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GMINA TRYŃCZA LIDEREM
Już po raz kolejny Gmina Tryńcza znalazła się wśród laureatów plebiscytu LIDER REGIONU

23 marca odbyła się uroczysta
gala, podczas której organizatorzy
konkursu wręczyli 25 statuetek
przedsiębiorstwom wyróżniającym się
w regionie, w tym statuetkę LIDER
REGIONU w kategorii Samorząd Inwestor Roku. W imieniu Gminy
Tryńcza wyróżnienie odebrał wójt Ryszard Jędruch. Plebiscyt organizowany
jest przez Gazetę Codzienną Nowiny.
Ma on na celu promocję wyróżniających się firm, które przyczyniają się do
rozwoju Podkarpacia.

Kapituła konkursu wyróżniła Gminę
Tryńcza za szeroki wachlarz inwestycji
mający na celu zrównoważony rozwój
infrastruktury oświatowej, kulturalnej,
komunalnej, sportowej i drogowej. To
uhonorowanie wieloletniej działalności
inwestycyjnej, na którą każdego roku Rada
Gminy przeznacza środki w budżecie.
Warto dodać, że w ubiegłym roku również
znaleźliśmy się w gronie liderów w kategorii Samorząd - Kreator Kapitału
Społecznego.

Informacje z obrad Rady Gminy Tryńcza
Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY w 2017 r.
Rada Gminy Tryńcza od początku 2017 odbyła trzy sesje:
p.n.”Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie RaniXXII SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 R.
W sesji uczestniczyło12 radnych. Podjęto 4 uchwały.
Tematyka sesji dotyczyła, m.in.
 zmian

w budżecie gminy,

 przystąpienia

do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w miejscowości Gniewczyna Łańcucka –
Zawisłocze Małe w zakresie przeznaczenia nowych
terenów pod eksploatację kruszywa naturalnego

żów.” Współpraca ta odbywać się będzie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 a dotyczyć instalacji odnawialnych źródeł energii u mieszkańców
obu gmin.
 tematem

obrad była również tematyka dotycząca
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Gniewczynie Łańcuckiej i Gorzycach, dzierżawy powyżej
3 lat nieruchomości rolnej położonej w Gorzycach
i podjęcie uchwał w tych sprawach.

również plany pracy stałych komisji
RG na 2017 r.

XXIV SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

XXIII SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

W sesji uczestniczyło 13 radnych, podjęto 11 uchwał.

Udział w sesji wzięło 12 radnych, podjęto 11 uchwał.

Oprócz uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy,
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gruntowych,
najmu lokalu użytkowego podjęto:

 Przyjęto

Z DNIA 14 LUTEGO 2017 R.

Oprócz uchwał dot. spraw finansowych w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu
Podkarpackiemu na budowę ścieżki rowerowej przy
drodze wojewódzkiej relacji Lublin- Przeworsk od
miejscowości Wólka Małkowa przez Gniewczynę
Tryniecką do Gniewczyny Łańcuckiej,


podjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe. Nowy plan sieci ma obowiązywać
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 podjęto

Z DNIA 28 MARCA 2017 R.

 uchwałę

dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – po
pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty
 uchwałę

w sprawie ustalenia kryteriów oraz
liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Tryńcza.
 przyjęty

został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Tryńcza na 2017 r.,

również uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

 uchwalono

 uchwała

Projekty wszystkich podjętych uchwał były wcześniej
analizowane przez resortowe komisje Rady Gminy,
uzyskując pozytywne opinie.

dotycząca wyznaczenia na terenie gminy
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
W powyższej sprawie pracuje Komitet Rewitalizacji,
który opracowuje Gminny Program Rewitalizacji oraz
wyznacza teren, który podlegać będzie rewitalizacji
i stosownemu wsparciu. Teren ten stanowi 8,35%
powierzchni gminy.
 podjęta

została uchwała w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu partnerskiego z Gminą Raniżów
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 uchwalono

również plan pracy Rady na 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych pełnym tekstem uchwał
i protokołów z sesji zapraszam do przeglądania strony
internetowej gminy, w zakładce Biuletyn Informacji
Publicznej.
Biuro Rady Gminy
Edward Wiecheć

REWITALIZACJA W GMINIE TRYŃCZA
Gmina Tryńcza jako jedna z wielu gmin w województwie podkarpackim przystąpiła do konkursu
o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów
rewitalizacji, ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Po podpisaniu
umowy o dofinansowanie projektu,
rozpoczęliśmy przygotowania do
opracowania dokumentu. W tym
celu powołany został 13 –osobowy
Komitet ds. Rewitalizacji składający się z przedstawicieli różnych
jednostek oraz grup społecznych,
który na bieżąco współpracuje przy
poszczególnych etapach projektu.
Na podstawie konsultacji oraz
opracowanej diagnozy wyznaczone
zostały 4 podobszary na terenie
gminy przeznaczone do rewitalizacji, zatwierdzone przez Radę Gminy Tryńcza w drodze uchwały.
Co to jest rewitalizacja?
Zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi
proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Koszty opracowania GPR oraz
wszystkie działania towarzyszące
współfinansowane są w 90 % ze
środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.
Końcowym efektem realizacji
projektu będzie przyjęcie uchwałą
Rady Gminy Tryńcza Gminnego

Programu Rewitalizacji. Projekt
dokumentu wcześniej poddany jest
konsultacjom społecznym oraz
przekazany do zaopiniowania przez
instytucje wskazane w ustawie
o rewitalizacji. Projekty ujęte
w GPR mogą liczyć na preferencje
w dostępie do środków unijnych,
zarówno w programach regionalnych, jak i krajowych.
Dominika Kozak

JAGIEŁŁA WŚRÓD NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI

Końcem ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2016”. Wśród
najwyżej ocenianych znalazła się Jagiełła, zajmując
drugie miejsce wśród wsi Podkarpacia, ustępując jedynie Horyńcowi. Komisja konkursowa oceniała między
innymi estetykę miejscowości, dbałość o środowisko,

aktywność społeczności lokalnej, wygląd
prywatnych posesji i bezpieczeństwo.
Konkurs przebiegał dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu należało przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą miejscowość oraz wypełnić
ankietę konkursową. Spośród wszystkich
zgłoszeń komisja konkursowa wybrała
10 miejscowości zakwalifikowanych do
drugiego etapu mającego formę wizytacji.
Wśród laureatów znalazły się także:
Horyniec Zdrój na 1 miejscu, natomiast
Borek Stary na 3 miejscu. Nagrodę w postaci sprzętu audio z rąk Marszałka
Władysława Ortyla oraz członka Zarządu
Lucjana Kuźniara odebrał sołtys wsi
Grzegorz
Drzystek
oraz
wójt
Ryszard Jędruch.
- Dla nas to bardzo duże wyróżnienie i powód do
dumy znaleźć się wśród najpiękniejszych wsi na Podkarpaciu - mówił z zadowoleniem sołtys, Grzegorz
Drzystek.
Dominika Kozak
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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CZYSTA ENERGIA
2 marca br. Gmina Tryńcza
złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu pn. ”Czysta energia
w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach konkursu dotyczącego działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przed złożeniem
wniosku Rada Gminy Tryńcza
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego z Gminą Raniżów,
a następnie wójtowie Ryszard
Jędruch i Władysław Grądziel podpisali umowę partnerską dla realizacji wspólnego projektu. Ze
względu na kryteria oceny wniosków, premiujące większą liczbę
gospodarstw biorących udział
w projekcie łącząc dwie gminy,
znacznie zwiększyliśmy ilość beneficjentów. Wartość całkowita projektu to ponad 12 mln zł, z czego w

przypadku pozytywnej weryfikacji
84 % kosztów kwalifikowalnych
pokryje dotacja. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu to lipiec
2017. Wcześniej wniosek będzie
musiał przejść ocenę techniczną,
formalną i merytoryczną.
Informujemy także, że wszystkie osoby, które złożyły deklaracje
w wyznaczonym terminie zostały
zakwalifikowane do projektu,
oprócz tych, którzy sami złożyli
pisemną rezygnację. W projekcie
zaplanowana
została także dodatkowa ilość
instalacji,
z których skorzystać
będą
mogli beneficjenci tworzący listę rezer-

wową. Zachęcamy do śledzenia
strony internetowej:
www.tryncza.eu zakładka OZE,
gdzie publikowane są wszelkie
informacje dotyczące projektu,
ponadto w ważnych kwestiach informować będziemy za pomocą tablic ogłoszeń, sołtysów i ogłoszeń
parafialnych.
Dominika Kozak

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Gmina Tryńcza końcem ubiegłego roku przystąpiła do projektu
pn. „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym”. Jest to projekt
pilotażowy finansowany w całości
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja
projektu ma na celu włączenie
mieszkańców w procesy planowania poprzez organizację spójnego
i kompleksowego systemu konsultacji w obszarze planowania przestrzennego. W ramach projektu
konsultowane będą dwie lokalizacje, co do których Rada Gminy

podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego. Są to: Gniewczyna
Łańcucka – Zakręcie na cele zagospodarowania zbiornika wodnego
po wydobyciu kruszywa oraz
Wólka Ogryzkowa na cele budownictwa mieszkaniowego.
Członkowie zespołu roboczego,
składającego się z pracowników
urzędu wybrali pięć metod konsultacji: spotkania prowadzone metodą RADAR, ankieta badawcza,
portal internetowy, Planning for
real (makieta terenu) oraz spacer
przestrzenny, uznając je za najbar-

dziej atrakcyjne, mogące zaangażować mieszkańców w proces współtworzenia lokalnych rozwiązań planistycznych. Mieszkańcy zainteresowani procesem planistycznym
będą mogli od kwietnia do listopada brać udział, m.in. w spotkaniach
konsultacyjnych z udziałem specjalistów – planistów i urbanistów.
O terminach spotkań informować
będziemy za pośrednictwem strony
internetowej, ogłoszeń prasowych
oraz indywidualnych zaproszeń.
Już teraz zachęcamy Państwa
do aktywnego udziału w projekcie.
Dominika Kozak

USUWANIE AZBESTU
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
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zakresie.
Należy podkreślić, że akcja usuwania azbestu z terenu posesji
cieszy się wśród naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem.
Na ten cel w latach 2012-2016
pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w wysokości ponad 162 tys. zł, za
którą udało się usunąć ponad 438
ton wyrobów zawierających azbest
w 182 gospodarstwach domowych.

W roku 2017 gmina ponownie wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW
w Rzeszowie o dofinansowanie
kolejnego szóstego etapu prac
związanych z usuwaniem azbestu.
Wnioski złożyło 26 właścicieli
gospodarstw na usunięcie 62 ton
eternitu. Planowany koszt zadania
to około 25 tys. zł. Do chwili obecnej z terenu Gminy Tryńcza zostało usuniętych ok. 35 % zinwentaryzowanego eternitu
Stanisław Nowak

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ
Długo wyczekiwana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku – od skrzyżowania z drogą
wojewódzką w Sieniawie do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w Gorliczynie rozpocznie
się jeszcze w tym roku. Odcinek objęty przebudową
przebiega przez Gniewczynę Łańcucką, Gniewczynę
Tryniecką, Wólkę Małkową, Tryńczę i Ubieszyn.
Wykonawca, którym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o. o. w Mielcu i firma
Remost Józef Siry i wspólnicy Sp. j. z Dębicy, planuje
już w maju rozpocząć przebudowę pierwszych odcinków. Najprawdopodobniej biuro wykonawcy na czas
przebudowy drogi zlokalizowane będzie w budynku
WDK w Wólce Małkowej. 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 jeszcze
remont drogi krajowej nr 77 na odcinku od ronda
w Tryńczy do WDK w Gorzycach. Zakres inwestycji
obejmie poszerzenie drogi, przebudowę zatoczek autobusowych, przejść dla pieszych, przestawienie linii
telekomunikacyjnej oraz wykonanie przepustów.
Dominika Kozak

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 ROKU

Po przyjęciu budżetu na dany rok, referat inwestycji sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, jakie gmina zamierza przeprowadzić w bieżącym roku finansowym. Plan na 2017 rok przedstawia
się następująco:
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

2
Przebudowa i remont
dróg gminnych,
budowa parkingów
na terenie gminy
Utrzymanie zieleni na
terenie gminy
Modernizacja dróg
w ramach NPPDL
„Przebudowa drogi
gminnej Nr 111034R
w m. Wólka Ogryzkowa, Gorzyce, Jagiełła”
Budowa placów zabaw

1
2

3

4
5
6
7

Budowa i modernizacja
dróg dojazdowych do
gruntów rolnych FOGR
Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie
gminy
Odbiór odpadów
komunalnych

3

Przewidywany
tryb lub inna procedura udzielania
zamówienia
4

roboty
budowlane

przetarg
nieograniczony

1 850 528,00

II kwartał

usługi

z wolnej ręki

300 000,00

II kwartał

Rodzaj
zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia

Przewidywany
termin wszczęcia
postępowania

Uwagi

5

6

7

roboty
budowlane

przetarg
nieograniczony

1 949 200,00

II kwartał

roboty
budowlane

przetarg
nieograniczony

150 000,00

II kwartał

roboty
budowlane

przetarg
nieograniczony

250 000,00

II kwartał

roboty
budowlane

przetarg
nieograniczony

150 000,00

II kwartał

usługi

przetarg
nieograniczony

140 000,00

IV kwartał

Zadanie
będzie
realizowane
w przypadku
uzyskania dofinansowania

Katarzyna Lis
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Porady udzielane są w 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)

www.tryncza.eu
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PLANY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Termomodernizacja OSP w Gniewczynie Łańcuckiej

Remont WDK w Gniewczynie Trynieckiej

Każdego roku Gmina Tryńcza przystępując do planowania przedsięwzięć inwestycyjnych, stara się wsłuchiwać w głosy mieszkańców i podejmować takie działania, które w możliwie największym zakresie będą służyć społeczeństwu, ale także podnosić
jakość i standard infrastruktury drogowej, technicznej czy komunalnej. Poniżej wymieniamy ważniejsze inwestycje, które
zaplanowane zostały do realizacji w bieżącym roku, w podziale na sołectwa.
Głogowiec:
 Wymiana pieca kondensacyjnego dwufunkcyjnego w WDK,
 Modernizacja sali w WDK w ramach funduszu sołeckiego,
 Remont dróg remonterem,
 Modernizacja drogi nr ewid. 563/3
 Zakup działki przy ujściu Wisłoka do Sanu oraz wykonanie
punktu widokowego,
 Uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego
- ul. Wisłokowa oraz opracowanie projektu oświetlenia drogi
gminnej w centrum
 Zakup urządzeń na plac zabaw,
 Opracowanie projektu na zmianę sposobu użytkowania budynku
po szkole na pomieszczenia socjalne,
 Rekultywacja dróg gruntowych,
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
Gniewczyna Łańcucka:
 Odwodnienie i termomodernizacja obiektu OSP
 Remont i termomodernizacja budynku przy „Orliku”,
 Przebudowa dróg nr ewid. 3020, 2792, 488/1, 1057, 3356,
3862, 2078, 2881 (Nowa Wieś, OSP, Zawisłocze Duże, Poręby,
Piaski) i remont drogi w ramach funduszu sołeckiego nr 13
na Zawisłoczu na dł. 460 mb,
 Remont dróg remonterem oraz rekultywacja dróg gruntowych,
 Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej dla nowo powstałych domów jednorodzinnych,
 Opracowanie projektu rozbudowy obiektów szkoły,
 Remont WDK na piętrze,
 Opracowanie zmiany studium oraz opracowanie MPZP dla
obszaru „SW” – teren po wydobyciu kruszywa /termin do
30.03.2018 r/
 Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi
gminnej wraz z chodnikiem w przysiółku „Piaski”,
 Podwieszenie lamp k/Mleczki,
 Rozbiórka obiektu przy placu zabaw i budynku

Przebudowa drogi w Gorzycach
8
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na placu szkolnym,
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
 Opracowanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 835,
Gniewczyna Tryniecka
 Wymiana pieca kondensacyjnego dwufunkcyjnego w WDK,
 Remont WDK /mała sala/ i wyposażenie kuchni,
 Przebudowa dróg ul. Zbożowa i boczna Zbożowej oraz remont
drogi w ramach funduszu sołeckiego nr 1730 na dł. 130 mb,
 Remont dróg remonterem oraz rekultywacja dróg,
 Zakup urządzeń na plac zabaw,
 Modernizacja stadionu LKS Huragan/ po uzyskaniu
dofinansowania/
 Opracowanie zmiany studium oraz opracowanie zmiany
MPZP dla obszaru „Piaski” i obszaru „Po SKR”
/termin do 30.03.2018 r/
 Wykonanie oświetlenia koło OSP,
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
 Opracowanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze 835,
Gorzyce
 Opracowanie dokumentacji na przebudowę WDK,
 Modernizacja dróg w ramach FOGR, /nr 1358 na dł. 730 mb/
 Przebudowa dróg nr ewid. 1032/2, 203-222, 926-841, 956
(Dół, Żurawiec, k/szkoły)
 Remont dróg remonterem oraz rekultywacja dróg gruntowych,
 Wykonanie oświetlenia w przysiółku Cierpisze,
 Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych
(II i III linia zabudowy Żurawiec, Dół, Podłuże)
 Zagospodarowanie terenu pod potrzeby palcu zabaw,
 Wykonanie placu zabaw / po uzyskaniu dofinansowania/
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
 Wykonanie prac związanych z przeniesieniem przystanku
autobusowego.

Remont WDK w Głogowcu
www.tryncza.eu
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Opracowanie projektu budowy chodnika w Tryńczy










Jagiełła
Modernizacja dróg w ramach FOGR / Jagiełła Mała
nr 1491-1524 na dł. 986 mb./
Przebudowa dróg nr ewid. 110, 605, 757, 640 (pod lasem,
k/WDK, boczna drogi powiatowej przez wieś)
Remont dróg remonterem i rekultywacja dróg gruntowych,
Remont drogi w ramach funduszu sołeckiego /nr. 1391
na dł. 150 mb./
Wykonanie ściany dźwiękoszczelnej przy WDK w ramach
funduszu sołeckiego,
Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej od Małej
Jagiełły do drogi powiatowej z parkingiem k/cmentarza,
Remont stadionu LKS Zorza / po uzyskaniu dofinansowania/
Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych (pod lasem, od stadionu w kierunku lasu, droga
przez wieś),
Montaż koszy i tablic informacyjnych,

Tryńcza
 Modernizacja drogi w ramach FOGR, Zawisłocze nr 1542-1609/
 Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze krajowej
na Zawisłoczu,
 Modernizacja dróg nr ewid. 1654, 1411, 1506, 980/1, 205, 231,
535, 185 (Zawisłocze, centrum, park, pod Ubieszynem)
 Remont dróg remonterem i rekultywacja dróg gruntowych,
 Opracowanie zagospodarowania ‘parku” i terenu obok szkoły,
 Rozbudowa sieci wodociągowej /Zawisłocze/ i sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum wsi,
 Termomodernizacja obiektu „Jedynki” i malowanie elewacji
Urzędu Gminy,
 Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych (Zawisłocze, Podwólcze, centrum)
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
Ubieszyn
 Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej relacji
Głogowiec – Ubieszyn, wraz chodnikiem na jej części ,
 Remont drogi nr 180 i wykonanie parkingu koło WDK
w ramach funduszu sołeckiego,
 Modernizacja dróg nr ewid. 535, 431, 592

Remont WDK w Wólce Ogryzkowej

Remont WDK w Wólce Małkowej
(Nowe osiedle, w kierunku Borków i Małego Ubieszyna)
 Remont dróg remonterem i rekultywacja dróg gruntowych,
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
 Wyposażenie dla szkoły i OSP w ramach funduszu sołeckiego,
Wólka Małkowa
 Remont WDK w ramach funduszu sołeckiego,
 Zakup urządzeń na plac zabaw
 Modernizacja drogi - ul. Łąkowa
 Remont dróg remonterem i rekultywacja dróg gruntowych,
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
 Przebudowa i termomodernizacja obiektu po szkole
z przeznaczeniem na Dom Miłosierdzia,
Wólka Ogryzkowa
 Rozbudowa i przebudowa WDK,
 Zagospodarowanie placu zielenią przy placu zabaw w ramach
funduszu sołeckiego,
 Remont dróg remonterem i rekultywacja dróg gruntowych
 Modernizacja dróg nr ewid. 99, 157 (II linia zabudowy)
 Opracowanie zmiany studium oraz opracowanie MPZP
dla obszaru „Nowe Osiedle” /termin do 30.03.2018 r/
 Montaż koszy i tablic informacyjnych,
Oprócz wymienionych zadań, realizowane będą także przedsięwzięcia,

na które uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, służące
wszystkim mieszkańcom gminy.
Zofia Nowak

Wyposażenie dla OSP

Przebudowa drogi w Jagielle
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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WSPARCIE FINANSOWE DLA POWIATU
Realizowane na terenie gminy
zadania inwestycyjne, to również te
które wiążą się ze współpracą
z innymi jednostkami i partycypacją w kosztach tych zadań. Gmina
Tryńcza każdego roku występuje,
m.in. do zarządców dróg z wnioskiem i propozycjami współpracy
przy realizacji inwestycji. Często
potrzeby inwestycyjne poparte są
zgłoszeniami mieszkańców lub rad
sołeckich w sprawie konkretnych
zadań W ubiegłym roku również
zwróciliśmy się do Starosty i Zarządu Powiatu Przeworskiego
z propozycją wspólnej realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych na
terenie gminy Tryńcza w 2017
i 2018 r. deklarując partycypację
w kosztach.
Jednym z priorytetowych zadań
inwestycyjnych jest przebudowa
mostu na rzece Wisłok wzdłuż
drogi powiatowej Gniewczyna –
Grodzisko. Mimo wcześniejszych
napraw, stan techniczny mostu jest
nadal fatalny i zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców Gminy
Tryńcza, zwłaszcza w okresie letnim kiedy droga powiatowa jest
najbardziej uczęszczana. Mając
ponadto na uwadze zapewnienie
bezpiecznego dojazdu do posesji
mieszkańcom przysiółka Zawisłocze w Gniewczynie Łańcuckiej,
Gmina Tryńcza zgłosiła potrzebę

modernizacji mostu, zapewniając
Starostę i Zarząd Powiatu Przeworskiego o wsparciu finansowym,
zarówno na etapie dokumentacji
projektowej, jak i samej realizacji.
W ostatnich latach, zrealizowaliśmy budowę kilku odcinków chodnika wzdłuż dróg powiatowych
w Gniewczynie Łańcuckiej, Jagielle czy Tryńczy, jednak koszty
w całości finansowane były z budżetu gminy. Potrzeba dalszej rozbudowy tras dla pieszych w ciągu
dróg powiatowych nadal istnieje.
Zaproponowaliśmy, aby w najbliższych dwóch latach, czyli w 2017
i 2018 wykonać kolejne odcinki
przy drogach powiatowych Gorzyce – Żurawiec - Gorzyce – Podłuże,
Sieniawa – Gorzyce, Tryńcza –
Ubieszyn, Zawisłocze Trynieckie –
Chodaczów, Jagiełła – przez wieś
przy 50 % udziale gminy i powiatu.
Do chwili obecnej Starosta ani
Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w tej sprawie.
W ostatnich 4 latach Gmina
Tryńcza przekazała na rzecz realizacji inwestycji, które stanowią zadanie własne Powiatu ponad
2,8 mln zł. Bez wsparcia finansowego samorządu gminnego, większość z tych inwestycji nie zostałaby wykonana.
Kolejnym
przedsięwzięciem
jest zagospodarowanie terenu na

którym zlokalizowany jest budynek
po byłej mleczarni w Gniewczynie
Łańcuckiej. Gmina Tryńcza kilkakrotnie zwracała się z prośbą do
Starosty o bezpłatne przekazanie
nieruchomości, celem poszerzenia
drogi a tym samym poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
Ponadto od lat nieużytkowany
i zniszczony budynek wymaga rozbiórki. Nie mając zgody Starosty
Przeworskiego, który w tym przypadku zarządza majątkiem Skarbu
Państwa, Gmina nie może podjąć
żadnego działania w celu właściwego zagospodarowania terenu.
Podejmowane z naszej strony
inicjatywy wspólnej realizacji
zadań, które stanowią zadania własne Powiatu, mają na celu przede
wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Gmina Tryńcza w dalszym ciągu
deklaruje przekazanie środków
z budżetu na rzecz budowy chodników przy drogach powiatowych
i przede wszystkim na przebudowę
mostu na rzece Wisłok w wysokości 50% kosztów inwestycji, jednak
to Powiat Przeworski jest inwestorem i zarządcą infrastruktury dróg
powiatowych na terenie gminy.

