Kapelą Ludową, Zespół Pio-

senki Biesiadnej ZOŚKI oraz Kapela
Biesiadna z Gniewczyny Łańcuckiej.
W trakcie trwania występów sołtys
wsi wraz z paniami miejscowego
KGW
częstowali
zaproszonych
uczestników potrawami z ziemniaków. Można było pokosztować pierogów z ziemniaków, frytek, placków
ziemniaczanych oraz pieczonych
ziemniaków z masłem i serem. W imprezie uczestniczyli również radni Rady Gminy z obu Gniewczyn. Następnie odbyła się zabawa taneczna przy
zespole muzycznym WESELERSI.
Organizatorami imprezy byli sołtys,
Rada Sołecka i KGW w Gniewczynie
Łańcuckiej przy współpracy Trynieckiego Centrum Kultury.
Henryk Chruściel
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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Dni Gminy Tryńcza

* zdjęcia ze zbiorów Pani Ewy Kubasik
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Przegląd Orkiestr Dętych

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
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Z DZIAŁALNOŚCI GBP W 2016 ROKU
Pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy w 2016 roku należy zaliczyć
do udanej. Kontynuowaliśmy zadania
rozpoczęte w poprzednich latach oraz
wdrożyliśmy nowe, takie jak: wprowadzanie i katalogowanie książek w bibliotecznym systemie MAK+, założenie oraz
prowadzenie strony internetowej biblioteki: www.gbptryncza.pl, uczestnictwo
w akcjach i wydarzeniach popularyzujących czytelnictwo oraz promujących
gminę Tryńcza. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
naszych
czytelników
biblioteka
proponowała
różnorodny
program wydarzeń kulturalnych. Podjęliśmy wiele interesujących działań i inicjatyw skupiających się wokół biblioteki,
działania zmierzające do zwiększenia jej
atrakcyjności nigdy nie ustają.
Plan działalności biblioteki, oprócz głównych celów statutowych przewidywał
zrealizowanie 40 zadań szczegółowych
w 2016 r. W podjęciu inicjatywy, jak
i w realizacji zadań mogliśmy liczyć na
pomoc i zaangażowanie innych jednostek
organizacyjnych. Wszystkie działania
zostały wykonane w blisko 100 % zgodnie z przewidywanym planem pracy.
W 2016 ROKU GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TRYŃCZY
WRAZ Z FILIAMI BRAŁA UDZIAŁ
W
NATĘPUJĄCYCH
PROGRAMACH I KONKURSACH:
Program Biblioteki Narodowej „Zakup
Nowości czytelniczych do bibliotek” dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych.
Kontynuacja bezpłatnej usługi „Książka
na telefon” skierowanej do osób starszych

i niepełnosprawnych ruchowo zamieszkałych na terenie gminy Tryńcza i mających
problem z dotarciem do biblioteki. Osoby,
które nie mają możliwości pomocy rodziny lub znajomych dzwonią pod numer
telefonu (16)6421176 i zamawiają wybrane książki, a osoby posiadające dostęp do
Internetu mogą przesłać swoje zgłoszenie
na adres: gbp.tryncza@wp.pl. Książki są
dostarczane na adres czytelnika bezpłatnie.
Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niewidomych i Słabowidzących „Larix” a w ramach niej biblioteka bezpłatnie pozyskała urządzenie Czytak Plus, który mogą wypożyczać osoby
niewidome i słabowidzące z terenu naszej
gminy do słuchania nagranych książek.
ZŁOŻONE WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA OCENĘ FORMALNĄ I MERYTORYCZNĄ:
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
Równać Szanse 2016 - Regionalny
Konkurs Grantowy - złożenie wniosku na
kwotę 7 000 zł pt. „Zatrzymać czas
w fotografii...”
Fundacja Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży” - złożenie
wniosku na kwotę 14 790 zł pt. „Ocalić
od zapomnienia” - wykonanie tablicy
upamiętniającej śmierć 96 ofiar katastrofy
smoleńskiej w Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy.
POZYSKANE ŚRODKI:
Granty Krainy Sanu 2016 - pozyskane
środki w kwocie 2 800 zł na Rekonstruk-

cję Wydarzeń Historycznych „Wrzesień
1939 r. - obrona mostu w Tryńczy”
ORGANIZACJA KONKURSÓW
BIBLIOTECZNYCH, IMPREZ KULTURALNYCH ORAZ TURNIEJÓW
SPORTOWYCH:
Konkurs na „Najlepszego Czytelnika
Gminy Tryńcza”.
Konkurs Ortograficzny „O Pióro Wójta
Gminy Tryńcza”.
„Wakacje z książką” - konkurs na najlepszego czytelnika w okresie wakacyjnym.
W okresie ferii zimowych i wakacji przy
współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej organizowano zajęcia dla
dzieci i młodzieży były to m. in. wyjazdy
na basen, do kina, rajdy nordic walking,
rozgrywki sportowe.
UCZCZENIE WAŻNYCH ROCZNIC I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH I PAŃSTWOWYCH
1 listopada - Wszystkich Świętych porządkowanie cmentarzy oraz złożenie
zniczy i wiązanek przy pomnikach.
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - pomoc przy organizacji uroczystości.
10 kwietnia - Rocznica katastrofy smoleńskiej – Zapalenie „Znicza Pamięci”
i złożenie wiązanki kwiatów w Parku im.
Lecha Kaczyńskiego w rocznicę katastrofy smoleńskiej.

CIEKAWE OFERTY BIBLIOTEKI
Pracownicy
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Tryńczy organizują cykliczne zajęcia dla mieszkańców gminy. Dzięki nim mogą oni aktywnie spędzić
wolny czas, poznać ciekawych ludzi i miejsca oraz zintegrować się.
Jedną z wielu atrakcji w naszej gminie są rajdy nordic walking. J est to for ma r ekr eacji, któr a polega na
marszach ze specjalnymi kijkami. Sport ten może uprawiać
każdy,
bez
względu
na
wiek
i płeć. Biblioteka przy współpracy z sołtysami oraz instruktorką - Marią Drapałą organizuje cykliczne rajdy
nordic walking po zakątkach naszej gminy.
Z kolei wycieczki rowerowe kierowane są do miłośników wypraw szosowych. Pozwalają na aktywne spędzenie wolnego czasu w miłym towarzystwie. Przed
wyjazdem wybieramy ciekawe miejsca, gdzie możemy
nie tylko podziwiać piękną przyrodę, ale także odwiedzić obszary związane z historią, kulturą i tradycją naszego regionu.
Warsztaty rękodzielnicze pr owadzone są cyklicznie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy oraz
filii bibliotecznej w Ubieszynie. Rękodzieło jest wyrobem stworzonym w sposób nieprzemysłowy. Z każdego, nawet bardzo niepozornego przedmiotu, można wykonać piękną dekorację. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w warsztatach szczególnie w
długie, jesienne i zimowe wieczory.

