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Szanowni Państwo!
Mijający 2017 rok budżetowy obfitował w wiele
różnych przedsięwzięć, zarówno tych inwestycyjnych
jak i wspierających rozwój kultury czy sportu. Realizowaliśmy zadania mające na celu podniesienie standardu obiektów służących na co dzień mieszkańcom
czy też takie, których realizacja podyktowana była innymi czynnikami. I tak w mijającym roku na przedsięwzięcia inwestycyjne wydatkowaliśmy ponad
4,5 mln. Chciałbym przy tej okazji podziękować
Radzie Gminy Tryńcza, która każdego roku przeznacza określoną część budżetu na gałąź inwestycyjną,
dzięki temu możemy realizować potrzebne zadania.
Przed nami kolejny rok i kolejne potrzeby inwestycyjne, które chcemy wykonać w możliwie najszerszym zakresie, wykorzystując przy tym środki zewnętrzne, które jeszcze w tym roku udało się pozyskać. Ze względu na bardzo duży zakres prac, będzie
to okres wytężonej pracy.
Wiosną przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwana modernizacja stadionów, na którą udało nam
się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Inwestycja o wartości ponad 600 tys. zł w kompleksowy sposób podniesie jakość bazy treningowej przede
wszystkim dla młodzieży. Przygotowujemy się także
do ogłoszenia postępowania przetargowego na odbudowę zabytkowej strażnicy kolejowej, która po odrestaurowaniu będzie niewątpliwie jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w regionie, a także ciekawym zapleczem dla różnych przedsięwzięć kulturalnych.
Nie mogę zapomnieć o zaplanowanej na 2018 r. budowie długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 835. Będzie to odcinek
od Wólki Małkowej do Gniewczyny Trynieckiej. Na
dalszym odcinku rowerzyści będą mogli skorzystać
z poszerzonego chodnika, aż do zjazdu z autostrady.
Wybudowany nowy chodnik od Gniewczyny Trynieckiej do końca Gniewczyny Łańcuckiej będzie bez-

pieczną trasą zarówno dla
rowerzystów jak i pieszych,
oddzieloną od ruchu samochodowego. Na ten cel Rada
Gminy Tryńcza przeznaczyła w budżecie ponad
1,7 mln zł.
Na uwagę zasługują także
inwestycje związane z bieżącymi potrzebami mieszkańców czy poprawą ich bezpieczeństwa. Jeszcze w tym
roku ogłosiliśmy przetarg na
remont dróg gminnych o
łącznej wartości prawie 800
tys. zł. Wiosną ruszy także
rozbudowa
oświetlenia
ulicznego w poszczególnych
sołectwach w kilkunastu lokalizacjach. Wychodząc
naprzeciw potrzebom w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej, realizować będziemy rozbudowę sieci do
nowych osiedli i terenów inwestycyjnych, wykorzystując możliwy udział środków zewnętrznych. Dużym
wyzwaniem będzie także rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Gniewczynie, która również rozpocznie się w 2018 r.
Obok przedsięwzięć inwestycyjnych niezwykle ważnym aspektem działalności samorządowej, na którą
kładziemy nacisk, jest rozwój polityki społecznej w
tym prorodzinnej i senioralnej. Wykorzystując dostępne środki unijne oraz przygotowaną na ten cel infrastrukturę, od marca 2018 r. działalność rozpocznie
dzienny dom opieki, zapewniający wsparcie dla
15 osób starszych poprzez specjalistyczną opiekę
w zakresie rehabilitacji, warsztatów animacyjnych czy
pomoc psychologa.
Zapewniając mieszkańcom, w tym przede wszystkim młodym rodzicom, możliwość powrotu na rynek
pracy wnioskowaliśmy o środki na utworzenie żłobka,
który zapewni opiekę najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy. Dzięki pozyskanym środkom funkcjonować nadal będą dwa oddziały przedszkoli, utworzone w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy.
Mijający rok obfitował także w wiele różnorodnych
wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców
naszej gminy. Kilkutysięczna publiczność podczas
tegorocznych Dni Gminy Tryńcza potwierdziła,
że tego rodzaju przedsięwzięcia cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim mieszkańcom oraz gościom, rodzinnych i radosnych spotkań przy wigilijnym stole. Niech
świąteczny czas będzie okazją do refleksji i odpoczynku od codzienności, a nadchodzący 2018 r. przyniesie
spełnienie planów i marzeń.
Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza

TRYŃCZA PIĘKNĄ WSIĄ PODKARPACKĄ

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka” organizowanego przez
Urząd Marszałkowski. W tegorocznej edycji zwycięzcą konkursu zostało sołectwo Tryńcza.

18 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród. Nagrodą dla laureata jest wyposażenie audio i multimedialne dla świetlicy wiejskiej. Nagrodę w imieniu mieszkańców odebrał sołtys
wsi Stanisław Gliniak oraz wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch. Komisja konkursowa oceniała m.in.
kształtowanie ładu przestrzennego, dbałość o środowisko naturalne, estetykę miejscowości oraz aktywność
społeczności lokalnej.
II miejsce w konkursie zajęło sołectwo Konieczkowa w gminie Niebylec, III zaś Trzciana w gminie Świlcza.
Po zakończonym konkursie w Wiejskim Domu Kultury w Tryńczy odbyło się spotkanie podsumowujące
zdobycie zaszczytnego I miejsca przez sołectwo Tryńcza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grup,
stowarzyszeń oraz osoby, które angażują się w rozwój
społeczny i kulturowy miejscowości Tryńcza.
Spotkanie uświetniły występy Natalii Florek,
Martyny Niemirowskiej, Magdaleny Siry i Edwarda
Myłka oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy.

W oficjalnej części spotkania wójt Gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch przekazał na ręce sołtysa wsi Tryńcza
Stanisława Gliniaka główną nagrodę zdobytą w konkursie, a następnie podziękowania otrzymali przedstawiciele grup i stowarzyszeń za zaangażowanie, pracę
i trud, który przyczynił się do zdobycia zaszczytnego
pierwszego I w konkursie.
Dla naszej gminy jest to wielkie wyróżnienie, należy bowiem wspomnieć, że w ubiegłorocznej edycji
konkursu sołectwo Jagiełła zajęło w nim wysokie II
miejsce. Wyróżnienia zdobyte przez sołectwa potwierdzają, że nasza gmina jest jedną z najpiękniejszych!
Katarzyna Flak

INTERNETOWA STRONA GMINY - NAJLEPSZA!

Jak co roku gmina
Tryńcza wzięła udział
w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego
w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła msza św.
w intencji podkarpackich
samorządów w kościele
farnym w Rzeszowie,
następnie delegacja składająca się, m.in. z Młodzieżowej Orkiestry Dętej, mażoretek „Finezja” oraz przedstawicieli Urzędu na czele z wójtem Ryszardem Jędruchem, wzięła udział
w uroczystej paradzie ulicami Rzeszowa. Obchody
kończyła konferencja w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, podczas której wręczone zostały nagrody w ramach Podkarpackiej
Nagrody Samorządowej. Nasza gmina zdobyła I miej4
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sce w Konkursie Internetowym Nowego Podkarpacia
w kategorii „Gminy posiadającej najlepszą stronę internetową wśród gmin województwa podkarpackiego
2017” na podstawie głosowania internautów. Nagrodę
odebrała sekretarz Magdalena Rachfał.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy
na naszą stronę!
Katarzyna Flak

GMINA FAIR PLAY
Za nami kolejna edycja konkursu „Gmina Fair Play” do którego przystąpiliśmy w 2007r.
i od tego czasu nieprzerwanie utrzymujemy
ten tytuł.
Pragniemy przypomnieć, że konkurs corocznie podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym
gmina wypełnia przygotowaną przez organizatorów ankietę, która weryfikowana jest przez kapitułę konkursu. Następnie po pozytywnej weryfikacji gmina bierze udział w drugim etapie, który
ma formę audytu. Podczas audytu wizytatorzy
zwracają szczególną uwagę, m.in. na terminowość załatwianych spraw inwestycyjnych, relację z inwestorami, zrównoważony rozwój gminy,
opinię wielu środowisk, dotyczącą zadowolenia
ze współpracy z pracownikami urzędu.
W tym roku podczas uroczystej gali w Warszawie
wójt Ryszard Jędruch, oprócz certyfikatu, odebrał
w imieniu Gminy Tryńcza honorowe wyróżnienie
przyznane naszej gminie przez kapitułę konkursu.

Ponadto tegorocznym laureatem konkursu Samorządowy Menadżer Roku 2017 został Wójt Gminy
Tryńcza - wybrany również przez kapitułę konkursu
spośród samorządowców z całej Polski. To prestiżowe
wyróżnienie przyznawane jest za całokształt działalności na rzecz rozwoju gminy.
Dominika Kozak

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY
Gmina Tryńcza otrzymała wyróżnienie w konkursie
"Cyfrowy Samorząd 2017". Wyróżnienie przyznawane jest dla
gmin, które w sposób niestandardowy i wyróżniający prowadzą
działania promocyjne i informacyjne w Internecie. Kapituła
konkursu doceniła aktywne działania naszej gminy na portalu
Facebook.
Konkurs organizowany był w ramach Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który w dniach
30.11 - 1.12 br. odbywał się w Rzeszowie.
Wyróżnienie dla naszej gminy odebrała sekretarz Magdalena
Rachfał.
Katarzyna Flak

E-USŁUGI W GMINIE TRYŃCZA
Rozpoczynamy realizację projektu partnerskiego pn.
„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie
Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza”. Projekt realizowany na terenie trzech gmin ma na celu udostępnianie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do
cyfrowej informacji sektora publicznego.
W ramach realizowanego projektu w naszej
gminie:
 wykonana zostanie nowa strona internetowa Urzędu
Gminy dostosowana do najnowszych standardów
oraz potrzeb osób niepełnosprawnych,
 wdrożona zostanie aplikacja mobilna, dzięki której
mieszkańcy będą mieć dostęp do aktualnych informacji związanych z urzędem, powiadamiani będą
o bieżących sprawach oraz planowanych wydarzeniach,
 mieszkańcy będą mogli korzystać z elektronicznych
płatności, które pozwolą realizować transakcje płatnicze przy użyciu komputera w domu,
 wdrożony zostanie system zarządzania kryzysowego
z możliwością powiadomień mieszkańców o nagłych
zagrożeniach, utrudnieniach czy awariach,
 dostępne będzie Elektroniczne Biuro Obsługi Intere-

santa,
 zmodernizowany zostanie system podatkowy,
Realizacja
projektu
pozwoli na poprawę
zarządzania i uzyskania
oszczędności procesów
administracyjnych oraz
świadczonych e-usług.
Pomoże to w lepszej komunikacji
pomiędzy
mieszkańcami i urzędem
oraz umożliwi załatwienie części spraw urzędowych bez wychodzenia
z domu.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe
Podkarpacie”, działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”.
Wartość projektu: 329 tys. zł
Dominika Kozak

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

Ważnym zadaniem Rady Gminy przed wakacyjną
przerwą jest ocena pracy organu wykonawczego, czyli
Wójta Gminy w zakresie wykonania budżetu za rok
poprzedni, a szczególnie ocena stanu zrealizowanych
wydatków i dochodów budżetowych w stosunku
do wielkości zaplanowanych.
Dlatego też głównym punktem XXVI Sesji Rady
Gminy Tryńcza, która odbyła się 31 maja br. w Zespole Szkół w Gorzycach, było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi. Komisja Rewizyjna wspólnie z pozostałymi
Komisjami Rady Gminy pozytywnie oceniła realizację
zadań budżetowych gminy za 2016 r. i na tej podstawie wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium. Należy dodać, że Przewod-

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Od lutego br. Gmina
Tryńcza realizuje pilotażowy projekt finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój 2014 -2020
pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Koncepcja projektu zakłada wdrożenie spójnego i kompleksowego systemu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, których celem jest włączenie
mieszkańców zainteresowanych wszechstronnym i zrównoważonym rozwojem gminy, mającym odzwierciedlenie
w zapisach w planie. Od kwietnia do czerwca mieszkańcy
mogli brać udział w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych przez ekspertów z dziedziny
planowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż do projektu włączone zostały dwa obszary, trwa procedura
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. Wólka Ogryzkowa na cele budownictwa
mieszkaniowego oraz Gniewczyna Łańcucka – Zakręcie.
Właśnie w tych sołectwach odbywały się spotkania, na
które zapraszani byli mieszkańcy. W ramach projektu
opracowane zostały także dwie makiety obrazujące teren
z planowanymi zmianami. Zgłaszane podczas konsultacji
propozycje takie jak, m.in. zmiana lokalizacji drogi czy
wyrównanie granicy działek były zapisywane i przekazywane do projektanta.
Dominika Kozak
6
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niczący poszczególnych Komisji, zwrócili uwagę
na duże zaangażowanie Wójta w zrównoważony rozwój gminy, a to spotykało się również z wysoką
coroczną oceną Rady Gminy.
Wniosek poparty pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, został przypieczętowany jednogłośnie udzielonym Absolutorium. Gratulacje na ręce
Wójta złożył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Wielgos oraz zaproszeni goście, wśród których należy
wyróżnić Posła na Sejm Jerzego Paula, Wójta Gminy
Leżajsk Krzysztofa Sobejko, proboszcza Parafii
Gorzyce ks. Mariana Jagiełę, proboszcza Parafii
Jagiełła ks. Eugeniusza Wielgosza.
Joanna Kot

ZŁOTY MEDAL PREZYDENTA RP
DLA WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch otrzymał
Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany postanowieniem Prezydenta RP. Podczas uroczystej gali
11 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
odznaczenie wręczyła Wojewoda Podkarpacki Ewa
Leniart.
Medal za długoletnia służbę Wójt Gminy otrzymał za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
oraz wyróżnienie się w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Joanna Kot

OZE – WNIOSEK NA LIŚCIE REZERWOWEJ

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania
3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości 567,5 mln zł. Wniosek Gminy Tryńcza
pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną i otrzymał
66,88 pkt, jednak znajduje się obecnie na liście rezerwowej z uwagi na niewystarczającą ilość środków.
W przeprowadzonym naborze udostępniona została
kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej –
w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków, oraz
dwóch kolejnych projektów z listy rezerwowej.
Podsumowując, w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania
zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę
dofinansowania w wysokości 135 mln zł.
Urząd Marszałkowski informuje, że wystąpiono już
do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie

limitu środków na ten cel. Sprawa konsultowana była
także z Komisją Europejską, jednak konieczne jest
uzyskanie formalnej zgody, co z uwagi na obowiązujące procedury wymaga czasu. Planowane jest zwiększenie środków o kolejne 180 mln zł,
co pozwoliłoby na ujęcie wniosku Gminy Tryńcza
na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stronie
internetowej rpo.podkarpackie.pl
Dominika Kozak

ZAGOSPODAROWANIE STRAŻNICY KOLEJOWEJ

Strażnica - stan obecny
Po przejęciu przez Gminę Tryńcza budynku byłej
strażnicy kolejowej rozpoczęliśmy działania zmierzające do jej odpowiedniego zagospodarowania. Pierwszym krokiem było przygotowanie i ogłoszenie zamówienia na opracowanie koncepcji strażnicy wraz z dokumentacją budowlano – wykonawczą. Opracowanie
to dotyczyło zagospodarowania terenu i budynku polegające na odbudowaniu i dostosowaniu obiektu do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno – regionalnym, uwzględniając kontekst
przestrzenny i historyczny otoczenia. Kolejnym etapem
było przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Kultura.
Projekt ma być realizowany w partnerstwie z Parafią
Rzymsko – Katolicką z Grodziska Dolnego. Zakres
rzeczowy po stronie Gminy Tryńcza, oprócz zagospodarowania strażnicy, obejmuje także refundację kosz-

Wizualizacja
tów przebudowy i rozbudowy WDK w Jagielle oraz
rozbudowę WDK w Wólce Ogryzkowej wraz zakupem
wyposażenia (sprzęt multimedialny). Odbudowana
i zagospodarowana strażnica stanowiłaby kolejny,
wyjątkowo atrakcyjny punkt na mapie turystycznej
Gminy Tryńcza, a także idealną bazę dla różnych
przedsięwzięć kulturalnych, jak np. rekonstrukcja
wydarzeń historycznych. Głównym celem projektu
partnerskiego jest stworzenie wspólnego swoistego
szlaku historyczno – kulturowego oraz podniesienie
atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Decyzją
Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt został
zatwierdzony do dofinansowania. Na przełomie roku
ogłaszać będziemy przetarg na odbudowę zabytku,
a następnie po wyborze wykonawcy ruszą prace budowlane. Całość projektu opiewa na kwotę 3,6 mln zł,
w tym 2,7 mln zł to koszty zakresu realizowanego
przez Gminę Tryńcza.
Dominika Kozak

www.tryncza.eu
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INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA
Dobiega końca okres realizacji wielu inwestycji
zaplanowanych na bieżący rok budżetowy. Cześć
z nich finansowana była ze środków zewnętrznych,
o które gmina Tryńcza systematycznie aplikuje, koszty pozostałych zadań pokrywane były z budżetu własnego. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych na dany
rok warunkują przede wszystkim potrzeby mieszkańców, dostępność środków zewnętrznych, stan tech-

Głogowiec

Na początku roku Gmina Tryńcza zakupiła działkę
zlokalizowaną przy ujściu Wisłoka do Sanu, gdzie jesienią zbudowano drewnianą wiatę widokową wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego. Inwestycja
współfinansowana była ze środków zewnętrznych

Wiata widokowa przy ujściu Wisłoka do Sanu

niczny infrastruktury oraz możliwości finansowe
gminy. Każdego roku Rada Gminy przeznacza określoną część budżetu na działalność inwestycyjną,
w której zmieścić się muszą zadania inwestycyjne
zaplanowane na cały rok.
Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych
inwestycji realizowanych w sołectwach w roku
2017.
w wysokości 10 tys. zł w ramach Programu Odnowy
Wsi na lata 2017-2020. Będzie to jeden z ciekawszych
punktów, który warto odwiedzić w naszej gminie,
zwłaszcza przez miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu, bowiem do punktu prowadzi trasa
rowerowa wzdłuż Wisłoka. Zagospodarowany teren
będzie także idealnym miejscem do organizacji
różnych spotkań integrujących mieszkańców, np.
w formie pikniku. Zakończył się również remont
WDK w tej miejscowości, realizowany przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 98 tys. zł. Prace
polegały na modernizacji instalacji elektrycznej oraz
centralnego ogrzewania, wraz z wymianą pieca . Odremontowane zostało również pomieszczenie wewnątrz
budynku. Część kosztów pokryta została ze środków
funduszu sołeckiego. Opracowano także projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania budynku po
szkole z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
We wrześniu br. złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji
w wysokości 40 % kosztów.