Dominika Kozak

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA W GNIEWCZYNIE

Zbiornik z lotu ptaka
Ze względów bezpieczeństwa przypominamy o bezwzględnym
zakazie kąpieli i połowu ryb na terenie zbiornika!
Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie karami grzywny.
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W związku z kończącą się dzierżawą terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa w Gniewczynie
Łańcuckiej – Zakręcie, pojawiały się wątpliwości
dotyczące dalszego użytkowania i zabezpieczenia terenu. Przez ostatnie 6 lat nieruchomość o powierzchni
38 ha dzierżawiona była przez firmę Super – Krusz
i Invest Green. W tej sprawie początkiem marca zorganizowane zostało spotkanie robocze z udziałem rady
gminy, sołtysów i przedstawicieli Urzędu Gminy
Tryńcza w sprawie podjęcia dalszych kroków co do
zagospodarowania zbiornika i terenu przyległego.
W chwili obecnej trwa procedura dotycząca zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla tego obszaru. Teren objęty jest także Gminnym
Programem Rewitalizacji, który zakłada jego przeznaczenie na cele rozwoju drobnej przedsiębiorczości
i turystyki.
Do czasu właściwego zagospodarowania terenu
zarządcą zbiornika i obszarów przyległych będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Tryńczy
Dominika Kozak
www.tryncza.eu
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INWESTYCJE

FUNDUSZ SOŁECKI

W tym roku realizować będziemy zadania inwestycyjne zgłoszone przez poszczególne sołectwa w ramach
środków z funduszu sołeckiego. Proponowane przedsięwzięcia, które ustalone zostały przez mieszkańców i radę
sołecką w takcie ubiegłorocznych zebrań wiejskich musiały pokrywać się z zadaniami własnymi gminy oraz
sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Poniżej przedstawiamy zestawienie przedsięwzięć
przyjętych do realizacji w 2017 r.
Nazwa sołectwa
Głogowiec
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza

Ubieszyn
Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa

Zgłoszone zadanie
modernizacja WDK Głogowiec
przebudowa dróg gminnych
wykonanie nowego zbiornika w samochodzie strażackim
przebudowa dróg gminnych
modernizacja i rozbudowa WDK
przebudowa dróg gminnych
budowa ściany dźwiękoszczelnej przy budynku WDK
przebudowa dróg gminnych
budowa „grzybka”
przebudowa dróg gminnych
remont grzybka
wykonanie parkingu przy WDK
potrzeby OSP
potrzeby szkoły
modernizacja WDK
zagospodarowanie placu obok boiska sportowego

Kwota [zł]
14 480,11
20 616,82
8 000,00
28 616,82
28 616,82
15 816,82
12 800,00
23 616,82
5 000,00
5 000,00
2 000,00
12 000,00
2 000,00
6 557,99
14 909,36
14 279,79
Katarzyna Lis

PROJEKTUJEMY OŚWIETLENIE ULICZNE
Pierwszym etapem każdej inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna
do uzyskania koniecznych pozwoleń na realizację
zadania. Planując rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego przystąpiliśmy do prac projektowych odcinków
sieci w poszczególnych miejscowościach, Część dokumentacji została już opracowana i jest na etapie
pozwoleń, tj:
 Tryńcza – droga gminna – łącznik drogi powiatowej
z ul. Sportową – 11 lamp
 Wólka Ogryzkowa (przy drodze krajowej) – 25 lamp
 Wólka Małkowa (ul. Łąkowa) – 5 lamp
 Gorzyce (droga gminna – Żurawiec) – 6 lamp
 Głogowiec (ul. Ilki) – 25 lamp
 Głogowiec (ul. Wisłokowa) - 8 lamp
 Gniewczyna Łańcucka (Zawisłocze Duże) – 41 lamp
 Gniewczyna Łańcucka (ul. Wodna) – 6 lamp
 Gniewczyna Tryniecka (łączniki ul. Wspólnej z DW
835) – 8 lamp
 Gniewczyna Tryniecka (przy DW 835 w kierunku
stadionu) – 6 lamp (solarne)
 Gorzyce (Cierpisze) – 12 lamp
 Gorzyce (przy drodze krajowej +parking obok
kościoła) – 20 lamp
 Gorzyce (przy DK 77 w kierunku W. Ogryzkowej) –
8 lamp
 Jagiełła (obok SUW) - 8 lamp
 Jagiełła (Mała Jagiełła) – 15 lamp
 Jagiełła (ul. Polna) – 23 lampy

 Ubieszyn (Mały Ubieszyn) – 35 lamp
 Ubieszyn (w kierunku ronda) – 30 lamp

Ponadto do końca sierpnia br. opracowane zostaną
projekty oświetleń dla kolejnych lokalizacji:
 Głogowiec – 1 odcinek
 Gorzyce – 5 odcinków (II i III linia zabudowy Żurawiec, Dół, Podłuże)
 Gniewczyna Tryniecka (obok OSP)
 Jagiełła – 4 odcinki (pod lasem, od stadionu
w kierunku lasu, droga przez wieś)
 Tryńcza – 5 odcinków (Zawisłocze, Podwólcze,
centrum)
 Ubieszyn (wymiana oświetlenia wieś wzdłuż DW
835)
Przygotowywana dokumentacja techniczna będzie
niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Jeszcze w tym roku Urząd
Marszałkowski planuje ogłosić nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 3.3, który obejmuje zadania
polegające na modernizacji publicznych systemów
oświetlenia poprzez, m.in. wymianę obecnych źródeł
światła na energooszczędne, wdrażanie systemów
oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie,
wydajność, sterowanie), budowę lub instalację nowych
lamp zasilanych OZE. W sytuacji, kiedy gmina otrzyma dofinansowanie, realizacja inwestycji rozpoczęłaby
się w przyszłym roku.
Dominika Kozak
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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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. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu pokój
nr 6 (parter) lub telefonicznie 16 642 12 21 wew. 40.
Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych
nieruchomości w poszczególnych miejscowościach.
Dorota Szelepa
Nr działki/
obręb
1
1431/2
Jagiełła
941
Jagiełła
1166
Gorzyce

Powierzchnia
2

Cena wywoławcza netto
3

0,35 ha

28 608 zł

0,15 ha
0,19 ha

zlecona
wycena
zlecona
wycena

Opis
4
Nieruchomość niezabudowana, w kształcie trapezu wzdłuż jednego z boków
płynie ciek wodny. Dojazd drogą asfaltową i gruntową. W bezpośrednim
zasięgu infrastruktury technicznej (wod-kan, gaz, energia)
Nieruchomość niezabudowana. Dojazd drogą asfaltową i gruntową.
W bezpośrednim zasięgu infrastruktury technicznej (wod-kan, gaz, energia)
Nieruchomość niezabudowana, w kształcie prostokąta, dojazd drogą
dojazdową. Lokalizacja – „Cierpisze”.
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.

1398/2
Gorzyce

0,56 ha

33 241 zł

1602/7
Gorzyce

0,16 ha

20 196 zł

0,11 ha

21 780 zł

Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, kształt regularny. Dostęp do infrastruktury technicznej w pełnym zakresie. Lokalizacja – „Hyczówki”

0,27 ha

zlecona
wycena

Nieruchomość w kształcie prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz grunty orne. Dostęp do infrastruktury technicznej
w pełnym zakresie

0,0367 ha

zlecona
wycena

Teren płaski, kształt kwadratowy. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej

3246/1

0,02 ha

zlecona
wycena

4112/1
Gniewczyna
Łańcucka

2,49 ha

409 315 zł

162 Wólka
Ogryzkowa

0,03 ha

zlecona
wycena

1043
Gniewczyna
Tryniecka
343
Gniewczyna
Łańcucka
1675/6
Gniewczyna
Łańcucka

Działka przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie działki 3246/2 w drodze
bezprzetargowej
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
Droga dojazdowa

LEPSZY DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH
Gmina Tryńcza również w bieżącym roku wystąpiła
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
na kwotę 450 tys. zł.
W ramach otrzymanych środków przewidziane są
remonty dróg w Tryńczy (Zawisłocze), Gorzycach (III linia
zabudowy w kierunku Żurawca) i Jagielle (Mała Jagiełła)
o łącznej długości 2, 8 km. W chwili obecnej wniosek oczekuje na decyzję Marszałka. Otrzymane wsparcie finansowe pozwala poszerzyć zakres modernizacji dróg, a przez to zwiększać bezpieczeństwo i komfort użytkowników sieci dróg
w gminie Tryńcza. W ostatnich 5 latach udało się zmodernizować prawie 8 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
finansując remont w znacznej części z dotacji.
Tomasz Penkal
12
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Droga przeznaczona do remontu
www.tryncza.eu
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W TRYŃCZY

Początek roku to czas podsumowań, zestawienia danych, przygotowywania sprawozdawczości, oraz
czas planowania kolejnych zamierzeń do realizacji w nadchodzącym
roku. Rok 2016 był trudnym
rokiem dla ZGK czasem transformacji, intensywnych zmian organizacyjnych. Cała załoga włożyła
dużo energii i wykazała się zaangażowaniem, aby zainicjowane procesy przebiegały właściwie. W celu
usprawnienia pracy wdrożony
został zintegrowany system informatyczny łączący w sobie wszystkie gałęzie działalności spółki, co
daje możliwość szybkiego i prawidłowego uzyskania i przetwarzania
danych. Poprzednio funkcjonowały
w zakładzie trzy różne programy,
które nie były ze sobą spójne.
Wszystkie zmiany zakładu i te
organizacyjne, wizerunkowe, jak
również poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno ściekowej to wszystko
dla mieszkańców gminy Tryńcza,
aby mogli być profesjonalnie
obsłużeni, a dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków przebiegało bez problemowo.
Działalność bieżąca Zakładu:
Początek roku 2017 to przede
wszystkim zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg. Jednak
to nie jedyne zadania realizowane
przez pracowników spółki. Na zlecenie gminy wyremontowane zostały pomieszczenia „siłowni”
w Tryńczy oraz szatni na stadionie
„Huraganu” w Gniewczynie Trynieckiej. Od początku rok trwają
również intensywne prace remontowo-budowlane w WDK w Gnie-

Remont WDK w Wólce Małkowej

wczynie Trynieckiej.
W pierwszej kolejności
wyremontowana została
kuchnia następnie odmalowane zostało pomieszczenie dużej sali, jak również sanitariaty. Obecnie
prace koncentrują się na
małej sali i polegają na
modernizacji instalacji
elektrycznej, szpachlowaniu, malowaniu ścian
Remont WDK w Gniewczynie Trynieckiej
oraz na renowacji parkietu. Następnie na zewnątrz budynku zostanie ułożona cy inkasenta, a my mamy informakostka brukowa, a obok budynku cję o problemach związanych z instanie blaszany magazyn. Inten- stalacją wewnętrzną klienta, jak
sywne prace trwają również również wiemy o niedozwolonych
w WDK w Wólce Małkowej. Re- praktykach ingerencji mieszkańca
montowana jest tam klatka schodo- w wodomierz. W najbliższych miewa, korytarz, odmalowane zostaną siącach zostanie uruchomiony już
pomieszczenia kuchni i piwnic w pełni profesjonalny i właściwie
wraz z sanitariatami. Pod koniec wyposażony Punkt Selektywnej
lutego rozebrany został budynek Zbiórki Odpadów Komunalnych.
rozdzielni w Gniewczynie Łańcuc- Wychodząc również naprzeciw
kiej, a działka pod budynkiem ocz eki wani om m i es z kańców
została wyrównana i uporządkowa- wydłużony zostanie czas jego
na.
otwarcia.
Przyszłość ta bliższa i dalsza…
Zakładu Gospodarki KomunalRok 2017 zapowiada się bardzo nej w Tryńczy Sp. z o.o. świadczy
intensywnie, jeśli chodzi o zakres usługi w zakresie: usług remontoprac remontowo-budowlach reali- wo-budowlanych tj.: budowa przyzowanych na terenie gminy Tryń- łączy wodociągowo– kanalizacyjcza. Wiele prac jest już zakontrak- nych, układanie płytek, montaż płyt
towanych, a pozostałe są na etapie kartonowo-gipsowych, szpachlouzgodnień terminów ich realizacji. wanie, malowanie, układanie kostki
Spółka wzorem lat ubiegłych zadba brukowej, usługi transportowo również o utrzymanie porządku sprzętowe tj.: koparko-ładowarką,
i estetyki gminy. Od lutego testuje- ciągnikiem z przyczepą, prace pomy na terenie gminy rozwiązanie rządkowe tj.: całoroczne utrzymazdalnego odczytu wodomierzy. nie parków, zieleńców, pielęgnacja
Polega to na zainstalowaniu na trawników, zakładanie i pielęgnacja
liczniku specjalnej nakładki, która kwietników sezonowych i wieloletemituje sygnał radiowy wprost do nich, sadzenie drzew i krzewów
urządzeń, które go rejestrują. Inka- oraz prace związane z ich pielęgnasent przejeżdżając obok posesji cją (współpracujemy z profesjonalodczyta stan wodomierza. Najważ- nym
projektantem
terenów
niejsza korzyść płynąca z takiego zielonych).
nowoczesnego rozwiązania to brak
Zachęcamy Państwa do skorzykonieczności wchodzenia do domu stania z naszych usług, chętnie
klienta w celu dokonania odczytu. przygotujemy profesjonalną ofertę.
Nie stwarza to konieczności, aby W przypadku zainteresowania
mieszkaniec był w tym czasie prosimy o kontakt z pracownikiem
w domu. Testy zdalnego odczytu biura obsługi klienta ZGK w Tryńwodomierzy potrwają do końca czy osobiście, bądź pod numerem
maja br., ale już jesteśmy przeko- telefonu: 16 642 12 88,
nani, że testowane rozwiązanie 690 996 741 lub za pomocą
sprawdzą się w stu procentach. e-mail: biuro @zgktryncza.pl
Zdecydowanie skraca się czas praMagdalena Kotulska
www.tryncza.eu
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. GOSPODARKI ODPADAMI
Kiedy należy złożyć deklarację?
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć do Urzędu deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
Jakie są konsekwencje, jeśli do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
W tej sytuacji mieszkaniec gminy Tryńcza - właściciel
nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia
takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty
śmieciowej zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała
wstecz. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.
Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie
jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku
z powyższym, nie są tam produkowane żadne
odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową
i czy będę ponosił jakieś opłaty?
Gmina Tryńcza objęła systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty. Należy powiadomić
urząd, że dana nieruchomość jest niezamieszkała.
Można złożyć deklarację, tzw. „zerową” zwalniającą
z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.
Czy muszę płacić za dziecko, które jest zameldowane w Tryńczy, ale na okres studiów mieszka w innym mieście i tam odprowadza opłatę za wywóz
śmieci? Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty,
potwierdzające pobyt mojego dziecka w innym
mieście?
Nie. Właściciel nieruchomości składając „Deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi” podaje liczbę mieszkańców faktycznie
zamieszkujących na posesji. Jeżeli dziecko wyjeżdża
na czas studiów, to należy złożyć deklarację zmieniającą w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany
oraz wyjaśnienie zawierające informacje o miejscu
zamieszkania danej osoby. Gmina nie wymaga dokumentów potwierdzających podjęcia przez dziecko
studiów.
Czy od opłaty śmieciowej przewidziane są jakieś
ulgi obejmujące, np. dzieci czy emerytów?
Nie. Każda osoba zamieszkująca lokal objęta jest miesięczną opłatą niezależnie od wieku. Wyjątkiem jest
posiadanie Trynieckiej Karty Dużej Rodziny, która
umożliwia skorzystanie ze zniżki na jedną osobę
zamieszkałą.
Na co zostają przeznaczone pieniądze z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ustawa zalicza do nich odbiór, transport, zbieranie,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
10
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tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, oraz obsługę administracyjną tego
systemu.
Co mogę przywieść do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zwany w skrócie – PSZOK, został utworzony dla
mieszkańców gminy Tryńcza. PSZOK czynny jest
w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić
surowce
wtórne
oraz
inne
odpady,
tzw.
,,problemowe”. Są to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony,
puszki po farbach, odpady z remontów – gruz, ziemia,
beton, drewno zmieszane impregnowane, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zimne popioły.
Czy odpady, które nie podlegają segregacji mogę
wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady?
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie
odpady, które nie nadają się do segregowania
ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy zatłuszczone. Odpady zmieszane to, np.: butelki po oliwie,
opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem,
pieluchy jednorazowe, maszynki do golenia, opakowania styropianowe po zakupionym sprzęcie RTV, lustra,
zabawki, porcelana, odpady wykonane z gumy i kauczuku.
Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte
opakowania?
Nie. Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak
opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci
w połowie pełnego słoika, np. z dżemem).
Czy przed wyrzuceniem butelek i słoików należy
usuwać z nich etykiety?
Nie, nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to
użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej
(PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się
do recyklingu, należy ją wrzucić do odpadów
zmieszanych.
Czy do pojemnika na papier można wyrzucać
zabrudzony papier?
Nie. Do pojemnika przeznaczonego na papier należy
unikać wrzucania papieru silnie zabrudzonego. Nie
wrzucamy również papieru zanieczyszczonego, np.:
po margarynie, maśle.
Czy mogę wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów
segregowanych w przezroczystych workach. Należy
pamiętać że wymianie podlegają tylko worki przeznaczone do segregacji, w przypadku własnych worków
są one odbierane ale nie podlegają wymianie. Przypominamy, że dodatkowe worki bezpłatnie można
odebrać u sołtysów poszczególnych wsi.
Agnieszka Siuśta
www.tryncza.eu
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GOSPODARKA ODPADAMI POD KONTROLĄ

W ubiegłym roku rozpoczęły się kontrole dotyczące
rzetelności składanych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dotychczasowe kontrole przyniosły niespodziewane rezultaty, ponieważ w wyniku rozesłania
199 pism ujawniono aż 152 osoby, które nie były
wcześniej wykazane w deklaracjach!
W razie nie zgłoszenia się na wezwanie zostaną
wszczęte postępowania z urzędu ustalające stan faktyczny dotyczący liczby osób zamieszkałych, które
zakończą się wydaniem stosownej decyzji i naliczeniem opłat wstecz.
W październiku oraz listopadzie na terenie gminy
zostały przeprowadzone także pierwsze kontrole w terenie mające na celu sprawdzenie zgodności danych
podanych w deklaracjach ze stanem faktycznym.
Do kontroli wytypowano gospodarstwa, które nie odpowiedziały na wcześniejsze wezwanie pisemne, pozostałe kontrolowane gospodarstwa były wybierane
losowo. Pracownicy Urzędu Gminy odwiedzili łącznie
17 gospodarstw, w których wykazano niezgodność,
łącznie 8 osób nie wykazanych (ukrytych!) do opłaty
śmieciowej oraz 2 osoby nie mające złożonej deklaracji na wywóz odpadów. Podczas wizji lokalnej łatwiej
jest ocenić rzetelność deklaracji, a ponadto sprawdzić
sposób zagospodarowania odpadów czy składowane są
w odpowiedni sposób i w przeznaczonym do tego
miejscu. Ze względu na skuteczność prac w terenie od

kwietnia tego roku kontrole zostaną wznowione
oraz poszerzone o temat sprawdzenia poprawności
składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 dot. wykazanych powierzchni użytkowych
lokali, budynków i nieruchomości w tym przeznaczonych na cele prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypominamy! Właściciel nier uchomości obowiązany jest zgłosić wszelkie zmiany o liczbie osób
zamieszkujących daną nieruchomość (m.in. urodzenie
dziecka, zgon, Tryniecka Karta Dużej Rodziny),
w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Wszelkie tego typu zmiany zgłasza się w formie
pisemnej (Punkt Obsługi Klienta lub pokój nr 2).
System gospodarki odpadami z założenia ma się
samobilansować co oznacza, że wpływy z opłat mają
pokrywać koszty jego funkcjonowania. Rok 2016
zakończyliśmy na minusie - z ponad 30 tys. zaległością. Aby usprawnić system oraz w przyszłości poszerzyć zakres oferowanych usług niezbędne są terminowe wpłaty oraz ciągła aktualizacja kartotek. Zadłużenie oraz zwiększający się tonaż wyprodukowanych
odpadów w porównaniu z niewielkim wzrostem liczby
osób objętych systemem znacząco wpływa na nasz
rozwój i w znacznym stopniu przekreśla plany
związane z ulepszeniem funkcjonowania gospodarki
odpadami na terenie naszej gminy.
Agnieszka Siuśta