Maria Janas
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Warsztaty rękodzielnicze

Wycieczka rowerowa

Marzena Rydzik

Kultura
WAKACJE NIE BYŁY NUDNE
Jak każdego roku i tym razem nie
zabrakło ciekawych form aktywnego
spędzenia wolnego czasu w okresie
wakacyjnym dzięki bogatej ofercie
skierowanej do dzieci i młodzieży
z gminy. Przez całe wakacje dzieci
z entuzjazmem odwiedzały bibliotekę oraz Wiejskie Domy Kultury,
wiedząc, że czekają na nich ciekawe
zajęcia i nowe wyzwania. Gminna
Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Trynieckim
Centrum Kultury, sołtysami wsi, kołami gospodyń wiejskich oraz instruktorami zorganizowała wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży. Należały do nich:
Warsztaty kulinarne pod hasłem„Smacznie, zdrowo, kolorowo, czyli
dekoracje i sałatki z owoców”, które
odbyły się w Gorzycach i w Tryńczy, prowadzone przez instruktorkę
Renatę Bąk z Gorzyc. Zajęcia kulinarne odbyły się również w Wiejskim Domu Kultury w Głogowcu
i Wólce Małkowej przy udziale pracowników biblioteki oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejną atrakcją wakacji w gminie
były rozgrywki sportowe, które odbyły sie w Głogowcu, Jagielle, Ubieszynie i Wólce Małkowej. Dzieci
i młodzież brali udział w konkurencjach takich jak: bieg z kubkiem wody, toczenie piłki, bieg z lotką na
rakietce, rzut czapką do celu, kręcenie hula - hop, strzał na bramkę
z zawiązanymi oczami, rzut piłką do
kosza. Uczestnicy za udział w rozgrywkach otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Oprócz zajęć sportowych odbył
sie również plener malarski - malowanie sprayem. Warsztaty były prowadzone przez Renatę Bąk z Gorzyc.
Podczas spotkania uczestnicy uczyli
się jak dekorować obrazy sprayem.
Dzięki technice wykorzystanej przez
instruktorkę na kartkach papieru powstały niesamowite prace. Kolejnym
etapem programu były zagadki
i „sztuczki”, podczas których dzieci
i młodzież mogli wykazać się swoją
wiedzą i umiejętnościami.
Podczas tegorocznych wakacji
kilkakrotnie odbyły się także spływy
kajakowe. Organizatorami wodnych
szaleństw była: Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy oraz Trynieckie Centrum Kultury. Wyprawy rozpoczynały sie na rzece Wisłok

w Gniewczynie Łańcuckiej, a kończyły obok mostu w Tryńczy.
W trakcie spływów trwających 2.5
godziny wszystkim uczestnikom
dopisywały doskonale humory,
a na zakończenie czekał na nich
odpoczynek przy ognisku.
Kolejną ofertą skierowaną do
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy był rajd nordic walking
w Wólce Małkowej, który zorganizowali pracownicy biblioteki przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
z sołtysem Stanisławem Żugajem.
Trasa
rajdu
wiodła
z Wiejskiego Domu Kultury
w Wólce Małkowej, na przystań
kajakową obok mostu wiszącego
na rzece Wisłok.
W drugiej połowie letniego wypoczynku bibliotekę w Tryńczy
odwiedził poeta, malarz i fotografik - Wojciech Ulman z Zaczernia
k/Rzeszowa. Zaproszony gość zaprezentował dzieciom własną
twórczość poetycką wzbogaconą
wykonanymi przez siebie pięknymi i oryginalnymi fotografiami
oraz
ilustracjami.
Opowiadał
o pracy pisarskiej i artystycznej
oraz prezentował swoje utwory. Zachęcał uczestników do bacznej obserwacji przyrody i najbliższego otoczenia, które mogą stać
się inspiracją do własnej twórczości literackiej.
Wizyta pisarza w naszej bibliotece poszerzyła zainteresowania
czytelnicze uczniów, wiedzę dotyczącą pracy pisarskiej, a także
przyczyniła się do wzbogacenia
księgozbioru naszej biblioteki
o wartościowe pozycje książkowe
dla dzieci.
Wydarzeniem
podsumowującym tegoroczne wakacje było rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika lata 2016
pod hasłem „Wakacje z książką”.
Wyłoniono 19 laureatów, którzy
otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe.
Dzięki atrakcjom przygotowanym w ramach wakacyjnych ofert
w gminie Tryńcza, dzieci i młodzież mieli okazję spędzić wolny
czas aktywnie i zdrowo z rówieśnikami, zawrzeć nowe znajomości
oraz poznać ciekawostki ze świata
kulinariów.
Mariusz Trojak

Warsztaty kulinarne

Spływy kajakowe

Nordic Walking

Plener malarski

Dzień Książek dla dzieci
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WIECZORY WSPOMNIEŃ W BIBLIOTEKACH

„Zofia Rolska - zapomniana bohaterka”, tak brzmiał tytuł wystawy
i prelekcji, która odbyła się 26 października br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Prelekcję wygłosił Piotr Chmielowiec – pracownik rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa
została przygotowana przez Henryka
Prochowskiego - dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przeworsku.
Ekspozycja przedstawia zapiski, dokumenty, zdjęcia i inne wydarzenia
z życia Zofii Rolskiej. Zofia Rolska
ps.”Czarna Baśka” urodziła się w 1912
r. w Gorliczynie. Mieszkała w Przeworsku i tam na co dzień zajmowała
się prowadzeniem restauracji wraz
z mężem Michałem. Zarobione pieniądze przeznaczała na ratowanie ludzi,
nie patrząc na ich pochodzenie. W czasach okupacji niemieckiej zorganizowała wśród mieszkańców Przeworska
i w okolicznych wioskach stałe punkty
zbierania żywności. Dzięki jej wstawiennictwu udało się uratować żydowskiego chłopca. W tamtych czasach
pomogła wielu ludziom. Podczas spotkania można było także zobaczyć
rzeźbę przedstawiającą Beduina na
wielbłądzie - nagrodę, którą otrzymała
za pracę w Akcji Katolickiej. Gościliśmy również syna Zofii - Bolesława
Rolskiego, który ubogacił wystawę
o obraz przedstawiający bukiet kwia-

tów namalowany przez Stanisława
Łakotę z Tryńczy. Opowiedział także
o wydarzeniach z czasów okupacji
oraz historię o przywiezionym ze sobą
obrazie. Jak stwierdził:- „Ten obraz
jest cenną pamiątką rodzinną, Stanisław Łakota dostarczył ten prezent
mojej mamie w dniu jej imienin - 15
maja 1948 roku. Akurat wtedy została
aresztowana, a prezent mogła zobaczyć dopiero po trzech latach więzienia...”. Na zakończenie spotkania głos
zabrał Teofil Jakubiec - przewodniczący Komisji ds. Oświaty Kultury
i Sportu, który wspólnie z dyrektorką
biblioteki podziękowali zaproszonym
gościom.
„Syberyjska Odyseja Polaków” –
pod takim hasłem przebiegało spotkanie z Eugeniuszem Kinaszem zorganizowane 16 września br. przez Bibliotekę Publiczną w Gniewczynie Łańcuckiej. W programie tego niezwykłego
wieczoru autorskiego znalazł się film
dokumentalny przygotowany przez
Zarząd Główny Związku Sybiraków
w Warszawie zatytułowany „Losy zesłańców Sybiru” oraz prelekcja autora
na temat przeżyć i losów własnych
i swojej rodziny w czasie pobytu na
zesłaniu.
Eugeniusz Kinasz z Jarosławia jest
jednym z tysięcy Polaków, którzy
wraz ze swoimi rodzinami po wkroczeniu Sowietów do Polski zostali de-

portowani na Syberię lub w głąb Rosji.
Rodzina Kinaszów w 1939 r. zamieszkiwała w miejscowości Niwra, powiat
borszczowski na Podolu, nad rzeką
Zbrucz, gdzie przebiegała wschodnia
granica Polski. 10 lutego 1940 roku,
wraz
z innymi mieszkańcami, zostali zatrzymani i nakazem NKWD wywiezieni
bydlęcymi wagonami do Rosji. Podróż
w nieludzkich warunkach trwała cały
miesiąc. Całą sześcioosobową rodzinę
osadzono w syberyjskim łagrze w rejonie Telmenka. Przez długi czas przy
kilkudziesięciostopniowym
mrozie
dorośli pracowali przy wyrębie lasu,
by zarobić na dzienne porcje chleba
z przydziału. Po napaści Niemiec na
Związek Sowiecki nakazem Stalina
zesłańcy mogli przemieszczać się
w granicach Rosji. Wówczas cała rodzina przedostała się do Kazachstanu.
Tutaj zastał ich koniec wojny i wiadomość, że mogą wracać do Polski.
Pan Eugeniusz udziela się w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, jest współzałożycielem Związku Sybiraków w Jarosławiu, który powstał w 1989 r. oraz jako naoczny
świadek opowiada na spotkaniach
o sześcioletniej rodzinnej i narodowej
gehennie Polaków na tej nieludzkiej
ziemi.
Małgorzata Burda - Król