Gniewczyna Łańcucka

Remont WDK w Gniewczynie Łańcuckiej

Wyremontowana sala w WDK w Gniewczynie
Trynieckiej
8
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W Gniewczynie Łańcuckiej pracownicy ZGK wykonali odwodnienie budynku OSP. W ramach funduszu sołeckiego w samochodzie strażackim zamontowano nowy zbiornik na wodę. Przy dużym zangażowaniu
mieszkańców uporządkowany został teren przy szkole.
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa
na rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe skrzydło.
Opracowany został także projekt rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej dla kilku lokalizacji, tj.
„Zakręcie”, nowe osiedle za szkołą, teren za mostem
na Mleczce oraz tereny przemysłowe za Fabryką
Wagonów. Realizowane były także prace remontowe
WDK, w tym pomieszczeń biblioteki i TCK oraz sanitariaty. Uporządkowany został teren za „Orlikiem”,
a dla zlokalizowanego tam budynku komunalnego
opracowana została dokumentacja potrzebna do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji tego
obiektu, tj. docieplenie ścian i stropów, wymiana
stolarki, modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą pieca. W tym samym celu opracowana została
dokumentacja dla budynku OSP. Wartość prac termomodernizacyjnych dla obu obiektów oszacowano
na kwotę 215 tys. zł.

Gniewczyna Tryniecka

W budynku WDK zamontowany został nowy piec,
odremontowano także małą salę, a teren przy budynku

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA
został zagospodarowany poprzez wyrównanie i utwardzenie kostką brukową w formie alejki. Wiosną
na przygotowanym terenie zasadzone będą rośliny
ozdobne, zamontowane zostaną ławki oraz dekoracyjne oświetlenie, co w całości stworzy przestrzeń
w formie zielonego skweru.

Gorzyce

Najmłodsi mieszkańcy Gorzyc będą mogli korzystać z nowego placu zabaw, który powstaje w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Nowoczesny i bezpieczny
plac zabaw z użyciem tzw. „bezpiecznej nawierzchni”
amortyzującej upadki to koszt prawie 230 tys. zł.
Wzdłuż drogi gminnej w przysiółku Cierpisze powstają także nowe punkty oświetleniowe. W ramach środków z funduszu sołeckiego realizowane były prace
remontowe w budynku WDK, w tym także pomieszczeń piwnicznych. Wykonany został projekt przebudowy klatki schodowej i sanitariatów w WDK.

Plac zabaw w Gorzycach

Jagiełła

W Jagielle przebudowywana jest część ogrodzenia
przy budynku WDK, poprzez jego podwyższenie. Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczyły remontu dróg.

Tryńcza

W Tryńczy została rozbudowana sieć wodociągowa na Zawisłoczu. Prace realizowane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Tryńczy zakończyły się
pod koniec lipca br. W ramach środków z funduszu
sołeckiego, na placu obok „Jedynki” powstał zielony
skwer, pełniący funkcję rekreacyjną. Część środków
przeznaczona została także na zagospodarowanie parku, odmalowane zostały także pomieszczenia w WDK.

Teren Rekreacyjny w Tryńczy

Ubieszyn

W Ubieszynie, w ramach środków z funduszu sołeckiego, jednostka OSP poszerzyła swoje wyposażenie o nowy sprzęt. Pozostałą część środków sołectwo
przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przy szkole.
Zadania inwestycyjne dotyczyły także remontu dróg.

Wólka Małkowa

Trwają prace budowlane związane z przebudową
i termomodernizacją budynku po szkole z przeznaczeniem na Dom Miłosierdzia. Zakres prac obejmuje
m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki,
przebudowę centralnego ogrzewania wraz z wymianą
pieca, przebudowę klatki schodowej, przebudowę
instalacji sanitarnej i elektrycznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby domu opieki dla osób starszych i samotnych. Wartość inwestycji to kwota 500 tys. zł. Prace termomodernizacyjne współfinansowane są ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w wysokości 80 tys. zł. Inwestycja realizowana jest
w dwóch etapach. Pierwszy - pozwalający na użytkowanie budynku - zakończył się 30 listopada br. Fundusz sołecki został przeznaczony na remont WDK, tj
odmalowanie dużej sali, odnowienie sanitariatów i pomieszczeń piwnicznych. Ułożone zostały płytki
na schodach i korytarzu, do kuchni zakupiono nowe
meble.

Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej w Ubieszynie

Przebudowa byłego budynku po szkole
w Wólce Małkowej

www.tryncza.eu
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WDK w Wólce Ogryzkowej przed przebudową

Wólka Ogryzkowa

Pod koniec maja br. pracownicy Firmy Remontowo – Budowlanej Mirosław Piątek rozpoczęli przebudowę Wiejskiego Domu Kultury. Zakres prac obejmuje, m.in. wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz
z pokryciem, rozbudowę budynku o dodatkowe
pomieszczenie, docieplenie, prace wykończeniowe
wewnątrz obiektu: ułożenie płytek, malowanie ścian,
remont parkietu, remont sanitariatów. Koszt inwestycji
to ponad 320 tys. zł. Remont znacznie podniesie standard i funkcjonalność obiektu, który służył będzie
mieszkańcom przez następne lata i będzie wizytówką
miejscowości. Ponadto w tej miejscowości zrealizowany został kolejny etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego. W ramach dostępnych środków z funduszu
sołeckiego ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej w formie alejek, zasadzono roślinny ozdobne, a
w samym środku stanęła altana rekreacyjna.
Oprócz wymienionych inwestycji w Gminie Tryńcza prowadzone były mniejsze prace remontowe wynikłe z bieżących potrzeb, a także prace związane
z utrzymaniem porządku, czystości i estetyki. Dla każdej miejscowości opracowana została dokumentacja
projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Jeszcze w tym roku ogłosiliśmy przetarg i część z tych
projektów realizowana będzie w I półroczu 2018 r.
Wartość tej inwestycji to ponad 1 mln zł.

Utwardzona droga
w Ubieszynie
10
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Stan obecny
Ilość
lamp

Termin
wykonania

Budowa oświetlenia ulicznego
w Jagielle (droga przez wieś)

27

15.02.2018

Budowa oświetlenia ulicznego
w Jagielle
Budowa oświetlenia ulicznego
w Głogowcu
Budowa oświetlenia ulicznego
w Gniewczynie Łań.(ul. Wodna)
Budowa oświetlenia ulicznego
w Gniewczynie Trynieckiej
(OSP)
Budowa oświetlenia ulicznego
Gniewczynie Trynieckiej
Budowa oświetlenia ulicznego
i demontaż linii napowietrznej
oświetlenia
ulicznego
w Gorzycach (wzdłuż DK 77)
Budowa oświetlenia ulicznego
w Tryńczy (za szkołą)
Budowa oświetlenia ulicznego
w Tryńczy (za szkołą)
Budowa oświetlenia ulicznego
w Tryńczy (w kierunku ronda)

26

l.p.

Zadanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

26
7
2

30.09.2018

5
18
słupów
21
opraw
7
2
12

Na 2017 rok planowana była także modernizacja
4 stadionów sportowych na terenie gminy. Inwestycja
dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
o łącznej wartości prac na kwotę 650 tys. zł. Jednak
z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszonych
przetargach, realizacja musiała zostać przesunięta
na wiosnę 2018 r.
Dominika Kozak

Wyremontowana droga
gminna w Głogowcu

Wyremontowana droga gminna
w Wólce Małkowej

BUDŻET NA 2018 ROK – W PROJEKCIE
Dochody gminy w roku 2018 zaplanowano na
39 milionów złotych, z czego bieżące wyniosą niewiele
ponad 34,6 mln, a majątkowe prawie 5 mln złotych.
Zakładane wydatki zrównają się z planowanymi dochodami. Bieżące wyniosą 29 mln, a majątkowe 10 mln.
Planowany budżet na rok 2018 można śmiało nazwać
inwestycyjnym, gdy weźmie się pod uwagę kwoty
przeznaczone na realizację
większych i mniejszych zadań w poszczególnych
sołectwach. Same zadania
planowane do realizacji w
każdej miejscowości to
kwota prawie 270 tyś. zł
w ramach funduszu sołeckiego rozdysponowanego
przez mieszkańców podczas
zebrań wiejskich we wrześniu. Wielu mieszkańców
interesują na pewno inwestycje drogowe. Kosztem
blisko 300 tyś. zł. zostaną
wybudowane i zmodernizowane drogi dojazdowe do
gruntów rolnych. Kolejne
1,3 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę stanu
dróg gminnych.
Ponad
1,7 mln. zł zarezerwowano
w budżecie na budowę
ścieżki rowerowej i chodnika w ramach porozumienia
z Województwem Podkarpackim.
Zaplanowano
również
I etap rozbudowy szkoły
w Gniewczynie Łańcuckiej
na kwotę 500 tyś. zł. Ponad
840 tys. zł kosztować będą
inwestycje
wodnokanalizacyjne. 1,1 mln zł
pociągnie za sobą budowa
oświetlenia
drogowego.
Zaplanowano również 650
tys. zł tytułem modernizacji
czterech stadionów sportowych w miejscowościach:
Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła i Tryńcza.
Bez remontu i rozbudowy
nie pozostaną także obiekty
komunalne, na które planuje
się wydać nieco ponad
2 mln zł.
Jak widać projekt budżetu na 2018 rok jest bogaty
w przedsięwzięcia. Mamy
również świadomość, że oczekiwania i potrzeby mieszkańców systematycznie rosną. Pamiętajmy jednak,
że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na budżet
i stopień jego realizacji np. poprzez terminowe opłaca-

nie naliczonego podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także dbanie o jakość
dróg i budynków użyteczności publicznej.
Planowaną strukturę budżetu zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków przedstawiają wykresy:

Ostateczny kształt budżetu na rok 2018 zostanie
określony przez Radę Gminy uchwałą budżetową
w dniu 20 grudnia 2017 roku.
Jolanta Flak

www.tryncza.eu
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WIDOCZNA POPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
gminy jest jednym z ważnych zadań inwestycyjnych,
dlatego też ten cel przeznaczana jest znaczna część
budżetu. Programem objęte są drogi gminne remontowane w ramach środków własnych, w ramach funduszu sołeckiego oraz współfinansowane ze środków województwa. W bieżącym roku na ten cel wydatkowane
były środki w wysokości 1,7 mln zł . Wybór dróg przeznaczonych do remontu podyktowany jest przede
wszystkim racjonalnymi potrzebami mieszkańców,
stanem technicznym jak również możliwościami finansowymi budżetu gminy. Staramy się także rozwijać

Tryńcza

Gorzyce
Lokalizacja drogi

Miejscowość

Głogowiec

Gniewczyna
Łańcucka

Gniewczyna
Tryniecka

12

sieć dróg na terenie gminy tak, aby tworzyły spójną
ciągłość komunikacyjną, poprawiając tym samym
ogólny standard infrastruktury komunikacyjnej.
Obecnie na terenie gminy ok.35 km dróg pokryte jest
nawierzchnią z masy asfaltowej, ok. 28 km utwardzono
przy użyciu emulsji i grysów, a ponad 30 km utwardzonych zostało tłuczniem kamiennym – są to
w znacznej części drogi stanowiące dojazd do gruntów
rolnych.
W poszczególnych sołectwach zmodernizowane
zostały następujące drogi:

Długość wyremontowanego
odcinka w [mb]

ul. Gajowa
ul. Ujście

450
600

boczna drogi wojewódzkiej nr 835
obok piekarni
Zawisłocze Duże
Zawisłocze Duże w kierunku Laszczyn
Poręby

105

Poręby

275

Poręby

193

Piaski
Nowa Wieś
Piaski

225
82
130

Piaski
obok OSP
boczna drogi wojewódzkiej nr 835
Gliniki w kierunku Wisłoka

Jagiełła
Rodzaj nawierzchni

Źródło
Finansowania
Środki własne
Środki własne

125
80
80
370

nawierzchnia asfaltowa
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa
rekultywacja drogi

boczna drogi wojewódzkiej nr 835

200

nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne

boczna drogi wojewódzkiej nr 835
za piekarnią

306

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów

Środki z funduszu sołeckiego
+ środki własne

boczna drogi wojewódzkiej nr 835
przed piekarnią
Nowa Wieś

80

nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne

90

Środki własne

Droga w kierunku Świętoniowej

290

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Droga w kierunku Świętoniowej

35

Środki z funduszu sołeckiego

Gliniki w kierunku Wisłoka

435

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
rekultywacja drogi

boczna ul. Zbożowej

367

Środki własne

boczna ul. Zbożowej
ul. Zbożowa
ul. Kwiatowa

108
458
35

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa

boczna drogi wojewódzkiej nr 835

145

nawierzchnia asfaltowa

Środki z funduszu sołeckiego
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438
262
50

Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki z funduszu sołeckiego

Środki własne

Środki z funduszu sołeckiego

Środki własne
Środki własne
Środki własne
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Gorzyce

Dół II linia zabudowy

176

Żurawiec

320

Żurawiec

205

obok szkoły
Żurawiec II linia zabudowy

177
190

Żurawiec III linia zabudowy

725

remont parkingu przy Szkole
Podstawowej
pod lasem
boczna drogi powiatowe j Przez
Wieś
II linia zabudowy obok cmentarza

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne

nawierzchnia asfaltowa
utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne
Środki własne

Środki własne
Środki własne

nawierzchnia asfaltowa

Droga poscaleniowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Środki własne

70
85

nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia asfaltowa

Środki własne
Środki własne

165

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia asfaltowa

Środki własne

Środki własne

115

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
ułożenie krawężnika drogowego i
utwardzenie kamieniem
nawierzchnia asfaltowa

130

nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne

75

Środki własne

140

utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
Środki własne
Środki własne
Środki własne

boczna drogi powiatowej przez
Wieś obok WDK
Mała Jagielła ul. Wiejska

100

Mała Jagielła ul. Wiejska

336

boczna drogi powiatowej Wólka
Pełkińska - Gorliczyna
utwardzenie placu przy przedszkolu
boczna drogi powiatowej Tryńcza
– Głogowiec
II linia zabudowy przy drodze
powiatowej Tryńcza – Ubieszyn
II linia zabudowy przy drodze
Tryńcza – Ubieszyn
za szkołą
nowe osiedle pod Ubieszynem
Zawisłocze

160

Zawisłocze
Zawisłocze w kierunku
Chodaczowa
boczna drogi powiatowej relacji
Tryńcza- Wólka Małkowa
Droga do Strażnicy

125
240

307

nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Nowe osiedle
Wątok
Borki

250
818
175

Mały Ubieszyn
boczna drogi gminnej relacji Ubieszyn - Głogowiec
obok tartaku
II linia zabudowy wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 835 strona prawa
ul. Łąkowa

610
125

nawierzchnia z tłucznia kamiennego
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
utrwalenie nawierzchni przy użyciu
emulsji i grysów
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

215
355

nawierzchnia z tłucznia kamiennego
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne
Środki własne

70

nawierzchnia asfaltowa

Środki własne

ul. Leśna II linia zabudowy
boczna drogi krajowej na przeciwko placu zabaw
Wólka
II linia zabudowy wzdłuż drogi
Ogryzkowa
krajowej nr 77 strona lewa
II linia zabudowy wzdłuż drogi
krajowej nr 77 strona lewa
Łączna długość wyremontowanych dróg:

468
360

nawierzchnia z tłucznia kamiennego
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne
Środki własne

408

nawierzchnia z tłucznia kamiennego

Środki własne

560

rekultywacja drogi

Środki własne

Jagiełła

Tryńcza

Ubieszyn

Wólka Małkowa

Gniewczyna Tryniecka

350

240
270
135

Środki własne

Środki z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
Środki z funduszu sołeckiego
Środki własne
Środki własne

Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne

Środki własne
Środki z funduszu sołeckiego

15,3 km

Gniewczyna Łańcucka

Wólka Ogryzkowa

www.tryncza.eu
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USPRAWNIAMY DOJAZDY DO GRUNTÓW ROLNYCH
W bieżącym roku zostały przeprowadzone
prace w ramach wsparcia ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Zmodernizowana droga
Rolnych pn. „Budowa
w Jagielle
i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jagiełła, Gorzyce,
Tryńcza.” Gmina Tryńcza otrzymała na ten cel dotację
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wykonawcą remontów była Spółdzielnia
Usług Drogowo-Rolniczych z Grodziska Dolnego.
Zmodernizowane zostały następujące drogi:
 nr 1542 w Tryńczy na dł. 740 mb.,
 nr 1491 w Jagielle (Mała Jagiełła) na dł. 336 mb.,
 nr 1358 w Gorzycach na dł. 725 mb.
Dotacja udzielona została w wysokości: 100 %
kwoty przebudowy dróg w Gorzycach i Jagielle i 80 %
kwoty remontu dróg w Tryńczy. Pozostałą część kwoty na w/w inwestycję gmina pokryła ze środków własnych. Zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowę oraz położenie
nawierzchni. W Tryńczy i Gorzycach położona została
nawierzchnia tłuczniowa z zamiałowaniem, natomiast
w Jagielle wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego wraz z powierzchniowym jej utwrdzeniem przy
użyciu emulsji i grysu. Dzięki otrzymanemu wsparciu
finansowemu mogliśmy zwiększyć zakres modernizo-

wanych dróg, z których przede wszystkim korzystają
rolnicy.
Pisząc o remontach dróg, musimy także poruszyć temat związany z ich niewłaściwym utrzymaniem przez rolników, którzy nierzadko uszkadzają
ich nawierzchnię sprzętem rolniczym lub zanieczyszczają w sposób zagrażający bezpieczeństwu
innych użytkowników. Grube warstwy błota, które
pozostają na nawierzchniach wpływają na pogorszenie stanu technicznego drogi. Wszelkie przypadki uszkodzenia nawierzchni lub zanieczyszczenia
dróg należy zgłaszać do sołtysów wsi lub do Urzędu
Gminy Tryńcza. Właściciel lub dzierżawca nieruchomości, przy której powstało uszkodzenie, zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy,
a w przypadku zanieczyszczenia drogi do jej niezwłocznego uporządkowania. A takie przypadki
niestety systematycznie się zdarzają. Remonty dróg
finansowane są ze
środków publicznych, więc naszym
wspólnym interesem jest ich takie
Przykład zanieczyszczonej
utrzymanie, aby
drogi w Głogowcu
służyły mieszkańcom przez kolejne
lata.
Dominika Kozak