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU
Zachęcamy rolników do korzystania z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski wraz z fakturami VAT można składać
w
Urzędzie
Gminy
(właściwym ze względu na
miejsce położenia gruntów,
będących w posiadaniu lub
dzierżawionych) za półrocze
składa się je w terminie od
1 do 31 sierpnia.
Jak z podanych danych
wynika
rolnicy
nadal
w niewielkim stopniu wykorzystują dostępne środki.
Anita Wojtas

Głogowiec
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn
Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa
Gmina Tryńcza

Pierwsze półrocze
Głogowiec
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn
Wólka Małkowa
Wólka Ogryzkowa
Suma

Powierzchnia
użytków rolnych w [ha]

Limit zwrotu podatku akcyzowego w [zł]

318 ha
740 ha
381 ha
439 ha
618 ha
581 ha
575 ha
107 ha
129 ha
3 888 ha

27 348 zł
63 640 zł
32 766 zł
37 754 zł
53 148 zł
49 966 zł
49 450 zł
9 202 zł
11 094 zł
334 368zł

Kwota zwrotu podatku producentom rolnym w 2017
roku w Gminie Tryńcza z podziałem na wioski
w [zł]
w [%]
9 014,06
8,64
12 810,91
12,28
4 379,85
4,20
9 039,66
8,66
20 450,27
19,60
20 744,37
19,88
25 233,93
24,18
1 443,74
1,38
1 236,91
1,18
104 353,70
100
Kwota zwrotu podatku producentom rolnym w pierwszym
półroczu 2017 roku
w [zł]
9 014,06 zł
12 810,91 zł
4 379,85 zł
9 039,66 zł
20 450,27 zł
20 744,37 zł
25 233,93 zł
1 443,74 zł
1 236,91 zł
104 353,70 zł

Środki niewykorzystane w danej
wiosce w [zł]

Środki niewykorzystane
w danej wiosce
w [%]

18 333,94 zł
50 829,09 zł
28 386,15 zł
28 714,34 zł
32 697,73 zł
29 221,63 zł
24 216,07 zł
7 758,26 zł
9 857,09 zł
230 014,30 zł

67,04%
79,87%
86,63%
76,06%
61,52%
58,48%
48,97%
84,31%
88,85%
68,79%

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu

11
15

INFORMACJE Z ZUS
WALORYZACJA I PODWYŻSZENIE MINIMALNYCH ŚWIADCZEŃ W 2017 ROKU
Od 1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Waloryzacja ma na celu utrzy- emerytury lub renty z tytułu całko- o 5,72 zł a właśnie o 10 złotych
manie siły nabywczej pobieranego witej niezdolności do pracy przez gwarantowanej kwoty waloryzacji
świadczenia. W dostosowywaniu wskaźnik waloryzacji otrzymamy i wyniesie w marcu 1310 zł.
wysokości emerytur lub rent do kwotę niższą niż 10 złotych, to Oprócz samej waloryzacji zmienia
obecnych warunków ekonomicz- waloryzacja wyniesie wtedy wła- się także minimalna wysokość
nych używa się tzw. wskaźnika śnie 10 złotych. Podobnie jest części świadczeń wypłacanych
waloryzacji. To, ile wynosi z rentą związaną z częściową nie- przez ZUS. Od 1 marca minimalne
w danym roku, wynika bezpośred- zdolnością do pracy i emeryturą emerytury, renty rodzinne oraz
nio z ubiegłorocznych danych częściową, ale gwarantowana renty z tytułu niezdolności do
gospodarczych, a konkretnie ze kwota wynosi wtedy nie 10 zło- pracy wzrosną z 882,56 zł do 1000
średniorocznego wskaźnika cen tych a odpowiednio 7,50 zł i 5 zł. zł, a najniższa renta z tytułu czętowarów i usług konsumpcyjnych, W przypadku emerytury ważne ściowej niezdolności do pracy
który powiększa się dodatkowo jest jednak także to, że minimalna wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł.
o co najmniej 20% realnego wzro- kwota waloryzacji zostanie zasto- Należy jednak pamiętać, że niestu przeciętnego wynagrodzenia.
sowana tylko wtedy, jeżeli posia- zbędnym warunkiem decydującym
Aby sprawdzić o ile wzrośnie damy prawo do emerytury mini- o prawie do minimalnego świadnasze świadczenie należy pomno- malnej, czyli zgromadziliśmy czenia emerytalnego jest zgromażyć je właśnie przez wskaźnik odpowiedni staż pracy.
dzenie odpowiedniego stażu pracy.
waloryzacji, który w 2017 roku Przykład: Emerytura, którą ode- Więcej informacji dotyczących
wynosi 100,44%. To jednak nie braliśmy w lutym, wyniosła 1300 podwyżki i waloryzacji świadczeń
wszystko. Ustawodawca wprowa- zł. Po przemnożeniu przez wskaź- w ZUS znajdą Państwo na stronie
dził w tym roku także dodatkowy nik
waloryzacji
otrzymujemy www.zus.pl oraz w każdej placówprzepis, który gwarantuje tzw. 1305,72 zł. Wyliczona podwyżka ce zakładu.
minimalną kwotę waloryzacji. jest niższa niż 10 złotych, dlatego
Jeżeli więc w wyniku pomnożenia też nasza emerytura wzrośnie nie

FORMULARZE ZUS JUŻ NIE STRASZĄ
Zakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych pism
kierowanych do klientów. Mniej stron i rubryk będą miały także
zusowskie formularze.
ZUS przeanalizował jakość języka Zmiany można zauważyć w konużywanego w kontaktach z klienta- strukcji zusowskich formularzy.
mi. We współpracy z ekspertami Podzielono je na czytelne sekcje,
z Pracowni Prostej Polszczyzny zmniejszono liczbę stron, zredukoUniwersytetu Wrocławskiego opra- wano ilość wymaganych danych,
cował uniwersalne zasady komuni- dodano prostą instrukcję wypełniakacji, do których stosować się będą nia formularzy – informuje Małgowszyscy pracownicy.
rzata Łyszczarz-Bukała rzecznik
Akcja „Prosto z ZUS” powstała re gi onal n y ZUS P odkarpa z myślą o klientach. Jej realizacja ci a. – P rz ykł adowo, z am i ast
wymaga dużego nakładu pracy, – „umożliwienie ubezpieczonemu
ponieważ przełożenie ustawowych możliwości sprawdzenia prawidło- w palcówkach ZUS na całym
zwrotów na przystępny język, bez wości zapisów na jego koncie i w Podkarpaciu.
utraty pierwotnego sensu jest nie- razie stwierdzenia nieprawidłowozwykle trudne i wymaga specjali- ści podjęcie interwencji w sprawie
Małgorzata Łyszczarz - Bukała
stycznej wiedzy.
skorygowania błędnych danych”
Rzecznik Regionalny ZUS
Zgodnie z nowymi zasadami pisma będzie – „możesz sprawdzić swoje
Województwa Podkarpackiego
nie mogą zawierać skomplikowa- konto, a jeśli stwierdzisz, że coś się
tel. 17 867 52 20
nych określeń, zdania powinny być nie zgadza, zgłoś to do ZUS, który
tel. kom. 502 009 745
krótkie i proste, a przepisy przed- poprawi błędne dane”.
stawione w sposób zrozumiały, Na razie efekt prac mogą ocenić
najlepiej „własnymi słowami”. Na klienci ZUS w Jaśle, Toruniu oraz
bazie 60 dotychczasowych wnio- w II Oddziale w Warszawie. Najsków ZUS utworzył 40 nowych, co prawdopodobniej w kwietniu takie
ułatwi klientom właściwy wybór.
formularze pojawią się także
28
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INFORMACJE Z KRUS
WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Wszystkie dzieci do lat 16 pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub
opiekunami, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym
zakresie, zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje od 14
października 2016 r. do 13 paź-

dziernika 2017r.
Przedmiotem ubezpieczenia
są następstwa nieszczęśliwych
wypadków doznanych przez
dzieci, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Wykonawcą ubezpieczenia jest
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo- Hestia S.A. z siedzibą
w Sopocie.

Szczegółowe informacje dotyczące
ww. ubezpieczenia zostały zamieszczone na stronie internetowej
KRUS: www.krus.gov.pl , Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
S poł ecz nego R ol ni k ów:
www.fsusr. gov. pl .
Ponadto są dostępne pod nr telefonu 22 745 13 40 - w godzinach
9.00-17.00, jak również w Placówkach Terenowych KRUS.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2017 ROKU
Placówka Terenowa KRUS w Przeworsku uprzejmie
informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych organizuje w okresie
letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których
przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów)
jest ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy lub na
wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej
rok. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/
opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne w placówkach terenowych KRUS w Przeworsku oraz na
stronie internetowej www.krus.pl). Zgłoszenia
dziecka (wniosek) należy dokonać w najbliższej dla
miejsca zamieszkania rolnika jednostce organizacyjnej Kasy, tj. w Placówce Terenowej KRUS
w Przeworsku w terminie do 05.05.2017r., po
uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie
dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa
lekarskiego KRU i zatwierdzeniu skierowania w Centrali Kasy. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy
rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których
rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz
pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Dzieci z terenu działania naszej Placówki z wadami

postawy i chorobami układu ruchu będą kier owane
na rehabilitację do Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Horyńcu Zdroju, a z chorobami układu oddechowego do Centr um Rehabilitacji Rolników
KRUS w Iwoniczu Zdroju.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają
dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę
lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program
rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Więcej
informacji można uzyskać w PT KRUS w Przeworsku.
nr tel. 16 6488132 (Jolanta Szylar, Bożena Klepacz).

Anna Świderska-Ciupa, Kierownik
PT KRUS w Przeworsku

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA
Zwracamy się z apelem do właścicieli nieruchomości o systematyczne podcinanie gałęzi drzew rosnących
przy drogach publicznych. Wskazać można wiele przypadków, w których zwisające gałęzie drzew utrudniają
przejazd lub zasłaniają lampy oświetlenia ulicznego.
Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy gałęzie uniemożliwiają lub utrudniają przejazd pojazdom służb
ratunkowych. Dla własnego bezpieczeństwa, zadbajmy
o właściwe podcięcie gałęzi drzew na terenie swojej
nieruchomości, aby zminimalizować utrudnienia z tym
związane.
Tomasz Penkal
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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INFORMACJE Z PODR
RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Istnieje możliwość otrzymania pomocy w ramach
poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.
Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw
WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, któr y m.in.:
jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
- gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej
1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
- o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;
prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny
rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności
gospodarczej;
przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji
w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż
równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:
I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej
niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w
terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej
niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później
niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie
jednemu z nich, co do któr ego współmałżonek wyr aził
pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne
czy odrębne gospodarstwa rolne.
PRZEZNACZENIE POMOCY:
Premia przyznawana jest na operację:
obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie
produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie
rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu
wielkości ekonomicznej gospodarstwa
- do co najmniej 10 tys. euro,
- co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej
produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w
gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwa30
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łe muszą stanowić wartość równą co najmniej
80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń oraz wyposażenia;
W przypadku inwestycji
budowlanej, może być
uwzględniona wyłącznie
inwestycja, która będzie
położona na gruntach
stanowiących własność
wnioskodawcy lub beneficjenta, lub któr a stanowi pr zedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych
środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
 prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji
rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb
akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla
kotów rasowych).
KOLEJNOŚĆ PRZYZNAWANIA POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących
kryteriów wyboru:
a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
powyżej 20 tys. euro - 5 punktów,
16 tys. - 20 tys. euro - 3 punkty,
12 tys. - 16 tys. euro - 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do
5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40
lat - 3 punkty.
Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał
minimum 10 punktów.
DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta,
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub
księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów - o ile warunek ten
nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu
pomocy;
złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
Opracował na podst.mat. ARiMR
Zbigniew Gliniak

ZADBAJMY O PORZĄDEK
Szanowni mieszkańcy, rozpoczął się sezon

wiosenny, dlatego jak co roku zwracamy się
z prośbą o oczyszczenie chodników znajdujących się przy nieruchomości z zanieczyszczeń
powstałych w trakcie zimy. Zalegający piasek
oraz inne nieczystości wpływają negatywnie na
stan techniczny, ale przede wszystkim na estetykę otoczenia. Obowiązek uprzątnięcia chodnika wynika, m.in. z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza.
Uporządkowany chodnik to wizytówka całej
miejscowości, ale także właściciela nieruchomości, przy którym się znajduje. Utrzymanie
czystości nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Potrzeba wyłącznie dobrych chęci, poczucia
estetyki oraz wspólnej odpowiedzialności za
wizerunek miejscowości, w której mieszkamy.

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu

31
19

ZŁOTE GODY

Uroczystość Złotych Godów w naszej gminie odbyła się 17 lutego br. w Zespole Szkół w Tryńczy.
Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się z okazji 50-ciu lat wspólnego pożycia małżeńskiego.

Te wspólne 50 lat to wyraz wierności i miłości
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, za wychowanie
dzieci. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta
RP medalami.
Aktu dekoracji dokonał wójt gminy Ryszard
Jędruch w towarzystwie zastępcy Zofii Nowak, sekretarz Magdaleny Rachfał oraz zastępcy kierownika
USC Ryszarda Matyi. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia. Po części oficjalnej Dostojni
Jubilaci zostali zaproszeni przez wójta na wspólny
poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

Całą uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu
Szkól w Tryńczy oraz zespołu instrumentalno –
wokalnego H&Z.
W tym roku Złote Gody obchodzili:
1. Weronika i Stanisław Gwóźdź
2. Stanisława i Bronisław Wasilewscy
3. Zofia i Józef Konieczny
4. Stanisława i Tadeusz Konieczny
5. Aniela i Władysław Kulpa
6. Czesława i Zdzisław Ryba
7. Barbara i Jan Stęchły
Wszystkim Jubilatom składamy serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi życia
oraz życzymy następnych pięknych jubileuszy w jak
najlepszym zdrowiu.
Ryszard Matyja

TRANSKRYPCJA
Transkrypcja czyli inaczej przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Wyjazdy za granicę skutkują wielokrotnie tym, iż
tak istotne wydarzenia życiowe, jak ślub czy narodziny dziecka a także zgony mają miejsce za granicą
i stwierdzone zostają zagranicznym dokumentem stanu
cywilnego. Niestety nie ma to automatycznego przełożenia na treść księgi aktów stanu cywilnego w Polsce.
Oznacza to, że dopóki nie zgłosimy takiego faktu
w Urzędzie nasze dane w tym zakresie nie ulegną
zmianie. Okoliczność posiadania aktualnych polskich
aktów stanu cywilnego staje się szczególnie potrzebna
obywatelowi polskiemu, kiedy chce dokonać czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się
o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru
PESEL.
50
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Wnioskodawca może udać się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju i dokonać
transkrypcji. Potrzebny jest oryginał zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego i jego urzędowe tłumaczenie. Opłata skarbowa w tym przypadku wynosi
50 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu
czynności.
Liczba transkrypcji dokonanych w USC w Tryńczy

w latach 2012-2016.

Rok
Liczba transkrypcji
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony

2012
18
14
4
0

2013
15
13
1
1

2014
17
15
1
1

2015
19
15
3
1

2016
35
28
5
2

Ryszard Matyja

TRYNIECKA KOPERTA ŻYCIA
Szanowni Mieszkańcy,
z inicjatywy Wójta Gminy Tryńcza przystąpiliśmy do
akcji „Koperta Życia”, która skierowana jest do osób
chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych
mieszkających na terenie naszej gminy. „Koperta
Życia” to koperta zawierająca formularz z najważniejszymi informacjami na temat stanu zdrowia, opisem
chorób, listą przyjmowanych leków, alergii oraz kontaktem do najbliższych członków rodziny, którą należy
przechowywać w lodówce. Jej celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie wykonywania
czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły
ratownictwa medycznego. Stanowi nieocenioną pomoc
w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.
W ramach akcji przygotowaliśmy zestaw zawierający formularz wraz z kopertą, broszurę informacyjną
o akcji oraz naklejkę na lodówkę, w której koperta będzie przechowywana. Zestawy będzie można odebrać
nieodpłatnie w wyznaczonych miejscach.
Dla kogo?
„Koperty Życia” dedykowane są szczególnie osobom
starszym, osobom mieszkającym samotnie oraz niepełnosprawnym mieszkającym na
terenie naszej gminy.
Jak
wygląda
„Koperta
życia”?
Jest to zestaw zawierający plastikową zamykaną na zatrzask
kopertę oznaczoną specjalną
naklejką, kartę informacyjną
(ankietę) którą należy uzupełnić o podstawowe informacje
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, broszurę informacyjną na temat akcji oraz
naklejki, którą należy przykleić na drzwiach lodówki informującej o obecności koperty
życia wewnątrz (można ją także przechowywać w innym,
łatwo dostępnym miejscu, np.
kuchennej szafce, jeśli miejsce
to również zostało oznaczone
specjalną naklejką).
Dlaczego lodówka?
Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości
naszych domów i łatwym do
zlokalizowania. Oznakowanie

jej naklejką z informacją o akcji będzie widoczne dla
zespołu ratownictwa medycznego.
Co znajduje się w formularzu?
W formularzu znajdują się pytania dotyczące stanu
zdrowia, przebytych chorób, alergii, zażywanych
lekarstw oraz kontaktu do bliskich osób. Ankieta
powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej
zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.
Po co „Koperta Życia?”
W sytuacji zagrożenia stanu zdrowia o ludzkim życiu
często decydują minuty. Ratownikom medycznym
przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym
brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach, które mogą mieć kluczowe znaczenie podczas akcji ratowania życia lub
leczenia. Pozwala to służbom medycznym w szybki
sposób zapoznać się ze stanem zdrowia chorego i niezwłocznie podjąć działania ratujące życie. Informacje
zawarte w kopercie znalezione przez ratownika
wezwanego do domu chorego w stanie zagrożenia życia, gdy właściciel koperty nie będzie w stanie samodzielnie udzielić informacji na temat swojego stanu
zdrowia stanowią nieocenioną pomoc. Ratownicy medyczni podkreślają, że informacje zawarte w „Kopertach
Życia” wielokrotnie pomogły w szybkim i skutecznym
podjęciu odpowiednich działań
ratujących ludzkie życie.
Gdzie odebrać „Kopertę
Życia”?
W Urzędzie Gminy Tryńcza
- Biuro Obsługi Klienta lub
u sołtysów wsi
„Tryniecka Koperta Życia” może uratować życie
lub zdrowie, dlatego zwracamy się z prośbą do
mieszkańców o pomoc
w rozpropagowaniu akcji
i przekazanie kopert osobom, którym może okazać
się pomocna.
Zapraszamy do udziału
w akcji!
Magdalena Rachfał

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
Kwalifikacja wojskowa
ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi
oraz ochotników do pełnienia służby wojskowej,
które ukończyły 18 rok
życia.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni
w 1998 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1993–
1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja osób
z gminy Tryńcza została przeprowadzona 23 i 24 lutego br. w budynku Niepublicznego ZOZ „A-W-MED”
w Przeworsku. Stawiło się 51 mężczyzn z rocznika
1998 i 2 z rocznika 1993-1997.
Ryszard Matyja
www.tryncza.eu
51
www.tryncza.eu
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POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
ki na staże bez zatrudnienia ze wskazaniem dla jednostek podległych, tj. CUW, TCK, GBP i GOPS.
W miarę dostępności środków podejmować będziemy starania o organizację kolejnych miejsc pracy dla
osób bezrobotnych, z różnych grup wiekowych.
W br. nie korzystamy z form prac społecznieużytecznych, ponieważ dostępne środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia osób po
stażu, pracach interwencyjnych i robotach publicznych.
W celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych uczestSpotkanie w ramach programu „Kwalifikacje szansą na
niczymy w projekcie pn. „Kwalifikacje szansą na
zatrudnienie”
zatrudnienie”. Jest to projekt skierowany do osób
Podobnie, jak w ubiegłych latach, również w bieżą- posiadających status osoby bezrobotnej mieszkającej
cym roku skorzystamy z różnych form i programów na terenie województwa podkarpackiego, powyżej
aktywizacji osób bezrobotnych oferowanych przez 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, prowadząPowiatowy Urząd Pracy w Przeworsku. Będą to 6 – cych indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha rolmiesięczne staże z zatrudnieniem 3 – miesięcznym, ników i członków ich rodzin, dla osób powyżej 50
prace interwencyjne i roboty publiczne. Ze względu na roku życia i osób niepełnosprawnych z ter enu
ograniczone środki będziemy w szczególności korzy- naszej gminy.
W ramach projektu realizowane są szkolenia zawostać z form niewymagających zatrudnienia. W chwili
obecnej 4 osoby odbywają 6 – miesięczny staż, 1 oso- dowe, szkolenia miękkie, doradztwo zawodowe, poba została zatrudniona w ramach prac interwencyj- średnictwo pracy oraz 5-miesięczne staże. Do projektu
nych, 3 osoby podjęły prace w ramach robót publicz- zgłosiło się czterdziestu pięciu mieszkańców gminy.
nych, w jednostkach podległych, na stanowisku praKrystyna Penkal
cownika fizycznego. Wystąpiliśmy o dodatkowe środ-