NARODOWE CZYTANIE 2016
3 września br. Gminna Biblioteki
Publiczna w Tryńczy po raz kolejny
włączyła się do ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie”. Tegoroczną
lekturą była powieść Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis”. To książka
o zwycięstwie prawdy i miłości - historia wiary, która pozwala budować
silne więzi kształtujące wspólnotę.
„Quo vadis” stanowi opowieść
o triumfie odwagi, o konsekwencjach
w działaniu, o solidarności w imię
fundamentalnych idei. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że czytanie
odbyło się w plenerze, przed siedzibą
biblioteki. W akcji wzięła udział po56
56

nad 50 - osobowa grupa: dyrektorzy szkół, nauczyciele,
uczniowie oraz sołtysi. Każdy z uczestników wydarzenia
mógł spróbować swoich sił
jako lektor. Była to piąta edycja „Narodowego Czytania”
zapoczątkowanego w 2012 r.
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W
tym roku to wydarzenie honorowym patronatem objęła
para Prezydencka - Andrzej
Duda i Agata Kornhauser - Duda. Na
zakończenie każdy z uczestników
otrzymał podziękowanie z pamiątko-
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wą pieczęcią przygotowaną w Kancelarii Prezydenta RP.
Mariusz Trojak

Kultura
Kultura
REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ „WRZESIEŃ 1939 R. W TRYŃCZY”
W
sobotnie
popołudnie
10 września, dokładnie w 77 rocznicę
obrony mostu w Tryńczy odbyła się
rekonstrukcja wydarzeń historycznych,
której motywem przewodnim był atak
wojsk niemieckich na Polskę, rozpoczynający II wojnę światową. Odtwórcami rekonstrukcji były: Grupa Rekonstrukcji Historycznej – 9 Pułk Piechoty
Legionów – Zamość, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X Dywizja Okręgu – Przemyśl
oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej
– 24 Dywizja Piechoty – Garnizon
Jarosław.
Pierwszym punktem programu był
przemarsz grup rekonstrukcyjnych ulicami Tryńczy, prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batutą
kapelmistrza Edwarda Myłka. W korowodzie
uczestniczyli
harcerze
z Gniewczyny Łańcuckiej i Tryńczy
oraz panie z Koła Przyjaciół Biblioteki.
Po
przemarszu
delegacje
z poszczególnych grup złożyły kwiaty

przy
kamieniu
upamiętniającym
śmierć rotmistrza Tytusa Dunina
i podchorążego Konstantego Ostrowskiego 10 września 1939 roku. Pamięć
poległych żołnierzy uczcili przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych, ppłk
Wiesław Szczepankiewicz – dowódca
Jednostki Wojskowej I Batalionu
Czołgów w Żurawicy, delegacja
z Urzędu Gminy wraz z wójtem
Ryszardem Jędruchem oraz Tytus
Bisping – wraz z synem - wnuk
i prawnuk poległego Tytusa Dunina.
Kulminacyjnym punktem wydarzenia historycznego była inscenizacja
bitwy. Przedstawiła atak niemieckich
żołnierzy na piechotę polską i ich
przeprawę przez Wisłok oraz kontratak
Polaków, który zmusił niemieckie
oddziały do wycofania się. Wybuchy
pirotechniczne po obu stronach rzeki,
dym oraz ostrzały, zarówno polskich,
jak i niemieckich żołnierzy świadczyły
o zaciętości tamtych zmagań.
W
organizację
rekonstrukcji

włączyli się uczniowie z ZS
z Gniewczyny Łańcuckiej, którzy
pięknie tańczyli do znanych utworów
z
tamtego
okresu:
„Maszerują
strzelcy”, czy „Rozkwitały pąki
białych róż”. Dodatkowo można było
obejrzeć wystawę IPN „Wieś polska
pomiędzy dwoma totalitaryzmami”
usytuowaną w budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz wozy
bojowe i sprzęt wojskowy z Żurawicy.
Rekonstrukcja
wydarzeń
historycznych
zakończyła
się
koncertem Młodzieżowej Orkiestry
Dętej oraz wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych przy ognisku
i ciepłej grochówce, przygotowanej
przez Jednostkę Wojskową I Batalionu
Czołgów w Żurawicy.
Marzena Rydzik

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁOKIEM W TRYŃCZY
Noc Świętojańska jest obchodzona
w najkrótszą noc w roku. Zwyczaje,
a także obrzędy słowiańskie miały
zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. Nie brakowało także radosnych
zabaw, wróżb oraz tańców. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki
z zapalonymi świecami.
W sobotnie popołudnie 18 czerwca
br. na placu obok mostu na Wisłoku
w Tryńczy zorganizowana była inscenizacja Nocy Świętojańskiej. Na to
wydarzenie przybyło wielu mieszkańców, oraz gości z okolicy, którzy
wspólnie z nami świętowali rozpoczęcie lata. Na wszystkich, którzy w tym
dniu odwiedzili Tryńczę czekało wiele
atrakcji.
Uczestników przywitała kilkunastominutowym koncertem Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Tryńczy. Następnie
na scenie zaprezentowały się dzieci

z klasy III z ZS w Tryńczy z tańcząc
krakowiaka,
zespoły
tanecznowokalne z Jarosławia oraz Białobrzegów. Pokaz wicia wianków i obrzęd
Nocy Świętojańskiej przygotowany
został
przez
grupę
mażoretek
„Finezja” z Tryńczy. Nie zabrakło
także humoru i dobrej
zabawy za sprawą gawędziarki Bronisławy
Bajor, która przybliżyła
dawne zwyczaje związane z Nocą Świętojańską.
Kulminacyjnym
punktem programu był
pokaz wicia wianków
na scenie oraz taniec
dziewczyn przy palącym się ognisku,
a wieczorem spływ łodzią i puszczanie wianków na wodę. Gwiazdą
wieczoru był zespół

z Ameryki Południowej – LOS COMPANIEROS$, który porwał naszą publiczność do tańca. Imprezę zakończył
pokaz fajerwerków i zabawa do białego rana przy dźwiękach zespołu góralskiego NIEZNANI.
Marzena Rydzik
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INSPIRACJE CZYTELNICZE BIBLIOTEKI

Każdego roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Tryńczy uczestniczy
w różnego rodzaju akcjach związanych z czytelnictwem. Te wydarzenia
mają na celu podkreślić rolę czytania
w poprawie edukacji i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa.
„Czytanie Uskrzydla” - pod takim
hasłem odbywało się doroczne święto
kampanii czytania, XV Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom. W ramach tej akcji pracownicy biblioteki
zorganizowali czytanie w plenerze
wierszy Jana Brzechwy połączone
z wycieczką rowerową.
Urodziny duńskiego baśniopisarza
Hansa Christiana Andersena przypadają 2 kwietnia. Aby uczcić to wydarzenie, co roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci.
Z tej okazji biblioteka zorganizowała
głośne czytanie baśni dla dzieci.
W uroczystości brała udział 30 osobowa grupa dzieci z klas od I do III szkoły podstawowej w Tryńczy wraz z wychowawcami.
Noc Bibliotek 2016 niosła za sobą
wiele atrakcji przygotowanych przez

pracowników biblioteki. Na
dzieci czekało m. in.: czytanie bajek, rozgrywki w szachy, warcaby, gry edukacyjne, plener malarski, quizy.
Na
zakończenie
w bibliotece powstała mała
strefa kibica z okazji Euro
2016.
W ramach VI Ogólnopolskiej Kampanii „Odjazdowy
Bibliotekarz” odbył się rajd
rowerowy. Hasło przewodnie akcji brzmiało: „Poznaj
zakątki naszej okolicy”. Celem wyprawy była figura „Bożej Męki” w Jagielle, przed którą została odśpiewana majówka oraz inne pieśni maryjne.
XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem:
„Biblioteka inspiruje”. Atrakcyjna
oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów w bibliotekach, dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas
i poszerza horyzonty; jednym słowem
– biblioteka inspiruje.