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 2017/2018
Informuje się mieszkańców, że
w sezonie zimowym 2017/2018
utrzymaniem zimowym objęte będą
wszystkie drogi gminne. Pilne
potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do
sołtysów poszczególnych wsi, którzy w pierwszej kolejności podejmują decyzję o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołoledzi:
Sołtys wsi Głogowiec – Marta
Harapińska – 603-833-700
Sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka
– Roman Kozyra – 605-244-911
Sołtys wsi Gniewczyna Tryniecka
– Edward Niemiec – 669-276-016
Sołtys wsi Gorzyce – Elżbieta
Sobala – 504-168-760
Sołtys wsi Jagiełła – Grzegorz
Drzystek – 502-055-309
Sołtys wsi Tryńcza – Stanisław
Gliniak – 506-018-333
Sołtys wsi Ubieszyn – Maria
Kluczkowska – 509-727-958
Sołtys wsi Wólka Małkowa
– Stanisław Żugaj – 16/642-13-76
Sołtys wsi Wólka Ogryzkowa –
Helena Mazur – 16/642-14-16
Odśnieżanie dróg gminnych, placów, parkingów, chodników prowa14

MIĘDZY
SANEM
A WISŁOKIEM
2016
ECHA ZNAD
SANU
I WISŁOKA 2017

dzone będzie przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy. Odpowiedzialnym za pracę ZGK jest:
Jacek Czop – 16/642-12-88.
Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy ds. zimowego utrzymania dróg jest: Łukasz Rzeczyca
16/642-12-21 wew. 39.
Gmina Tryńcza odpowiada za
przejezdność i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych, za pozostałe
drogi zlokalizowane na terenie
gminy odpowiadają ich zarządcy tj:
1. DROGA KRAJOWA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O/
Rzeszów, Rejon w Jarosławiu, telefon dyżurnego: 16/671-33-34
2. DROGA WOJEWÓDZKA Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon w Koniaczowie,
telefon dyżurnego: 16/621-28-38;
3. DROGI POWIATOWE
Zarząd
Dróg
Powiatowych
w Przeworsku, telefon dyżurnego
16/642-31-28.
Przypominamy również, że
zgodnie z przepisami art.5 ust.
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /j.t. Dz. U z 2017 r.

Poz.1289, obowiązkiem każdego
właściciela nieruchomości jest
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
Informujemy również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt.
4 – ilekroć w ustawie tej jest mowa
o właścicielach – rozumie się przez
to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

Łukasz Rzeczyca
www.tryncza.eu
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji
Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Odcinek
objęty przebudową przebiega przez Ubieszyn, Tryńczę,
Wólkę Małkową, Gniewczynę Tryniecką i Gniewczynę
Łańcucką. Wykonawcą, jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o. o. w Mielcu i firma Remost Józef Siry i wspólnicy Sp. j. z Dębicy. Biuro wykonawcy na czas przebudowy drogi zlokalizowane jest w budynku WDK w Wólce Małkowej. Zakres
robót obejmuje m.in.: wzmocnienie jezdni, przebudowę
istniejących skrzyżowań, zatok autobusowych, remont
mostu na rzece San, wykonanie przepustów, przebudowę odwodnienia drogi. W związku z trwającą na
naszym terenie inwestycją i licznymi pytaniami od
mieszkańców, zwróciliśmy się do Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który jest
inwestorem tego przedsięwzięcia, o udzielenie kilku
informacji.
1. Do kiedy potrwa realizowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 ?
Planowany termin zakończenia prac – 31.10.2018 r.
2. Jakie prace pozostały jeszcze do wykonania
i jak rozplanowane są czasowo ?
W roku 2017 planowane jest wykonanie poszerzenia
i wzmocnienia jezdni na całym odcinku, a także część
robót wykończeniowych oraz brukarskich. Natomiast
w roku 2018 zostanie wykonana warstwa ścieralna na
całej inwestycji, wybudowane rondo w Sieniawie oraz
będą realizowane roboty wykończeniowe.
3. Jak zostaną zagospodarowane rowy przydrożne oraz zjazdy indywidualne ?
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji
przewiduje się przebudowę wszystkich istniejących
publicznych i indywidulanych zjazdów, które figurują
w ewidencji zjazdów prowadzonej przez zarządcę
drogi.
W przekroju szlakowym i półmiejskim (po stronie
drogi bez krawężników przy jezdni), wody opadowe
i roztopowe z korony drogi będą odprowadzane do projektowanych rowów. Zaprojektowano trapezowe trawiaste rowy otwarte. Na fragmentach drogi, gdzie szerokość pasa drogowego nie pozwala na zastosowanie
rowów otwartych, zaprojektowano rowy kryte. Istniejące rowy kryte z rur wykonanych z tworzywa sztucznego przewiduje się pozostawić bez zmian.

4. Utrudnienia na drodze - kiedy należny
się ich jeszcze spodziewać i na jakich odcinkach?
Ruch wahadłowy, a co za tym idzie ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania, planuje się wprowadzać na 3 wyznaczonych
odcinkach – okresowo zmiennych. Ruch wahadłowy będzie odbywał się do lipca 2018 r.
( z wyłączeniem okresu zimowego).
Dodatkowo wiosną 2018 r. (przez okres około 3 miesięcy) rozpocznie się budowa ronda
w Sieniawie, co będzie się wiązało z utrudnieniami dla ruchu w centrum miasta oraz
objazdami dla samochodów ciężarowych.
5. Jakie rozwiązania zostaną zastosowane
w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze ?
Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort i jakość życia mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę chodników dla pieszych
jak również przebudowę odcinków chodników już
istniejących, wykonanie poszerzenia jezdni (asfaltowe
opaski bezpieczeństwa) oraz pobocza drogi. Celem
zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników, na odcinkach wysokich skarp nasypu oraz nad
przepustami pod koroną drogi, zostaną ustawione stalowe bariery energochłonne.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, z inicjatywy Wójta Gminy Tr yńcza, zakr es
inwestycji poszerzony zostanie o budowę ścieżki rowerowej od Wólki Małkowej do Gniewczyny Trynieckiej
oraz przebudowę istniejącego chodnika na odcinku
Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka poprzez poszerzenie go do szerokości 2 metrów. Ścieżka
rowerowa oraz poszerzenie chodnika zaplanowane
zostały z myślą o rowerzystach, którzy tak licznie
korzystają z wyjątkowo ruchliwej drogi nr 835. Takie
rozwiązanie oddzieli ruch rowerzystów od ruchu samochodowego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
i komfort jazdy wszystkim użytkownikom drogi. Inwestycja rozpocznie się początkiem przyszłego roku
i będzie w większości finansowana z budżetu Gminy
Tryńcza. Szacunkowy koszt zadania to ponad 2 mln zł.

Dominika Kozak
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
l.p.

Program/Działanie/
Tytuł projektu

Instytucja
wdrażająca

1.

PO Pomoc Techniczna
2014-2020
Przygotowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji
dla Gminy Tryńcza

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- przygotowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji
- kampania informacyjna,
szkolenia

2.

PO Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
Partycypacja
w Planowaniu
Przestrzennym

Fundacja Inicjatyw Menadżerskich z/s
w Lublinie

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

RPO WP 2014-2020
2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Wzrost efektywności i
dostępności e-usług na
obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

RPO WP 2014 – 2020
9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej
Utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych
w Gminie Tryńcza

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- modernizacja systemu podatkowego
- e-usługi (ankiety, płatności,
analizy, powiadomienia, promocja, ZK)
- e-rada
- strona internetowa i BIP
- aplikacja mobilna
- zestaw komputerowy dla
Punktu Potwierdzania Profilu
Zaufanego
- serwer
- utworzenie 40 miejsc przedszkolnych w ZS w Tryńczy
(20) i ZS w Gniewczynie (20)
adaptacja pomieszczeń,
personel

3.

4.

5.

6.

RPO WP 2014 – 2020
Działanie 4.4 Kultura
Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza
i Parafii pw. Św. Barbary
w Grodzisku Dolnym

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

10.

16

Wartość
projektu / poziom
dofinansowania

Gmina
Tryńcza

Projekt: 57 tys. zł
Dotacja: 52 tys. zł

Projekt zrealizowany

Gmina
Tryńcza

Projekt: 46 tys. zł
100 %

Projekt w trakcie realizacji (zakończeniegrudzień 2017)

Gmina
Tryńcza

Projekt (gm. Tryńcza):
329 tys. zł
Dotacja: 228 tys. zł

Projekt partnerski

Gmina
Tryńcza

Projekt: 507 tys. zł
Dotacja: 448 tys. zł
wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu
sal lekcyjnych

Status wniosku

Projekt w trakcie
realizacji
(zakończenie – marzec
2018)

Projekt w trakcie
realizacji
(zakończenie – sierpień
2018)

Wniosek zatwierdzony
do dofinansowania –
realizacja 2018 r

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Projekt: 189 tys. zł
Dotacja: 171 tys. zł

Zadanie zrealizowane

- usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z
terenu gminy Tryńcza

Gmina
Tryńcza

16 tys. zł
85 %

Zadanie zrealizowane

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

- remont 4 stadionów LKS

Gmina
Tryńcza

Projekt: 630 tys. zł
Dotacja: 267 tys. zł

Projekt
w trakcie realizacji
(realizacja do X 2018)

RPO WP 2014-2020
Działanie 3.1 Rozwój OZE
projekty parasolowe
Czysta energia w Gminie
Tryńcza i Gminie Raniżów

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- budowa instalacji wykorzystujących OZE w gospodarstwach domowych
(450 gospodarstw)
Projekt partnerski

Gmina
Tryńcza
(Gmina
Raniżów
– partner)

Projekt: 12 420 tys. zł
Dotacja: 9 569 tys. zł

RPO WP 2014-2020
Działanie 3.1 Rozwój OZE
Konkurs ogólny
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej
gminy Tryńcza

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj:
- Urząd Gminy, 5 szkół, Orlik
Gniewczyna, WDK Gniewczyna Łań, WDK Jagiełła,
SUW Jagiełła,

Gmina
Tryńcza

Projekt: 965 tys. zł
Dotacja: 663 tys. zł

7.

9.

- przebudowa, zagospodarowanie strażnicy kolejowej
z przeznaczeniem na obiekt
kulturalno – turystyczny
- przebudowa WDK w Wólce
Ogryzkowej
- przebudowa WDK w Jagielle (refundacja kosztów)
- zagospodarowanie terenu
wokół w/w obiektów
- wyposażenie w/w obiektów
w sprzęt multimedialny
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w m. Jagiełła, Gorzyce,
Tryńcza

Beneficjent

Projekt: 3 665 tys. zł
Gmina: 2 723 tys. zł
Dotacja (gmina): 1 908
tys. zł

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

8.

Zakres projektu

Program Modernizacji
Infrastruktury Sportowej
2017
Poprawa warunków
treningowych poprzez
remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza

ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2017

Wkład własny 16 %
mieszkańcy

Wniosek na liście
rezerwowej

Wniosek w trakcie
oceny merytorycznej
Planowana realizacja
2018 r.

www.tryncza.eu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ochrona atmosfery
Termomodernizacja
Domu Miłosierdzia im.
Wincentego a Paolo w
Wólce Małkowej
Program Odnowi Wsi
2017-2020
Budowa wiaty widokowej nad Sanem i zagospodarowanie terenu
przyległego
w m. Głogowiec
Edukacja ekologiczna
Utworzenie pracowni
edukacji ekologicznej
w Zespole Szkól
w Tryńczy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz
Utworzenie lokali socjalnych w Głogowcu
RPO WP 2014-2020
Działanie 8.3
Dom Dziennej Opieki
„Jak w domu”

Bank Gospodarstwa Krajowego

RPO WP 2014 -2020
Działanie 8.4

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Prace termomodernizacyjne:
docieplenie ścian i stropów,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, modernizacja
c.o. i c.w.u.
- budowa wiaty widokowej
- utwardzenie terenu
- montaż stołu piknikowego
i ławek
- montaż stojaków na rowery
- drewniana balustrada
Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej tj. stoliki,
krzesła, meble, zestaw komputerowy, telewizor, tablica
interaktywna, sprzęt laboratoryjny, zestawy dydaktyczne
Utworzenie 3 lokali socjalnych w budynku byłej szkoły
podstawowej w Głogowcu
- adaptacja i wyposażenie
domu dziennej opieki dla
seniorów;
- prowadzenie dziennego
domu opieki dla 15 osób
w tym wyżywienie, zajęcia
m.in. rehabilitacyjne, animacyjnej, warsztaty itp.
- zajęcia edukacyjne dla
rodzin i dzieci z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi

Gmina
Tryńcza

Projekt: 365 tys. zł
Dotacja: 80 tys. zł

Projekt: 39 tys. zł
Dotacja: 10 tys. zł

Gmina
Tryńcza

Projekt zrealizowany

Gmina
Tryńcza

Projekt: 51 tys. zł
Dotacja: 39 tys. zł

Gmina
Tryńcza

Projekt: 375 tys. zł
Dotacja: 158 tys. zł

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy

Projekt: 779 tys. zł
Dotacja:: 738 tys. zł

Projekt zatwierdzony
do dofinansowania
(realizacja: 03.2018 –
12.2019)

Projekt: 570 tys. zł
Dotacja: 529 tys. zł

Projekt zatwierdzony
do dofinansowania
(realizacja:

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy

Wartość projektów:
Dotacje:

Razem:

Projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany

Wniosek w trakcie
oceny

21 mln zł

15,7 mln zł

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
Informujemy o możliwości nabycia działek stanowiących własność Gminy Tryńcza. 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 lub telefonicznie
16 642 12 21 wew. 40.
Dorota Szelepa
Lp.

1.

Nr działki/
obręb
1043 Gniewczyna
Tryniecka

Powierzchnia

0,11 ha

Cena
wywoławcza
netto

Działka przeznaczona do
sprzedaży
Opis

21 780 zł

Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, kształt regularny. Posiada dostęp do
infrastruktury technicznej.

2.

941 Jagiełła

0,1472 ha

18 840 zł

Nieruchomość jest płaska, niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do
trapezu, teren częściowo zakrzaczony. Posiada dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka położona jest w terenach zabudowanych. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.

3.

1431/2 Jagiełła

0,35 ha

28 608 zł

Nieruchomość niezabudowana, kształt trapezu, wzdłuż jednego z boków płynie
ciek wodny. Dojazd drogą asfaltową i gruntową. Posiada dostęp do infrastruktury
technicznej.

4.

1398/2 Gorzyce

0,56 ha

33 241 zł

Nieruchomość niezabudowana z pojedynczymi drzewami. Przez działkę przebiegają rurociągi gazowe i linie elektroenergetyczne. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.

5.

1166 Gorzyce

0,1857 ha

23 500 zł

Nieruchomość jest płaska, niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do
trapezu. Posiada dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej, częściowo wysypana kamieniem. Działka położona jest w terenach zabudowanych. Posiada dostęp
do infrastruktury technicznej.

6.