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TRYŃCZA

1 stycznia br. działalność rozpoczęło Centrum
Usług Wspólnych Gminy Tryńcza. Utworzenie Centrum związane jest z obowiązkową centralizacją rozliczeń podatku VAT, która obowiązuje od 1 stycznia
2017 r. Oznacza to, że Gmina Tryńcza jest jedynym
płatnikiem VAT. Powołanie CUW dla 8 jednostek to
szansa na usprawnienie realizacji zadań z zakresu
finansów, księgowości, płac i administracji. Centrum
zapewnia jednostkom wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Zajmuję się prowadzeniem rachunkowości, sprawami płacowymi, sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej w zakresie
operacji finansowych jednostek obsługiwanych, prowadzeniem rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS
i innymi instytucjami. Centralizacja obsługi księgowo22
16
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finansowej oraz kadr i płac przyniesie szereg korzyści
zarówno dyrektorom jednostek, jak i pracownikom
tworzącym Centrum. Powstanie Centrum umożliwi
ujednolicone procedur, reorganizację działającego systemu oraz wdrożenie nowego modelu, który
ma na celu:
Oszczędności finansowe – centralizacja i standaryzacja procesów, do tego wspólne rozwiązania informatyczne dla wielu instytucji pozwolą wypracować najkorzystniejsze rozwiązania i realne oszczędności.
Niższe ceny dzięki wspólnym zakupom - wspólne
zakupy dla kilku odbiorców, np. usług telekomunikacyjnych czy energii, środków czystości pozwolą na
uzyskiwanie niższych cen i oszczędności.
Obniżenie kosztów informatycznych - standar yzacja i centralizacja procesów pozwoli na oszczędności
podczas zakupu sprzętów i systemów oraz lepsze
wykorzystanie sprzętu oraz infrastruktury IT
Podniesienie jakości usług i większa dostępność wspólna księgowość ustala standard obsługi dla wielu
podległych instytucji. Nie tylko podniesie to jakość
obsługi jednostek, ale także ułatwi dostęp do informacji,
Skupienie jednostek na działalności podstawowej
- centralizacja procesów pozwoli na większą kontrole
i ograniczenie nieprawidłowości w działalności poszczególnych jednostek. To z kolei jest szansą na skupienie się na głównej działalności i rozwoju.
Centrum Usług Wspólnych mieści się w budynku
Urzędu Gminy Tryńcza, pokoje nr 3 i 4 (parter).
Przemysław Górski

INFORMACJE Z PUP w Przeworsku
Według stanu na dzień 21 marca br. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Przeworsku zarejestrowanych było
5 268 osób, w tym 2 786 kobiet. Do zasiłku uprawnionych było 675 osób, w tym 308 kobiet.
Stopa bezrobocia w powiecie, liczona jako wskaźnik
procentowy liczby bezrobotnych do osób czynnych
zawodowo (według GUS) na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku wynosi na koniec
stycznia 16,3 %, w kraju – 8,6%, w województwie
11,9%.
Tabela 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych
zamieszkałych
na
terenie
Gminy
Tryńcza
Liczba bezrobotnych
z prawem do
Gmina Tryńcza
zasiłku
w tym
ogółem
kobiety
w tym
ogółem
kobiety
Styczeń stan na
676
371
105
43
31.01.2017
Luty stan na
670
358
105
42
28.02.2017
Marzec stan na
670
361
109
46
21.03.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizując
działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, stosuje różnorodne instrumenty rynku pracy przewidziane
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W okresie od stycznia do 21 marca br. aktywizowano zarejestrowane osoby bezrobotne z terenu Gminy
Tryńcza w ramach poszczególnych form.
Tabela 2 Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkałych na
terenie Gminy Tryńcza (stan za okres 01.01.2017 – 21.03.2017)
Instrumenty rynku pracy
prace interwencyjne
staż
szkolenia
roboty publiczne
bon na zasiedlenie
doposażenie stanowiska pracy
zwrot części kosztów poniesionych na
wynagrodzenie skierowanego bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach art. 150 f

Liczba osób
bezrobotnych
ogółem
w tym
kobiety
5
2
35
23
1
0
12
4
1
0
1
0
5

5

Łącznie skierowano w ramach aktywnych form
60 osób bezrobotnych
Do dnia 21 marca br., 10 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza złożyło wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski te oczekują na
rozpatrzenie. O przyznanie środków w ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego ubiega się 1 pracodawca z terenu Gminy Tryńcza.
Od początku roku z ewidencji, z powodu
podjęcia pracy wyłączono 94 osoby, w tym
40 kobiet, natomiast z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy 28 osób, w tym

URZĄD PRACY

9 kobiet. Z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu
bezrobotnego wyłączono: 19 osób, tym 12 kobiet.
Tabela 3 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku
pracy zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza
(wg stanu na 21.03.2017r.)
Liczba bezrobotnych
Osoby będące w szczególnej syw tym
tuacji na rynku pracy
ogółem
kobiety
224
127
do 30 roku życia,
w tym do 25 roku życia
119
63
długotrwale bezrobotni
396
241
w wieku powyżej 50 lat
136
45
osoby posiadające co najmniej
144
104
jedno dziecko do 6 roku życia
osoby posiadające co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do
2
0
18 roku życia
bezrobotni niepełnosprawni
17
11

Ponadto, Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku w ramach pośrednictwa pracy udzielają
pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom
pomocy w pozyskaniu pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Pozostałe działania
w ramach pośrednictwa pracy, takie jak: pozyskiwanie
i upowszechnianie ofert pracy, inicjowanie spotkań
bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
służyć mają jak najlepszej i najszybszej realizacji zadania, jakim jest podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Osoby te mogą także skorzystać w tut. Urzędzie z pomocy w rozpoznaniu trudności w poszukiwaniu pracy, wyborze odpowiedniego
kierunku szkolenia, określeniu zainteresowań i umiejętności, zaplanowaniu działań w celu podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, rozwiązania problemu zawodowego dotyczącego m. in. wyboru lub zmiany zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia, uzupełnienia
lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru formy
pomocy określonej w ustawie (…)
Wszelkich porad w tym zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku przy
ul. Lwowskiej 16 ( II piętro).
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
wszystkim Mieszkańcom Gminy Tryńcza
życzenia zdrowia, pogody w sercu i radości ducha
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole,
smacznego święconego jajka
oraz wiele szczęścia na co dzień
składa
Dyrekcja oraz Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku
POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEWORSKU
ul. Jagiellońska 10,
35-200 Przeworsk
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

tel.(16) 648 - 84 - 28
fax.(16) 648- 83 - 76
przeworsk.praca.gov.pl

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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ROZWÓJ LOKALNY DZIĘKI LGD
janie działalności
gospodarczej.
Wśród przedsięwzięć LSR na lata
2014-2020 planowane są działania,
którymi mogą być
potencjalne jednostki samorządu terytorialnego. Na przełomie czerwca
i lipca 2017 r. zostaną ogłoszone
nabory wniosków na wsparcie dla gmin w zakresie: poprawa
infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej,
budowa lub rozbudowa placów
zabaw, działania aktywizujące środowiska lokalne, promocja obszaru
objętego LSR w tym wspólna
promocja produktów i usług lokalnych (projekt grantowy).
W ramach LSR w miesiącu październiku i listopadzie 2016 r. na
terenie trzech gmin należących do
LGD ,,Kraina Sanu”, tj. gmina
Adamówka, Jarosław i Tryńcza
odbyły się edukacyjne imprezy plenerowe promujące ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną: ,,Nabycie świadomości
na temat przeciwdziałania zmian
klimatu, ochrony środowiska, innowacyjności”. Kolejne 3 imprezy na
terenie trzech pozostałych gmin, tj.
gmina Kuryłówka, Sieniawa i Wią-

zownica zaplanowano na 2019 rok.
W latach 2017 – 2018 Stowarzyszenie będzie realizowało dwa projekty współpracy, tj. projekt krajowy i projekt międzynarodowy. Projekt krajowy realizowany będzie
w partnerstwie trzech Lokalnych
Grup Działania. Głównym celem
projektu będzie „Podniesienie
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru trzech partnerskich
LGD oraz zwiększenie aktywności
i integracji społecznej różnych grup
odbiorców, w różnych przedziałach
wiekowych, poprzez utworzenie
siłowni na świeżym powietrzu”.
Projekt międzynarodowy planowany jest do realizacji ze słowackim partnerem, którym będzie
Spišský hrad – Podbranisko
Záujmové združenia právnických
osôb. Głównym celem pr ojektu
będzie:
„Promocja
obszaru
i produktów lokalnych partnerskich
Lokalnych Grup Działania”.
Realizowane
przedsięwzięcia
w ramach LSR służą rozwojowi
społeczności lokalnej, co przyniesie
trwałe i widoczne zmiany w jej
funkcjonowaniu. Realizacja LSR
umożliwi zmniejszenie bezrobocia
i wykluczenia społecznego oraz
zakłada jak największy udział społeczności lokalnych w tworzeniu
warunków do rozwoju lokalnego.

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” –
Lokalna Grupa Działania realizuje
zadania zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność. Środki na realizację
działań w głównej mierze opierają
się na funduszach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 oraz środkach stanowiących wkład własny podmiotów
ubiegających się o wsparcie.
Budżet LGD opiera się głównie
na zaplanowanych przedsięwzięciach, prowadzących do uzyskania
rezultatów wskazujących osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych LSR ,,Krainy Sanu”.
W ramach wdrażania LSR realizowane są działania polegające
na utworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz na rozwoju istniejąAgnieszka Lasek
cych już przedsiębiorstw, co przyczynia się do tworzenia i doposażenia miejsc pracy.
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
W związku z tym
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Rok naboru Półrocze
Zakres tematyczny
Wysokość limitu
Lokalna Grupa DziaPoprawa infrastruktury turystycznej, sportowo –
1 105 000 zł
łania w terminie
rekreacyjnej,
kulturalnej
od 30.12.2016 r.
do 19.01.2017 r.
Budowa lub rozbudowa placów zabaw
100 000 zł
przeprowadziło dwa
Działania aktywizujące środowiska lokalne
45 000 zł
nabory
wniosków
I
Promocja obszaru objętego LSR w tym wspólna pro150 000 zł
w ramach poddziała2017
mocja produktów i usług lokalnych (projekt grantowy)
nia 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
700 000 zł
w ramach strategii
Rozwinięcie działalności gospodarczej
600 000 zł
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo –
1 105 000 zł
2019
I
społeczność” objęterekreacyjnej, kulturalnej
go Programem RozII
Działania aktywizacyjne środowisko lokalne
45 000 zł
woju Obszarów Wiej2020
I
Promocja obszaru objętego LSR w tym wspólna pro150 000 zł
skich na lata 2014mocja produktów i usług lokalnych (projekt grantowy)
2020 w zakresie podejmowanie i rozwiRAZEM
4 000 000 zł
24
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NOWA SIEĆ SZKÓŁ
28 marca br. podczas sesji zwyczajnej Rada
Gminy Tryńcza podjęła uchwałę dotycząca nowej sieci
szkół, która wejdzie w życie z dniem 1 września
2017 r. Zmiana regulacji dotyczących dotychczasowej
sieci szkół wynika z obowiązku nałożonego na samorządy przez przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe. Zgodnie z postanowieniami uchwały, od
1 września 2017 r. na terenie Gminy Tryńcza będą
funkcjonować cztery samodzielne ośmioklasowe szkoły podstawowe w Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy,
Gorzycach i Ubieszynie, a także ośmioklasowa szkoła
podstawowa w ramach Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Jagielle. Dotychczasowe klasy gimnazjalne zostaną natomiast włączone
do szkół podstawowych. Najistotniejsze konsekwencje
wprowadzonych regulacji będą zatem następujące:
- uczniowie aktualnej klasy szóstej szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. będą kontynuować naukę
w klasie siódmej szkoły podstawowej, a od 1 września 2018 r. w klasie ósmej,

- uczniowie aktualnych drugich klas gimnazjów
w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę
w trzecich klasach gimnazjalnych (funkcjonujących
od 1 września 2017 r. w ramach szkół podstawowych
w Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy i Gorzycach) a po
zakończeniu edukacji otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum,
- uczniowie aktualnych pierwszych klas gimnazjów
w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę
w drugich klasach gimnazjalnych, a w roku 2018/2019
w trzecich klasach gimnazjalnych (funkcjonujących od
1 września 2017 r. w ramach szkół podstawowych
w Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy i Gorzycach) a po
zakończeniu edukacji otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum,
- z dniem 31 sierpnia 2019 r. klasy gimnazjalne
zostaną wygaszone i od 1 września 2019 r. na terenie
Gminy Tryńcza będą funkcjonowały wyłącznie ośmioklasowe szkoły podstawowe.
Magdalena Kubis

UMIEM PŁYWAĆ

112 uczniów klas I-III szkół podstawowych z gminy Tryńcza od lutego bierze udział
w projekcie pn. „Umiem pływać”. Realizacja
projektu powszechnej nauki pływania, to
przede wszystkim możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również
możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego
uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki
oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia
zdrowego i aktywnego stylu życia. Zajęcia
odbywają się na krytej pływalni MOSiR
w Leżajsku i potrwają do końca kwietnia.
Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości 15 tys. zł,
uczniowie mają zapewniony transport, opiekę
instruktora podczas zajęć, nie ponosząc
żadnych opłat.
Magdalena Kubis

www.tryncza.eu
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

7 lutego br. w Zespole Szkół w Gniewczynie
Łańcuckiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji
ds. Oświaty, Kultury i Sportu. Po omówieniu najistotniejszych zagadnień związanych z reformą oświaty
oraz wysłuchaniu informacji dyrektorów szkół o wynikach nauczania za pierwsze półrocze, członkowie
Komisji udali się na uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów.
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Teofil
Jakubiec oraz dyrektorzy poszczególnych szkół wręczyli stypendystom nagrody pieniężne oraz drobne
upominki. Uczniowie oraz zaproszeni goście mogli
również podziwiać pokaz tańców w wykonaniu zespo-

łu Twist działającego przy ZS w Gniewczynie Łańcuckiej.
Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017
wręczono 92 stypendia o łącznej wartości 8 750,00 zł,
w tym:
- 40 dla uczniów ZS w Gniewczynie Łańcuckiej
(szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 21)
- 28 dla uczniów ZS w Gorzycach (szkoła podstawowa
– 18, gimnazjum – 10)
- 18 dla uczniów ZS w Tryńczy (szkoła podstawowa –
9, gimnazjum – 9)
- 4 dla uczniów z ZSPiPS w Jagielle
- 2 dla uczniów z PSP w Ubieszynie
Magdalena Kubis

NA WŁASNE KONTO

16 stycznia br. 15–stu uczniów gimnazjum
z Tryńczy rozpoczęło zajęcia w szkole w ramach projektu ekonomicznego „Na Własne Konto”, którego
pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu uczniowie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach
z przedsiębiorczości i ekonomii. W ten
sposób poszerzają swoją wiedzę ekonomiczną, kształtują podstawy przedsiębiorczości, nabywają umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki
zawodowej. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę
i gry edukacyjne, uczestnicy poznali
podstawowe pojęcia i narzędzia ekono12
26

MIĘDZY
SANEM
A WISŁOKIEM
2016
ECHA ZNAD
SANU
I WISŁOKA 2017

miczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start
w dorosłe życie. W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli również w praktycznych warsztatach w firmie Sanitex w Tryńczy oraz w wyjeździe
do Banku Pekao
S.A. w Przeworsku. Podczas II
semestru uczniowie wykorzystują
zdobytą wiedzę
w praktyce przygotowując pracę
konkursową.
Barbara Czeszyk
www.tryncza.eu
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Działalność artystyczna
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ROZWIJAMY TALENTY I PASJE
To, jak ważne jest rozwijanie
swoich pasji i talentów nie podlega dyskusji, dlatego też we
wszystkich szkołach na terenie
gminy Tryńcza prowadzone są
zajęcia artystyczne mające na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego rozwoju.
W Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej funkcjonuje
Zespół Tańca Towarzyskiego
„Twist”, który istnieje od 2010 r.
Obecnie zespół liczy blisko 40
tancerzy podzielonych ze względu na wiek oraz staż taneczny na
dwie grupy. Do największych
sukcesów Zespołu Twist należą,
m.in. I miejsce na I Powiatowym
Konkursie Tańca w Gniewczynie
Łańcuckiej oraz wyróżnienie
podczas III Podkarpackiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
„Złoty Gryf 2016” w Dębicy
w 2016 r. Zespół Szkół z Gniewczyny słynie również z wyjątkowych występów teatralnych
angażujących dużą część społeczności szkolnej.
W szkołach z dużą intensywnością wspierane są również talenty muzyczne. Efektem dodatkowych zajęć było powstanie w ZS
w Tryńczy szk oln ego ch óru ,,Cantus”, kapeli ludowej „Bis”
oraz szkolnego zespołu wokalno –
artystycznego ,,Etiuda”. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się
szkolne koło teatralno – kabaretowe
„Kameleon”, w skład którego
wchodzą zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Najmłodsi podopieczni realizują
swoje pasje w grupach „Śpiewam
i tańczę” oraz „Roztańczone nutki”.
Swoista kuźnią talentów od
wielu lat pozostaje Zespół Szkół
w Gorzycach. Uczniowie odnoszą
liczne sukcesy, m.in. w tańcu,
przedstawieniach teatralnych, występach solistów i scholii, konkursach plastycznych i rękodzieła artystycznego. Każdego roku koło teatralne przygotowuje jasełka i misterium wielkopostne. Imprezy i uroczystości szkolne trudno sobie wyobrazić bez występów solistek
i chóru. Soliści zajmują wysokie
28
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lokaty podczas regionalnych przeglądów piosenek. Także tancerki
zajmują wysokie lokaty w tańcu
towarzyskim rywalizując bez kompleksów z profesjonalnymi szkołami tańca. Wiele sukcesów artystycznych, szczególnie zaś w zakresie rękodzieła mają uczniowie
działający w kole artystycznotechnicznym prowadzonym przez
Katarzynę Maziarz. Spod rąk
uczniów wychodzą piękne, artystyczne wytwory, które jakże
często doceniane są w konkursach
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie pr ężnie działa
Koło plastyczne. Uczniowie przygotowywali prace konkursowe, które uzyskały, m.in. wyróżnienie
w XVII Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Świąteczna kartka
bożonarodzeniowa”, wykonywali
też kartki świąteczne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników

szkoły oraz osób samotnych.
W roku szkolnym 2016/2017 prace
uczniów zdominowały konkursy:
V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”, wojewódzki konkurs „Współcześni
rycerze św. Floriana”, powiatowy
konkurs z okazji Dnia Ziemi, ogólnopolski konkurs KRUS „Bezpiecznie
na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.
Od czterech lat w Zespole Szkoły
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle d z i a ł a
sz kol n y
z espół
t anecz n y
"Dzwoneczki". Zespól uświetnia
akademie szkolne, występuje również na uroczystościach środowiskowy (Jagiellańskie powitanie
lata, Dzień Seniora). Bierze również udział w różnorakich konkursach i przeglądach zespołów
tanecznych organizowanych przez
szkoły z terenu gminy i Trynieckie
Centrum Kultury.
Magdalena Kubis

GMINNE ZAWODY SPORTOWE

W trakcie ferii zimowych
w styczniu 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole
Szkół w Tryńczy zorganizowane
zostały Feryjne Turnieje Halowej
Piłki Nożnej. W rozgrywkach
rywalizowali ze sobą zarówno
przedstawiciele szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Podczas
pierwszego dnia zmagań najmłodszych uczestników, pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele gospodarzy, na drugim miejscu uplasowali
się uczniowie z Gorzyc, najniższy
stopień podium zajęli natomiast
dzieci Ubieszyna. Miejsce czwarte
należało do uczniów z Jagiełły.
Królem strzelców został Szymon
Bury z ZS w Tryńczy, miano najlepszego bramkarza zyskał natomiast Kacper Capłap z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej.
Podczas drugiego dnia zmagań

rywalizowali ze sobą uczniowie
gimnazjów. Rywalizacja odbywała
się w dwóch grupach tj. uczniów
klas I oraz łączonej grupie klas II
i III. Zawody odbyły się w miłej
atmosferze a rywalizacja przebiegła
w systemie „każdy z każdym”.
Istotnym elementem rywalizacji
był fakt, iż wszystkie mecze podczas turnieju sędziował profesjonalny arbiter – pan Krzysztof
Nazarko. W rywalizacji klas I najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum w Gorzycach, kolejne miejsca zostały zajęte odpowiednio
przez Gimnazjum w Gniewczynie
Łańcuckiej i Gimnazjum w Tryńczy. Królem strzelców został
Adrian Majcher z Gimnazjum
w Gorzycach, a najlepszym bramkarzem – Michał Czyrny z Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej.
Ostatnią z rywalizujących grup

byli uczniowie połączonych II i III
klas gimnazjów. Podobnie, jak i w
zmaganiach młodszych kolegów,
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Gimnazjum w Gorzycach,
II miejsce zajęci uczniowie z Gimnazjum w Tryńczy a trzecie z Gniewczyny Łańcuckiej. Królem strzelców został Marcin Słysz z Gimnazjum w Gorzycach a najlepszym
bramkarzem
Dawid
Wielgos
z Gimnazjum w Tryńczy.
W lutym w Gorzycach odbył
się natomiast Gminny Turniej
w piłce siatkowej gimnazjalistów.
Turniej został rozegrany w dwóch
kategoriach – dziewcząt oraz
chłopców. W obu przypadkach
bezkonkurencyjni
okazali
się
przedstawiciele gospodarzy, którzy
po zaciętej rywalizacji pokonali
drużyny reprezentujące Zespół
Szkół w Tryńczy.
Uczestnictwo w zawodach na
szczeblu gminnym to nie tylko
możliwość reprezentowania własnej szkoły i aktywnego spędzenia
czasu, ale przede wszystkim szansa
na integrację z uczniami z innych
miejscowości, a nawet na zawiązanie przyjaźni. Wraz z nadejściem
sprzyjającej pogody, gminne zawody zaplanowane na sezon wiosenny
zostaną przeniesione na boiska zewnętrzne dzięki, czemu uczestnictwo w rozgrywkach będzie stanowiło dla dzieci i młodzieży jeszcze
większą przyjemność.
Waldemar Szewczyk, Adam Kulpa