Z okazji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, został zorganizowany kiermasz nowości czytelniczych
oraz książek przeczytanych.
Dzięki włączaniu się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo,
biblioteka bierze czynny udział w życiu i w edukacji mieszkańców naszej
gminy oraz staje się nie tylko obiektem, który warto zobaczyć, ale do którego należy przyjść i skorzystać z ciekawych form spędzenia wolnego
czasu.
Mariusz Trojak

PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ
Oprócz głównych zadań statutowych
związanych z działalnością biblioteczną,
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz filii bibliotecznych
zajmują się także organizowaniem wycieczek autokarowych do miejsc kultu religijnego, ciekawych miejsc historycznych
dla mieszkańców naszej gminy. W bieżącym roku pracownicy biblioteki zorganizowali kilka pielgrzymko - wycieczek
i wycieczek autokarowych.
W Niedzielę Palmową mieszkańcy gminy wzięli udział w autokarowej pielgrzymce na Misterium Męki Pańskiej do
Kalwarii Pacławskiej. Grupa liczyła 77
osób, zarówno dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych. Wydarzenie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Zgromadziło kilka tysięcy osób z całej Polski.
Natomiast 13 sierpnia br. biblioteka po
raz kolejny zorganizowała wyjazd do Kalwarii Pacławskiej na Dróżki Matki Bożej
Kalwaryjskiej, który cieszył się również
dużym zainteresowaniem. W czasie wędrówek po kalwaryjskich dróżkach panował modlitewny nastrój.
W tym roku otwarte zostało Muzeum
Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej. Z tej okazji odbył się wyjazd do miejscowości Markowa. Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić miejscowy Skansen - Zagrodę. Spacerując po
jedynym w swoim rodzaju muzeum budownictwa przysłupowego w Polsce prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół
Markowej, odczuwało się niepowtarzalny
klimat. Następnie grupa udała się do Mu58
58

zeum Rodziny Ulmów, które było głównym celem wyjazdu. Zwiedzanie pod
opieką przewodnika obejmowało ekspozycję główną, czyli historie opowiadające
o ratowaniu Żydów przez Polaków na
terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. Multimedialna scenografia
i towarzyszące jej eksponaty opisane zostały w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Wystawę zamykają
dokumenty z procesu beatyfikacyjnego
rodziny Ulmów, a także dyplom o przyznaniu Wiktorii i
Józefowi tytułu „Sprawiedliwi
Wśród Narodów Świata”.
Część uroczystości otwarcia
Muzeum w Markowej odbyła
się także na cmentarzu w Jagielle - Niechciałkach.
Kolejny wyjazd odbył się
15 lipca do Częstochowy na
powitanie pielgrzymów. W tym
roku przed oblicze Jasnogórskiej Pani przybyło 1300
osób. W drodze powrotnej
uczestnicy odwiedzili klasztor
w Świętej Annie oraz Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka
w Jędrzejowie. Pielgrzymka była dla wszystkich ogromnym przeżyciem i na pewno
pozostanie w pamięci na długie lata.
28 sierpnia w Polańczyku
odbyły się XXXIII Dożynki
Archidiecezji
Przemyskiej
i XVI Województwa Podkarpackiego, w których wzięła
udział delegacja z gminy Tryń-
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cza. Naszą gminę reprezentowały panie z
Koła Przyjaciół Biblioteki wraz z wieńcem przedstawiającym kombajn, który
został wykonany na zajęciach rękodzielniczych w bibliotece. Wieńce budziły zachwyt wśród wszystkich uczestników
tego wydarzenia. Wszystkie organizowane autokarowe wycieczki cieszą się dużą
popularnością.

Maria Strama

Kultura

WYWIAD Z ARTYSTĄ MALARZEM

Z TADEUSZEM HANEJKO Z UBIESZYNA ROZMAWIA MARIA JANAS

- Jakie studia Pan ukończył?
T.H. Jestem absolwentem krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Studiowałem na Wydziale Rzeźby w pracowni
prof. S. Borzęckiego. Pracę dyplomową broniłem w 1999 r. Promotorem
był prof. J. Nowakowski. Mam też za
sobą krótki epizod na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego na tejże uczelni.
- Jakie ma Pan zainteresowania?
T.H. Szerokie, ale z racji wykształcenia i tego, czym obecnie się zajmuję,
skupiam się głównie na formach przestrzennych oraz technikach i technologiach ich wytwarzania.
- Skąd się wziął u Pana pomysł na
działalność artystyczną?
T.H. Nie było takiego pomysłu. Tutaj
trzeba by było się zastanowić nad wyrazem słowa „artysta”. Jestem za tym,
żeby, jak pisał Norwid, „odpowiednie
dać rzeczy słowo”. Kiedyś ktoś powiedział, że sztuka jest bardziej zazdrosna
niż kobieta. Fakt posiadania rodziny
w jakimś stopniu ogranicza aktywność
na polu sztuki, oczywiście znane są
w historii i obecnie przypadki, kiedy
artysta łączy te dwie aktywności z sukcesem, ale nierzadko jedna z nich cierpiała mniej lub bardziej, a czasem
obie. W moim wypadku zaniedbana
została sztuka, stąd nie mogę mienić
się artystą, bo trawestując M. Czyżykiewicza „Artystą, psia krew, się nie

bywa, artystą trzeba być...”. Staram
się jedynie zachować standardy solidnego rzemiosła.
- Malarstwo czy rzeźba? W czym
Pan się lepiej czuje?
T.H. W Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu (ważna szkoła w życiu)
kształciłem się w klasie wystawienniczej, więc malowałem i rzeźbiłem.
W czasie studiów dla podratowania
budżetu też często chwytałem za pędzel. Ostatecznie choćby ze względu
na ilość wykonanych rzeźb, wolę trzymać w ręku dłuto.
- Jak długo zajmuje Panu stworzenie dzieła?
T.H. Tak jak wspomniałem wcześniej
„odpowiednie dać rzeczy słowo”, nie
jestem pewien czy cokolwiek z tego, co
wyszło spod mojej ręki do tej pory
można by określić mianem „dzieła”.
Czas potrzebny na powstanie rzeźby
bywa różny i zależy od różnych czynników. Praca nad rzeźbą można podzielić na trzy etapy - koncepcja, projekt,
realizacja. Każdy z etapów w każdej
pracy może się różnić np. stopniem
skomplikowania, gabarytami, technologią czy techniką wykonania. W każdym przypadku czas jest inny i może to
być kilka godzin, dni, albo miesięcy.

Jak długo zajmuje się już Pan
swoją pasją?
T.H. Znów wielkie słowo. Przez kilka
lat po studiach zajmowałem się rzeźbą.