1602/7 Gorzyce

0,16 ha

20 196 zł

Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, kształt regularny, położone na obrzeżach miejscowości. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz
grunty orne. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.

www.tryncza.eu
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KOLEJNY ROK BEZ ZMIAN W PODATKACH

Podatkiem jest
publicznoprawne, nieodpłatne,
Ponadto informujemy mieszkańców gminy,
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne iż w 2018 roku, tak jak i w 2017 podatek rolny ustalana rzecz skarbu państwa, województwa , powiatu lub ny będzie wg. stawki ceny żyta określonej przez Prezegminy wynikające z ustaw podatkowych.
sa GUS i wynosił będzie 131,225 zł za 1 ha przeliczePodatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek niowy dla rolników i 262,45 zł za 1 ha fizyczny dla
leśny oraz podatek od środków transportowych to właścicieli użytków rolnych do 1 ha.
podatki, które między innymi należą do główWykresy obrazujące wysokości stawek podatku od nierunych źródeł dochodów gminy.
chomości obowiązujące w roku 2017 i poziom stawek
Rada Gminy corocznie określa ich wysoobowiązujących od stycznia 2018 r.
kość i od kilku lat podatki utrzymywane
są
na
podobnym
poziomie.
W ramach swoich uprawnień Rada Gminy nie może dobrowolnie ustalić stawek,
ponieważ najmniejsze obniżenie górnych
granic podatku ma ujemny wpływ
na dochody i subwencje gminy.
W 2017 roku z tytułu zmniejszenia
stawek w podatku od nieruchomości oraz
zwolnień (chodzi tu o budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą)
spowodowały utratę gminnych dochodów w kwocie 306 tyś. zł od osób fizycznych i 323 tyś. zł od jednostek
prawnych.
Obniżka górnych stawek w podatku
od środków transportowych wpłynęła na
spadek dochodów gminnych w 2017
roku od osób fizycznych
o kwotę
143 tyś. zł, natomiast od jednostek
prawnych 8 tyś. zł.
Stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych określonych
przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
na 2018 rok wzrosły o 1,9 %
w stosunku do 2017 roku.
Pomimo wzrostu maksymalnych
stawek, po dogłębnej analizie wszystkich
czynników na wniosek wójta, Rada Gminy Tryńcza stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na 2018 rok pozostawiła na poziomie roku 2017.
Maria Grzebyk

EGZEKWOWANIE ZALEGŁOŚCI
Jak w każdej gminie, tak i w naszej mamy takich
podatników, którzy zalegają z opłatami zobowiązań
podatkowych. Realizując przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz wychodząc na
przeciw podatnikom zalegających z opłatami od 2016
roku stosujemy tak zwaną „egzekucję miękką”, przypominając telefonicznie lub wysyłając pisma informujące o zaległościach bez dodatkowych kosztów.
Gdy podatek nadal nie zostanie wpłacony, wysyła
się upomnienia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami
dla podatnika, a jest to koszt 11,60 zł. plus należne
odsetki w zależności od kwoty podatku i ilości dni
przekroczonego terminu.
Jeśli to nie skutkuje, wystawia się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ścią30
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gnięcia zaległości. Podatnicy, dla których zostały
wystawione tytuły wykonawcze oprócz zobowiązań,
odsetek, kosztów upomnienia muszą zapłacić dodatkowo koszty egzekucyjne, a jest to kolejne obciążenie
domowego budżetu.
Aby uniknąć takich przypadków, zachęcamy do
terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
Przypominamy o terminach rat podatku: 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada.
Zalegających podatników prosimy o niezwłoczne
uregulowanie zobowiązań.
Wszystkim, którzy terminowo wpłacają podatki
dziękujemy.
Lucyna Kulpa

PALIWO ROLNICZE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Rolnicy rozliczyli zakup paliwa w tym roku po raz produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do
drugi. Podatnicy posiadający własne grunty oraz dzier- 31 stycznia 2018 r.
żawy na terenie naszej gminy w pierwszym półroczu
Co roku w naszej gminie część rolników odzyskuje
mieli możliwość złożenia wniosków w lutym. Ci, któ- zwrot podatku zawartego w cenie paliwa. Kwota roczrzy nie zdecydowali rozliczyć się zimą lub jeśli nie nego limitu zwrotu przysługująca gminie wynosi
wykorzystali w pełni przysługującego im limitu, zło- 468 tys. zł.
żyli wnioski w sierpniu. W roku 2017 zwrot podatku
Zachęcamy rolników do korzystania z możliwej
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniósł 86,00 zł formy dopłaty do produkcji rolnej. Informujemy,
(86 litrów na 1 ha użytków rolnych x 1.00 zł/litr).
że przy składaniu wniosku nie jest wymagany dowód
Pieniądze z pierwszego półrocza 2017 roku rolnicy własności ciągnika rolniczego.
uzyskali w kwietniu,
Poniższy wykres wskazuje, że środki przeznaczone na ten cel nie są jednak
natomiast ci, którzy
w pełni wykorzystywane.
złożyli wnioski w
sierpniu, przelew na
rachunek
bankowy
otrzymali w październiku br.
„Zwrot
podatku
akcyzowego to znaczne udogodnienie dla
rolników.
Dzięki
zmniejszeniu kosztów
zakupu paliwa produkcja staje się bardziej opłacalna. Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy przebiega
sprawnie, zaś zwrot
części pieniędzy pozwoli zakupić paliwo
na kolejny etap prac
rolnych” - stwierdza
rolnik z Gorzyc.
Następna okazja do
składania wniosków o
zwrot podatku akcyzowego będzie w lutym 2018 roku ( I terMaria Grzebyk
min) i będzie dotyczyć oleju napędowego nabytego do

KONTROLE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Urząd Gminy Tryńcza przypomina wszystkim
mieszkańcom będącym właścicielami nieruchomości
(tj. budynków , gruntów) zlokalizowanych na terenie
gminy o ciążącym na nich obowiązku złożenia
informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub
ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ustawodawca zwalnia z podatku od nieruchomości
budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.
Większość właścicieli budynków złożyła w tut.
urzędzie informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, wykazując powierzchnie użytkowe posiadanych budynków. Jednak zauważyć można, że

niektórzy podatnicy nie złożyli bądź złożyli nierzetelne informacje w tej sprawie.
Część podatników zaktualizowała powierzchnie
użytkowe posiadanych nieruchomości poprzez złożenie
stosownych korekt. Zachęcamy do samodzielnego
sprawdzenia prawidłowości wykazanych do opodatkowania powierzchni , a w razie stwierdzenia rozbieżności do złożenia korekty informacji IN-1 .
W 2017 roku przeprowadzono kontrole podatkowe,
których celem była weryfikacja zgodności danych
wykazywanych przez podatników w informacjach
w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem
faktycznym.
Informuje się, że w 2018 roku również będą przeprowadzane takie kontrole przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Tryńcza.
Maria Grzebyk
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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SEGREGACJA ODPADÓW TO OBOWIĄZEK
W dniu 29 grudnia
2016 roku weszło w
życie rozporządzenie, które ujednoliciło zasady segregacji
odpadów w całym
kraju.
Obowiązują
one już od 1 lipca
2017 r., w naszej
gminie
obowiązek
dostosowania się do
wymogów rozporządzenia
wchodzi
w życie z dniem
1 stycznia 2018 r.
W związku z tym odpady komunalne będą zbierane w podziale na następujące frakcje: papier
(worek - kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony), bio (kolor
brązowy).
Z informacji jakie otrzymujemy od firmy odbierającej odpady z Gminy Tryńcza wynika, że mieszkańcy
nie przestrzegają zasad segregacji śmieci. Często odpady są wymieszane, wrzucane do nieodpowiednich
pojemników czy też worków. Wszyscy musimy podjąć starania, aby zmienić ten stan rzeczy. Główną
zasadą dla wprowadzonego Wspólnego Systemu
Segregacji Odpadów (WSSO) jest ta: że – należy
oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się
do powtórnego przetworzenia.
Wydawać by się mogło, że jednak w praktyce pojawia się szereg wątpliwości np. co należy zrobić
z takimi odpadami jak: karton po mleku? Czy można
wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka?
Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy
może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami
warzyw? Jeżeli mamy wątpliwości, to czytajmy zasady postępowania z odpadami, które są zapisane
na odwrocie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że istotny wpływ na kształtowanie się ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma ilość wytworzonych odpadów, poprawna ich segregacja oraz m.in. liczba mieszkańców, od której pobierana jest opłata.
Skalę zjawiska nierzetelnych deklaracji obrazuje
tabela 1, w której porównano liczbę osób zgłoszonych
do opłaty śmieciowej z liczbą osób zameldowanych.

Nasuwają się zatem pytania, czy wszystkie deklaracje
są zgodne ze stanem faktycznym?
Tabela 1. Różnice w złożonych deklaracjach:
dane na dzień 31.10.2017
Miejscowość
Głogowiec
Gniewczyna
Łańcucka
Gniewczyna
Tryniecka
Gorzyce
Jagiełła
Tryńcza
Ubieszyn
Wólka
Małkowa
Wólka
Ogryzkowa
Łącznie

Liczba osób zameldowanych według
danych pobranych
z Ewidencji Ludności
309

Łączna liczba
mieszkańców
zgłoszonych
w deklaracjach
232

2 168

1 754

414

870

718

152

1 390
1 160
1 280
765

1 024
932
1 010
536

366
228
270
229

317

203

114

285

200

85

8 544

6 609

1 935

Powstała
różnica
77

Podane cyfry wskazują jednoznacznie, że nadal
jest wielu mieszkańców, którzy świadomie nie podają prawdziwej ilości domowników w celu zaniżenia opłaty.
Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Tryńcza o zgodne z prawdą deklarowanie osób oraz
o terminowe regulowanie należności za odbiór
odpadów komunalnych (tzw. opłata śmieciowa)
oraz o składanie korekt deklaracji w ciągu 14 dni
od daty nastąpienia zmiany, mającej wpływ na naliczoną opłatę. Apelujemy także o właściwą segregację
odpadów.
Tabela 2. Stan zaległości na dzień 31.10.2017
Zaległość bieżąca
tj. za I ,II, III i IV
ratę w 2017
roku (zł)
8 778,71

Zaległości za lata
ubiegłe objęte
tytułem wykonawczym w US (zł)
13 745,12

Ogólny stan
zaległości (zł)
22 523,83

Wierzymy, że wspólne i odpowiedzialne podejście
mieszkańców do funkcjonującego systemu gospodarki
odpadami przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie liderem pozytywnych zmian i rozwiązań ochrony
środowiska w regionie, a w przyszłości wpłynie to
pozytywnie na wysokość opłat za odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców.
Agnieszka Śmiglarska

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
usytuowany w Tryńczy (obok boiska sportowego) przyjmuje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, w tym szkło
okienne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony, zimne popioły. Obiekt jest monitorowany.
W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE ODPADY POSEGREGOWANE.
ODAPADY ZMIESZANE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !
PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godz. 1000 - 1200 (z wyjątkiem świąt)
UWAGA! Dostarczanie odpadów poza godzinami otwarcia PSZOK jest surowo wzbronione !
Odpady przyjmowane są wyłącznie od osób fizycznych posiadających deklarację na odbiór odpadów komunalnych.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej NIE będą przyjmowane !
20
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NOWE STAWKI W OPŁACIE ŚMIECIOWEJ
Informujemy, że Rada Gminy Tryńcza uchwałą
Nr XXX/301/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. ustaliła
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Od dnia 01.01.2018 r. opłata będzie wynosić:
 6,40 zł osoba/miesięcznie w przypadku deklaracji
zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny,
 11,00 zł osoba/miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów komunalnych w sposób
nieselektywny.
Na mocy uchwały opłata zostanie wyliczona jako
iloczyn wskazanej stawki opłaty i danych zawartych
w deklaracji, czyli tak samo jak do tej pory.
Informuje się, iż właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do składania nowej deklaracji. Wyjątek
stanowi zmiana w liczbie osób zamieszkujących daną
nieruchomość, którą zgłasza się w formie pisemnej
na druku deklaracji w terminie do 14 dni od chwili

nastąpienia zmiany.
Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się m.in. usługi związane z odbiorem,
transportem, zbieraniem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, wydatki związane
z prowadzeniem i utrzymaniem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Tryńczy oraz koszty ponoszone
na obsługę administracyjną systemu i edukację ekologiczną. Ponadto na wysokość stawki ma wpływ zmiana
zasad segregacji, liczba obsługiwanych gospodarstw
oraz ilość odebranych z terenu gminy odpadów, a także
odbiór frakcji popiołu jako odpadu zbieranego w sezonie zimowym w sposób selektywny. System gospodarki odpadami ma być systemem samofinansującym się,
co oznacza, że wpływy środków z tytułu ponoszonej
opłaty winny pokrywać koszty związane z prowadzeniem tej działalności.
Agnieszka Śmiglarska

KONTROLE W TERENIE
W dniach od 21.08 do 31.08.2017 r. na terenie
gminy odbyły się kontrole posesji, podczas których
sprawdzany był stan istniejących przyłączy kanalizacyjnych, nielegalne przyłącza i bezumowne korzystanie
z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Przypomina się, iż obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada
art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U.
z 29 lutego 2016 r. poz. 250) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko
w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Podczas przeprowadzonych w terenie kontroli
sporządzono listę właścicieli nieruchomości, którzy do
tej pory nie spełnili ustawowego obowiązku o podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej. Osobom tym przedstawiono sposób postępowania w celu podłączenia się
do sieci oraz ustalono terminy, w których to właściciele
posesji zobowiązali się dokonać przyłącza. Podczas
kontroli poinformowano, iż uchylanie się właścicieli
nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W
takim przypadku gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku ( art. 5
ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2015 r.
poz.1649 z poźn. zm.). W związku z powyższym apeluje się o niezwłoczne przystąpienie do wykonania
obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej.
Ponadto kontroli podlegało sprawdzenie zgodności
ze stanem faktycznym złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontrola
wykazała,
iż głównie
dzieci nowonarodzone
pomijane
są w deklaracjach,
w związku
z czym, baZaniedbana posesja
zując na danych z ewidencji ludności, do właścicieli nieruchomości, w których zameldowano nowe osoby, wysyłane będą wezwania do złożenia wyjaśnień. Jeżeli deklaracja taka
nie zostanie złożona, a Urząd będzie w posiadaniu informacji, iż liczba osób zamieszkujących nieruchomość
jest niezgodna z liczbą podaną w deklaracji, gmina ma
prawo wydać decyzję określającą wysokość opłaty
wstecz. Ponadto przypomina się, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie korekty deklaracji
w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, która miała
wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej ciąży również na właścicielach nowo zamieszkałych domów.
Przy współpracy z sołtysami wsi kontrolowano
również utrzymanie czystości i porządku na posesjach.
Zlokalizowano również szereg działek zaniedbanych,
zarośniętych chwastami.
Po sprawdzeniu danych właściciele tychże nieruchomości otrzymali pisemne upomnienie o obowiązku
zachowania porządku na działkach będących ich
własnością. W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i sąsiednich nieruchomości,
a także estetykę otoczenia, prosimy o dbanie o czystość
i estetyczny wygląd swoich działek.
Stanisław Nowak

www.tryncza.eu

21

22

ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2017

www.tryncza.eu

7

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

Podobnie jak w latach poprzednich, dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku,
w roku 2017 podjęte zostały liczne działania mające
na celu aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie Gminy Tryńcza. W Urzędzie Gminy
Tryńcza oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
zorganizowano łącznie 36 miejsc pracy.
Największa grupa osób wzięła udział w stażach
Forma wsparcia
Staże zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje szansą na
zatrudnienie” oraz „Pracujące Kobiety Podkarpacia – program
zwiększenia możliwości zatrudniania mieszkanek
województwa” dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Staże dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
Roboty publiczne
Prace interwencyjne

w ramach projektów „Pracujące Kobiety Podkarpacia”
i „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – program
zwiększenia możliwości zatrudniania mieszkanek województwa” realizowanych przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa oraz Nexoris Sp. z o. o.
w partnerstwie z HOG Polska Jakub Gibała, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII.
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa
Liczba sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
osób
projekty konkursowe.
- Projekt rozpoczął się od szkolenia oraz
spotkań z doradcą zawodowym. Po zakończeniu
18
szkolenia wzięłam udział w stażu, który trwał
przez pięć miesięcy. Jestem przekonana,
że umiejętności, które nabyłam, zwiększą moje
9
szanse na rynku pracy – mówi Małgorzata
z Gniewczyny Łańcuckiej.
5
Magdalena Kubis
4

SPRAWY SPADKOWE
Zgodnie z art. 669 kodeksu postępowania cywilnego
stwierdzenie nabycia spadku następuje w drodze postanowienia wydanego przez sąd po przeprowadzeniu
rozprawy, na którą wzywany jest wnioskodawca, a także osoby mogące dziedziczyć jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Oznacza to, że w celu uzyskania
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku konieczne jest wystąpienie do sądu z odpowiednim wnioskiem. Wniosek taki powinien zostać złożony przez
uprawniony podmiot, za który uznaje się każdego, kto
ma interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Taki interes prawny często
posiada także gmina, np. w przypadku gdy spadkodawca był dłużnikiem gminy.
W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu nieuregulowanych własności nasza gmina jako wierzyciel

mający interes prawny skorzysta z prawa regulowania
spadków z urzędu. W sytuacji, w której gmina złoży
wniosek z urzędu o stwierdzenie nabycia spadku
i zgodnie z art. 935 kodeksu cywilnego brak jest
małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych
do dziedziczenia z ustawy spadek przypada gminie.
Z doświadczenia wiemy, że czym dłużej zwlekamy
z unormowaniem spadku, tym staje się to trudniejsze
i bardziej zawiłe. Również koszty z tego tytułu rosną,
ponieważ oprócz majątku po zmarłym dziedziczone
są także nieuregulowane zobowiązania.
Apelujemy do rodzin, które posiadają nieunormowane własności o niezwłoczne założenie spraw w sądzie i doprowadzenie do prawnego uregulowania
majątków po zmarłych krewnych.
Justyna Kusy

POMAGAMY MIESZKAŃCOM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
przy współpracy z Radnymi oraz sołtysem wsi, zorganizował przeprowadzkę mieszkańca naszej gminy do
zastępczego lokalu na okres zimy. Przeprowadzka spowodowana była złymi warunkami mieszkaniowymi.
Dom podopiecznego zostanie wyremontowany, tak aby
nadawał się do dalszego zamieszkania.
- Bardzo dziękuję za okazaną mi pomoc, jestem
wdzięczny, że w trudnej dla mnie chwili mogłem liczyć
na wsparcie ze strony mieszkańców – mówi Pan Kazimierz.
Ośrodek na bieżąco monitoruje sytuację osób najbar-

dziej potrzebujących z terenu gminy.
Dziękujemy sołtysowi wsi - Romanowi Kozyra oraz
Radnemu Gminy - Stanisławowi Kogut za pomoc
w zorganizowaniu transportu oraz przewiezieniu niezbędnych rzeczy osobistych, przedmiotów gospodarstwa domowego, drewna na opał oraz podłączeniu ciepłej wody. Nasz ośrodek zapewnił potrzebującemu
produkty żywnościowe, artykuły meblowe oraz środki
czystości. Pracownik socjalny na bieżąco monitoruje
sytuację bytową tej osoby i udziela pomocy w razie
ewentualnych problemów.
Natalia Pempek
www.tryncza.eu
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ANALIZA POZIOMU SPRZEDAŻY ALKOHOLU
Gmina Tryńcza posiada na swoim terenie
19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Punkty
te zostały zatwierdzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Poniższa tabela przedstawia kwoty, które wydano
na zakup alkoholu (piwo, wino, wódka) w placówkach
handlowych
na
terenie
naszej
gminy:
Rok
Kwota
w zł