ZAPRASZAMY NA ORLIKI
Piękna słoneczna pogoda,, to
doskonały powód, by aktywnie spędzać czas wolny. W odpowiedzi na
związane z tym potrzeby, Lokalni
Animatorzy Sportu na każdym
z trzech Orlików w gminie przygotowali dla mieszkańców ofertę zajęć sportowych. Zapraszamy do odwiedzania Orlików osoby w dowolnym wieku. Animatorzy zadbają
o to, by czas spędzony na tych
obiektach był atrakcyjny i ciekawy.
Już w marcu rozpoczęły się regularne rozgrywki, m.in. w piłkę nożną
i tenisa. Szczegółowe harmonogramy zamieszczone są na tablicach
ogłoszeń przy każdym z obiektów.
Ze względu na zwiększającą
się liczbę zdarzeń o charakterze
chuligańskim, które miały miejsce

w okresie wiosennym br. podjęto
szereg działań mających na celu nie
tylko poprawę bezpieczeństwa na
Orlikach i przylegających do nich
placach zabaw, ale również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zniszczeń,
które nierzadko dokonywane były
celowo. Na większości obiektów
rozbudowano sieć monitoringu.
Dodatkowym
wsparciem
w przeciwdziałaniu takim
zdarzeniom będzie niezwłoczna reakcja mieszkańców
Konsekwencje niszczenia
tych obiektów, poza koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na naprawy
mogą być zdecydowanie bardziej poważne. Stwarzają one

przede wszystkim niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży, które
korzystają z tych obiektów.
W związku z powyższym prosimy Państwa o niezwłoczne reagowanie oraz zgłaszanie zauważonych
szkód animatorom, pracownikom
Urzędu Gminy w Tryńczy,
sołtysom lub radnym.
Magdalena Kubis

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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ZAGRALIŚMY DLA OLI

19 lutego br. rozegrany został
IV mecz charytatywny organizowany przez KS „Góral” Tryńcza pod
nazwą "Gramy dla Oli". Podczas
meczu zbieraliśmy pieniądze dla
7-miesięcznej Aleksandry Szpak
z Gniewczyny Łańcuckiej, którą
czeka operacja serca oraz długotrwała rehabilitacja. Mieszkańcy
gminy wykazali się wielkim sercem
– to dzięki Wam zebraliśmy kwotę
3 462,78 zł ! Jesteście wielcy! Zanim rozpoczął się mecz, prezes KS
„Góral” Robert Kurosz przywitał
wszystkich przybyłych gości oraz
przedstawił ideę spotkania. W przerwie meczu najmłodsza grupa

„Górala” U-12 i U-10 zaprezentowała swoje umiejętności sportowe.
Mecz „Górala”
przeciwko
zespołowi „Stali”
Mielec stał na
wysokim poziomie - oba zespoły przeprowadziły wiele ciekawych zagrań i akcji, nagradzanych
brawami
przez
rekordowo liczną
widownię. Mecz
zakończył się wynikiem 5-2 dla

drużyny gospodarzy.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę drużyny „Górala”
Tryńcza oraz „Stali” Mielec za
piękne widowisko sportowe oraz
włączenie się w szlachetną akcję
„Gramy dla Oli”. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za tak liczne przybycie i udział w meczu
charytatywnym. Po raz kolejny
pokazaliśmy, że mamy wielkie serca i że razem możemy osiągnąć
bardzo wiele. Dziękujemy!
Babcia Oli, która była obecna
na meczu, nie kryła wzruszenia
całym przedsięwzięciem. W imieniu rodziców dziewczynki i całej
rodziny serdecznie dziękowała
organizatorom tej akcji, jak również
wszystkim osobom, które wzięły
w niej udział.
Karolina Ziółkowska

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!
Wiosna to czas większej aktywności. W naszej gminie zauważyć
można coraz więcej pieszych,
rowerzystów czy też osób maszerujących z kijkami. Sport to zdrowie,
jednak nawet wtedy nie możemy
zapominać o naszym bezpieczeństwie. Pieszy czy też rowerzysta
powinien zadbać o to, by po
zmierzchu był widocznym dla kierowców. Każdy kto porusza się po
ciemnej drodze bez odblasków, jest
praktycznie niewidoczny. Kierowca
jest w stanie zauważyć taką osobę
dopiero z odległości 20-30 metrów.
Natomiast, gdy pieszy ma na sobie
elementy odblaskowe, można go
zauważyć już z ponad 150 metrów.
Takie dodatkowe metry pozwalają
30
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kierowcy zwolnić i bezpiecznie
ominąć pieszego.
Zgodnie z prawem każdy pieszy
poruszający się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak
elementu odblaskowego grozi mandat. Pamiętajmy jednak, że nawet
w terenie zabudowanym człowiek
ubrany w ciemny strój, poruszający
się wzdłuż drogi lub przechodzący
przez jezdnię, jeśli nie posiada
odblasków jest bardzo słabo
widoczny dla kierowców.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do
ubrania, opaski, kamizelki lub smycze. Ważne jest, aby umieszczone

były na wysokości kolan, dłoni,
w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców, wtedy będziemy mieli
pewność, że jesteśmy dobrze
widoczni dla innych uczestników
ruchu drogowego.
Pragniemy wyczulić rodziców,
by wyposażyli dzieci w odblaski.
Takie elementy niewiele kosztują,
a naprawdę poprawiają widoczność
minimalizując ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia.

GOPS
ŚNIADANIE WIELKANOCNE W GMINIE TRYŃCZA

W okresie przedświątecznym
w Wiejskich Domach Kultury
w Ubieszynie i Gniewczynie Łańcuckiej odbyły się Wielkanocne
Śniadania dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Tryńcza.
Organizatorem śniadania był Gminny
Ośrodek P omoc y S poł ecz nej
w Tryńczy. Zebrani goście zostali
przywitani przez kierownika GOPS
– Karolinę Ziółkowską, następnie
wójt gminy Ryszard Jędruch złożył
przybyłym gościom życzenia świąteczne. Uroczystości uświetniły

występy dzieci ze
Szkoły Podstawowej w
Ubieszynie oraz dziewczynki z Dziecięcego
Zespołu Tańca Ludowego. Po pięknej
i wzruszającej części
artystycznej wszyscy zasiedli do świątecznie
udekorowanego
stołu
i sycili się wspaniałym żurkiem
i innymi wielkanocnymi potrawami.
Na zakończenie wszyscy zaproszenie goście otrzymali świąteczne
upominki. Uroczystość upłynęła
w radosnej, prawdziwie rodzinnej
atmosferze. - „ Jest mi niezmiernie
miło, iż po raz kolejny otrzymałam
zaproszenie na spotkanie wielkanocne organizowane dla osób starszych, jest to doskonała okazja do
spędzenia kilku chwil w gronie
przyjaznych osób” - mówiła z zado-

woleniem Pani Maria.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział
w spotkaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do pani sołtys
Marii Kluczkowskiej, Koła Gospodyń Wiejskich z Ubieszyna, sołtysa
Romana Kozyry i Koła Gospodyń
Wiejskich z Gniewczyny Łańcuckiej za duży wkład w przygotowanie posiłków oraz piękne, świąteczne nakrycie stołów. Podziękowania
kierujemy do pani dyrektor SP
w Ubieszynie Jadwigii Gwóźdź
oraz pani Zofii Sokół za przygotowanie części artystycznej oraz pracownikom Gminnej Biblioteki
Publicznej i pracownikom Trynieckiego Centrum Kultury za pomoc
w organizacji gminnego spotkania.
Karolina Ziółkowska

DOM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W NASZEJ GMINIE
Informujemy, iż nasza Gmina w porozumieniu
z fundacją „Serce Bez Granic Bliźniemu Swemu” podejmuje działania w celu utworzenia całodobowej placówki
dla osób starszych, samotnych i opuszczonych z terenu
naszej Gminy. „Dom Miłosierdzia” zlokalizowany będzie
w Wólce Małkowej w budynku dawnej Szkoły Podstawowej. Budynek zostanie wyremontowany i przystosowany
na potrzeby ww. placówki. Pensjonariusze będą mieć m.in.
zapewnioną pełną opiekę medyczną, psychologiczną,
prawną. Prace przy „Domu Miłosierdzia” mają być ukończone do końca 2017 roku. W Gminie Tryńcza jest coraz
więcej osób starszych i samotnych, które wymagają całodobowej i specjalistycznej opieki, w związku z czym wychodząc naprzeciw zaistniałym potrzebom konieczne jest
utworzenie takiej placówki.
Karolina Ziółkowska

OWOCE I WARZYWA DLA MIESZKAŃCÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy od grudnia
2016 r. do lutego 2017 r. pozyskał
dla mieszkańców gminy Tryńcza
ponad 45 ton warzyw i owoców.
Pozyskano je dzięki współpracy
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Korchowa „Jedność wsi” oraz Oddziałem Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Przeworsku.
Dostawy jabłek i marchwi za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
- Cieszę się, że wśród nas nie brakuje ludzi przyjaznych, prospołecznych i chętnych do dzielenia się.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie –
podsumowała działania kierownik
GOPS w Tryńczy Karolina Ziółkowska.
Przypomnijmy, że bezpłatna
dystrybucja jabłek jest efektem rosyjskiego embargo. W magazynach
w całym kraju zalegały tony jabłek.
Nie mogą one trafić na rynki zbytu
w Rosji, dlatego zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej
trafiają za pośrednictwem organizacji charytatywnych do mieszkańców danej gminy. Agencja Rynku
Rolnego kierowała jabłka od sa-

downików do organizacji charytatywnych, placówek opiekuńczych,
wychowawczych oraz osób w potrzebie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy kieruje specjalne
podz i ękowani a dl a fi rm y
SANITEX z Tryńczy za użyczenie
41
sprzętu www.tryncza.eu
i pomoc w rozładunkach.
Podziękowanie kierujemy również
do sołtysów za pomoc w rozdysponowaniu otrzymanych produktów
na terenie swoich miejscowości.
Marta Kornafel
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach Programu pozyskano żywność dla mieszkańców najbardziej potrzebujących.
Zakwalifikowało się 700 osób zamieszkałych
w gminie Tryńcza. Żywność została pozyskana przy
współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz
parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym.
W skład paczek żywnościowych wchodzi, m.in.
nabiał, cukier i produkty mięsne.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób
i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej nie
mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
W ubiegłych latach rozdysponowaliśmy wśród
mieszkańców ponad 80 000 kg żywności, w tym:
odpowiednio:
w 2015 roku
w 2016 roku
w 2017 roku

- 25 820,41 kg
- 43 054,00 kg
- 11 500,00 kg
Agnieszka Kulpa

WIĘCEJ ŚWIADCZEŃ W RODZINIE W ZWIĄZKU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Od 1 stycznia 2017 r. gdy rodzice mają więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko i nie pracują, to
każdy z rodziców może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne
w wysokości 1406 zł miesięcznie
(gdy rodzic zrezygnuje z pracy lub
jej nie podejmie ze względu na
opiekę nad niepełnosprawnym
dzieckiem, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią
18 roku życia lub 25 roku życia,
jeśli się uczyła).
Poprzednio świadczenie mógł
otrzymać tylko jeden z rodziców,
nawet jeśli mieli więcej dzieci
z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali z pracy, aby się nimi
opiekować. Na zmianie zyskują nie
tylko opiekunowie mający niepełnosprawne dzieci, ale też rodziny,
w których np. matka ma przyznane
świadczenie
pielęgnacyjne
na
dziecko a jej mąż zajmuje się swoim niepełnosprawnym rodzicem.
Obecnie wsparcie finansowe może
być przyznane, gdy osoba ma
w rodzinie przyznany dodatek do
zasiłku na urlopie wychowawczym
(400 zł miesięcznie), specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie)
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lub
zasiłek
dla
opiekuna
(520 zł miesięcznie), co wcześniej
stanowiło przeszkodę.
W związku z wprowadzoną
zmianą opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy po śmierci
podopiecznych stracą m.in. prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego,
zasiłku dla opiekuna, specjalnego
zasiłku dla opiekuna będą mogli
ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Okres sprawowania opieki
nad osobami niepełnosprawnymi
traktuje się analogicznie do okresu
zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu
365 dni uprawniających do nabycia
prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Od tego roku weszła w życie
nowa ustawa z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Określa ona m.in. uprawnienia
kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia
w zakresie dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej w przypadku
dzieci niepełnosprawnych i uprawnienie do jednorazowego świadcze-
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nia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka w wysokości 4000 zł, które
jest realizowane przez ośrodki wypłacające świadczenia rodzinne.
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę składa się w terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka dołączając:
- zaświadczenie potwierdzające
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
- zaświadczenie lekarskie lub
wystawione przez położną o pozostawaniu przez kobietę pod opieką
medyczną przed 10 tygodniem ciąży aż do porodu.
Ewa Siuśta

GOPS
SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ GMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy przy współpracy
z sołtysami z poszczególnych wsi
zorganizował na terenie naszej gminy akcję pod nazwą „Gminna Szlachetna Paczka”.
Od 12 do 15 grudnia 2016 r.
w Wiejskich Domach Kultury przeprowadzane były zbiórki, podczas
których otrzymaliśmy, m.in.: artykuły spożywcze, chemiczne, koce,
ręczniki, przybory szkolne, zabawki, słodycze itp. „Szlachetna Paczka” dotarła do każdej miejscowości
z terenu naszej gminy. Wszystkie
rodziny, które otrzymały paczkę nie
ukrywały radości i wdzięczności za
okazane im dobre serce, zwłaszcza
w trwającym właśnie okresie świątecznym, w którym nawet najmniejszy gest okazany drugiemu
człowiekowi daje wiele radości,
uśmiechu i wiary w ludzi.
Obdarowana rodzina z Gorzyc
nie kryła swojego wzruszenia po
otrzymaniu paczki. - „Produkty
spożywcze przydadzą się w okresie
przedświątecznym,
a
słodycze
i drobne upominki z pewnością

ucieszą nasze dzieci”.
- Pan z Gniewczyny Łańcuckiej również nie krył swojej radości, po otrzymaniu
paczki i przyznał, że wszystko, co otrzymał od darczyńców bardzo mu się przyda.
Zarówno żywność jak i artykuły chemiczne, które służą
do codziennego użytku na
pewno wystarczą mu na kilka
tygodni..
- Rodzina z Tryńczy była
bardzo zaskoczona szlachetną paczką. Dziękowała wszystkim
ludziom dobrego serca za okazane
wsparcie i wszystkie produkty spożywczo-chemiczne, które otrzymała. Najbardziej ucieszyły ich jednak
przybory szkolne dla ich małoletnich dzieci.
W imieniu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz osób obdarowanych szlachetną paczką,
dziękujemy wszystkim darczyńcom
z terenu całej gminy Tryńcza, którzy aktywnie dołączyli się do akcji
i wyciągnęli pomocną dłoń w kierunku drugiego człowieka. Szcze-

gólne podziękowania kierujemy do
mieszkańców Gniewczyny Trynieckiej, którzy najliczniej przyłączyli
się w przeprowadzonej zbiórki.
Dziękujemy również sołtysom
z poszczególnych miejscowości za
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki.
Mamy nadzieję, iż taka akcja,
jaką jest „Szlachetna paczka” będzie co roku w okresie przedświątecznym przeprowadzana w naszej
gminie.
Karolina Ziółkowska

TRYNIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Od grudnia 2016 roku funkcjonuje na terenie Gminy Tryńcza program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tryniecka
Karta Dużej Rodziny”.
Tryniecka Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny do:
100 % zniżki na wywóz odpadów
komunalnych za jedno dziecko,
100 % zniżki na korzystanie
z obiektów sportowych na terenie
gminy Tryńcza,
50
% zniżki na korzystanie
z obiektów Wiejskich Domów
Kultury.
98 % zniżki na montaż instalacji
internetowej przez firmę GLOBAL
Polska
Uprawnienia te są dostępne od
dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2019
r.
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy
Tryńcza, które posiadają także
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta wydawana jest na podstawie wniosku, niezależnie od docho-

du. Przysługuje każdemu z członków rodziny wielodzietnej: rodzicom lub opiekunom prawnym oraz
dzieciom do 18 roku życia lub do
25 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się/studiuje lub bez
ograniczenia wieku w przypadku
dzieci posiadających orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności bądź
całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji. Wniosek powinien zostać złożony, przez
co najmniej jednego z rodziców
albo
opiekunów
prawnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Tryńczy. Przy składaniu wniosku należy okazać:
1) w przypadku rodziców lub opiekunów- dokument potwierdzający
tożsamość, 2) w przypadku dzieci
poniżej 18 roku życia - dokument
potwierdzający tożsamość (dowód
osobisty, skrócony odpis akty urodzenia, paszport), 3) w przypadku
dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, skrócony odpis

akty
urodzenia,
paszport),
4) w przypadku rodzin zastępczych
– oryginał postanowienia sądu
o ustanowieniu rodziny zastępczej,
5) w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu
o ustanowieniu opieki prawnej nad
dzieckiem, 6) w przypadku rodzin
z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku
życia
– oryginał orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji.
Korzystanie z ulg, zwolnień
i preferencji na podstawie Karty
możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika i Ogólnopolską
Kartą Dużej Rodziny.
Zachęcamy do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji pod
nr tel.: (16) 642 17 32.
Marta Kornafel
www.tryncza.eu
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STRAŻACY PODSUMOWALI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem
opracowanym na posiedzeniu przez członków Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy, początkiem
bieżącego roku odbyły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie naszej gminy.
Podczas zebrań poszczególne zarządy OSP przedstawiły sprawozdania z działalności jednostki i sprawozdania finansowe za 2016 rok oraz plany i zamierzenia na rok bieżący. Strażackie spotkania były dobrą
okazją do przedstawienia sukcesów OSP i problemów,
z jakimi borykają się strażacy w społecznej pracy.
Zebrania to nie tylko podsumowanie w zakresie pracy organizacyjnej, ale również i działań operacyjnych,
w tym głównie akcji ratowniczych, ćwiczeń
i szkoleń, w których brali udział druhowie. I tak
w 2016 r. nasi strażacy 17 razy brali udział w gaszeniu pożarów oraz 14 razy w likwidacji tzw.
miejscowych zagrożeń. Wyjeżdżając do akcji ratowniczo-gaśniczych często ryzykują zdrowiem
i życiem. Ponadto nasi druhowie brali udział
w międzygminnych manewrach pożarniczych
w Zarzeczu w gaszeniu budynku szkoły oraz
gminnych ćwiczeniach taktycznych w Głogowcu.
Należy zaznaczyć, iż praca społeczna strażaków w 2016 r. nie ograniczała się jedynie do prowadzenia działalności operacyjno-bojowej. Druhowie wielokrotnie angażowali się w organizację
uroczystości odbywających się na terenie gminy
poprzez ich zabezpieczenie. Przeprowadzali pokazy ratownicze i pogadanki w szkołach na temat
ochrony p.poż..
Podczas spotkań przedstawiciele Prezydium
Zarządu Gminnego w Tryńczy oraz zaproszeni
goście w swoich wystąpieniach podkreślali wielką
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i bezinteresowną aktywność strażaków, ich zapał oraz
zaangażowanie przy działaniach pożarniczych i niesieniu pomocy innym. Zebrania kończyły się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem oraz dyskusją, w której udział brali druhowie oraz goście zaproszeni przez
Zarządy OSP.