W
miarę
oddalania
sie od Krakowa,
tak
się złożyło,
że
poszedłem w stronę wzornictwa. Wspomniałem
wcześniej
o
mojej
przygodzie z
tą dziedziną
sztuki. Na
drugim roku
nosiłem się z zamiarem zmiany wydziału, ostatecznie zostałem na rzeźbie. Od około dwóch lat uczę się programów 3D i zaczynam projektować,
a od pięciu zajmuje się głównie przygotowywaniem prototypów nowych
wzorów.
- Czy któraś z Pana prac ma jakieś
szczególne znaczenie dla Pana?
T.H. Tutaj trzeba się cofnąć do lat,
kiedy głównym zajęciem była rzeźba.
Ważną realizacją jest krucyfiks w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Czechowicach Dziedzicach. Była to pierwsza indywidualna praca w drewnie
w dużej skali (około 4,5 m wysokości).
Wierzę, że te najważniejsze prace ciągle jeszcze przede mną.
Maria Janas

DZIAŁALNOŚĆ GALERII „POD ANIOŁEM”
Gminna Biblioteka Publiczna w
Tryńczy sprawuje opiekę nad Galerią
sztuki "Pod Aniołem" im. Stanisława
Perykaszy w Tryńczy działającej pod
patronatem Wójta Gminy Tryńcza
oraz Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. W 2016 roku w Galerii
zorganizowano następujące wystawy
i spotkania:
„Słowa wędrowne” – to tytuł jednego z utworów muzycznych Zespołu
Piosenki Poetyckiej „JAK”. Część
poetycką programu stanowił wieczór
autorski, podczas którego mogliśmy
wysłuchać utworów wybitnego poety
i autora tekstów piosenek Mirosława
Welza. Podczas spotkania usłyszeliśmy wiele pięknych wierszy, wyrecytowanych przez samego autora. Jak
podkreślił poeta: - „nie uznaje wierszy
pisanych matematycznie, gdy człowiek siada do stolika i bez inspiracji
pisze pięć wierszy na raz. Poeta musi
mieć natchnienie w chwili pisania
wierszy, które przychodzi niespodzie-

wanie..”. Tego wieczoru „Pod Aniołem” odbyła się również promocja
tomiku poezji „Przecieranie szlaków
wyobraźni” autorstwa Gabriela Manowca, który zaprezentował Mirosław
Welz. Wieczór uświetnił koncert Zespołu Piosenki Poetyckiej „JAK”.
„Nadajmy blasku codzienności” pod tym hasłem odbył się wernisaż
premierowej wystawy indywidualnej
prac Ludwiki Koczut. Spotkanie rozpoczęło
się
mini
recitalem
pt.”Wspomnij mnie” w wykonaniu
Zespołu Piosenki Estradowej „Sway”.
Autorka wystawy z wykształcenia
i zawodu ekonomistka, urodziła się
i mieszka w Jarosławiu. Malarstwem
i rysunkiem pasjonowała się od dzieciństwa.
W ramach obchodów XII DNI GMINY TRYŃCZA odbył się wernisaż
wystawy grupy „Przykopa” i Przyjaciele.. Licznie zebr ani goście mogli
podziwiać malarstwo, rzeźbę, rysunek,
grafikę oraz fotografię. W skład reak-

tywowanej grupy „Przykopa” i Przyjaciele wchodzą: Henryk Cebula,
Krzysztof Dziamara, Dariusz Dałomis,
Marek Kozak, Kinga Manowiec,
Gabriel Manowiec, Bolesław Młynarski, Ludwika Koczut, Bartosz Cebula,
Stephanie Sergeant.
Wincenty Pażyra z Nowej Sarzyny
był autorem wystawy pt. „Duchowość
zaklęta w drewnie” zorganizowanej
w Galerii. Wincenty Pażyra od najmłodszych lat wykazywał talent artystyczny w dziedzinie muzyki i plastyki. Z biegiem czasu doszły zainteresowania historyczne, bibliofilskie oraz
zamiłowania do pielgrzymowania.
Wyrzeźbione przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach. Jego prace
to głównie rzeźba w drewnie oraz korzenioplastyka. Artysta interesuje sie
również kronikarstwem. Zbiera książki głównie o tematyce religijnej oraz
opracowania historyczne ze swojego
regionu.
Marzena Rydzik
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Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka

Zawody strażackie
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Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W TRYŃCZY SP. Z O. O.
Mijający rok to okres wytężonej
pracy nowo powstałej Spółki, w której
w dalszym ciągu następują zmiany
organizacyjne. Naszym priorytetem
jest odbudowa zaufania mieszkańców
gminy oraz tworzenie pozytywnego
wizerunku Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nowa forma organizacyjna
jednostki wymusza konieczność dostosowania się do wymagań rynku.
Cele stawiane na starcie działalności
Spółki są realizowane. Priorytetem
jest uszczelnienie systemu dystrybucji
wody w celu ograniczenia strat. Kontrole mające na celu eliminację nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków
i usprawnienie przesyłu informacji to
problemy do rozwiązania w najbliższym czasie. Zmiany rozpoczęto od
remontu pomieszczeń siedziby Spółki
- zostało zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń biurowych. Prace
remontowe realizowali pracownicy
ZGK, co stanowi dodatkową reklamę
oraz potwierdzenie ich umiejętności.
Zmieniamy się dla mieszkańców
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do odwiedzenia naszej
nowo utworzonej strony internetowej
www.zgktryncza.pl. Strona ta pozwala
nam na dotarcie do szerokiego grona
odbiorców. Znajdziecie Państwo na
niej informacje dotyczące taryf za wodę, ścieki, wzory wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wniosek o wydanie zapewnienia o dostawie wody i odbiorze
ścieków, aktualne numery telefonów
alarmowych, pod które należy zgłaszać awarie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych. Ponadto na stronie

można zapoznać się z ofertą świadczonych przez Spółkę usług, sprawdzić
aktualne przetargi oraz uzyskać bieżącą informację o konserwacjach sieci
i związanych z tym utrudnieniach oraz
o wyniku badań wody. Nowością jest
możliwość podawania za pomocą strony internetowej stanu licznika wodociągowego dla osób, których np. inkasent nie zastał w domu.
Angażujemy się w działalność
społeczną, edukacyjną i proekologiczną.
W czerwcu na placu obok Zespołu
Szkół w Tryńczy odbyła się impreza
plenerowa pn: „Dzień Dziecka – Rodzinny Piknik Ekologiczny”, której
współorganizatorem oraz sponsorem
nagród był ZGK. Celem imprezy było
przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy. W trakcie imprezy przeprowadzono, m.in. zbiórkę makulatury,
w nagrodę za 10 kg makulatury można
było otrzymać jedno drzewko. W czasie trwania imprezy rozdano ich aż
500. Przeprowadzona została też akcja
zbiórki zużytych baterii i plastikowych
nakrętek z przeznaczeniem dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. W sumie zebrano
i przekazano dla Hospicjum kilkanaście worków z nakrętkami
Edukacja i nauka właściwych postaw ekologicznych najmłodszych to
działania, w które chcemy się angażować, dlatego bardzo miło nam było
gościć uczniów Szkoły Podstawowej
w Gorzycach, którzy nas odwiedzili.
Dzieci zapoznały się z fragmentem
działalności spółki związanym z do-

Wizyta uczniów z Gorzyc
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Zbiórka plastikowych nakrętek