2014

2015

2016

4 246 272,00

4 146 568,00

3 896 386,00

W procentowym ujęciu, na zakup alkoholu
w roku 2015 wydaliśmy o 2,35 % mniej niż w 2014,
a w 2016 roku wydaliśmy o 6,03 % mniej niż w 2015
roku w stosunku do roku poprzedzającego.
Większość osób spożywających alkohol robi to
w sposób rozsądny i powściągliwy. Jest jednak pewna
część społeczeństwa, która zdecydowanie go nadużywa, co powoduje w sposób nieuchronny dużą ilość

szkód i zagrożeń. Wielkość tych szkód wynika z rozmiarów i stylu konsumpcji napojów alkoholowych.
Na terenie naszej Gminy prowadzone są liczne działania o charakterze profilaktycznym m.in.. zajęcia sportowo-rekreacyjne, które mają promować aktywny
i zdrowy styl życia. Prowadzone są również zajęcia
rękodzielnicze oraz kulinarno-kulturalne, które pokazują mieszkańcom jak kreatywnie w gronie innych
osób można spędzać czas. Organizowane są również
wyjazdy na basen, do kina, jak również imprezy plenerowe. Dodatkowo prowadzone są szkolenia, m.in. dla
sprzedawców napojów alkoholowych. Ponadto przy
współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem Rozwoju
„Wiara” został utworzony punkt informacyjnokonsultacyjny „Nie jesteś sam!” – program wsparcia
dla członków rodzin z problemem alkoholowym, który
jest współfinansowany z budżetu Województwa
Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz środków z budżetu Gminy
Tryńcza. Właśnie takie i wiele innych działań skutkuje
zmniejszeniem nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy.
Lucyna Kulpa, Marta Harapińska

WYBRAŁEM RODZINĘ
ROZMOWA Z PANEM MARIUSZEM - BYŁYM ALKOHOLIKIEM
Kiedy rozpoczęła się Pana „historia” z alkoholem?
Czyli jeśli się chce, to się uda?
Bardzo wcześnie, pierwszy raz upiłem się, gdy miałem Myślę, że tak, ale trzeba naprawdę chcieć i przede
16 lat. To było na przysiędze kolegi, który był w woj- wszystkim mieć świadomość i przyznać się przed sasku. Potem piłem na imprezach, spotkaniach z kolega- mym sobą, że jest się alkoholikiem i to jest motywacją.
mi. Wraz z upływem czasu piłem coraz częściej i coraz W każdym razie mi się udało. Początki nie były łatwe,
więcej.
miałem swoje wzloty i upadki. Od 4 lat nie wypiłem
Nie chciał Pan przestać?
ani kropli alkoholu, mimo, że okazje się pojawiają.
Nie, pili wszyscy, więc wydawało mi się to normal- To bardzo ciężka walka z samym sobą, która pewnie
ne… Dopiero z czasem zauważyłem, że tracę nad tym potrwa do końca życia.
kontrolę i chęć wypicia jest silniejsza, niż myślałem. Co dzisiaj jest dla Pana najtrudniejsze?
Zaczynałem pić codziennie, a to piwo po pracy, a to Żyjemy w takim kraju, w którym pije się bardzo
z jakiejś ważnej okazji, to z powodu codziennych pro- często, zawsze jest jakaś okazja. To urodziny, to imieblemów. Nie panowałem już nad tym.
niny, to jakieś spotkanie rodzinne. Nie izoluję się,
Kto zachęcił Pana do walki z nałogiem?
a wręcz przeciwnie, chętnie spędzam czas w towarzyRodzina. Walczyli o mnie i nie poddawali się mimo stwie i świętuję, ale bez alkoholu. Kiedyś wydawało
mojego zachowania. Nie było im łatwo, czasami bywa- mi się to niemożliwe. Dzisiaj kiedy pamiętam tamten
łem wobec nich agresywny. Dziękuję im dzisiaj za to, czas, nie chciałbym do niego wrócić. Wspierają mnie
że się nie poddali.
w tym bliscy dlatego jest mi łatwiej.
Od czego rozpoczął Pan tę walkę?
Jak pomóc osobie uzależnionej?
Od zamkniętego leczenia, następnie zacząłem uczęsz- To bardzo trudne dopóki osoba uzależniona sama nie
czać na spotkania grup AA. Uczestniczę w nich do dzi- zechce skorzystać z tej pomocy. Możliwości jest wiele,
siaj, ponieważ alkoholikiem jest się całe życie. Obec- a każda osoba jest inna i potrzebuje innych form leczenie jest naprawdę dużo możliwości. Są spotkania AA, nia. Najważniejsze jest to, że alkoholik sam musi
grupy terapii uzależnień w Przeworsku, Sieniawie, Ja- chcieć się zmienić i przestać pić. Jeśli on zdecyduje się
rosławiu, Rzeszowie. Leczenie zamknięte na oddzia- zmienić i rozpocząć tę walkę, to myślę, że mu się uda.
łach leczenia uzależnień, np. w Żurawicy, Rzeszowie, W powrocie do zdrowia bardzo ważne jest też wsparJarosławiu, Stalowej Woli. Informacji o ośrodkach cie bliskich osób.
i terapiach zasięgnąć można, np. w Gminnych Komi- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wiele
sjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. wytrwałości w dalszej walce z uzależnieniem!
Barbara Lucewicz
Wystarczy tylko chcieć rozpocząć walkę z nałogiem!
Jeżeli masz problem z alkoholem lub ma go ktoś z twoich bliskich, nie wahaj się! Przyjdź, na spotkania grupy AA. Czekamy na Ciebie! W każdą środę o godz. 18:00, ul. Bernardyńska 22, Przeworsk.
W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie musi się ujawniać żadnych swoich
danych. Jeśli ktoś nie chce wrócić na kolejne spotkanie, po prostu się więcej nie pokazuje.
10
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APEL

Pragniemy zwrócić uwagę na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Zwracamy się
do Państwa jako rodziców, opiekunów, odpowiedzialnych dorosłych oraz do sprzedawców napojów alkoholowych z apelem, aby nie sprzedawać oraz nie podawać żadnych napojów alkoholowych osobom, które
nie ukończyły 18 roku życia! Taki czyn jest nie tylko
przestępstwem, ale także może wyrządzić młodemu
człowiekowi oraz jego rodzicom i najbliższym ogromne szkody.
Apelujemy:
 nie częstujcie alkoholem osób niepełnoletnich
w żadnych okolicznościach;
 rozmawiajcie o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu (wypadki, utonięcia, konflikty
z prawem itd.);
 starajcie się sprawdzać z kim i w jakich okoliczno-

ściach przebywają dzieci;
 zwracajcie uwagę innym osobom dorosłym, aby
nie sprzedawały i nie kupowały alkoholu nieletnim.
Ponadto przypominamy o zakazie spożywania
alkoholu w sklepach i w jego obrębie!
Szanowni Państwo - nasze dzieci, nasi bliscy,
nasi znajomi i ich zdrowie to sprawa nas
wszystkich, nie bądźmy obojętni na ich los.
Marta Harapińska

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Za nami rok
z
Programem 500 +.
Od początku
jego istnienia z tego
systemu
wsparcia skorzystało 835 rodzin z terenu naszej gminy.
Na koniec listopada br. zrealizowano wypłaty tego
świadczenia na łączną kwotę 12 mln zł. Z tej formy
pomocy skorzystało 1 278 dzieci.
Program 500+ cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Za jego sprawą
w wielu rodzinach, szczególnie tych najuboższych,
można zaobserwować poprawę warunków bytowych.

Wiele rodzin może sobie pozwolić, by wyjechać
na wakacje. Wsparcie finansowe pozwala, aby opłacić
dzieciom dodatkowe zajęcia takie jak: pływanie, kurs
tańca czy kurs językowy.
- Dzięki wsparciu finansowemu z programu 500+
możemy zapewnić dzieciom lepszą edukacją poprzez
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, którego znajomość we współczesnych czasach jest niezbędna,
a pozostałe pieniądze odkładamy dla nich na studia –
stwierdza pani Małgorzata z Tryńczy.
- Za otrzymane pieniądze mogliśmy wreszcie wykonać długo wyczekiwany remont pokoju córki – mówi
Pani Katarzyna z Gniewczyny Łańcuckiej.
Teresa Zamorska

DOM DZIENNEJ OPIEKI W GMINIE TRYŃCZA
Gmina Tryńcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020, Działanie 8.3- Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, pozyskała
środki finansowe na realizację projektu pn. „Jak w domu”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 779 964,33 zł
oraz ze środków własnych gminy 41 052,35 zł. Realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia
2019 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do
usług społecznych poprzez utworzenie Domu Dziennej
Opieki dla 15 osób starszych (kobiet pow.60 lat i mężczyzn pow. 65 lat), niesamodzielnych uczestników
projektu, którymi będą mieszkańców gminy Tryńcza,
korzystający ze wsparcia pomocy społecznej oraz
nabycie kompetencji opiekuńczych przez 15 opiekunów faktycznych. W dziennym domu opieki realizowane będą usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami.
W placówce zapewniona będzie pomoc w zaspokaja-

niu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wsparcie
ukierunkowane na pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu
aktywności i samodzielności życiowej. Usługi
opiekuńcze będą mogły być realizowane także w miejscu zamieszkania (w razie potrzeby, np. choroby
os. niesamodzielnej, braku możliwości skorzystania
z DDO). Projekt rusza od marca 2018 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Tryńczy, tel. (16) 642 17 32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
złożył także wniosek do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Głównym celem projektu jest wsparcie rodziny poprzez
asystenturę rodzinną oraz utworzenie grup wsparcia
dla rodzin z terenu gminy Tryńcza. Wniosek jest
w trakcie negocjacji. Planowany termin realizacji projektu – maj 2018 r.
Karolina Ziółkowska
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Tryńczy realizuje
zadania związane nie tylko z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi, alimentacyjnymi
oraz wychowawczymi, ale także
prowadzi wiele działań współtowarzyszących, które są dopełnieniem
działalności na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Do głównych zadań przewidzianych do realizacji należą:
 utworzenie
dziennego domu
pomocy dla osób star szych,
którzy mogliby aktywnie spędzić
czas w towarzystwie swoich
rówieśników.
 planowane jest zagospodarowanie
poddasza w budynku GOPS,
ze względu na coraz większy
zakres działań oraz komfort obsługi
dla klientów ośrodka;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy kontynuuje także rozpoczętą w roku 2011 akcję
uprawy warzyw dla potr zebujących mieszkańców naszej gminy.
Akcja ma na celu także aktywizację
osób korzystających z pomocy
społecznej motywując do uprawy

własnego ogródka. Jesienią warzywa są rozdysponowywane
wśród potrzebujących. W tegorocznej akcji brało udział
11 osób bezrobotnych;
 w GOPS funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia działa bezpłatnie, na wyposażeniu są chodziki (balkoniki), łóżka rehabilitacyjne, krzesełka, stoliki. Aby
otrzymać w/w sprzęty należy
przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania
sprzętu. W bieżącym roku z tej formy pomocy skorzystało 12 osób;
 zgodnie z programem wieloletnim
2014-2020 dotyczącym pomocy
żywnościowej także w tym roku
były pozyskiwane artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do programu. Aktualnie tut.
Ośrodek współpracuje z Bankiem
Żywności w Rzeszowie. W ramach
współpracy pozyskano 31 ton żywności;
 w ramach działań profilaktycznych organizowane są zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach sportowych, kulinarnych oraz profilaktycznych imprezach plenerowych.
Priorytetem Ośrodka jest praca z
klientem oraz rozszerzenie różnorodnych form wsparcia dla osób
ubogich i wykluczonych społecznie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy posiada bardzo

szeroki zakres działania. Oprócz
świadczeń finansowych prowadzi
także pomoc dla rodzin, w których
realizowana jest procedura Niebieskiej Karty, w Ośrodku odbywają
się posiedzenia grup roboczych,
podczas których opracowywany
jest plan pomocy dla ofiar dotkniętych przemocą i alkoholizmem.
Rodziny, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze
objęte są pomocą asystenta rodziny.
Prowadzimy także szerokie działania na rzecz osób starszych.
Co roku organizowane są spotkania
Wielkanocne i Wigilijne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Dla osób starszych i samotnych
bardzo ważna jest obecność drugiego człowieka oraz możliwość
nawet krótkiej rozmowy.
GOPS prowadzi także działania
związane z aktywizacją osób bezrobotnych. W związku z tym organizowane są projekty stażowe dla
podopiecznych Ośrodka, osoby
są kierowane do różnych prac
na terenie gminy. Poprzez wykonywanie zadań nabywają doświadczenia, dzięki którym są bardziej samodzielni. Nasz Ośrodek podjął
współpracę z CARITAS Przemyśl,
w ramach której planowane jest
utworzenie na terenie gminy
Centrum Integracji Społecznej,
gdzie osoby bezrobotne będą mogły
wykonywać prace związane z krawiectwem oraz utrzymaniem zieleni.
Karolina Ziółkowska

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
informuje, że nadal realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które otrzymały skierowania od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, korzystają ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Aktualnie tut.
Ośrodek współpracuje z Bankiem Żywności w Rzeszowie. W ramach programu organizowane są także
warsztaty dietetyczno-kulinarne dla osób korzystających z pomocy. Aktualnie otrzymaliśmy 31 ton żywności na podprogram 2017, który trwa od sierpnia 2017 r.
do czerwca 2018 r. Z tej formy pomocy korzysta 806
osób z terenu gminy.
- Paczki żywnościowe, jakie otrzymujemy są dużą
pomocą dla całej mojej rodziny, zwłaszcza w okresie
50
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świątecznym, pozwalają nam zaoszczędzić
pieniądze, który przeznaczamy na inne potrzeby, m.in. rachunki
- mówi z zadowoleniem Pani Zofia.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana
do osób spełniających kryteria kwalifikacji tj. 1 028,00
zł/ osobę w rodzinie lub 1 268,00 zł/osoba samotna.
Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do
tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka celem uzyskania skierowania.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 16 642 17 32.
Karolina Ziółkowska

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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BUDŻETY JEDNOSTEK CUW
Mija rok funkcjonowania Centrum Usług
Wspólnych Gminy Tryńcza, które powstało
1 stycznia br. CUW obsługuje 8 jednostek: 5
szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Trynieckie Centrum Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Centrum zapewnia jednostkom wspólną obsługę finansową i administracyjną. Wśród świadczonych usług zajmuje
się prowadzeniem rachunkowości, spraw płacowych pracowników, sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie
operacji finansowych i statystycznych jednostek obsługiwanych, prowadzenia rozliczeń
z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Łączna kwota zarządzania finansami
jednostek obsługiwanych
przez CUW
to 22 mln zł.

Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
zmieściły się w swoich planach finansowych na 2017 rok. Również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystarczało
środków na wydatki w zakresie zadań własnych gminy.
W związku z wdrożeniem przepisów wprowadzających
reformę oświaty zostały zwiększone środki na oświatę.
Lp.

OPIS

RAZEM
OŚWIATA

LICZBA
UCZNIÓW

SUBWENCJA
OŚWIATOWA
7 554 433,82
929
NA 2017 R.
WYDATKI OGÓŁEM
UWZGLĘDNIAJĄCE
8 542 887,77
929
KOSZT GMINY
RÓŻNICA (SUBWENCJA – WYDATKI OGÓŁEM )

1
2
3

KOSZT NA
JEDNEGO
UCZNIA
8 131,79
9 195,79
1 064,00

Pozyskane środki przez jednostki:
Lp.

JEDNOSTKA

POZYSKANE ŚRODKI

1

TRYNIECKIE CENTRUM KULTURY
W TRYŃCZY

121 888,98

2

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

46 552,11

3

OŚWIATA – projekty

549 484,45

Wykonanie budżetu w jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Usług Wspólnych przedstawiają się następująco na koniec br.:

Już po pierwszym roku osiągnęliśmy oszczędności na wspólnych zakupach materiałów
rzeczowych w stosunku do poprzednich lat
o ok. 60 tys. zł. Kolejne etapy centralizacji
i standaryzacja procesów, do tego wspólne
rozwiązania informatyczne dla jednostek obsługiwanych będą mogły wypracować kolejne
najkorzystniejsze rozwiązania i realne oszWYKONANIE
JEDNOSTKA
czędności.
I-XII/2017
Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
481 163,00
Tryńcza to cały szereg zagadnień związanych OŚWIATA
8 218 933,59
z prowadzeniem spraw w zakresie finansów
13 759 778,81
i obsługi. W ramach swojej działalności reali- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
TRYNIECKIE CENTRUM KULTURY
500 000,00
zował następujące zadania:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
300 000,00
- obsługiwało 168 pracowników,
23 259 875,4
- przeprowadzono analizę wynagrodzeń nau- RAZEM:
czycieli i przygotowano dane do wypłaty Przyszłoroczny budżet (na 2018 rok) w porównaniu do pierwotnego
dodatku uzupełniającego z tytułu wyrównania planu z ubiegłego roku został zaplanowany w poszczególnych jednostkach następująco:
do średniego wynagrodzenia,
- przeprowadzono analizę wydatków rzeczoLp.
JEDNOSTKA
2018
wych w jednostkach,
1.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
500 000,00
- przeprowadzono zapytania ofertowe na
zakup materiałów biurowych, środków czysto2.
OŚWIATA
8 016 280,00
ści, paliwa, energii.
3.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
12 642 500,00
Centrum Usług Wspólnych zgodnie
z przygotowanym planem wydatków czuwa
4.
TRYNIECKIE CENTRUM KULTURY
400 000,00
nad wykonaniem budżetu w poszczególnych
5.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
300 000,00
jednostkach. Analizując wydatki w 2017 r.
Przemysław Górski
należy stwierdzić, że jednostki: Trynieckie
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PRACE REMONTOWE W JEDNOSTKACH CUW
Centrum Usług Wspólnych oprócz obsługi
finansowo – administracyjnej świadczy również usługi
konserwatorskie oraz w zakresie utrzymania czystości
w jednostkach obsługiwanych. W bieżącym roku przeprowadzono
szereg
prac
w
jednostkach
z zakresu:
- wykonywania przeglądów bieżących urządzeń hydraulicznych,
- naprawy i regulacji urządzeń wodnokanalizacyjnych,
- naprawy sprzętu biurowego, mebli i pomocy dydaktycznej, wykonywanie drobnych prac stolarskich w
jednostkach,
- wykonywania prac malarskich,
- naprawy urządzeń sprzętu elektrycznego,