Zgodnie z założonym Planem pracy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy, w marcu br.
odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego, na którym
podsumowane zostały zebrania sprawozdawcze za rok
2016.
Łukasz Rzeczyca

WEŹ ZDROWIE W SWOJE RĘCE

Każda kobieta może zachorować na raka piersi, ale żadna z tego
powodu nie powinna umrzeć. Niestety, życie pisze inne scenariusze
i śmiertelność na raka piersi w Polsce wynosi ponad pięć tysięcy
z siedemnastu tysięcy zachorowań
rocznie.
Od czternastu lat przewodniczę
Jarosławskim Amazonkom i wiem,
że kobiety zbyt późno zgłaszają się
do lekarza. Moje koleżanki, które
zmarły na przestrzeni tych lat są
tego dowodem. Dlatego zwracam
się z apelem do kobiet o zadbanie
o własne zdrowie. Prawdą jest, że
ono w dużej mierze leży w naszych
rękach i to dosłownie, bo mam na
myśli samobadanie piersi, które
daje szansę wczesnego wykrycia
zmian chorobowych. Jeżeli wyczuje się jakąkolwiek zmianę w piersi
i okaże się że jest to rak, to wykryty
we wczesnym stadium rozwoju jest
w 100% wyleczalny.
Profilaktyka ratuje nie tylko
pierś ale często życie, jest bezbolesna i bezpłatna w przeciwieństwie
do leczenia, które jest uciążliwe,
długotrwałe i kosztowne.
Usłyszana diagnoza „ma pani
raka złośliwego piersi” może pogrążyć w rozpaczy. Są kobiety, dla

których utrata piersi jest wielkim
dramatem, odmawiają nawet dalszego leczenia. A przecież po raku
można powrócić do normalnego
życia, nawet zawodowego. Dowodem tego są „Amazonki”, kobiety
których los nie oszczędził, a cieszą
się życiem, każdą jego chwilą.
Wiadomo, początki tego nowego
życia po leczeniu do łatwych nie
należą.
My jarosławskie Amazonki,
a jest nas obecnie 29 (z miasta
i okolic), jesteśmy dla siebie prawdziwym, najlepszym wsparciem.
Przychodzą do nas kobiety załamane, nieszczęśliwe, a już po pierwszym spotkaniu widząc
grupę
uśmiechniętych, „dziewczyn”, które są po takich samych, a czasem
bardziej traumatycznych przejściach, od razu czują się lepiej,
wraca im wiara w odzyskanie utraconej przez chorobę, sprawności
fizycznej i radości życia. Stowarzyszenie daje członkiniom wszechstronne wsparcie, uczestnictwo
w ćwiczeniach rehabilitacyjno –
rekreacyjnych, spotkaniach okolicznościowych, informacyjnych,
wycieczkach bliższych i dalszych,
udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę,

w tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium Sanvit GO
w Iwoniczu Zdroju, a także w życiu
kulturalnym miasta. Na spotkaniach gościmy przedstawicieli firm
związanych ochroną zdrowia, medycyną, zdrowym żywieniem i in.
Bierzemy udział w akcjach promujących zdrowie na terenie miasta
i powiatu, w Ulicy Zdrowia, w piknikach rodzinnych poza miastem,
marszach nordic walking. Zawsze
apelujemy o samobadanie i badanie
piersi, o korzystanie z jeżdżących
po Polsce Mammobusów, o systematyczne
badania
okresowe.
„Wychodząc rakowi naprzeciw mamy szansę uniknąć bardzo przykrych doświadczeń życiowych
związanych z chorobą nowotworową piersi.
Zapraszamy na spotkania w każdy poniedziałek, od godz. 15.00,
w Publicznym Gimnazjum nr
1 przy ul. 3 Maja 30, w Jarosławiu.
Proszę o wcześniejszy kontakt
telefoniczny
pod
numer:
600 365 977. Zachęcam także do
odwiedzenia
naszej
strony
internetowej:
amazonkijaroslawskie.xaa.pl

Marta Zadorożna (Prezes
Jarosławskich Amazonek)

NOWA JAKOŚĆ INTERNETU

Od marca mieszkańcy Gminy Tryńcza mogą
korzystać z dostępu do sygnału internetowego za
pomocą światłowodu.
Inwestycja prowadzona przez firmę Global Polska
z/s w Tryńczy ma na celu zapewnienie mieszkańcom
gminy dostęp do szybkiego Internetu szerokopasmowego. Za pomocą światłowodu świadczona jest także
usługa telewizji oraz telefonii Voip. Postanowiliśmy
zapytać właściciela firmy Tomasza Zapłacińskiego
o wyjaśnienie kilku kwestii, które mogą mieszkańców
zainteresować.
Na czym polega inwestycja?
Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieci energetycznej PGE. Podbudowa słupowa umożliwia bowiem podwieszenie światłowodu bez ingerencji w grunt, a tym samym nie powoduje naruszenia i uszkodzenia mienia .
Jaka jest różnica w jakości sygnału porównując
z Internetem radiowym?
Obecnie na rynku światłowód nie ma konkurencji.
Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, wyróżniająca się przede wszystkim nieograniczoną pręd-

kością przesyłu, niską awaryjnością i stabilną jakością
połączenia. W odróżnieniu od Internetu radiowego,
cechuje się również niemalże całkowitą odpornością
na warunki atmosferyczne oraz zakłócenia spowodowane działaniem innych sieci.
Jak wygląda procedura przyłączenia budynku do
istniejącej sieci ?
Osoba zainteresowana przyłączeniem powinna złożyć
deklarację na wykonanie przyłączenia, telefonicznie
lub osobiście w siedzibie naszego biura. Przyłącze do
budynku jednorodzinnego prowadzone jest drogą
napowietrzną, kabel światłowodowy doprowadzany
jest do budynku, w którym tworzone jest gniazdo
abonenckie.
Czy konieczna jest rezygnacja z dotychczasowej
umowy na usługę dostępu do Internetu?
Umowa na świadczenie usług Internetu światłowodowego jest typową umową abonamentową, w oparciu
o nowe przyłącze. Zainteresowane osoby wybierają
swój pakiet i ofertę, która jest dla nich najbardziej odpowiednia, na tej podstawie przygotowana jest nowa
umowa, która w przypadku naszych obecnych klientów zastępuje umowę dotychczasową.
Dominika Kozak
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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GMINA TRYŃCZA W CZTERECH PORACH ROKU
Na początku roku ogłosiliśmy konkurs
fotograficzny pn. „Gmina Tryńcza
w czterech porach roku – edycja zimowa”. Konkurs zakończył się ostatniego
lutego. Nagrodzone zostały 3 zdjęcia,
w tym jedno, które uzyskało największą
liczbą kliknięć „lubię to” na facebooku,
drugie zostało wybrane przez Komisję
Konkursową
oraz
trzecie,
które
otrzymało dodatkowe wyróżnienie.
Zwycięskie zdjęcia:
 Zdjęcie, które otrzymało największą
liczbę polubień na Facebooku to
fotografia wykonana przez Grzegorza
Darzyckiego.
 Zdjęcie wybrane przez Komisję Konkursową, fotografia Kacpra Ryfy
 Dodatkowe wyróżnienie otrzymała
fotografia
Tadeusza
Golaka

Kultura
Kultura

Fot. Kacper Ryfa

Obecnie trwa kolejna edycja
konkursu. Prześlijcie wykonane
przez was zdjęcie „Wiosna w naszej gminie” w dowolnej interpretacji. Wygrywają dwa najlepsze
zdjęcia, w tym jedno wybrane
przez Komisję Konkursową, drugie, które zdobędzie największą
ilość polubień na profilu Gminy
Tryńcza na Facebooku.
Zdjęcia prosimy przesyłać na
adres : prom ocj a@t r yn cz a. eu
w tytule maila wpisując „Gmina
Tryńcza w czterech porach roku –
edycja wiosenna”, a w treści dane
kontaktowe.
Zdjęcia w tej edycji można wysyFot. Tadeusz Golak
łać do 31 maja 2017 r. Wyniku Fot. Grzegorz Darzycki
konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od zakońPrzesyłanie do nas zgłoszenia jednoznaczne jest
czenia konkursu. Dla zwycięzców przewidzianesą z akceptacją postanowień regulaminu konkursu, który
nagrody.
znajduje się na stronie www.tryncza.eu
ZAGŁOSUJ NA STRONĘ INTERNETOWĄ GMINY
Zachęcamy do głosowania na stronę internetową naszej gminy
w konkursie w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Link do głosowania dostępny jest na stronie internetowej gminy
www.tryncza.eu w zakładce „Głosowanie na stronę” lub na
stronie www.podkarpacie.media.pl.
Każdy użytkownik może oddać jeden głos raz na 30 min.
Głosowanie nie wiąże się z żadnymi kosztami.
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FERIE PEŁNE ATRAKCJI

Okres ferii zimowych obfitował
w wiele atrakcji przygotowanych
dla dzieci i młodzieży w naszej
gminie. Był to czas pełny interesujących zajęć i ciekawych wydarzeń.
W tym roku zima wyjątkowo uraczyła nas mnóstwem śniegu i mrozu, dlatego też ferie nie mogły się
obejść bez zimowych szaleństw.
Każdy mógł skorzystać z: kuligów

połączonych z ogniskami, dietetycznych warsztatów kulinarnych,
warsztatów rzeźbiarskich, dyskotek
karnawałowych, zajęć fitness, zajęć
w szkółce muzycznej, gminnego
turnieju szachowego, wyjazdów do
kina i na basen. Odbył się również
pokaz jazdy figurowej na lodzie
oraz sztuk walki Ju – Jitsu.
Serdecznie dziękujemy radnym,

sołtysom, opiekunom i instruktorom oraz wszystkim mieszkańcom,
którzy aktywnie włączyli się w organizację feryjnych zajęć, a szczególnie za pomoc w przeprowadzeniu kuligów i udostępnienie
potrzebnego sprzętu.
Małgorzata Burda-Król

WALENTYNKI W BIBLIOTEKACH

W dzień świętego Walentego
pracownicy gminnej Biblioteki
Publicznej w Tryńczy oraz filii
bibliotecznych
zorganizowali
spotkania w bibliotekach z konsultantkami Oriflame.

Na „walentynkowych” spotkaniach uczono, jak krok po kroku
wykonać codzienny makijaż, jakich
używać
kosmetyków
do pielęgnacji twarzy, czego unikać i jak eksperymentować z kosmetykami. Odbyła się prezentacja
zapachów
perfum
marki
Oriflame. Panie
mogły skorzystać z bezpłatnych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i rąk wykonanych przez kosmetyczki oraz zamówić wybrane przez

siebie kosmetyki. Na koniec ekspertki przybliżyły uczestniczkom
możliwość pracy jako konsultantki
Oriflame oraz przeprowadziły losowanie nagród w postaci firmowych
kosmetyków.

Maria Strama

www.tryncza.eu
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Ferie w Gminie Tryńcza
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„KOBIETY O KOBIETACH” „POD ANIOŁEM” W TRYŃCZY

„Kobiety o kobietach” – tak
brzmiał tytuł zbiorowej wystawy
zdjęć trzech przeworskich fotografek - Jolanty Sagan - Thomas, Gosi
Birek oraz Anny Domiceli Niemiec
w Galerii „Pod Aniołem”.
W trakcie wystawy można było
podziwiać portrety ukazujące zmysłową i tajemniczą naturę kobiety.
Brunetki, blondynki, szatynki i rude... Wszystkie kobiety bardzo różnorodne, za to jednakowoż piękne.
Fotografie były czarnobiałe i kolorowe. Były to zdjęcia klasyczne
i pełne emocji portrety i akty,
z których fotografki starały się wydobyć i ać pokłady wrażliwości

i kobiecości.
Anna Domicela Niemiec – fotograf młodego pokolenia, uwielbia
zabawę fotografią. Z wykształcenia
fotograf i grafik komputerowy. Oddaliła się od
typowych
portretów,
zwykle pragnie oddać na
zdjęciu pewien nastrój.
Kładzie najpierw nacisk
na światło, potem miejsce,
a na końcu na człowieka.
Jolanta Sagan - Thomas
- fotoamatorka. Od 10 dobrych lat związana z fotografią. Jest miłośniczką
zbliżeń i wąskich kadrów.

Gosia Birek - również fotoamatorka zajmuje się fotografią analogową, to pasjonatka obiektywów
manualnych. Bardzo ważne w fotografii jest dla niej właściwe światło, a swoje modelki często
„wychwyca” na ulicy.
Oglądającym wystawę czas
umilały utwory muzyczne: „Jej
portret” oraz „Seksapil” w wykonaniu solistki Natalii Jakubiec z Tryńczy. Z racji tradycyjnego Tłustego
Czwartku wszyscy uczestnicy wernisażu mogli delektować się nie
tylko sztuką, ale również pysznymi
pączkami i oponkami, które przygotowała sołtys Elżbieta Sobala
wraz z mamą Janiną Rojek
z Gorzyc.
Marzena Rydzik

WIECZORY Z POEZJĄ JERZEGO WELCA
j est
prost ot a
i szczerość wypowiedzi. Wszystkie
swoje wiersze recytuje przy tym
z pamięci. Tego
wieczoru mieliśmy
możliwość posłuchania w autorskim
wykonaniu wierszy
z tomików "Droga
do Boga" i "Niebo
i piekło". Wszyscy
słuchacze byli pod ogromnym
wrażeniem talentu pana Jerzego,
a poetycki nastrój na długo unosił
się w powietrzu. Na zakończenie
spotkania wszyscy zebrani zostali
obdarowani pamiątkowymi mini
tomikami wierszy z autorską dedykacją.
Kolejny wieczór poetycki odbył się 22 marca 2017 r. z okazji
Międzynarodowego Dnia Poezji
w filii bibliotecznej w Gorzycach.
Honorowymi gośćmi spotkania

,,POECI''
Poeci nie zjawiają się przypadkiem
Piosenka ta mojemu sercu jest bardzo bliska,
Ponieważ po poetach zostaje zawsze coś więcej
Nie tylko nekrolog i na nim wyryte nazwiska.
Jerzy Welc
fragm. wiersza z tomiku - XII

W piątkowy wieczór 27 stycznia 2017 r. w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej miało miejsce spotkanie z poetą Jerzym Welcem
z Leżajska. Na spotkanie przybyła
spora grupa mieszkańców Gniewczyny Łańcuckiej. Jerzy Welc to
znany poeta przestrzeni i animator
kultury. Pisze wiersze od dziesięciu lat. Są to utwory głównie o tematyce religijnej i refleksyjno filozoficznej, chociaż w jego
dorobku nie brakuje również wierszy o obyczajowym wydźwięku.
Dotychczas wydał trzynaście tomików poezji i niemal codziennie pisze jakiś nowy wiersz.
Zachwycająca w jego wierszach
32
40

MIĘDZY
SANEM
A WISŁOKIEM
2016
ECHA
ZNAD
SANU
I WISŁOKA 2017

byli członkowie Leżajskiego Klubu
Poetów oraz lokalni poeci z terenu
naszej gminy. Spotkanie rozpoczął
prezentacją swoich wierszy Jerzy
Welc, a następnie swoje utwory
licznie zgromadzonej publiczności
zaprezentowała Zdzisława Giża
z Leżajska, Stefania Groch z Gorzyc oraz Henryk Joniec z Chodaczowa.
Małgorzata Burda - Król

MISTRZOWIE ORTOGRAFII

Za nami kolejna, IV już edycja Konkursu Ortograficznego „O Pióro Wójta Gminy Tryńcza”.
Konkurs skierowany był do uczniów ze wszystkich
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z naszej gminy. W tym roku podzielony został na dwie kategorie
wiekowe, pierwsza dla klas Vi VI szkół podstawowych

oraz druga dla klas I - III gimnazjum. Dzięki temu
młodsi uczniowie mieli szansę wykazać się swoimi
umiejętnościami ortograficznymi oraz zdobyć
główną nagrodę. Najmniejszą ilość błędów, a zarazem „Mistrzynią ortografii” została Justyna
Kulpa z ZSP i PSw Jagielle, II miejsce zajęła
Alina Wasilewska z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej, natomiast III miejsce zdobyła Kamila
Rzeczyca, również z ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej. W drugim etapie zwyciężyła Aleksandra Chomicz z ZS w Tryńczy, II miejsce
zdobyła Aleksandra Konieczna z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej, a III miejsce zajął Maciej
Rzeczyca z ZS w Gniewczynie Łańcuckiej.
Teksty obu dyktand „naszpikowane” były
ortograficznymi pułapkami, z którymi uczniowie poradzili sobie całkiem nieźle. Obie
„Mistrzynie ortografii” otrzymały wieczne pióra
ufundowane przez wójta gminy, a pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe od biblioteki
pozostałym laureatom i uczestnikom wręczył
Teofil Jakubiec - przewodniczący Komisji
ds. Oświaty, Kultury i Sportu. Mamy nadzieję, że nagrodzeni uczestnicy będą stanowili inspirację dla swoich rówieśników w dążeniu do wzorowego posługiwania sie polszczyzną i dobrej znajomości reguł
ortografii.
Mariusz Trojak
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WIELKANOC TUŻ TUŻ...
Wielkanoc to czas pokoju, miłości i radości ze
Zmartwychwstania Pańskiego, czas nadziei na lepszą
przyszłość. Zasiadając do świątecznych stołów mamy
okazję do wspólnych rozmów. Święta są wspaniałą okazją do spotkań, odwiedzin osób chorych, starszych i samotnych. Jak każdego roku podczas warsztatów rękodzielniczych Panie z Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowują stroiki wielkanocne z okazji zbliżających się świąt.
Pięknie zdobione stroiki wielkanocne techniką bibułkarką zostaną wręczone osobom starszym i samotnym z naszej gminy oraz podarowane będą uczestnikom Śniadania
Wielkanocnego. Dziękujemy serdecznie Paniom, które
aktywnie włączają się w życie biblioteki oraz swoją pracą
wnoszą ogromną radość i wprowadzają w świąteczny
nastrój mieszkańców gminy.
Mariusz Trojak

GNIEWCZAŃSKIE PISANKI NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE
16 marca odbyła się XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa „Karpacka Kraslica” w Humennem na Słowacji. Motywem przewodnim wystawy
były pisanki o różnych wzorach, kolorach, technikach typowych dla naszej tradycji.
Wśród prac znalazły się również pisanki Zofii
Sokół, instruktor rękodzielnictwa, która już wielokrotnie była laureatką Konkursu na Pisankę Wielkanocną, organizowanego co roku przez Centrum
Kulturalne w Przemyślu. Na wystawie w Humennem
prezentowane były pisanki z Polski, Słowacji, Czech,
Ukrainy i Węgier.
Henryk Chruściel

XIII SPOTKANIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
W tradycję naszej gminy na stałe wpisało się Spotkanie Twórców Ludowych, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie już po raz trzynasty. W tym roku spotkanie pn. „Ocalić od zapomnienia” odbyło się 8 marca. Udział w nim wzięło sześćdziesięciu uczestników, którzy zaprezentowali swoje
prace w kilku dziedzinach. Dominowało hafciarstwo,
koronkarstwo, rzeźba, bukieciarstwo i różne techniki
zdobnicze. Spotkanie otworzył dyrektor Trynieckiego
Centrum Kultury Henryk Chruściel, dziękując arty-
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stom za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie
prac. Podziękowania oraz upominki wręczyli artystom
ludowym wójt Ryszard Jędruch oraz przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Wielgos. Panowie nie zapomnieli również o Dniu Kobiet i złożyli wszystkim
Paniom życzenia oraz wręczyli kwiaty. Spotkanie umilił występ Martyny Niemiec, Dziecięcego Zespołu
Tańca Ludowego z Gniewczyny oraz Zespołu Biesiadnego „Zośki”.
Katarzyna Duży

ZOŚKI OD 10 LAT NA SCENIE

W Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej 26 lutego br. Zespół Biesiadny „Zośki”
świętował 10 – lecie istnienia
i działalności artystycznej. Na to
wyjątkowe wydarzenie przybyli
przedstawiciele Urzędu i Rady
Gminy Tryńcza, zaproszeni goście
oraz sympatycy zespołu. Uroczystość rozpoczął dyrektor Trynieckiego Centrum Kultury i akompaniator zespołu Henryk Chruściel

przedstawiając jego krótką historię.
„Zośki” wykonują piosenki okolicznościowe, ludowe oraz biesiadne, uświetniają swoimi występami
wiele uroczystości i wydarzeń
kulturalnych.
W dniu jubileuszu wyrazy uznania i podziękowania za działalność
zespołu składali: członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego
Lucjan Kuźniar, wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, przewodni-

czący Rady Gminy Stanisław
Wielgos, starosta powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka oraz sołtys
wsi Roman Kozyra. Do gratulacji
przyłączyli się również członkowie
zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych „Jagiellanie”, „Dolanie”
oraz Kapela Ludowa. Następnie
zaproszeni goście mogli posłuchać
nowego repertuaru koncertowego
Jubilatów, przygotowanego specjalnie na tę okazję.
„Cieszymy się, że możemy spotykać się regularnie i doskonalić
swój repertuar o coraz nowsze
utwory. Jest to dla nas pewnego
rodzaju odskocznia od codzienności. A to, że władze gminne dbają
o nas i rodzimą kulturę jest dla nas
motywacją i wyrazem uznania” –
taką opinię wyraziły zgodnie członkinie Zespołu.
Życzymy im szerokich perspektyw rozwoju i wytrwałości w realizacji zamierzonych planów oraz
kolejnych jubileuszy przeżywanych
w atmosferze pełnego sukcesu.
Niech
przeżywany
niedawno
Jubileusz stanie się powodem satysfakcji i bodźcem do dalszego
działania.
Katarzyna Duży
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DNI SENIORA

Pierwsze miesiące karnawału to czas
świętowania Dnia Babci i Dziadka.
Organizatorami wspólnych spotkań seniorów na terenie gminy
są Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich przy współpracy
Trynieckiego Centrum Kultury
w Tryńczy.
Jako pierwsi świętowali seniorzy z Gniewczyny Łańcuckiej. Dla

nich zakolędował i zaprezentował
tańce przeworskie Dziecięcy
Zespół Tańca Ludowego działający
przy WDKu w Gniewczynie Łańcuckiej. Dla seniorów w Jagielle
zatańczyła młodzież ze Szkoły
Podstawowej z Jagiełły oraz
zaśpiewali „Jagiellanie”. Seniorzy
z Wólki Ogryzkowej, Wólki
Małkowej oraz Ubieszyna obejrzeli
występy dzieci i młodzieży ze
szkół z Gorzyc i Ubieszyna, a do
tańca przygrywał Duet „H-Z”. Dla
seniorów z Gorzyc przygrywała
Kapela znad Sanu. Kolejne obchody Dnia Seniora odbyły się w sali
WDK w Tryńczy, podczas których
dla seniorów wystąpiły dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół

w Tryńczy. Jako ostatni Dzień Seniora świętowali seniorzy z Gniewczyny Trynieckiej.
Dni Seniora upływały w miłej
i radosnej atmosferze. Uczestnicy
mogli powspominać dawne lata
i oderwać się od codzienności.
Wszystkim seniorom podczas
spotkań życzenia składał wójt
Ryszard Jędruch oraz przedstawiciele Urzędu i Rady Gminu Tryńcza, którzy byli obecni na każdym
organizowanym w danej miejscowości spotkaniu. Wszystkim seniorom składamy jeszcze raz najlepsze
życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Henryk Chruściel

KARNAWAŁOWO W TRYŃCZY
Koncert karnawałowy wpisuje
się już w tradycję naszej gminy,
a każdego roku poziom prezentowanych umiejętności muzycznych
i tanecznych jest coraz wyższy.
5 lutego odbył się kolejny koncert,
w którym swoje utwory zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra
Dętą z Tryńczy, a układy taneczne
prezentowały Mażoretki „Finezja”.
Koncert rozpoczęła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta utworem American

Graphity, kolejno zagrana była
Samba Brazil, do której swój układ
zaprezentowały Mażoretki. Niewątpliwie na ogromne brawa zasłużył
przygotowany przez orkiestrę
utwór Franka Sinatry „New York”
z wokalem Martyny Myłek i wspaniale przygotowaną choreografią
przez Mażoretki. Wysoki poziom
artystyczny widowiska potwierdziły owacje na stojąco licznie zgromadzonej publiczności. Gościnnie

wystąpił dęty zespół instrumentalny „Fila-lala”, który miał swój debiut w programie „Must be the
music”.
Słowa uznania należą się Edwardowi Myłkowi, kapelmistrzowi
Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz
Katarzynie Duży, trenerce i choreografce Mażoretek, za włożoną pracę i trud w tak doskonałe przygotowanie uczestników.
Henryk Chruściel
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STRAŻE GROBOWE W GMINIE TRYŃCZA

Trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez straży grobowych, które pełnią wartę przy symbolicznych Grobach
Pańskich. Są to formacje ustrojone w efektowne mundury, które prezentują również widowiskowe pokazy musztry paradnej. Obrzęd ten jest pieczołowicie kultywowany i ciągle wzbogacany o nowe elementy. Oddziały straży
grobowych z poszczególnych miejscowości gminy Tryńcza mają wspólny rodowód, choć różnią się umundurowaniem, uzbrojeniem i musztrą.