starczaniem wody i odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków oraz otrzymały drobne upominki.
ZGK nie zapomina o najbardziej
potrzebujących. Czynnie włącza się
w akcję organizowaną przez Hospicjum w Rzeszowie przekazując potrzebne artykuły do przygotowania
mikołajkowych prezentów dla podopiecznych.
Realizacja zadań w 2016 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej
brał udział w postępowaniach przetargowych na prace budowlane, prace
związane z utrzymaniem porządku
oraz koszeniem trawy.
W Podkarpackim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad,
Podkarpackim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Urzędzie Gminy Adamówka, SPZOZ Leżajsk. Nie
wszystkie zakończyły się podpisaniem kontraktu, ale pozwoliły pokazać się na rynku, zaznaczyć swoją obecność i chęć
realizacji zadań. W sumie
opracowanych i złożonych zostało ponad 70 ofert na realizację zadań. Większość z nich
zostało zaakceptowanych przez
Inwestora. Zlecone zadania
zostały zrealizowane bądź są
w trakcie wykonywania. Zleceniodawcą większości prac była
Gmina Tryńcza, ale z oferowanych przez Spółkę usług korzystają również firmy, instytucje oraz klienci indywidualni.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Co udało się zrealizować?
Na zlecenie Gminy Tryńcza przeprowadziliśmy remonty w budynku
WDK w Wólce Małkowej oraz OSP
w Gniewczynie Trynieckiej. Zakres
robót budowlanych obejmował wymianę podłóg, malowanie oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wszystkie
zaplanowane prace zakończyły się
w terminie, zostały również bez zastrzeżeń odebrane przez Inwestora.
Odnowione pomieszczenia WDK służą mieszkańcom podczas organizowanych tam imprez, uroczystości czy
wydarzeń kulturalnych.
Prace budowlane w OSP w Gniewczynie Trynieckiej polegały na odmalowaniu pomieszczeń, zagospodarowaniu terenu przyległego do OSP,
ustawieniu masztu oraz wykonaniu
wnęki i ustawieniu figurki św. Floriana. Wykonanie tych prac uświetniło
obchody święta 3 Maja, uroczystości
związanych z 1050 rocznicą chrztu
Polski połączonymi oraz z gminnym
świętem OSP. Odświeżone pomieszczenia oraz zagospodarowanie terenu
w znaczący sposób podniosło estetykę
tego miejsca.
Nowe ogrodzenie i ułożony chodnik to prace wykonane wokół ogródka
jordanowskiego w Ubieszynie. Realizacja tego zadania poprawiła wygląd
i funkcjonalność tego miejsca, które
służy lokalnej społeczności.
Również w Ubieszynie zakończyły
się roboty remontowo-budowlane
w Publicznej Szkole Podstawowej.
Zakres prac obejmował ułożenie wokół budynku szkoły kostki, wykonanie
chodnika, odwodnienie, ułożenie płytek, montaż stojaków na rowery oraz
barierek przy głównym wejściu na
teren szkoły. Efekt tych robót to nie
tylko poprawa estetyki otoczenia szkoły, ale również większe bezpieczeństwo dzieci.
W tym roku zostały rozpoczęte prace przy zagospodarowaniu placu
w Wólce Ogryzkowej. Miejsce to docelowo ma służyć mieszkańcom do
odpoczynku, wspólnego grillowania.
Pierwszy etap prac zakładał wyrównanie terenu, nasadzenia drzew oraz osadzenie obrzeży chodnikowych.
Na zlecenie Gminy Tryńcza pracownicy Spółki, przed uroczystością
ekumeniczno – patriotyczną na cmentarzu wojennym w Jagielle – Niechciałkach, wykonali szereg robót renowacyjnych. Prace te polegały, m.in.
na oczyszczeniu i odmalowaniu ogrodzenia oraz obrzeży zbiorowych mogił.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tryńczy jest również wykonawcą
II etapu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Tryńczy. Wykonano
już większość prac, a zakończenie
realizacji inwestycji planowane jest
na połowę grudnia br..
Na zlecenie Gminy Tryńcza wykonano szereg innych większych
i mniejszych remontów obiektów
publicznych. Z ważniejszych należy
wymieć: remont ogrodzenia przy
WDK w Wólce Ogryzkowej, remont ogrodzenia przy WDK Gorzyce, wykonanie odprowadzenia wód
deszczowych wraz z remontem piwnic WDK Gniewczyna Łańcucka.
Inne zlecenia pozyskane spoza gminy to między innymi remont świetlicy w Adamówce, remont ogrodzenia i zagospodarowanie działki przy
Banku Spółdzielczym w Tryńczy,
remont
ogrodzenia
cmentarza
w Tryńczy oraz remont sanitariatów w szpitalu SPZOZ w Leżajsku.
Na bieżącą działalność składają
się też prace przy wykonywaniu
przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych u klientów indywidualnych czy koszenia trwały w sezonie
letnim.
Porządkowanie terenów gminnych i utrzymanie zieleni
Regularnie wykonywane są prace
związane z utrzymaniem porządku
na przystankach autobusowych
i w innych miejscach publicznych oraz
utrzymanie i pielęgnacja gminnych
terenów zielonych. Pracownicy ZGK
zajmowali się koszeniem poboczy
dróg, parków, placów, zieleńców
i skwerów. Odmalowano zniszczone
przystanki autobusowe na terenie gminy Tryńcza, oczyszczono i odnowiono
tablice ogłoszeniowe oraz uprzątnięto
i wyrównano teren parku w Tryńczy.
ZGK pozostaje również w gotowości,
jeśli chodzi o zabezpieczenie Gminy
Tryńcza na wypadek opadów śniegu
czy gołoledzi.
Obecnie Spółka próbuje pozyskać
nowe zlecenia i budować swoją pozycję na wolnym rynku. Nadchodzący
rok to kontynuacja rozpoczętych działań oraz wytężona praca nad rozwojem
zakładu.
Jeszcze raz zachęcamy wszystkich
mieszkańców do korzystania z usług
oferowanych przez ZGK takich jak:
 usługi
remontowo-budowlane
w tym: budowa przyłączy wodociągowo -kanalizacyjnych, prace wykończeniowe w tym płyty kartonowo - gipso-

Nowe ogrodzenie na cmentarzu

Szkoła w Ubieszynie

Świetlica w Adamówce

we, szpachlowanie, malowanie, cyklinowanie i malowanie parkietów, układanie kostki brukowej,
usługi transportowo - sprzętowe
w tym: koparko-ładowarką, ciągnikiem, prace porządkowe w tym: całoroczne utrzymanie parków, zieleńców,
pielęgnacja trawników, zakładanie
i pielęgnacja kwietników sezonowych
i wieloletnich, sadzenie drzew i krzewów oraz prace związane z ich pielęgnacją, utrzymanie zimowe: odśnieżanie, sprzątanie ulic i chodników.
Lokal do wynajęcia
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tryńczy Sp. z o.o. oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 102,90 m2 znajdujące się w
siedzibie Spółki (I piętro). Pomieszczenia wyposażone są we wszystkie
niezbędne media. Mogą być wynajęte
pod działalność biurową, kancelarię,
gabinety lekarskie, gabinet kosmetyczny itp.
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt pod numerami telefonów:
502 921 524, lub 16 642 12 88.
Magdalena Kotulska
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ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
W kwietniu 2016 roku w sali Zespołu Szkół w Tryńczy
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tryńczy. W obradach zjazdu uczestniczyli delegaci wyłonieni
w kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP z terenu gminy Tryńcza, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście.
Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes
Zarządu Oddziału Gminnego - dh Ryszard Jędruch. Następnie oddał głos druhowi Zdzisławowi Chmurze, który został
wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano
z grona delegatów komisje zjazdowe potrzebne do prawidłowego przebiegu obrad w tym: komisję mandatową,
komisję wyborczą, komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną.
Po złożeniu sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2015 przez ustępującego prezesa
druha Ryszarda Jędrucha, i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego druha Tadeusza Wlazło jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W kolejnym punkcie obrad delegaci dokonali wyboru Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Tryńcza na okres 2016 – 2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania skład nowego Zarządu
przedstawia się następująco:
1. Prezes – Druh Ryszard Jędruch
2. Wiceprezes - Druh Tadeusz Nowak
3. Wiceprezes - Komendant Gminny - Druh
Leszek Flak
4. Zastępca Komendanta Gminnego
- Druh Tadeusz Jakubiec
5. Sekretarz – Druh Zdzisław Chmura
6. Członek zarządu – Druh Sławomir Mach
7. Członek zarządu – Druh Wojciech Bury
8. Członek zarządu – Druh Jan Sobala
9. Członek zarządu – Druh Stanisław Sobala
10. Członek zarządu – Druh Robert Słysz
11. Członek zarządu – Druhna Łukasz Rachfał
12. Członek zarządu – Druh Janusz Kornafel
13. Członek zarządu – Druh Józef Drzystek
14. Członek zarządu – Druh Stanisław Gliniak
15. Członek zarządu – Druh Łukasz Rzeczyca
16. Członek zarządu – Druh Zdzisław Kulpa
17. Członek zarządu – Druh Adam Kasper