- naprawa urządzeń na placach
zabaw i obiektach sportowych,
- wykaszanie
traw z terenów
jednostek obsługiwanych, plaMalowanie pomieszczeń
ców zabaw,
Trynieckiego
Centrum Kultury
obiektów
sportowych,
- wykonywanie prac na „Orlikach”, montaż i demontaż urządzeń na lodowisku oraz nadzór nad ich utrzymaniem.
Przemysław Górski

INNOWACYJNE KOTŁY GRZEWCZE Z TRYŃCZY
Polska jest krajem o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza. Oddychanie w okresie
grzewczym zwiększa ryzyko wystąpienia
między innymi: nowotworów, astmy, raka
i choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca czy nadciśnienia tętniczego. Na zanieczyszczenie powietrza składa
się: pył zawieszony PM10 oraz PM2,5, benzo
(α)piren oraz dwutlenek azotu. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest
spalanie węgla i drewna w starych, nieekologicznych kotłach w gospodarstwach domowych. Spalanie tego typu paliw odpowiada za Rys. Automatyczne kotły na biomasę firmy MAR-SPAW
ponad 50% emisji pyłów i 87% emisji rako- Sp. z o.o, po lewej o mocy 14kW, po prawej o mocy 28kW
twórczego benzo(α)pirenu. Ostatniej zimy głośno było o tzw. smogu, na który w głównej mierze sterownik umożliwia ponadto sterowanie zdalne przez
składa się wysoka emisja pochodząca od niskich komi- Internet lub przez telefon komórkowy – po pobraniu
nów domów jedno- i wielorodzinnych, które emitują odpowiedniej aplikacji. Urządzenia posiadają bardzo
najwięcej trujących substancji i pyłów. Większość naj- wysoką sprawność optymalną 90% oraz cechują się
tańszych, pozaklasowych (według normy) kotłów niezawodnością i bezpieczeństwem działania, co zostana węgiel i drewno dostępnych na rynku emituje bar- ło potwierdzone uzyskanymi certyfikatami w Instytucie
dzo duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Ni- Techniki Cieplej w Łodzi. Ponadto kotły wyprzedzająsko sprawny kocioł węglowy emituje aż 420mg/m3 py- co spełniają parametry ECO DESIGN wynikające
łów do atmosfery, gdzie kocioł na pellet drzewny znaj- z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE)
dujący się w 5 klasie emituje tylko 18mg/m3 pyłu (23 2015/1189, które będą obowiązywać na rynku unijnym
razy mniej) oraz praktycznie nie emituje benzo(α) od 2020 r. Obecnie po wybudowaniu hali produkcyjnej
pirenu. Dlatego firma MAR-SPAW Sp. z o. z siedzi- przystąpiliśmy do zakupów maszyn i urządzeń oraz
bą w Tryńczy przy współpracy z jednostkami nauko- organizacji linii produkcyjnej. Rozpoczęcie produkcji
wymi podjęła prace badawczo – rozwojowe dla speł- seryjnej planowane jest od II kwartału 2018r. Kotły
nienia wymagań PN-EN 303-5:2012 wg 5 klasy zostały wysoko ocenione przez zespół ekspertów Re(najwyższe standardy emisyjne). Po dwóch latach pro- gionalnego
Programu
Operacyjnego
osi
wadzonych badań doświadczalnych zaprojektowali- I „Innowacyjna Gospodarka”, a ich rozwój produkcyjśmy innowacyjną komorę spalania z zastosowaniem ny uzyskał wsparcie finansowe. Rozpoczęcie produkcji
turbulizatora, któremu Urząd Patentowy nadał status wpłynie również pozytywnie na lokalny rynek pracy,
rozwiązania patentowego o znaczeniu światowym. gdyż zamierzamy podwoić zatrudnienie. Pracujemy
Posiadamy w swoim portfolio aż 5 rodzajów kotłów nad profesjonalną strategią marketingową, obsługą serautomatycznych na biomasę o zróżnicowanej mocy wisową oraz świadczeniem usług doradztwa techniczod 14kW do 35kW, a tym samym pokrywając zakres nego dostosowującego optymalne rozwiązania dla dazapotrzebowania domów jedno i wielorodzinnych.
nego gospodarstwa domowego. Zachęcamy Państwa
Kotły są urządzeniami praktycznie bezobsługowy- do dogłębnej analizy wykorzystania optymalnego rozmi tj. po napełnieniu zbiornika pelletem (sprasowane wiązania systemu grzewczego pod kątem środowiska,
trociny) następuje automatyczne podawanie paliwa do funkcjonalności oraz oszczędności.
rusztu, automatyczne rozpalenie, kontrola mocy oraz
Prezes Zarządu
wygaszanie i przedmuchiwanie paleniska. Innowacyjny
Stanisław Wielgos
www.tryncza.eu
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Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W TRYŃCZY
W bieżącym roku Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Tryńczy Sp. z o.o. realizował szereg zadań, głównie z zakresu prac remontowo-budowlanych. Na przełomie I i II kwartału Spółka
była
wykonawcą
prac
w Wiejskim Domu Kultury
w Wólce Małkowej.
Nowy wygląd zyskało też zejście
do Izby Turka, mieszczącej się
w piwnicach budynku Trynieckiego
Centrum Kultury. Na schodach położone zostały nowe płytki a na
ścianach pojawiła się nowa okładzina. Niedawno zakończone zostały
również prace w Sołectwie Jagiełła
polegające na dociepleniu budynku
kaplicy, wykonaniu na nim elewacji
oraz ułożeniu kostki brukowej.
Ponadto w Jagielle Zakład wykonał
ogrodzenie przy Wiejskim Domu
Kultury.
Spółka była również wykonawcą
remontu Wiejskiego Domu Kultury
w Głogowcu oraz przygotowała
pomieszczenia dla utworzenia
oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gniewczynie Łańcuckiej
i Tryńczy.
ZGK w Tryńczy realizował również zadania poza terenem Gminy
Tryńcza. Były to prace remontowobudowalne w Adamówce, w skład
których wchodził remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Firma zajmuje się także realizacją zadań z zakresu zagospodarowania terenów publicznych, tj.
skwerów oraz parków. Efekt prac
można zauważyć na terenie Wólki
Ogryzkowej – mieszkańcy miejscowości zyskali nowe miejsce, w którym mogą wypocząć, spotkać się,
jak również wspólnie pobiesiadować. Podobny projekt zrealizowany
został także w centrum Tryńczy.
W bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanego skweru pracownicy
Zakładu odnowili i pomalowali elewację sklepu, co znacząco wpłynęło na estetykę tego miejsca. Również mieszkańcy Gniewczyny Trynieckiej będą mogli cieszyć się nowo zagospodarowanym miejscem –
Zakład był wykonawcą prac przy
zagospodarowaniu przestrzeni przy
30
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Wiejskim Domu Kultury.
Wzorem lat ubiegłych zajmowaliśmy się utrzymaniem porządku
i zieleni na terenie gminy. Koszone
były pobocza dróg gminnych, place
komunalne oraz mienie gminne.
Zakład czynnie uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem
imprez na ternie gminy. Szczególnie swoją obecność zaznaczyliśmy,
biorąc czynny udział w obchodach
gminnego dnia dziecka.
Nadchodzący czas to kontynuacja rozpoczętych zadań oraz realizacja i pozyskiwanie nowych
kontraktów. Zakład będzie m.in
wykonawcą zadania dot. remontu
stadionów gminnych w zakresie
remontowo-budowlanym, które ma
na celu poprawienie warunków
treningowych.
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do skorzystania z naszych
usług, które obejmują m.in.:
 prace
remontowo-budowlane
w tym: budowa przyłączy wodkan., prace wykończeniowe, tj.
układnie
płyt
kartonowogipsowych, szpachlowanie, malowanie
ścian,
cyklinowanie
i malowanie parkietów, układanie
kostki brukowej;
 usługi
transportowo-sprzętowe,
w tym: koparko-ładowarką, ciągnikiem oraz wynajem sprzętu;
 prace porządkowe, w tym: całoroczne utrzymanie zieleni, pielęgnacja
trawników,
zakładanie
i pielęgnacja kwietników sezonowych i wieloletnich, sadzenie
drzew i krzewów oraz prace związane z ich pielęgnacją;
 utrzymanie zimowe: odśnieżanie,
sprzątanie ulic i chodników.
ZGK w Tryńczy przypomina
również mieszkańcom Gminy
Tryńcza, iż każdorazowy bezumowny pobór wody z hydrantów
przeciwpożarowych i innych urządzeń sieci wodociągowej traktowany jest jako jej kradzież. Nielegalny
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pobór wody skutkować może sankcjami karnymi, wynikającymi z art.
28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z którym, kto
bez uprzedniego zawarcia umowy
pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny
do 5000 zł.
W związku z powyższym, mając
na uwadze dobro wszystkich mieszkańców gminy, ZGK w Tryńczy
apeluje o nie ingerowanie w urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody oraz nielegalny zrzut ścieków. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich sytuacji
za pośrednictwem Biura Obsługi
Klienta, pod numerem telefonu
16 642 12 88.
Przypominamy również o terminowym regulowaniu płatności
za dostarczane media i usługi
świadczone przez Spółkę w celu
uniknięcia konsekwencji wynikających z braku płatności, tj. wszczęcia procedury odcięcia klienta
od dostawy wody.
Zakład rozpoczął współpracę
z Krajowym Rejestrem Długów
Biura Informacji Gospodarczej
S.A., w której to bazie będą
umieszczane dane dłużników wobec ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.
Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia
lub uniemożliwia całkowicie m.in.
zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych,
stacjonarnych lub przy zakupach
ratalnych.
W związku z powyższym bardzo
prosimy o terminowe regulowanie
należności za usługi.
Magdalena Kotulska

HORTINO - rozwój w służbie lokalnej społeczności
Mija 17 lat od momentu, kiedy leżajski Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego
HORTINO uniezależnił się i postanowił kontynuować tradycje w przetwórstwie sięgające
lat 70 XX wieku.

Działalność Spółki opiera się w 100% na polskim
kapitale, co przy tego typu wielkości przedsiębiorstw
z branży przetwórczej jest na pewno swoistym ewenementem. W zakładzie zatrudnienie na stałe znajduje ponad 420, a w sezonie, w zależności
od potrzeb, dodatkowo ok. 150 osób.
Jednym z podstawowych filarów funkcjonowania
Spółki są dostawy wysokiej jakości świeżych owoców i warzyw, a dla ich realizacji firma stale rozwija
współpracę z rolnikami indywidualnymi oraz grupami producenckimi. Hortino zapewnienia odbiór zakontraktowanych warzyw i owoców, a także szeroki
zakres wsparcia min.: doradztwo w zakresie doboru
odmian, płodozmianów, środków ochrony roślin, dobrych praktyk produkcyjnych czy logistyki dostaw.
Firma współdziała z ponad 500 rolnikami oraz 12
grupami producenckimi, i zgodnie z przyjętą strategią zakupową, jest otwarta na współpracę z nowymi
producentami z naszego regionu. Roczna wartość
dostarczanych przez rolników i grupy producenckie
płodów rolnych przekracza 60 mln zł.
Szeroką ofertę produktową, stanowią mrożone warzywa i owoce (kierowane do detalu, segmentu HORECA oraz przemysłu), zagęszczone soki owocowe
– koncentraty oraz produkty dla przemysłu cukierniczo – piekarniczego (nadzienia owocowe, marmolady, powidła).
Właściciele i zarządzający firmą dostrzegają potrzebę inwestowania w odpowiednią infrastrukturę,
która pozwoli prowadzić badania rozwojowe w obszarze produktowym. Jednym z planowanych projektów będzie budowa przy Hortino nowoczesnego laboratorium – centrum Badawczo Rozwojowego.
Przeprowadzona zostanie także modernizacja parku
maszynowego. Planowana jest również budowa

nowej chłodni. Ponadto należy wspomnieć o szeregu
inwestycji
dokonanych
w ostatnich latach, które
przyczyniły się do usprawnienia procesów produkcyjnych. W ramach tych inwestycji
zmodernizowano
i rozbudowano linię do przerobu warzyw korzeniowych,
unowocześniono linię do
przerobu grochu zielonego
i fasoli, dokonano wymiany
parku transportu wewnętrznego oraz rozbudowano park
maszyn pakujących. Uruchomiona została również
nowoczesna linia do produkcji wyrobów porcjowanych,
a sposób ich wytwarzania
został zgłoszony do opaten-

towania.
Rozwój leżajskiego producenta w kierunku automatyzacji i umaszynowienia procesów produkcji, nie
byłby możliwy bez odpowiednich pracowników. Dlatego też leżajski producent stawia na wyspecjalizowanych pracowników. Poszukuje, m.in. automatyków, mechaników maszyn, mechatroników czy technologów.
Firma jest właścicielem znanej i cenionej na rynku
marki Poltino, której zaufało tysiące konsumentów.
Potwierdzeniem na to jest wieloletnia współpraca
zarówno z klientami w kraju, jak i z zagranicy. Ponad
70% sprzedaży produktów wytwarzanych w Hortino
stanowi eksport.
Nagrody przyznane leżajskiemu producentowi
mrożonek potwierdzają zaufanie, jakim detaliści darzą markę POLTINO. Jest to kredyt zaufania, który
firma zamierza wykorzystać i inwestować w rozwój
swoich produktów.
Hortino

www.tryncza.eu
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Z ŻYCIA OSP
Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie stale angażują się w życie społeczne gminy, biorąc udział w specjalnie organizowanych wydarzeniach i treningach podnoszących ich kompetencje:

 Święto Straży Pożarnych w naszej gminie tradycyjnie obchodzone jest 3 maja. Obchody Jubileuszu
rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji strażaków. Następnie na placu obok remizy OSP
w Tryńczy wręczono odznaczenia, legitymacje członkowskie i podziękowania dla zasłużonych strażaków.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał
druh Dariusz Miara. Ponadto wręczono odznaczenia
strażackie za wysługę lat. Wszystkim strażakom, przewodniczący Rady Gminy Tryńcza Stanisław Wielgos,
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy dh Ryszard Jędruch oraz przewodniczący Komisji
ds. Oświaty, Kultury i Sportu Teofil Jakubiec podziękowali za trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków,
wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do wykonania zadaniach, by św. Florian, Patron Strażaków, otaczał ich swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.
 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn
OSP z terenu Gminy Tryńcza tego roku odbyły się
w czerwcu na stadionie sportowym w Gniewczynie
Trynieckiej. W zawodach udział wzięły jednostki OSP
w kategoriach A i C (mężczyzn i kobiet). Zawody
zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami oraz ćwiczenia
bojowe. Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia
się następująco:
Miejsce

I
II

I
II
III
IV
V
VI
VII

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

Sztafeta
/min./

Ćwiczenie
bojowe
/min./

Suma

69,00
71,20

85,50
89,00

154,50
160,20

68,50

46,20

114,70

63,80

51,20

115,00

66,40
65,50
62,70
84,00
72,10

53,30
60,90
74,20
63,50
83,40

119,70
126,40
136,90
147,50
155,50

W

Gniewczynie Trynieckiej na terenie żwirowni
„Kruszmat” w lipcu zorganizowane były międzypowiatowe manewry strażackie. Udział w nich wzięły
jednostki OSP z terenu powiatu przeworskiego współ32
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działające w Krajowym
Systemie RatowniczoGaśniczym. W treningu
udział wzięło 10 wozów
ratowniczogaśniczych oraz około
60 strażaków z PSP
Przeworska i Łańcuta
oraz jednostek OSP Jawornik Polski, Kańczuga, Sieniawa, Sietesz,
Urzejowice, Zarzecze
i Tryńcza. Zadaniem
jednostek było ustawienie samochodów z podziałem na odcinki bojowe, rozwinięcie linii gaśniczych, działania gaśnicze,
a także organizacja zaopatrzenia wodnego – budowa
punktu czerpania wody. Organizowane tego typu ćwiczenia są dobrą formą treningu i doskonalenia działań
pożarniczych oraz podejmowania szybkich decyzji
w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.
 We wrześniu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy. W spotkaniu
udział wzięli delegaci reprezentujący wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Tryńcza. Celem spotkania
było omówienie spraw bieżących oraz podsumowanie
działalności pierwszego półrocza br. Przedstawione
zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące szkoleń
strażaków oraz informacje na temat bieżących spraw
i działalności ratowniczo-gaśniczej na terenie gminy.
W trakcie spotkania Prezes Zarządu Gminnego dh Ryszard Jędruch przekazał jednostkom OSP wyposażenie
zakupione z dofinansowania Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Gminy
Tryńcza. Przekazany sprzęt to węże strażackie, buty,
rękawice specjalne oraz zbiornik na wodę 2 500 l.
Łukasz Rzeczyca

Z ŻYCIA OSP

STATYSTYKI JEDNOSTEK OSP

Strażacy działający w Gminie Tryńcza w 7 jednostkach OSP zapewniają bezpieczeństwo ponad 8 000
mieszkańcom gminy i wspomagają Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz Lp
w zwalczaniu klęsk żywiołowych na terenie gmi.
ny, jak również poza nią. Nasi strażacy od stycz- 1.
nia do listopada brali udział 42 razy w różnych
zdarzeniach, z czego 25 razy wyjeżdżali do poża- 2.
rów i 17-krotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń. W większości były to wyjazdy do pożarów:
budynków gospodarczych, lasu, czy pojazdów, ale 3.
i do zdarzeń takich jak wypompowywanie wody
z zalanych budynków, udział w akcjach poszuki- 4.
wawczych i ratowniczych na drogach, jak również 5.
przyjmowanie lotniczego pogotowia ratunkowego.
6.
Działania te miały miejsce 38 razy na terenie
7.
naszej gminy, natomiast czterokrotnie na terenie
sąsiadujących gmin. Warto nadmienić, że nasi
strażacy uczestniczyli w szkoleniach doskonalących, podnoszących poziom wiedzy i umiejętności.