Straż Grobowa z Gniewczyny Łańcuckiej

Datę powstania szacuje się na XVII-XVIII wiek. Funkcję komendanta pełnili: Jakub Gondek, Wojciech
Wojtas, Józef Wojtuń, Franciszek Ryfa, Władysław Sobala, Franciszek Żugaj, Kazimierz Piróg oraz Antoni
Grzebyk. Od 2012 roku oddziałem dowodzi Grzegorz Rybak. Ich ubiór stanowią czarne mundury z białoczerwonymi szarfami, spodnie z lampasami, szable oraz kolorowe czapki. Oddział liczy 33 osoby, w tym
4 przodowników.

Turki z Gniewczyny Łańcuckiej od lewej Tadeusz Nowak,
Stanisław Sowa, Franciszek Żugaj, Stanisław Konieczny,
Stanisław Niemiec. Lata 60-te

Pokaz musztry podczas Parady 2015 r.

Straż Grobowa z Gniewczyny Trynieckiej

Początek straży grobowej z Gniewczyny Trynieckiej datuje się na lata 20-te XX wieku. Oddział posiada
mundury typu wojskowego – zielone marynarki oraz czarne spodnie z lampasami, czapki, karabiny
(przodownicy mają szable). W czasach przedwojennych posiadali prawdziwe karabiny i szable. Po wojnie tego
zakazano, wobec czego wykonano ich imitacje. Oddział liczy 23 osoby. Komendantami byli: Piotr Rachfał, Jan
Ryfa, Jan Ficek, Bronisław Dzierga, Józef Majcher, Eugeniusz Ficek, Stanisław Ficek i Dariusz Dąbrowicz.
Od 2014 roku tę funkcję pełni Robert Słysz.

Lata 80-te, zdjęcie ze zbiorów Danuty Dziergi

Pokaz musztry 2015 r.

Straż Grobowa z Gorzyc

Wielkanoc w Gorzycach, w centrum ks. Józef
Świerczek,1968 r. ze zbiorów Marii Kubrak
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Pokaz musztry 2016 r.

Kultura
Straż Grobowa istnieje w Gorzycach od 1945 roku, od chwili utworzenia tutaj parafii. Parady Turków
odbywały się wokół starego kościoła parafialnego. Dzisiaj Gorzyce mają nowy kościół i z tym większą pieczołowitością parafianie kultywują stare, dobre tradycje.
Od początku jej istnienia było już 8 komendantów: Józef Skiba, Franciszek Hubacz, Walerian Kowal,
Franciszek Grunt, Zdzisław Chmura, Adam Szwacz, a obecnie oddział prowadzi Marian Gliniany. Ich strój to
czarne mundury, ozdobione kolorowymi pagonami i szarfami, czapki oraz szable. Obecnie w skład oddziału
wchodzi także czterech Turków ubranych i uzbrojonych na wzór legionistów rzymskich. Straży Grobowej
towarzyszy duża orkiestra złożona z uczniów szkół muzycznych pod kierownictwem Stanisława Turka.

Straż Grobowa z Jagiełły

Parada Straży Grobowej z Jagiełły (przed 1988 r.)

Pokaz musztry 2016 r.

Straż Grobowa w Jagielle powstała w 1984 roku, rok po utworzeniu parafii. Oddział liczył 35 osób. Obecnie
ubiór Turków stanowią czarne i zielone mundury, czarne spodnie z lampasami, szable oraz czapki. Pierwszym
komendantem był Jan Gardziel, który funkcję tą pełnił do 1989, następnie Józef Drzystek oraz Grzegorz
Drzystek. Obecnie funkcję tą sprawuje Stanisław Botwina.

Straż Grobowa z Tryńczy

Lata 80-te, zdjęcie ze zbiorów Stanisława Kota

Pokaz musztry 2016 r.

Początki istnienia Turków z Tryńczy sięgają 1910 roku. Początkowo straż przy Grobie Pańskim pełnili ochotnicy-strażacy. Końcem lat 40-tych komendantem został Wojciech Wojtas, następnie Józef Chmura, który prowadził oddział w Tryńczy, a drugi oddział prowadził Jan Groch z Wólki Małkowej. Po tragicznej śmierci Józefa
Chmury komendantem został Edward Pelc, a po nim Mieczysław Kuśnierz. Od 1992 roku komendantem trynieckiego oddziału Turków jest Ryszard Jędruch. Stroje Turków to zielone marynarki, czarne spodnie, czapki
z orzełkiem. Obecnie oddział liczy 34 osoby. Od 1994 roku oddział nieprzerwanie uczestniczy w przeglądach
Straży Grobowych. Od 1997 roku może poszczycić się sztandarem ufundowanym przez społeczeństwo parafii
Tryńcza. Podczas parad Turkom towarzyszy Orkiestra Dęta z Tryńczy, której kapelmistrzem jest Edward Myłek.
Od roku w defiladzie uczestniczą również Mażoretki „Finezja”.
Straże Grobowe wpisane są od wieków w kulturę wszystkich wiosek gminy Tryńcza. Wielu młodych
ludzi z parafii maszeruje w szeregach formacji Turków. W każdą Wielkanoc to barwne „wojsko” odwiedza niemal każde gospodarstwo w gminie. Stąd zobaczymy ich nie tylko przed kościołem parafialnym, ale też w Wólce
Małkowej, Wólce Ogryzkowej, Ubieszynie czy Głogowcu.
Henryk Chruściel
www.tryncza.eu
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25 LAT POD KOMENDĄ WÓJTA

Pokaz musztry 2015 r.

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Kłos, Ryszard
Jędruch, Tomasz Gąsiorek, lata 90-te

Już ćwierć wieku,
od 1992 roku Tryniecka Straż Grobowa dowodzona
jest przez komendanta Ryszarda Jędrucha.
Ma on najdłuższy staż na tym stanowisku spośród
innych komendantów na Podkarpaciu i w Polsce.
Ewenementem jest to, że to jedyny wójt będący jednocześnie komendantem Straży Grobowej. Potrafi on
więc łączyć niełatwą pracę wójta ze społeczną aktywnością.
W 25-letnim okresie sprawowania komendy nad trynieckimi „Turkami” mieści się wiele dni ćwiczeń, wiele godzin spędzonych przed symbolicznym Grobem
Chrystusa i wiele występów przed publicznością podczas parad gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich.
Te 25 lat służby budzi podziw i uznanie, chociażby
za zaangażowanie i ogromny wkład w podtrzymywanie barwnej tradycji „Turków” i uświetnianie uroczystości Triduum Paschalnego.
Jubileusz 25-lecia sprawowania komendy nad
oddziałem Straży Grobowej przez wójta, to także okazja do zaprezentowania jego sylwetki.
Obecny komendant, w 1983 r. jako 16-letni chłopiec
zostaje członkiem Straży Grobowej i trafia pod komendę Mieczysława Kuśnierza. Szybko zwrócił

2016 r.

na siebie uwagę wyjątkowym zdyscyplinowaniem i „żołnierskimi” umiejętnościami przy pełnieniu zaszczytnej straży przy Grobie Pańskim. Już
w 1992 r. zostaje komendantem trynieckich „Turków”
i funkcję tę sprawuje nieprzerwanie przez 25 kolejnych lat.
Przez ten okres Turki z Tryńczy stały się wizytówką
miejscowości odznaczając się perfekcyjnym wyszkoleniem, barwnym umundurowaniem i oryginalnym układem musztry, Walory te każdego roku – oprócz mieszkańców Tryńczy – mogą podziwiać także mieszkańcy
Głogowca, Ubieszyna i Wólki Ogryzkowej. Oprócz
tego oddział Straży Grobowej z Tryńczy bardzo efektownie prezentował się pod komendą wójta podczas
ogól nopol ski ch pa r ad st raż y grobow yc h.
Ponadto Straż Grobowa z Tryńczy może poszczycić
się sztandarem.
Andrzej Swatek

Pokaz musztry podczas Ogólnopolskiej Parady 2015 r.

1997 rok, na zdjęciu: Adam Żelazko, Albin Kata, Robert Gielarowiec, Adam Hader, Tomasz Rzeczyca, Waldemar Szczodrowicz,
Arkadiusz Wojtyna, Henryk Nagórny, Janusz Rusinek, Ryszard Jędruch, Rafał Duży, Jacek Kulpa, Sylwester Szwed, Adam Zamorski,
Robert Zalot, Krzysztof Kornafel, Grzegorz Kulpa, Krzysztof Mach, Adam Jakubiec, Andrzej Pietluch, Adam Baran, Rafał Bednarz,
Grzegorz Rączka, Edward Baran, Eugeniusz Nabrzeski, Zbigniew Tołpa, Stanisław Pucia, Piotr Nabrzeski, Maciej Szczodrowicz,
Marek Kozdroń, Zdzisław Baran, Tomasz Kuśnierz, Robert Turek, Tomasz Nabrzeski.
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KULTURA WCZORAJ I DZIŚ
Z Henrykiem Chruścielem, który w tym roku obchodzi 30- lecie pracy na stanowisku dyrektora
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy - rozmawiała Katarzyna Duży

Jak wspomina Pan swoje początki w działalności kulturalnej ?
- Pracę w kulturze rozpocząłem w 1976 r. na stanowisku instruktora ds. muzyki w Gminnym Ośrodku
Kultury, który wtedy miał jeszcze siedzibę w Gorzycach. Pracowałem wówczas jako akompaniator Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Tryniecka”, prowadziłem także Kapelę Podwórkową, i jednocześnie
grałem w orkiestrze dętej. W 1987 r. zostałem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Gorzycach.
W 2003 r. GOK przeniósł swoją siedzibę do Tryńczy.
Kultura w dawnych latach opierała się głównie
na współpracy ze szkołami. Organizowaliśmy wspólnie różnego rodzaju konkursy wokalne, recytatorskie,
plastyczne. Działała wtedy Grupa Plastyczna
„Przykopa”, Orkiestra Dęta z Tryńczy oraz Ludowy
Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej. Niemałym powodzeniem cieszył się wtedy
teatrzyk lalkowy „Skrzat”.
Kto wtedy z Panem współpracował?
- Kiedy rozpoczynałem pracę jako instruktor, współpracowałem z Marią i Stanisławem Krzeszowskimi.
Pan Stanisław był wtedy dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Tryńczy, a pani Maria była
instruktorką tańca. Kiedy objąłem stanowisko dyrektora, rozpocząłem współpracę z instruktorem plastyki
Stanisławem Perykaszą, którego imię obecnie nosi galeria „Pod Aniołem” mieszcząca się w budynku Urzędu Gminy. Przez te lata miałem przyjemność współpracować z wieloma osobami, które podobnie jak ja,
zajmowały się działalnością kulturalną i od których
mogłem się uczyć i czerpać inspiracje.
Skąd wzięła się u Pana pasja do muzyki?
- Musimy sięgnąć do mojego dzieciństwa oraz do
moich rodziców, a w szczególności mojego taty, który
przez 26 lat grał w Filharmonii Rzeszowskiej na
skrzypcach. Z kolei jego ojciec, a mój dziadek grał na
cymbałach, kontrabasie i bębnie. To oni zarazili mnie
tą wielką pasją, która towarzyszy mi od wczesnego
dzieciństwa do chwili obecnej. Jako młody chłopak
uczęszczałem przez 5 lat na naukę gry na klarnecie do
szkoły muzycznej w Przeworsku. Później do średniej

szkoły muzycznej w Rzeszowie. Muzyka jest nieodłącznym elementem mojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.
Jakie wydarzenie organizowane przez TCK na
przestrzeni lat najbardziej zapisało się w Pana
pamięci?
- Takich wydarzeń było bardzo wiele. Pamiętam przygotowania do pierwszych Dni Gminy Tryńcza. To był
rok 2004. Trwały one wtedy 3 dni. Opierały się na występach dzieci i zespołów szkolnych z terenu gminy,
Wydarzeniem, które utkwiło w pamięci, nie tylko
mojej, ale i moich współpracowników była Ogólnopolska Parada Straży Grobowych z 2005 r. Miała odbyć się 3 kwietnia, a dzień wcześniej zmarł Ojciec
Święty, Jan Paweł II. W zaistniałej sytuacji przenieśliśmy paradę na 24 kwietnia, co wiązało się z kompletną
reorganizacją i powiadamianiem kilkudziesięciu
oddziałów Straży Grobowych i zaproszonych gości .
Co zmieniło się na przestrzeni tych 30 lat?
- Z pewnością mogę stwierdzić, że kultura w naszej
gminie znacznie się rozwinęła. O stronę finansową
wszystkich ośrodków i domów kultury ówczesnego
województwa przemyskiego zabiegał Wojewódzki
Dom Kultury w Przemyślu, który przydzielał środki
finansowe na dany rok. Z chwilą wejścia Polski do
Unii Europejskiej mieliśmy dostęp do środków unijnych. Efektem tego był między innymi zakup sceny
mobilnej na potrzeby różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Należy również wspomnieć o warunkach
pracy i infrastrukturze naszej jednostki. Zaopatrzyła
się w sprzęt elektroakustyczny, audiowizualny, instrumenty oraz stroje dla amatorskich zespołów artystycznych, działających pod naszym patronatem. W kolejnych latach funkcjonowania Trynieckiego Centrum
Kultury powiększano rozmach różnorodnych imprez
i wydarzeń rekreacyjno - kulturalnych. Szczególne
miejsce w pracy TCK od zawsze zajmowała działalność amatorskich zespołów artystycznych. Zespoły
muzyczne takie jak: Zespół „Dolanie”, „Śpiewające
Zośki”, „Jagiellanie”, Kapela Ludowa towarzyszą
placówce przez długi okres istnienia. Powstały też
nowe zespoły taneczne, utworzyła się grupa mażoretek
przy trynieckiej orkiestrze oraz Dziecięcy Zespół
Tańca Ludowego. W orkiestrze, która sprawnie funkcjonuje już od ponad 30 lat, również gra młodzież.
Można powiedzieć, że placówka dziś tętni życiem.
Przyciąga i skupia młodych ludzi, którzy realizują się
w różnych formach działalności kulturalnej.
Czy widziałby się Pan na innym stanowisku, patrząc z perspektywy tych 30 lat?
- Trudno powiedzieć, co by było gdyby… Mogę jedynie stwierdzić, że praca przyniosła i nadal przynosi
mi wiele satysfakcji. Mam tą przyjemność, że udało mi
się połączyć ścieżkę zawodową ze swoją pasją, która
towarzyszyła mi przez te wszystkie lata.
Katarzyna Duży
www.tryncza.eu
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ROZPOCZNIJ AKTYWNIE WIOSNĘ!
Rozpoczynający się sezon wiosenny jest dobrym
momentem na to, aby włączyć w swoje codzienne
zajęcia dowolną formę aktywności fizycznej i sprawić,
aby weszła w nasze nawyki na dobre. Aktywność
fizyczna jest doskonałą formą spędzania wolnego
czasu, która ma nieoceniony wpływ na kondycję
fizyczną, a tym samym zdrowotną. O zalety aktywnego trybu życia zapytaliśmy Olgę Sobalę – ze studia
FIT FORMA z Gniewczyny Łańcuckiej, która zawodowo zajmuje się tą dziedziną.
W obecnych czasach dobre zdrowie i sprawność
fizyczna traktowane są jako warunek podstawowych
kompetencji zawodowych i społecznych, a także środek
do osiągnięcia lepszej jakości życia. Aktywność fizyczna powoduje korzystne zmiany w układzie ruchu,
zwiększa masę i siłę mięśniową, wzmacnia, stabilizuje
i zwiększa zakres ruchowy stawów. Zapobiega powstawaniu zwyrodnień i uszkodzeń kręgosłupa, a na powstałe wcześniej bóle, działa leczniczo, oczywiście pod
warunkiem prawidłowo wykonywanych ćwiczeń. Regularna aktywność fizyczna skutkuje pozytywnymi zmianami także w odniesieniu do funkcjonowania układu
nerwowego. Wspomaga sprawność intelektualną,
zmniejsza napięcia nerwowe oraz stany depresyjne.
Wiosna jest to czas, kiedy po zimie każdy z nas odzyskuje siły witalne i chęć do życia, dlatego korzystajmy
z aktywności fizycznej jak najwięcej, niezależnie od jej
formy. Zarówno ruch na świeżym powietrzu jak i korzystanie z różnych form aktywności fizycznej oferowanych przez kluby fitness będzie miał zbawienny wpływ
na nasze ciało, sprawność i radość życia. Zapewniam,
że to świetny sposób na zagospodarowanie wolnego
czasu – mówi Olga Sobala – trener personalny.
Na terenie gminy Tryńcza dostępna jest różnorodna oferta zajęć, z której mogą korzystać
mieszkańcy i nie tylko.
STUDIO FITNESS FIT FORMA
w Gniewczynie Łańcuckiej:
- zajęcia „Step aerobic” – poniedziałek, środa,
godz. godz. 20.00, wtorek, czwartek, godz. 19.30,
środa, piątek, godz. 19.00
- zajęcia dla seniorów „Aktywny Senior” - wtorek,
czwartek godz. 10.00
- zajęcia dla dzieci (gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna) sobota godz. 11.00
- zajęcia dla kobiet w ciąży „Fit Mama” – wtorek,
czwartek godz. 11.00
- siłownia dostępna pon – pt 10.00-12.00 i 15.00 –
22.00 soboty w godz. 12.00 – 15.00
Instruktorzy: Urszula Kozak, Olga Sobala

ZUMBA
- zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej przy ZS
w Gorzycach w środy o godz. 17.50
Instruktor: Barbara Sowińska
KOMPLEKSY SPORTOWE ORLIK 2012
(Tryńcza, Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka)
- zajęcia (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,
tenis ziemny) prowadzone są przez animatorów.
Korzystanie z obiektów i udział w zajęciach jest bezpłatny, a szczegółowy harmonogram zajęć dostępny
jest na tablicy przy obiektach.
NORDIC WALKING
Rajdy nordic walking organizowane są przez Gminną
Bibliotekę Publiczną wzdłuż wyznaczonych tras.
Udział w rajdach oraz wypożyczenie sprzętu jest
bezpłatne. Zapowiedzi organizowanych rajdów zamieszczane są na stronie internetowej biblioteki i urzędu oraz profilu społecznościowym Gminy Tryńcza.
SPŁYWY KAJAKOWE RZEKĄ WISŁOK
Od maja do października można korzystać ze spływu
kajakowego rzeką Wisłok na trasie Gniewczyna
Łańcucka – Tryńcza. Dysponujemy sprzętem (kajaki,
wiosła, kamizelki), który bezpłatnie wypożyczamy
(opłata pobierana jest wyłącznie za transport sprzętu).
SZKÓŁKA PIŁKARSKA
Treningi organizowane przez LKS Huragan Gniewczyna dla chłopców w wieku 7 – 16 lat (dwie grupy
juniorzy i trampkarze) na stadionie w Gniewczynie
Trynieckiej.
Instruktor: Jakub Słysz
Dla wszystkich mieszkańców dostępna jest także
infrastruktura rekreacyjno – sportowa, czyli w pełni
wyposażone hale sportowe przy szkołach, nowoczesne
place zabaw, siłownie plenerowe, boiska wielofunkcyjne w każdej miejscowości, stadiony sportowe czy
boiska do piłki plażowej. Zachęcamy do aktywnego
wypoczynku w Gminie Tryńcza!

Dominika Kozak
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JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z BIEGANIEM?
Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił nam znany większości mieszkańców Zbigniew Pucia z Głogowca,
który przygodę z bieganiem rozpoczął 12 lat temu i do dziś to jego wielka pasja i sposób na dobrą formę.