Zjazd dokonał także wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy w następującym składzie:
1. Przewodniczący – Druh Stanisław Konieczny
2. Sekretarz – Druh Tadeusz Wlazło
3. Członek – Druh Stefan Darzycki
Delegaci wybrali również przedstawicieli do składu
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku.
Zostali nimi: dh Ryszard Jędruch, dh Leszek Flak, dh
Zdzisław Chmura.
Ponadto wybrano delegatów w składzie: Ryszard
Jędruch, Leszek Flak, Tadeusz Jakubiec, Tadeusz Nowak,
Zdzisław Chmura, Janusz Kornafel, Stanisław Konieczny,
Józef Drzystek na V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku, który to
odbył się 23 czerwca br. w Gaci.
Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono mu wielu sukcesów,
oraz dobrej współpracy.
Na zakończenie obrad przewodniczący podziękował
wszystkim oraz przekazał głos nowo wybranemu prezesowi
Zarządu, który wygłosił przemówienie oraz zakończył
Zjazd Oddziału Gminnego.
Łukasz Rzeczyca

GMINNE MANEWRY STRAŻACKIE
W sierpniu br. odbyły się manewry strażackie jednostek
OSP z terenu gminy Tryńcza. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Głogowca, zgodnie z założonym
wcześniej harmonogramem, w których udział wzięło
7 jednostek OSP z terenu gminy.
Teren prowadzonych działań podzielony został na dwa
epizody, tj. gaszenia dwóch pożarów. Strażakom wyznaczono zadania zbudowania kilkuset metrowych linii gaśniczych oraz punkt czerpania wody ze zbiornika i z pobliskiej
rzeki Wisłok z wykorzystaniem samochodów pożarniczych.
Tego rodzaju ćwiczenia strażackie miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia strażaków i stanu gotowości
sprzętu strażackiego, tj. działania autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp oraz stanu armatury i węży
strażackich.
Należy również dodać, że organizowane ćwiczenia dla
strażaków ratowników były dobrą formą treningu i dosko64
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nalenia działania pożarniczego, zasad współdziałania
jednostek OSP oraz podejmowania działań w sytuacjach

rzeczywistego zagrożenia.

Łukasz Rzeczyca

OSP
STRAŻACY W GMINIE TRYŃCZA

Od początku swego istnienia głównym celem działalno- znaczne środki finansowe na funkcjonowanie i działalność
ści Ochotniczych Straży Pożarnych jest walka z zagroże- jednostek pożarniczych, a także na modernizację i rozbudoniem pożarowym oraz pomoc mieszkańcom gminy wę remiz, zakup wozów strażackich oraz wyposażenie
w przypadku każdego innego zagrożenia. W gminie Tryń- w nowoczesny sprzęt bojowy. W latach 2011-2016, strażacza zarejestrowanych jest siedem jednostek Ochotniczych cy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz udzielali
Straży Pożarnych mający długoletnią historię. Są to jed- pomocy w przypadku różnych zagrożeń życia i mienia – np.
nostki OSP działające w Głogowcu, Gniewczynie Łańcuc- w wypadkach drogowych, czy w akcjach gaśniczych.
kiej, Gniewczynie Trynieckiej, Gorzycach, Jagielle, Tryń- Oprócz niesienia pomocy w razie zagrożenia, strażacy
czy i w Ubieszynie. Strażacy tych jednostek zapewniają ochotnicy bardzo aktywnie włączają się w wiele przedsiębezpieczeństwo ponad 8 000 mieszkańcom gminy i wspo- wzięć społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Bardzo
magają działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży często pełnią funkcję reprezentacyjną uświetniając swą
Pożarnej w Przeworsku w działaniach ratowniczo - gaśni- obecnością na licznych uroczystościach gminnych i kościelczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Zadania nych, godnie prezentując swoje mundury i sztandary.
ratownicze w ramach krajowego systemu ratowniczo- Nadzór nad działalnością jednostek OSP z terenu gminy
gaśniczego na terenie gminy realizuje jedna jednostka Tryńcza pełni Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotwłączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, niczych Straży Pożarnych RP w Tryńczy, który składa się
a jest nią OSP z Tryńczy. Na wyposażeniu jednostek z oddelegowanych przez poszczególne jednostki swych
znajduje się: 6 samochodów lekkich, 3 samochody średnie przedstawicieli. Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP
oraz duża ilość specjalistycznego sprzętu ratowniczo – jest druh Ryszard Jędruch. Komendantem Gminnym ZOSP
gaśniczego, umożliwiający udział w akcjach ratowniczo – RP - druh Leszek Flak.
gaśniczych. Od wielu lat samorząd gminy przeznacza
Łukasz Rzeczyca
Poniższa tabela przedstawia statystykę członków OSP w danej jednostce:
Członkowie OSP
/w wieku
Mężczyźni w Mężczyźni w
18-65 lat / mogący brać
Członkowie
Lp.
Miejscowość
wieku 18-65 wieku ponad Kobiety
bezpośredni udział w
honorowi
lat
65 lat
akcjach ratowniczogaśniczych
1.
Głogowiec
32
5
6
10
0
2.
Gniewczyna Łańcucka
33
1
0
10
1
3.
Gniewczyna Tryniecka
30
1
0
10
4
4.
Gorzyce
77
8
21
14
8
5.
Jagiełła
28
0
12
14
8
6.
Tryńcza
80
3
12
25
2
7.
Ubieszyn
23
0
0
10
0
Razem
303
18
51
93
23

GMINNE ZAWODY SPORTOWO
- POŻARNICZE
Zawody strażackie to imprezy, które każdego
roku cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców gminy Tryńcza. 26 czerwca br. na
boisku sportowym w Jagielle nasi strażacy i strażaczki wzięli udział w kolejnych Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych.
Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach
bojowych. O miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu konkurencji.
Jako pierwsi wystartowali gospodarze tegorocznych zawodów, a licznie zgromadzeni widzowie
mieli okazję podziwiać sprawność jednostek ze
swoich miejscowości. Wśród męskich drużyn najlepsi okazali się strażacy z OSP Tryńcza. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród, a prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tryńczy druh Ryszard Jędruch
podziękował gospodarzom, fundatorom oraz
wszystkim którzy przyczynili się do organizacji
zawodów strażackich.
Łukasz Rzeczyca

Wyniki gminnych zawodów sportowo - pożarniczych:

Miejsce

I

I
II
III
IV

V
VI
VII

Nazwa jednostki
Grupa „C” – żeńska
OSP Jagiełła
Grupa „A” - męska
OSP Tryńcza
OSP Głogowiec
OSP Gniewczyna
Łańcucka
OSP Gniewczyna
Tryniecka
OSP Gorzyce
OSP Jagiełła
OSP Ubieszyn

Sztafeta
/min./

Ćwiczenie
bojowe
/min./

Suma

73,40

59,00

132,40

64,10
63,20

51,90
53,40

116,00
116,60

69,30

47,60

116,90

65,50

52,30

117,80

60,60
58,70
99,40

61,00
90,30
82,00

121,60
149,00
181,40
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GÓRAL TRYŃCZA NA PROGU NOWEGO SEZONU