Tradycyjnie również angażują się w uroczystości
kościelne, strażackie i państwowe i kulturalne.
Częstotliwość wyjazdów jednostek do zdarzeń:

OSP Głogowiec

-

Miejscowe
zagrożenie
-

OSP Gniewczyna
Łańcucka

2

1

3

OSP Gniewczyna
Tryniecka

-

-

-

OSP Gorzyce

4

0

4

OSP Jagiełła
OSP Tryńcza

1
18

0
14

1
32

OSP Ubieszyn
Razem

0
25

2
17

2
42

Nazwa jednostki

Pożary

Razem
-

Łukasz Rzeczyca

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW NAJWAŻNIEJSZE
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy
jest jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego. Powtarzające się coraz częściej niebezpieczne
anomalia pogodowe m.in. gwałtowne wichury, ulewne
deszcze, gradobicia, powodzie, śnieżyce, które przyjmują często rozmiar klęsk żywiołowych stwarzają
poważne zagrożenie dla mieszkańców.
Głównym realizatorem zadań związanych z alarmowaniem jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przeworsku, które otrzymuje (w pierwszej
kolejności) informację o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu mieszkańców
powiatu.
Otrzymane informacje od PCZK w Przeworsku
o możliwości wystąpienia określonego zagrożenia
umieszczane są w formie ostrzeżeń, ogłoszeń lub komunikatów meteorologicznych i hydrologicznych
za pomocą tablic informacyjnych lub strony interneto-

wej. W komunikatach podaje się: rodzaj zagrożenia
oraz przypuszczalny czas jego wystąpienia.
Wszelkie ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne
oraz wiele informacji informacji na temat bezpieczeństwa znajdują się na stronie internetowej Gminy Tryńcza
pod
adresem: http://www.tryncza.eu/page/
news/136/bezpieczenstwo-publiczne.html lub w zakładce „Ostrzeżenia”.

W sytuacjach
o kontakt:

zagrożenia

prosimy

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 16 642 12 21 wew. 39
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 16 648 80 88 wew. 162
Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie - 17 867 12 38
Łukasz Rzeczyca

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP GORZYCE
W grudniu br. jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gorzycach otrzymała nowy lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x2 z zabudową
kontenerową marki
Renault Master.
Gmina Tryńcza, dokonując zakupu pojazdu, pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, jak również z Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej. Pojazd został zakupiony w wyniku

przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Samochód z podwójną, sześcioosobową kabiną
został
przygotowany przez
firmę
BIBMOT
z Mielca, która wykonała jego zabudowę, a wartość
zakupu wyniosła 194 900,00 zł.
Samochód wyposażony jest między innymi w: agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia
i zbiornik gaśniczy o pojemności 1 000 litrów. Dodatkowo wysuwany maszt oświetleniowy wyposażony
w dwie najaśnice, wyciągarkę elektryczną, sygnały
świetlno-dźwiękowe oraz skrytki i półki na wyposażenie zamykane żaluzjami. Obecnie zakupiony samochód
strażacki jest na podziale bojowym i gotowy do akcji.
Łukasz Rzeczyca

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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ŚW. MIKOŁAJ W GMINIE TRYŃCZA
Tradycyjnie w dniu 6 grudnia Św. Mikołaj odwiedził Gminę Tryńcza. Mikołaj w towarzystwie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy
odwiedził m. in. Urząd Gminy, poszczególne jednostki: GOPS, TCK, CUW, Stowarzyszenie Kraina Sanu
LGD, aptekę, ośrodek zdrowia, sklepy, zakład kosmetyczny i fryzjerski, oraz osoby starsze i samotne.
Nie ominął również przechodniów napotkanych na ulicy, których częstował słodyczami i obdarowywał wykonanymi ręcznie świątecznymi upominkami, które
przygotowały Panie z „Koła Przyjaciół Biblioteki”.
Wszyscy z radością witali Świętego Mikołaja, dziękując mu za pamięć, upominki a dodatkowo każdy chciał
sobie zrobić ze „Świętym” pamiątkowe zdjęcie.
W tym dniu mikołajkowych atrakcji nie było końca. Wieczorem do remizy OSP również zawitał gość
specjalny czyli Św. Mikołaj. W tym dniu w Tryńczy
zorganizowane zostało spotkanie mikołajkowe dla
radnych, sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich i przed-
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stawicieli Ludowych Klubów Sportowych z terenu
gminy Tryńcza. Spotkanie było swoistym podziękowaniem dla wszystkich obecnych za całoroczną pracę
i trud jaki wkładają w rozwój społeczny, kulturalny
i ubogacanie gminy na niwie kulturalnej, sportowej
i kulinarnej. W części artystycznej wystąpili: grupa teatralna "Debiutanci" z Jagiełły, Martyna Niemiec, Izabela Cieluba, Wiktoria Lasek, Anna Wnęk, Wiktoria
Janusz, Kamila Kowal – dziewczynki z zespołu tanecznego i kółka rękodzielniczego działającego w WDK
w Gniewczynie Łańcuckiej pod opieką Zofii
Sokół oraz najmłodsza grupa mażoretek „Finezja”pod kierownictwem Katarzyny Duży.
Podczas spotkania Św. Mikołaj, obdarował wszystkich uczestników drobnymi podarunki, co sprawiło
wszystkim ogromną radość.
Marzena Rydzik

DEMOGRAFIA W GMINIE
Ogólna liczba mieszkańców na
dzień 6 grudnia 2017 roku wynosiła 8544. Jest to o 12 osób więcej
w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Złożyły się na to jeden główny
czynnik dodanie saldo migracji
+19 (przyrost naturalny -7).
Jako ciekawostkę mogę podać,
że jedna mieszkanka ma już skończone 99 lat i
mieszka
w Gniewczynie Łańcuckiej.

Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Tryńcza w roku 2017

Liczba ślubów w Gminie Tryńcza w 2017 r.

Saldo migracji w Gminie Tryńcza w 2017 r.

ŚWIETOWALI 50-LECIE MAŁŻEŃSTWA
29 października br.
w domu Państwa Marii
i
Emiliana
Korpeta
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się miła uroczystość „50-lecia pożycia małżeńskiego”. Z tej
okazji z życzeniami
przybyli Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, radny gminy
Tadeusz Korpeta i z-ca kierownika USC Ryszard Matyja którzy wręczyli Jubilatom medale przyznane przez prezydenta
Polski, okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty i upominki.
Nie obyło się również bez jubileuszowego tortu i szampana.
Jubilatom życzymy dużo zdrowia i jeszcze wielu wspólnie
przeżytych lat.
Ryszard Matyja

WYMIANA DOWODÓW
OSOBISTYCH
W tym roku obowiązek wyrobienia nowego
dokumentu tożsamości dotyczył wyjątkowo
wielu osób - według szacunków Ministerstwa
Cyfryzacji ponad 5 mln. obywateli. Ma to związek z wymianą książeczkowych dowodów
na plastikowe, jaka miała miejsce w 2007 r.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy
w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania. Składa się go na podpisanym własnoręcznie, specjalnym formularzu, który może być
wypełniony przez wnioskodawcę lub przez pracownika organu na podstawie podanych przez
wnioskodawcę danych oraz danych zawartych
w rejestrze PESEL i dołącza aktualne zdjęcie
nie starsze niż 6 miesięcy.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można też złożyć on-line, nie wychodząc z domu.
Aby go złożyć przez Internet trzeba wejść na
stronę www.epuap.gov.pl, następnie kliknąć
w zamieszczony na samej górze baner. Potem
należy zalogować się przy pomocy Profilu Zaufanego, oraz wypełnić formularz, załączyć zdjęcie i wysłać do urzędu. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub
podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Profil ePUAP można
szybko i bezpłatnie założyć on-line, bez
konieczności wizyty w urzędzie, potwierdzając
za pomocą bankowości elektronicznej.

PAMIETAJMY O JUBILATACH
Urząd Stanu Cywilnego w Tryńczy informuje, że z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
Prezydent RP odznacza Jubilatów medalem „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal ten nadaje się parom, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Za zgodą jubilatów z wnioskiem
może wystąpić każda osoba, która chce ich uhonorować. Gotowe wnioski są do pobrania na
stronie internetowej urzędu www.tryncza.eu
w zakładce karty usług, jak również w Urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać osobiście.
Ryszard Matyja

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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WIĘCEJ MIEJSC DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W sierpniu 2017 r. rozpoczęta
została realizacja projektu pn.
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza”.
Zgodnie z jego założeniami,
w Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Szkole
Podstawowej w Tryńczy utworzone
zostały dwa nowe oddziały przedszkolne. Według regulaminu rekrutacji, do oddziałów mogły zostać
przyjęte dzieci w wieku od 3 do 5
lat zamieszkujące w dowolnej miejscowości na terenie Gminy Tryńcza. Dzięki pozyskanym środkom,
w każdym z nowoutworzonych
oddziałów zatrudniony został nauczyciel oraz osoba w charakterze
pomocy nauczyciela. Uczniowie
zostali również objęci wsparciem
pedagoga, logopedy oraz instruktora gimnastyki korekcyjnej.
W ramach projektu wyremontowano sale, w których będą przebywać dzieci. Największy zakres prac
obejmował dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej
w Gniewczynie Łańcuckiej. Projekt
obejmował również dofinansowa-

nie zakupu nowych mebli,
pomocy
dydaktycznych,
sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych. W trakcie zajęć uczniowie będą korzystać z bezpłatnych posiłków, a także wezmą udział
w jednodniowych wyjazdach
edukacyjnych.
Oddział przedszkolny jest
bardzo dobrze wyposażony
a moja córka chętnie uczestniczy w zajęciach. Mam nadzieję, że
stanie się dzięki temu bardziej samodzielna i ułatwi jej to start
w dalszą edukację szkolną – mówi
Pani Monika, mama Kamili.
Całkowita planowana wartość
projektu wynosi ponad 507 tys. zł,
z czego wnioskowane dofinansowanie to aż 448 tys. zł. Pozostała
część stanowi wkład własny gminy.
Realizacja projektu stanowi odpowiedź na konieczność zapewnienia
na terenie gminy większej liczby
miejsc wychowania przedszkolnego
w związku z objęciem bezpłatną
edukacją przedszkolną dzieci trzyletnich. W związku z podjętymi

działaniami, już ponad 70% dzieci
w wieku od trzech do pięciu lat objętych jest edukacją przedszkolną.
Projekt pn. „Utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych w Gminie
Tryńcza” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
naboru nr
RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16
w ramach Osi priorytetowej: IX
Jakość edukacji i kompetencji w
regionie Działanie nr 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej, Numer
wniosku: WND-RPPK.09.01.00-180084/16
Magdalena Kubis

INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH

Nowe płytki na schodach
w Szkole Podstawowej
w Gorzycach
Przygotowania do rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018 obejmowały nie tylko intensywne prace
związane z dostosowywaniem systemu oświaty na terenie Gminy
do nowego ustroju szkolnego, ale
również bieżące remonty obiektów,
do których od września powrócą
36
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uczniowie. Największy zakres prac
obejmował dostosowanie Zespołu
Szkół w Tryńczy oraz Zespołu
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
do utworzenia nowych oddziałów
przedszkolnych. Środki pozyskane
z Unii Europejskiej na realizację
projektu pn. „Utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych w Gminie
Tryńcza” pozwoliły, m.in. na
zwiększenie powierzchni sali dla
przedszkolaków w ZS w Gniewczynie Łańcuckiej oraz wymianę
parkietu. Obiekty zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych
uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
Prace w szerokim zakresie prowadzono również w Publicznej Szkole
Podstawowej w Ubieszynie, gdzie
poza przeprowadzonym remontem
wewnątrz szkoły, trwały również
prace związane z zagospodarowaniem jej zewnętrznego otoczenia.
W Zespole Szkół w Gorzycach położone zostały natomiast nowe

płytki na schodach przed głównym
wejściem do szkoły.
Poza bieżącymi remontami,
nadal trwają prace nad przygotowaniem projektu rozbudowy Zespołu
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej.
Przygotowana została szczegółowa
koncepcja, na podstawie której prowadzone będą dalsze prace budowlane. Nowa część budynku przeznaczona zostanie dla najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły
podstawowej i obejmie, m.in. sale
lekcyjne, stołówkę, kuchnię, szatnie oraz sanitariaty. Planowana inwestycja związana jest nie tylko
z większą liczbą dzieci uprawnionych do korzystania z opieki
przedszkolnej, ale ma też na celu
stworzenie
warunków,
które
w przyszłości pozwolą na przekształcenie oddziałów przedszkolnych w pełni funkcjonalne przedszkole.
Magdalena Kubis

WAKACJE 2017 W GMINIE TRYŃCZA
W ramach programu „Wakacje
2017 w Gminie Tryńcza” dzieci
oraz młodzież z terenu naszej gminy mogły korzystać z szerokiej
oferty zajęć przygotowanych przez
Gminną
Bibliotekę
Publiczną
w Tryńczy, GOPS i TCK przy
współpracy z sołtysami wsi. Celem
naszej inicjatywy było zapewnienie
atrakcji młodym mieszkańcom naszej gminy na lipiec i sierpień, czy-

li w okresie przerwy od nauki
szkolnej.
W czasie wakacyjnym dzieci
oraz młodzież szkolna nie mogła
się nudzić. Zorganizowane dla nich
zostały, m.in.:
- gry terenowe,
- rajdy rowerowe,
- warsztaty quillingu i wykonywania biżuterii,
- wycieczka przeworską kolejką

wąskotorową „Pogórzanin” z Przeworska do Dynowa,
- warsztaty kulinarno-edukacyjne
pn. „Smukle widelce”,
- wyjazdy do kina,
- wyjazdy na basen,

fitness w plenerze.
Wakacje w tym roku można
zaliczyć do bardzo udanych!
Mariusz Trojak

WYPRAWKA DLA PIERWSZOKLASISTÓW
Wójt
Gminy
Tryńcza Ryszard
Jędruch
wraz
z sekretarz Magdaleną Rachfał oraz
pełnomocnikiem
ds. oświaty Magdaleną Kubis odwiedzili szkoły w naszej gminie wręczając pierwszoklasistom drobne
upominki dydaktyczne.
Z okazji rozpoczęcia nowej
ścieżki edukacyjnej wójt życzył
uczniom, by szkoła była dla
nich przyjaznym miejscem,
w którym będą mogli rozwijać
swoje pasje i zainteresowania,
a przede wszystkim zdobywać
niezbędną wiedzę.
Magdalena Kubis

www.tryncza.eu
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UROCZYSTE OBCHODY ROKU KOŚCIUSZKOWSKIEGO

Dzień 24 października 2017 r.
w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie zapisze
się złotymi zgłoskami. W tym
dniu, w ramach obchodów Roku
Kościuszkowskiego, odbyła się
ważna lekcja patriotyzmu. Najpierw przed budynkiem szkoły
zostało poświęcone popiersie Tadeusza Kościuszki, później społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyła we
Mszy Świętej. Na końcu obejrzano akademię ku czci patrona ubieszyńskiej szkoły
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczystości,
w szkole można było oglądać wystawę pt. "Wczoraj
i dziś”, zwiedzać wnętrza szkolne oraz otrzymać album
wydany w ramach obchodów Roku Kościuszkowskiego. Następnie ks. Roman Trzeciak poświęcił popiersie
patrona szkoły. Monument został wykonany przez rodowitego mieszkańca Ubieszyna, absolwenta naszej
szkoły oraz ASP w Krakowie, artystę-rzeźbiarza Tadeusza Hanejko. Kolejną częścią obchodów Roku
Kościuszkowskiego była Msza Święta w Kościele pw.
Świętego Kazimierza w Tryńczy. Gdy Msza dobiegła
końca, w uroczystym pochodzie udano się do Hali
Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy. Tam zebranych
powitała pani dyrektor PSP w Ubieszynie - Jadwiga
Gwóźdź. Po przemówieniach gości przedstawiono rys
historyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubie-

szynie. Kolejnym punktem uroczystości był montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą
Edwarda Myłka. Następną częścią akademii był Gminny Przegląd Krasomówczy pn. "Wciąż żywa Twa
legenda…” - słowa te zaczerpnięto z tekstu hymnu
szkoły. Głównym celem przeglądu było przedstawienie
sylwetki Tadeusza Kościuszki przez uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Tryńcza. Skocznym
zwieńczeniem uroczystej akademii ku czci Tadeusza
Kościuszki był krakowiak - taniec wykonany przez
drugo- i trzecioklasistów z Ubieszyna.
Agata Wróbel

GMINNY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ

13 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy odbyły
się Gminne zawody w piłce koszykowej. Do rywalizacji stanęli
zarówno przedstawiciele dziewcząt
jak i chłopców ze Szkół Podstawowych z Tryńczy, Gniewczyny
i Gorzyc. Zawody stanowiły doskonałą okazję do integracji młodzieży

z poszczególnych miejscowości,
a walka o zwycięstwo trwała
do ostatnich minut.
Ostateczna klasyfikacja ukształtowała się następująco:
Chłopcy:
I miejsce – SP w Tryńczy
II miejsce – SP w Gniewczynie
Łańcuckiej

III miejsce – SP w Gorzycach
Dziewczęta:
I miejsce – SP w Gorzycach
II miejsce – SP w Gniewczynie
Łańcuckiej
III miejsce – SP w Tryńczy
Adam Kulpa,
Waldemar Szewczyk

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Od grudnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Tryńczy korzystają z pracowni edukacji ekologicznej, utworzonej dzięki pozyskaniu dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Celem projektu
było stworzenie multimedialnej bazy dydaktycznej
z dostępem do profesjonalnego laboratorium, która
przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów
tematyką szeroko pojętej ekologii. W ramach realizowanego zadania zakupione zostały m.in. nowe meble,
tablica interaktywna, telewizor, zestaw komputerowy.
Środki o największej wartości przeznaczone zostały na
zakup wyposażenia do pracowni chemicznej czyli stołu
demonstracyjnego, szafy na odczynniki i szkła laboratoryjnego. Zakupione zostały również materiały dydaktyczne, zarówno w formie tradycyjnej jak i interaktywnej. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 51 tys. zł,
28
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w tym otrzymane dofinansowanie to niemal 40 tys.
zł.
- Projekt zakłada długofalowe efekty realizacji
poprzez utrwalanie nawyków i zachowań proekologicznych tj. segregacji
śmieci, oszczędzania wody
i energii, wykorzystania
odnawialnych źródeł energii itp. Liczymy, że wiedza, którą uczniowie zdobędą,
zostanie przez nich upowszechniona w środowisku
lokalnym – mówi Ewa Szela, nauczyciel chemii
i biologii w Szkole Podstawowej w Tryńczy.
Magdalena Kubis