D.K.: Kiedy rozpoczął Pan przygodę z bieganiem
i co Pana do tego skłoniło?
Z.P.: Bieganie r ozpocząłem jakieś 12 lat temu po
ukończeniu 40 lat, gdy moja waga zaczęła się zbliżać
do poziomu 100 kg a zakładanie butów i wchodzenie
po schodach wyżej niż na 1 piętro zaczęło przysparzać
trudności. To był sygnał do tego, aby pomyśleć poważnie o zdrowiu. Zaczynałem od truchtania na
dystansie 3 km, a później systematycznie zacząłem
zwiększać dystans do 5 km, po kilku miesiącach do
10, później usłyszałem o półmaratonie (21,97 km) aż
do maratonu (42 km 195 m). Biegam 4 razy w tygodniu. W trakcie przygotowania do maratonu niezbędny
jest trening 5 razy w tygodniu, 70-80 km tygodniowo.
Nie każdy ma jednak predyspozycje do biegania. Tych
zachęcałbym do chodzenia z kijkami, co też w dużym
stopniu wpływa na kondycję i zdrowie. Po kilku latach
biegania dołączył do mnie Leszek Dałomis z Tryńczy
i trochę razem trenowaliśmy. On poszedł dalej, bo już
biega ultra maratony górskie nawet od 60 do 100 km
w Sudetach i Tatrach.
D.K: Największe sukcesy i życiowe rekordy?
Z.P.: Największym sukcesem była meta pier wszego
maratonu w wieku 50 lat. Wtedy dopiero poczułem
czym jest maraton, odczuwając ogromny wysiłek, ale
i ogromną satysfakcję. Wspólnie z żoną udało nam się
także przejść z kijkami całą Hiszpanię od granicy
francuskiej do Santiago de Compostela - 800 km,
w 27 dni. Rekordy życiowe, którymi mogę się pochwalić to 5 km w 20 min.35s , 10 km w 44 min 09s,
półmaraton w 1h.45 min.46s, maraton w 3h.56
min.40s.
D.K.: Jak zmotywować się do regularnego
biegania?
Z.P.: Najlepszą motywacją jest tr oska o własne
zdrowie. Systematyczne bieganie zwiększa pojemność
płuc, co powoduje, że organizm jest lepiej dotleniony
i nie męczy się przy innym wysiłku. Regularna aktywność poprawia krążenie krwi a wraz nią przepływ
składników odżywczych, co przekłada się na wsparcie
odporności organizmu na przeziębienia i inne infekcje.
Mogę potwierdzić, że przez ostatnie 12 lat nie wiem,
co to grypa czy przeziębienie. Mówi się także, że regularne bieganie obniża ryzyko wystąpienia chorób
nowotworowych.
D.K: Jak należy się przygotować do systematycznego biegania?
Z.P.: Ważne, aby mieć świadomość, że r obimy to
dla własnego zdrowia, ale też przyjemności. Następnie
wyposażenie, czyli buty do biegania z dobrą amortyzacją, która chroni stawy. Bezwzględnie zaczynamy
od rozgrzewki i rozciągania, aby zminimalizować
ryzyko kontuzji. Bieganie zaczynamy od truchtu
i szybkiego marszu na przemian, przechodząc z czasem w bieg ciągły. Co jakiś czas wydłużając sobie

dystans o 300-500 metrów. Proponuję na początek
codziennie 2-3 km. Przy długich dystansach 8-10
i więcej km niech to będzie 4 razy w tygodniu, aby
organizm miał czas na regenerację. Zacytuje jeszcze
słowa ,,nałogowych" biegaczy: ,,Bieganie uzależnia".
Systematyczne bieganie staje się po prostu nawykiem
i nieodłącznym elementem codziennych zajęć.
D.K.: Jak zachęciłby Pan mieszkańców do rozpoczęcia przygody z joggingiem.
Z.P.: Bieganie daje same pozytywne efekty. Pier wsze i najważniejsze to zdrowie, dobra kondycja fizyczna i sprawność. Bieganie jest też bardzo modne, chociaż w małych miejscowościach jest jeszcze ciągle
postrzegane trochę jako fanaberia. Przekonałem się
o tym na własnym przykładzie, ale nie warto się tym
zniechęcać. Mamy ku temu bardzo dobre warunki, bo
w naszej gminie pojawiło się bardzo dużo ścieżek
i dróg do jazdy rowerem. chodzenia i biegania w pięknych sceneriach przyrody.
Psychika też zaczyna funkcjonować lepiej, bo w trakcie biegania organizm produkuje endorfiny, tzw. hormon szczęścia i mimo zmęczenia poprawia się nastrój.
W trakcie biegu „odpoczywa głowa”, to lekarstwo na
stres i zmęczenie psychiczne. Jestem przykładem, że
to sport nie tylko dla dwudziestolatków.
D.K: Co daje Panu ta aktywność?
Z.P.: Dobr e samopoczucie, dużą spr awność fizyczną mimo wieku, odporność organizmu na przeziębienia i grypy, zdrowe serce i układ krążenia, satysfakcję
z przekraczania kolejnych barier, które wydawały się
nieosiągalne. Spotykam różnych ludzi tzw. ,,gigantów"
którzy pokonują ultra maratony po 100 km lub ultra
maratony górskie na dystansach 50, 60, 80 czy
100 km. Miałem także przyjemność spotkania z Markiem Kamińskim - zdobywcą 2 biegunów na trasie do
Santiago de Compostella, który szedł z Królewca
przez całą Europę 4000, km. (też z kijkami)
D.K. Dziękuję za wywiad i życzę kolejnych
sukcesów.
Rozmawiała Dominika Kozak
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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GÓRAL TRYŃCZA – PODSUMOWANIE SEZONU 2016/17

Kolejny bardzo udany sezon zaliczył I zespół seniorów „Górala”, rywalizujący w rozgrywkach II ligi
futsalu oraz Halowym Pucharze Polski. Nasz zespół
(przygotowania do sezonu rozpoczęły się na początku
października), w trwającym niemal 5 miesięcy sezonie
rywalizował w II lidze z zespołami z Łańcuta, Przeworska, Mielca, Zarzecza oraz Rzeszowa i ostatecznie,
po bardzo emocjonującej końcówce sezonu zdobywa
tytuł mistrza II ligi premiowany awansem na zaplecze
Futsal Ekstraklasy. Warto dodać, że we własnej hali
nasz zespół wygrał wszystkie spotkania, a emocjonujące mecze często gromadziły w trynieckiej hali komplet 300 widzów!
„Górale” również świetnie spisali się w rozgrywkach Pucharu Polski w futsalu. Nasz zespół okazał
się najlepszy na szczeblu województwa, wygrywając
w finałowych zmaganiach 8-2 ze SPAR-em Łańcut
i 5-1 ze Strażakiem Rzeszów. W fazie ogólnopolskiej
po zaciętym boju „Górale” musieli uznać wyższość
I-ligowego AZS UMCS Lublin, przegrywając po walce 2-4. Warto również dodać, że nasz klub wspólnie
z GOPS-em zorganizował akcję „Gramy z Góralem”.
W tym roku zagraliśmy dla 7-miesięcznej Oli Szpak
z Gniewczyny Łańcuckiej i podczas ostatniego meczu
II ligi Góral – Stal Mielec.
Skład „Górali” opierał się przede wszystkim na
zawodnikach występujących w grupach młodzieżowych naszego klubu, wspartymi kilkoma seniorami.
W czasie przerwy w rozgrywkach „trawiastych” gra
w naszym klubie sprawia, że kontakt z piłką jest
w tym okresie zachowany i systematyczny, a występy
w hali poprawiają podstawowe umiejętności techniczne jak i taktyczne zawodników.
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Warto dodać, że dwóch zawodników „Górala”
Robert Kurosz oraz Krzysztof Pietluch odniosło również duży sukces indywidualny – obaj zostali wyróżnieni na gali „Podkarpacka Nike 2017” w kategorii
„Zawodnik futsalowy roku” organizowanej przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, dzięki czemu o naszym
klubie mogło usłyszeć szersze grono piłkarskiej
społeczności.
Sezon można uznać za bardzo udany. Klub dziękuje
wszystkim zawodnikom, kibicom, którzy odwiedzali
halę w Tryńczy podczas rozgrywania meczów
II-ligowych i pucharowych, a także Wójtowi i Radzie
Gminy Tryńcza oraz wszystkim partnerom i sponsorom za wsparcie.
Końcowa tabela rozgrywek II ligi futsalu:

1. GÓRAL TRYŃCZA
2. Futsal Zarzecze
3. SPAR Łańcut
4. Futsal Team Przeworsk
5. Stal Mielec
6. Heiro II Rzeszów

10
10
10
10
10
10

22 pkt
19 pkt
17 pkt
16 pkt
11 pkt
1 pkt

63-49
57-40
52-51
53-42
48-47
31-75

Góral reprezentowali: Rober t Kur osz, Kr ystian
Wojtyna, Mateusz Duży (bramkarze) – Krzysztof
Pietluch (kapitan), Patryk Broda, Maciej Lech, Dawid
Czyrny, Arkadiusz Wojtyna, Dawid Pigan, Krzysztof
Karwacki, Piotr Misiąg, Mateusz Staroń, Rafał Jagodziński, Mateusz Kowal, Kacper Dadak, Krzysztof
Bigas, Mateusz Kalin,
trener: Rober t Kur osz,
kierownik: Kr ystian Pietr ycha
Robert Kurosz

GÓRAL TRYŃCZA – GRUPY MŁODZIEŻOWE 2016/17

Przygotowania do sezonu zawodnicy Górala
(kategorie U-18, U-16, U-14 oraz U-12) rozpoczęli we
wrześniu, trenując tradycyjnie w hali Zespołu Szkół
w Tryńczy. Wszystkie zespoły (nie licząc drużyny U12), jak co roku zgłoszone zostały do rozgrywek eliminacyjnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Zespół Górala U-18 wygrał w styczniu swoją grupę
eliminacyjną rozgrywaną w Przeworsku.
Drużyna Górala U-16 również świetnie spisała się
w eliminacjach Mistrzostw Polski wygrywając
w dwóch turniejach wszystkie mecze (jeden z nich
dzięki staraniom naszego klubu odbył się w Tryńczy),

co dało awans do finałów Mistrzostw Polski w Białymstoku. Tam nasza drużyna trafiła do bardzo trudnej
grupy (Rekord Bielsko Biała, SMS Ustka oraz Jeziorak Iława) i mimo ambitnej postawy uplasowała się
ostatecznie na miejscach 9-16 w kraju.
Drużyna Górala U-14, składająca się w większości
z zawodników debiutujących w naszym klubie w turnieju eliminacyjnym w Przeworsku uplasowała się na
3 miejscu (wyprzedzając drużyny Wieliczki i Przeworska), co dało awans do turnieju barażowego rozgrywanego w Chrzanowie. W tym turnieju naszej drużynie
zabrakło jednej bramki, by awansować do finałów Mistrzostw Polski. Natomiast w Mistrzostwach Podkarpacia U-14 rozgrywanych w Kamieniu „Górale”
okazali się bezkonkurencyjni, wygrywając wszystkie
mecze bez straty gola.
Najmłodszy zespół w naszym klubie, to Góral
U-12. Ta grupa cieszyła się również bardzo dużym
zainteresowaniem młodzieży (najmłodsi z nich to
7-latkowie), dla których sam udział w treningach był
dużym przeżyciem. Grupa wystąpiła w Mistrzostwach
Podkarpacia do lat 12, w których uplasowała się na
4 miejscu w województwie, jednak nie wynik w tym
wieku jest najważniejszy, lecz zarażenie pasją do sportu i aktywnego trybu życia.
Kolejny sezon naszej młodzieży można uznać za
udany. Wielu zawodników po raz pierwszy rozpoczęło
przygodę z futsalem. Co ważne w okresie jesiennozimowym, kiedy nie ma rozgrywek „trawiastych” młodzież może aktywnie uczestniczyć w treningach i meczach, przez co kształtuje i doskonali podstawowe
elementy techniczno-taktyczne.
Podziękowania należą się wszystkim zawodnikom,
ich rodzicom oraz oczywiście Wójtowi i Radzie
Gminy Tryńcza, a także naszym partnerom.
Robert Kurosz

OFERTA LKS DLA NAJMŁODSZYCH PIŁKARZY
LKS Huragan Gniewczyna oprócz drużyny seniorskiej obecnie prowadzi 2 grupy młodzieżowe - grupę
juniorów starszych (rocznik 1998 i młodsi) oraz trampkarzy starszych (rocznik 2002 i młodsi). Wychodząc
naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu najmłodszych
piłkarzy, klub postanowił utworzyć szkółkę piłkarską.
Pomysł na założenie szkółki piłkarskiej pojawił się,
gdy zauważyliśmy duże zainteresowanie chłopców
w wieku 10 – 12 lat udziałem w zajęciach sportowych.
Wtedy zaproponowaliśmy, aby próbowali swoich
sił w starszej grupie. Mimo, iż musieli rywalizować
z chłopcami starszymi o 3-4 lata, sumiennie przychodzili na każde zaplanowane zajęcia zarówno
trampkarzy, jak i te dodatkowe, prowadzone w hali
sportowej w Gniewczynie w okresie zimowym. Zainspirowani ich dużym zaangażowaniem, postanowiliśmy podjąć rozmowy prowadzące do założenia
szkółki dla młodzików (04-05) czy orlików(06-07
i młodsi) – wyjaśnia Jakub Słysz, trener najmłodszych grup.
W chwili obecnej prowadzone są regularne
zajęcia treningowe, na które bezpłatnie mogą

uczęszczać najmłodsi miłośnicy piłki nożnej. Kadra
trenerska dokłada starań, aby zajęcia umożliwiały szlifowanie umiejętności piłkarskich w przyjaznej atmosferze, ucząc sportowego ducha walki. Zachęcamy
rodziców do umożliwienia swoim pociechom udziału
w prowadzonych przez LKS Huragan zajęciach sportowych i kontaktu z kadrą trenerską klubu.
Przemysław Górski

www.tryncza.eu
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FINAŁ LIGI HALOWEJ

47 strzelonych bramek, to rezultat 54 spotkań, w których uczestniczyło 14 drużyn, a wszystko po to,
by wyłonić najlepszą drużynę
w rozgrywkach ligi halowej w sezonie 2016/2017. Finałowe zmagania drużyn odbyły się 26 lutego br.
w hali widowiskowo – sportowej
w Tryńczy. Miano najlepszej drużyny w finałowym meczu bronili
ubiegłoroczni zwycięscy Seniorzy
„Huragan” Gniewczyna, którzy
zmierzyli się z drużyną „Mega
Fason” Sieniawa. Mecz dostarczył
licznie zgromadzonej publiczności

Wielu wrażeń i emocji sportowych dostarczyli chłopcy należący
do Liturgicznej Służby Ołtarza.
11 marca br. w hali widowiskowosportowej przy Zespole Szkół
w Tryńczy odbył się VIII Finał
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Archidiecezji Przemyskiej w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum. Turniej rozpoczęła Msza św.
w kościele parafialnym w Tryńczy
pod przewodnictwem arcybiskupa
seniora Józefa Michalika. To wiel-
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wiele emocji. W klasyfikacji
końcowej najlepszą drużyną
turnieju okazała się kadra
„Mega Fason” z Sieniawy.
Podczas ceremonii zakończenia turnieju Ryszard
Jędruch, wójt gminy, Stanisław Wielgos przewodniczący
Rady Gminy, Leszek Flak
wiceprzewodniczący Rady
Gminy, Elżbieta Kubrak
dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy
oraz Janusz Niżnik – radny Rady
Gminy Tryńcza wręczyli drużynom puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego.
Ponadto przyznano indywidualne
wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem został Dariusz Brzyski, zaś
korona króla strzelców przypadła
Tomaszowi Wojtasowi. Wyróżnienie dla najbardziej doświadczonego zawodnika otrzymał Janusz
Kornafel. Podziękowania otrzymali
również sędziowie Krzysztof
Nazarko i Łukasz Fołta. Finały

TURNIEJ MINISTRANTÓW
kie przedsięwzięcie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób.
Ks. Jacek Zarzyczny Duszpasterz
Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej podziękował
za wielki wkład w organizację turnieju wójtowi gminy Ryszardowi
Jędruchowi oraz dyrekcji Zespołu
Szkół w Tryńczy - Elżbiecie Kubrak
i Lucynie Myłek. Rozgrywki swoją
obecnością uświetnili również, m.in.
ksiądz proboszcz Roman Trzeciak,
senator RP – Mieczysław Golba,
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tegorocznej ligi halowej uświetnił
występ Mażeretek „Finezja” oraz
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy.
Wyniki ligi halowej 2016/2017:
1. Mega Fason Sieniawa
2. Seniorzy Huragan Gniewczyna
3. Red Bull Team
4. OSP Gorzyce
5. Zorza Jagiełła
6. Kelme
7. Mix Team
8. San Gorzyce
9. RS Oldboys Gniewczyna

10. San Sport Gorzyce
11. Bufet u Koguta
12. GKS Majdan Sieniawski
13. Juniorzy Huragan Gniewczyna
14. ERB Biało Czarni

wójt gminy Leżajsk – Krzysztof
Sobejko, przewodniczący Rady Gminy
Tryńcza – Stanisław Wielgos oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu – Teofil Jakubiec. Na podium w
kategorii szkoła podstawowa stanęli: I
miejsce Majdan Sieniawski, II miejsce
Leżajsk, III miejsce Bircza. Natomiast w
kategorii gimnazjum: I miejsce Majdan
Sieniawski, II miejsce Jabłonka, III miejsce Nozdrzec.
Lucyna Czeszyk

SPORT

PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ

Zima dobiegła końca, a wraz z nią zakończył
się czas odpoczynku dla zawodników drużyn z terenu naszej gminy. Rozpoczęcie wiosny jest okresem
planowania treningów i przygotowywania drużyn do
rozgrywek rundy wiosennej. Ważnym aspektem, od
którego zależą poczynania drużyny w sezonie
są sparingi, których nie brakuje na stadionach Ludowych Klubów Sportowych. To właśnie od dobrego
ułożenia planu gier towarzyskich, jak i całego okresu
przygotowawczego zależą ostateczne wyniki miejscowe w tabeli. Końcem marca zmagania rozpoczęli
w Klasie Okręgowej - LKS „Huragan” Gniewczyna,
w klasie A - LKS „San” Gorzyce i „Zorza” Jagiełła,
a w klasie B - LKS „Wisłoczanka” Tryńcza.
Wszystkim drużynom życzymy przede
wszystkim udanego sezonu bez kontuzji, dobrych
wyników i awansów, a licznie zgromadzonym kibicom wiele emocji i pozytywnych wrażeń podczas
rozgrywanych meczów w rundzie wiosennej.

Tabela wyników sezonu 2016/2017
Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: Jarosław
M.

Pkt.

Z.

R.

P.

1. Granica Stubno

Nazwa

18

48

15

3

0

51-14

2. Huragan Gniewczyna

18

34

10

4

4

40-15

3. MKS Kańczuga
4. Motor Grochowce

18

33

10

3

5

36-20

18

32

9

5

4

27-15

5. Pogoń-Sokół Lubaczów

18

31

9

4

5

35-25

6. San Hurko/Hureczko
7. LKS Skołoszów

18

31

10

1

7

32-24

18

30

9

3

6

36-19

8. Santos Piwoda
9. Płomień Morawsko

18

27

8

3

7

31-27

18

26

8

2

8

28-31

10. Sanoczanka Święte

18

26

8

2

8

39-35

11. KS Kisielów-Pełnatycze

18

24

7

3

8

28-34

12. Promyk Urzejowice
13. Fenix Leszno

18

16

3

7

8

19-33

18

14

4

2

12

22-46

14. Graniczni Krowica
15. Błękitni Grzęska

18

13

3

4

11

24-49

18

11

3

2

13

25-54

16. KS Węgierka

18

11

3

2

13

17-49

M. Pkt. Z.

R.

P.

Bramki

Klasa A 2016/2017, grupa: Przeworsk
Nazwa

Bramki

Klasa B 2016/2017, grupa: Przeworsk

M.

Pkt.

Z.

R.

P. Bramki

Nazwa

1.
2.

Zorza Zarzecze
Cresovia Krzeczowice

15
15

36
32

11
10

3
2

1
3

43-8
45-22

1.

Wisłok Świętoniowa

15

43

14

1

0

43-11

2.

Błyskawica Rożniatów

15

30

10

0

5

58-27

3.

Błyskawica Rozbórz

15

27

8

3

4

28-18

3.

Gacovia Gać

15

29

9

2

4

50-24

4.

PKS UNUM Babice

15

26

7

5

3

46-24

4.

Sobol Niżatyce

15

29

9

2

4

32-19

5.

Alabaster Łopuszka Wielka

15

25

8

1

6

29-20

5.

Błękitni Maćkówka

15

27

8

3

4

39-26

6.

WKS Majdan Sieniawski

15

22

7

1

7

25-24

6.

Huragan Rozbórz Długi

15

26

8

2

5

32-19

7.

Gorliczanka Gorliczyna

15

20

6

2

7

24-36

7.

Wisłoczanka Tryńcza

15

25

7

4

4

36-29

8.

Start Mirocin

15

19

6

1

8

25-43

8.

Nafta Gaz Jodłówka

15

21

6

3

6

29-27

9.

Żuraw Żurawiczki

15

19

6

1

8

22-28

9.

Lechia Pantalowice

15

17

5

2

8

27-35

15

18

5

3

7

30-33

10. Wojak Kramarzówka

15

15

4

3

8

24-36

10. San Gorzyce
11. Sokół Studzian

15

17

5

2

8

25-42

11. Sokół Sietesz

15

13

3

4

8

15-26

12. Zorza Jagiełła

15

16

4

4

7

26-30

12. Tęcza Ujezna

15

10

3

1

11

19-70

KS Manasterz
13.
(k. Przeworska)
14. Strumyk Hawłowice

15

9

2

3

10

33-50

15

6

2

0

13

21-59

13. Wisełka Siennów

15

14

4

2

9

27-40

14. Piast Nowosielce

15

9

3

0

12

11-38

* stan na dzień 3.04. 2017r.

SZKÓŁKA PIŁKARSKA DLA NAJMŁODSZYCH

15 marca br. odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono
wstępnie projekt utworzenia stowarzyszenia mającego na celu prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci z terenu Gminy Tryńcza. Na spotkaniu obecni byli Tomasz Syk,
prezes Stowarzyszenie Centrum
Szkolenia Sportowego Dzieci

i Młodzieży
„Orzełek”
w Przeworsku
wraz z trenerami stowarzyszenia, Elżbieta
Kubrak – dyrektor Zespołu
Szkół w Tryńczy, Przemysław Górski –
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Łukasz Rzeczyca - skarbnik
LKS „Wisłoczanka” Tryńcza oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy
Tryńcza.
Podczas spotkania Tomasz Syk
przedstawił pomysł na funkcjonowanie szkółki piłkarskiej, jak i klubu w naszej gminie. Omówiono

również kwestie organizacyjne
i finansowe niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
Utworzenie Stowarzyszenia, zajmującego się prowadzeniem Szkółki Piłkarskiej ma na celu pracę
z dziećmi w przedziale wiekowym
5-7 lat, tak by umożliwić im dostęp
do rozwijania swoich pasji poprzez
aktywność
fizyczną.
Zajęcia
prowadzone w szkółce będą dostosowane do wieku uczestników,
co przyczyni się do stopniowego
rozwoju piłkarskiego.
Szkółka Piłkarska jest doskonałą
formą do prowadzenia zajęć sportowych, które są dla dzieci świetną
zabawą, a tym samym doskonałą
formą edukacji.
Joanna Kot
www.tryncza.eu
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Przedstawienie Królowa Śniegu w ZS w Tryńczy

Występ uczniów z Jagiełły

Występ Młodzieżowej Orkiestry Detęj

Podziękowania od
11rodziców
listopadaOli za pomoc

Laureaci konkursu Piękna Wieś Podkarpacka

1/2017

ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA

Dzień Kobiet w Gminie Tryńcza

Zespół redakcyjny: Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych
Korekta:

Czasopismo zarejestrowane w Rejestrze
Nakład 1500 egz.
Dzienników i Czasopism pod pozycją 92

Andrzej Swatek
Egzemplarz bezpłatny