Przygotowania do nowego sezonu
„Górala’, zarówno grup młodzieżowych (kategorie U-18, U-16, U-14
oraz nowopowstała U-12 dla najmłodszych adeptów), jak seniorów rozpoczęły się w połowie września, a zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Tryńczy.
Wszystkie nasze młodzieżowe zespoły, jak co roku zgłoszone zostały do
rozgrywek eliminacyjnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw
Podkarpacia w futsalu. W okresie
przygotowawczym pierwszy zespół
treningi „przeplatał” grami kontrolnymi (z II-ligowym SPAR-em Łańcut
oraz TBS Nisko). W kadrze zespołu
zaszły niewielkie zmiany, a przygotowania służyły jak najlepszemu zgraniu
w celu uzyskania odpowiedniej formy
na rozgrywki ligowe.
Nowy sezon „Górale” rozpoczęli
od dwóch zwycięstw odniesionych na

własnym parkiecie (10-5 z Futsal Zarzecze i 12-5 z Heiro II Rzeszów),
a oba spotkania cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem kibiców.
Przed drugim meczem prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba, a
także wójt gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch wręczyli naszej drużynie puchar za historyczne mistrzostwo II ligi
2015/16.
Co warte podkreślenia, zainteresowanie grą w klubie Góral i trenowaniem futsalu jest bardzo duże, a z roku
na rok rośnie - łącznie w zajęciach
uczestniczy ponad 80 zawodników
(w tym wielu debiutantów) z gminy
Tryńcza, jak i najbliższych okolic. Co
ważne, w okresie jesienno-zimowym,
kiedy nie ma rozgrywek „trawiastych”
młodzież może aktywnie uczestniczyć
w treningach i meczach, przez co
kształtuje i doskonali podstawowe elementy techniczno-taktyczne, a także

przygotowuje się do rywalizacji
sportowej w duchu fair play. W
niedalekiej przyszłości najbardziej utalentowani zawodnicy
trafią do I zespołu Górala.
Przypomnijmy klub Góral
Tryńcza, jeśli chodzi o futsal
młodzieżowy jest najbardziej
utytułowanym klubem na Podkarpaciu – aż 9 razy zespoły z
różnych grup wiekowych naszego klubu uczestniczyły w finałach
Mistrzostw Polski, a największym
sukcesem jest wicemistrzostwo Polski
w sezonie 2013/14. Również I-wsza
drużyna osiągnęła w swojej historii
wiele sukcesów, wspominając m.in.
mistrzostwo II ligi futsalu oraz zdobycie Podkarpackiego Pucharu Polski w
sezonie 2015/16, 2x wicemistrzostwo
II ligi czy też dwukrotny awans do 1/8
finału Pucharu Polski. Ważnym elementem każdego sezonu jest organizacja meczu charytatywnego, z którego
dochód przeznaczony jest dla potrzebujących mieszkańców z terenu gminy
Tryńcza. Celem klubu jest również
promocja gminy Tryńcza na terenie
woj. podkarpackiego, jak i całego kraju.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do udziału w treningach naszego
klubu.
Robert Kurosz

GÓRAL TRYŃCZA ZDOBYWA
PODKARPACKI PUCHAR POLSKI
W niedziele, podczas turnieju finałowego w Łańcucie drużyna Górala Tryńcza Futsal- Team wygrywając oba spotkania, po
raz drugi z rzędu wygrała Puchar Polski na szczeblu Podkarpackiego ZPN. Dzięki wygranej „Górale” awansowali do fazy
ogólnopolskiej (czwarty raz w historii). Dodatkowo najlepszeym bramkarzem turnieju finałowego wybrany został Robert
Kurosz.
- Brawa należą się całej drużynie, to kolejny duży sukces naszego klubu. Teraz czekamy na rywala w 1/32 ogólnopolskiego
Pucharu Polski - mówi prezes i trener Robert Kurosz.

ROZGRYWKI LIGI HALOWEJ

W niedzielę 11 grudnia br. ruszyły kolejne już rozgrywki
Ligi Halowej w Tryńczy. W tym roku udział w nich bierze
14 zespołów z terenu gminy Tryńcza i okolic, podzielonych
na dwie grupy. W pierwszej kolejce padło 31 bramek,
a kibice mogli cieszyć się dużymi emocjami dostarczanymi
GRUPA A
Mega Fason Sieniawa
OSP Gorzyce
GKS Majdan Sieniawski
RS OLDBOYS Gniewczyna
JUNIORZY Huragan Gniewczyna
MIX TEAM
SAN Gorzyce
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przez zawodników. Przypomnijmy, tytułu mistrzowskiego
sprzed roku broni zespół seniorów Huraganu Gniewczyna.
Mecze ligi odbywają się w każdą niedzielę w hali widowiskowo –sportowej w Tryńczy. Serdecznie zapraszamy do
kibicowania

GRUPA B
Zorza Jagiełła
KELME
RED BULL TEAM
SENIORZY Huragan Gniewczyna
SAN SPORT Gorzyce
ERB Biało Czarni
BUFET u Koguta
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A WISŁOKIEM
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SPORT

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ
Po całorocznej rywalizacji piłkarskiej przyszedł czas podsumowań działalności klubów sportowych, a dla piłkarzy to
okres odpoczynku. Wszystkim klubom życzymy udanej rundy
wiosennej oraz wielu sukcesów. A tak przedstawiają się miej-

Zawodnicy Huraganu Gniewczyna podczas meczu
Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: Jarosław
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

1. Granica Stubno

15

41

13

2

0

2. San Hurko/Hureczko

15

30

10

0

5

3. Huragan Gniewczyna

15

27

8

3

4

4. Motor Grochowce

15

27

8

3

5. Santos Piwoda

15

26

8

6. Pogoń-Sokół Lubaczów

15

24

7. MKS Kańczuga

15

8. Płomień Morawsko

Klasa A 2016/2017, grupa: Przeworsk

Nazwa

M. Pkt. Z. R.

P.

1. Zorza Zarzecze

13

30

9

3

1

2. Cresovia Krzeczowice

13

26

8

2

3

3. PKS UNUM Babice

13

23

6

5

2

4. Alabaster Łopuszka Wielka 13

22

7

1

5

5. Błyskawica Rozbórz

13

21

6

3

4

6. Gorliczanka Gorliczyna

13

20

6

2

5

7. WKS Majdan Sieniawski

13

19

6

1

6

8. San Gorzyce

13

18

5

3

5

9. Zorza Jagiełła

13

16

4

4

5

10. Start Mirocin

13

16

5

1

7

11. Wisełka Siennów

13

14

4

2

7

12. Żuraw Żurawiczki

13

13

4

1

8

13. Sokół Studzian

13

11

3

2

8

14. Piast Nowosielce

13

9

3

0

10

Klasa B 2016/2017, grupa: Przeworsk
Nazwa

M. Pkt. Z. R. P.

1. Wisłok Świętoniowa

13

37

12

1

0

4

2. Sobol Niżatyce

13

25

8

1

4

2

5

3. Błękitni Maćkówka

13

24

7

3

3

7

3

5

4. Błyskawica Rożniatów

13

24

8

0

5

24

7

3

5

5. Huragan Rozbórz Długi

13

23

7

2

4

15

23

7

2

6

9. LKS Skołoszów

15

23

7

2

6

6. Wisłoczanka Tryńcza

13

23

7

2

4

10. KS Kisielów-Pełnatycze

15

22

7

1

7

7. Gacovia Gać

13

23

7

2

4

11. Sanoczanka Święte

15

17

5

2

8

8. Nafta Gaz Jodłówka

13

18

5

3

5

12. Promyk Urzejowice

15

14

3

5

7

9. Lechia Pantalowice

13

17

5

2

6

10. Wojak Kramarzówka

13

14

4

2

7

13. Graniczni Krowica

15

11

3

2

10

11. Sokół Sietesz

13

10

2

4

7

14. Błękitni Grzęska

15

11

3

2

10

12. Tęcza Ujezna

13

10

3

1

9

15. KS Węgierka

15

11

3

2

10

13. Strumyk Hawłowice

13

6

2

0

11

16. Fenix Leszno

15

11

3

2

10

14.

13

6

1

3

9

KS Manasterz (k. Przeworska)
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Wizyta Gości z Ukrainy

60-lecie klubu LKS ‘San” Gorzyce

Jasełka w Zespole
Szkół w Tryńczy
11 listopada

Laureaci Złotej Setki Gmin Podkarpacia

2/2016

ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA
Czasopismo zarejestrowane w Rejestrze
Dzienników i Czasopism pod pozycją 92

Wizyta dzieci z Gorzyc

Występ podczas Święta Niepodległości

Zespół redakcyjny: Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych
Nakład 1500 egz.

Egzemplarz bezpłatny