OŚWIATA

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

21 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Tryńcza Ryszard
Uroczystość wręczenia stypendiów poprzedzona
Jędruch wręczył stypendia uczniom szkół z terenu została interesującym programem artystycznym.
Gminy Tryńcza, którzy osiągnęli wysokie wyniki Gimnazjaliści zaprezentowali, m.in. poloneza, a najw nauce w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia młodsi uczniowie zatańczyli nagrodzoną gromkimi
otrzymało łącznie 122 uczniów (70 ze szkół podstawo- brawami polkę warszawską.
wych oraz 52 z gimnazjów)
Liczbę stypendystów w poszczególnych szkołach przedstawiono
a ich łączna wartość wyniosła
w poniższej tabeli.
ponad 12 tys. zł. Poza osobaLiczba stypendystów
Liczba stypendystów
Liczba stypendystów
mi osiągającymi wysokie wy- Szkoła
w
szkole
podstawowej
w
gimnazjum
ogółem
niki w nauce, wyróżniono
13
14
27
również uczniów, którzy osią- Zespół Szkół w Tryńczy
gali w przeciągu całego roku Zespół Szkół w
24
26
50
szkolnego wybitne sukcesy Gniewczynie Łańcuckiej
26
12
38
artystyczne oraz sportowe. Zespół Szkół w Gorzycach
Fakt wysokiego poziomu nau- Publiczna Szkoła
3
3
czania w szkołach na terenie Podstawowa w Ubieszynie
Gminy
Tryńcza
został Zespół Szkoły
4
4
potwierdzony również wyso- Podstawowej i Przedszkola
Samorządowego w Jagielle
kimi wynikami uzyskanymi
70
52
122
przez uczniów podczas prze- Ogółem
prowadzonego w kwietniu
egzaminu gimnazjalnego.
Magdalena Kubis

POBIEGLI DLA NIEPODLEGŁEJ

W przeddzień Święta Niepodległości Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach zorganizowała bieg na dystansach od 600 m
do 1500 m w zależności od kategorii wiekowej uczestników.
W II Gminnym Biegu Niepodległości wzięło udział
ponad 140 sportowców ze szkół z terenu gminy.
- Było to naprawdę ciekawe wydarzenie sportowe,
ale – co najważniejsze – była to forma aktywnego
uczczenia Święta Niepodległości.
- W biegu tym liczyło się zwycięstwo, ale jeszcze
ważniejszy był udział w tym wydarzeniu.
Ostateczne wyniki Biegu Niepodległości:
Klasy II- III SP (dziewczęta)
I miejsce - Aleksandra Sołek - Gniewczyna
II miejsce - Izabela Sura - Gniewczyna
III miejsce - Amelia Ceglak - Gorzyce
Klasy II- III SP (chłopcy)
I miejsce - Franciszek Kubajewski - Ubieszyn

II miejsce - Kacper Joniec - Gniewczyna
III miejsce - Paweł Botwina - Jagieła
Klasy IV - V SP (dziewczęta)
I miejsce - Kamila Mazur - Tryńcza
II miejsce - Katarzyna Kuziak - Tryńcza
III miejsce – Sandra Cebulak - Gorzyce
Klasy IV- V SP (chłopcy)
I miejsce - Radosław Brud - Gniewczyna
II miejsce - Hubert Niemiec - Jagiełła
III miejsce - Dawid Wojtyna - Gorzyce
Klasy VI- VII SP (dziewczęta)
I miejsce - Zuzanna Majkut - Gorzyce
II miejsce - Julia Trudzik - Gorzyce
III miejsce - Dominika Sobala - Gniewczyna
Klasy VI- VII SP (chłopcy)
I miejsce - Szymon Bury - Tryńcza
II miejsce - Dominik Brud - Gniewczyna
III miejsce - Dawid Gwóźdz -Gniewczyna
Klasy II- III Gimnazjum (dziewczęta)
I miejsce - Izabela Cieluba - Gniewczyna
II miejsce - Wiktoria Sobala - Gorzyce
III miejsce - Iga Lasek - Gniewczyna
Klasy II - III Gimnazjum (chłopcy)
I miejsce - Mateusz Domin - Gorzyce
II miejsce - Krzysztof Brud- Gniewczyna
III miejsce - Krzysztof Chajec – Gniewczyna
Andrzej Swatek

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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POBIEGLI PO RAZ TRZECI

5 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 z placu przed
Zespołem Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela
ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej wystartowali
uczestnicy III Biegu Montera. Po raz pierwszy zawodnicy rywalizowali jednocześnie na dwóch dystansach 10 km oraz w półmaratonie.
Bieg poprzedzony został uroczystym złożeniem
kwiatów pod pomnikiem gen. Chruściela. Fakt, jak
znaczącą postacią był Monter podkreśliły liczne delegacje, które przybyły do Gniewczyny Łańcuckiej, by
oddać hołd Patronowi szkoły. Wśród zebranych byli
ks. proboszcz Krzysztof Filip,
Anną SchmidtRodziewicz – poseł na Sejm RP, Andrzej Homa dyrektor Biura Senatora Mieczysława Golby, przedstawiciele władz samorządowych z terenu gminy z Wójtem Ryszardem Jędruchem, przedstawiciele gmin

I Orszak Trzech Króli
- Gniewczyna 2018
6 stycznia 2018r. w Gniewczynie Łańcuckiej będzie zorganizowany pierwszy
w historii tej miejscowości „Orszak
Trzech Króli”. Głównym celem tego
przedsięwzięcia jest przywracanie do
publicznej przestrzeni tradycji wspólnego kolędowania, rozumianego nie tylko
jako śpiewanie kolęd, ale także jako tradycję wystawiania przedstawień jasełkowych i obchodzenia domostw przez kolędników
wędrujących
od
drzwi
do drzwi w okresie od 25 grudnia do
6 stycznia. Tradycja kolędowania ma
w sobie cząstkę narodowej tożsamości
i buduje szczególne poczucie wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy Tryńcza oraz gości do wspólnego
świętowania i kolędowania.
Porządek Orszaku
1000- zbiórka wszystkich uczestników
Orszaku w Gniewczynie Trynieckiej
obok sklepu „Groszek”
1010- wymarsz Orszaku i przemarsz
główną ulicą w kierunku kościoła parafialnego – wspólne kolędowanie podczas
marszu
1045- wejście Orszaku do kościoła –
oddanie hołdu Panu Jezusowi przez poszczególnych królów oraz wspólne kolędowanie
ok 1100- uroczysta Msza Święta
Organizatorzy
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ościennych, sołtysi oraz radni z Gniewczyny Łańcuckiej i Gniewczyny Trynieckiej, delegacja LKS
„Huragan” Gniewczyna, delegacja ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej, oraz rodzina gen. Chruściela.
W biegu na 10 km wzięło udział 122 uczestników,
w półmaratonie natomiast rywalizowało aż 195 osób.
Zawodnicy przyjechali m. in. Z Gdyni, Białegostoku,
Wrocławia i Warszawy. Fakt, iż większość trasy przebiegała przez teren gminy Tryńcza stanowił również
doskonałą okazję do promocji walorów poszczególnych miejscowości. Trzeci już Bieg Montera stanowił
kolejną okazję do integracji lokalnej społeczności,
przy przygotowaniu na trasie biegu czterech punktów
odżywczych dla zawodników czy zabezpieczeniu trasy
biegu.
Magdalena Kubis

CZAS ZATRZYMANY W STAREJ FOTOGRAFII
Zespół Szkół
w Gniewczynie
Łańcuckiej był
organizatorem
konkursu
pn.
„Gmina Tryńcza, czas zatrzymany w kadrze
starej fotografii” pod patronatem
Wójta Gminy Tryńcza. Jury
w składzie: Joanna Tytuła- nauczyciel historii i WOS, Marta
Stafiej Kogut – nauczyciel bibliotekarz ZS w Gniewczynie
Łańcuckiej oraz Józef Nowosielski nauczyciel historii i WOS
z ZS w Tryńczy dokonało oceny
prac przesłanych na konkurs.
W trwającym od maja do czerwca konkursie, skierowanym do
dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu Gminy Tryńcza, wzięło
udział 58 uczniów, którzy łącznie
zgłosili
wraz
z
opisami
151 fotografii.
Wszyscy uczestnicy konkursu
zgłosili fotografie posiadające
dużą wartość historyczną, a także
sentymentalną. Fotografie opowiadają historię konkretnych
osób z ważnych momentów życia takich jak: wesela, pogrzeb,
służba wojskowa. Zdjęcia mówiły także o zwyczajach, obrzędach

wiejskich i tradycjach religijnych: orszak ślubny, dożynki,
procesje parafialne, jasełka. Nie
zabrakło także fotografii przedstawiających codzienne życie
mieszkańców: praca w gospodarstwie, na roli, rzemieślnictwo.
Na zdjęciach odnaleźć można
było architekturę sakralną, stare
wiejskie zabudowy, charakterystyczny dla danej miejscowości
krajobraz. Jury pragnie podkreślić wartość niektórych dołączonych opisów, zawierających nie
tylko miejsce i rok wykonania
fotografii, ale także dodatkowe
ciekawe historie z życia bohaterów zdjęć. Najstarsze fotografie
były z końca XIX i z początku
XX wieku. Komisja konkursowa
ze względu na dużą ilość zdjęć
o wartości historycznej zdecydowała
nagrodzić
wszystkich
uczestników konkursu.
Barbara Tytuła

ZNANI Z TERENU NASZEJ GMINY

GEN. ANTONI CHRUŚCIEL „MONTER”

Urodził się 16 czerwca 1895 r. w Gniewczynie
Łańcuckiej. Ojciec Antoniego Chruściela w okresie
międzywojennym pełnił urząd wójta gminy.
Młody, niezwykle ambitny chłopak rozpoczął naukę w jarosławskim gimnazjum. Po ukończeniu szkoły
rozpoczął studia na Uniwersytecie we Lwowie.
W 1914 r. Antoni Chruściel wraz z jarosławską
drużyną skautów wyruszył do tworzącego się Legionu
Wschodniego. Po rozwiązaniu tej formacji, na samym
początku wojny, został wcielony do wojska austryjackiego i walczył w składzie 90 pułku piechoty. W walkach na froncie wschodnim został dwukrotnie ranny.
Za odwagę otrzymał kilka odznaczeń wojskowych
oraz stopień porucznika.
W grudniu 1918 r. służył już w Wojsku Polskim.
Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej jako żołnierz powstałego w Jarosławiu 14 pułku piechoty.
W uznaniu za odwagę i męstwo odznaczony został
Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznym.
Po zakończeniu wojny Antoni Chruściel wrócił
do przerwanej nauki. Po zakończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1924-1927, pełnił obowiązki dowódcy
kampanii we lwowskim Korpusie kadetów, a następnie
dowódcy batalionu 6. Pułku Strzelców Podhalańskich.
W latach 1929-31, w stopniu majora, studiował
w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, gdzie uzyskał bardzo dobre wyniki, w związku z czym został
zaangażowany jako wykładowca tej uczelni.
Z początkiem 1937 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku piechoty we Lwowie, a rok później
został mianowany dowódcą 82p. p., który nosił swą
tradycyjną nazwę: Pułku Strzelców Syberyjskich.
W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. brał
udział we wszystkich działaniach - w składzie 30 dywizji piechoty – walcząc pod Działoszynem, a kończąc
kampanie w obronie twierdzy modlińskiej.
Po kapitulacji Modlina ppłk Antoni Chruściel dostał się do niewoli niemieckiej, jednak szybko z niej
uciekł. Przedostał się do Warszawy i rozpoczął służbę
w tworzącym się Związku Walki Zbrojnej. Początkowo był szefem wydziału Taktyczno – Szkoleniowego
ZWZ, następnie został zastępcą, a później komendantem Okręgu Armii Krajowej.
W powstaniu warszawskim Antoni Chruściel ps.
„Monter” dowodził całością sił walczących; miał pod
swoim dowództwem 50 tys. żołnierzy i łączniczek
rozmieszczonych w rejonie od Nowego Dworu Mazowieckiego po Otwock i niemal do granic Wołomina
po Pruszków.
Źródła potwierdzają, że w okresie trwania powstania wykonywał swe obowiązki z wysokim poczuciem
odpowiedzialności, ze spokojem, opanowaniem i niezłomnym męstwem. Gen. „Bór” Komorowski tak
wspominał „Montera”: „wielu żołnierzom AK utkwiła
w pamięci jego sylwetka z tamtych czasów; nie bacząc
na ogień nieprzyjaciela i na bezpieczeństwo własne
pojawiał się niespodziewanie na linii bojowej, dając
przykład swym zachowaniem i opanowaniem w naj-

groźniejszych
momentach”
W
miesiącu
wrześniu 1944 roku
Naczelny Wódz mianował „Montera” generałem brygady.
Po 63 dniach tragicznej i heroicznej
walki,
powstańcy
skapitulowali z powodu braku amunicji,
broni,
żywności,
środków opatrunkowych oraz pomocy
z zewnątrz.
W długiej kolumnie powstańców idących do niewoli niemieckiej, szedł ich dowódca generał Antoni Chruściel ps. „Monter”.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. Antoni Chruściel
przybył do Londynu. Został minowany zastępcą szefa
Sztabu Głównej Komisji Likwidacyjnej. Po likwidacji
PSZ i demobilizacji gen. Antoni Chruściel osiadł się
w Londynie.
W 1956 roku przeniósł się do Waszyngtonu.
Zmarł 30 listopada 1960 roku. i został pochowany
na cmentarzu Mont Olivet, zaś w 1970 r. jego prochy
przeniesiono uroczyście na nowe, bardziej godne,
miejsce spoczynku w Alei Zasłużonych na cmentarzu
Joy Lestawu w Pensylwanii – czyli amerykańskiej
Częstochowie.
28 lipca 2004 roku urny z prochami generała i jego
żony Walerii zostały sprowadzone do Warszawy przez
jego córki Jadwigę i Wandę, a następnie złożone
w kaplicy Katedry Polowej Wojska Polskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła uroczysta msza
święta w dniu 30.07.2004r. Wzięły w niej udział córki
i dalsza rodzina generała, przedstawiciele rządu, władz
miasta, wojska, organizacji kombatanckich, mieszkańcy Warszawy, a także przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z pocztem sztandarowym, przedstawiciele władz Gminy Tryńcza i powiatu przeworskiego.
Po mszy św. nastąpił przejazd na cmentarz Wojskowy
Powązki, gdzie odbyły się dalsze uroczystości pogrzebowe generała i jego żony. Urny z prochami zostały
uroczyście złożone w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej w specjalnie przygotowanym grobie. W ten
sposób stało się zadość woli generała, aby wrócić
do ojczyzny i spocząć w polskiej ziemi.
7 maja 1989 roku dla upamiętnienia Powstania
Warszawskiego Szkole Podstawowej w Gniewczynie
Łańcuckiej nadano imię Generała Antoniego Chruściela ps. „Monter”. W 13 rocznicę tego wydarzenia
7 maja 2002 imię Generała otrzymało również Gimnazjum.
Maria Kołodziej, Łucja Sznaj, Grażyna Kogut
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AKTYWNIE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W TRYŃCZY
Głównym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy jest promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców, jednak wychodząc naprzeciw ich potrzebom GBP wprowadza dodatkową ofertę, promując
aktywny tryb spędzania czasu. W ramach tego angażuje się w organizację różnych przedsięwzięć i akcji,
tj. wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe, rajdy nordic walking, rajdy rowerowe, czy gry plenerowe
dla najmłodszych.

 Przy współpracy z sołtysem wsi
Jagiełła Grzegorzem Drzystkiem
zorganizowano dwa rajdy rowerowe. Pierwszy rajd miał formę pielgrzymki do klasztoru Ojców
Bernardynów w Leżajsku. W pielgrzymce wzięła udział 120 - osobowa grupa mieszkańców z naszej
gminy i okolic, na czele z Wójtem
Gminy Ryszardem Jędruchem oraz
przewodniczącym Rady Gminy
Stanisławem Wielgosem.
Pani Maria z Jagiełły wspomina
– Tego dnia panowała kapryśna
pogoda, lecz nie zniechęciło
to pielgrzymów do wspólnego wyjazdu. Trasa przebiegła bardzo
szybko, a tempo jazdy dostosowane
było do wieku uczestników i jestem
bardzo dumna z siebie, że pokonałam rowerem tę trasę.
 W kaplicy Domu Pielgrzyma
Ojciec Joachim Ciupa odprawił
mszę w intencji rowerzystów. Na
zakończenie pielgrzymki w remizie
OSP w Tryńczy na uczestników
czekał gorący poczęstunek.
 Kolejny rajd rowerowy odbył się
do Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Mimo prawie 60 kilometrowej trasy do pokonania, chętnych nie zabrakło. Uczestnicy mieli możliwość
zwiedzić z przewodnikiem muzeum
oraz powozownię. Tym razem dla
rowerzystów ciepły poczęstunek
przygotowano w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania
Policji oraz jednostkom OSP z Jagiełły, Gniewczyny Łańcuckiej
i Tryńczy za pomoc w zapewnieniu
bezpieczeństwa na trasach rajdów.
 Jak każdego roku pracownicy
GBP zorganizowali również kilka
pielgrzymek i wycieczek autokaro50
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wych. Mieszkańcy naszej gminy
mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe do Zakopanego. W wycieczce
udział wzięła 55 - osobowa grupa.
Pierwszym punktem wycieczki było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W następnym etapie zwiedzania uczestnicy
wraz z przewodnikiem udali się
do Doliny Kościeliskiej, gdzie znajduje się Jaskinia Mroźna. Na zakończenie, wyczerpani górskimi
wyprawami, ale zadowoleni z wycieczki uczestnicy mogli skorzystać
z wolnego czasu na Krupówkach
i zakupić pamiątki oraz skosztować
smacznych oscypków.
 Kolejnym celem autokarowych
wyjazdów
była
Częstochowa.
W pielgrzymce 100 - osobowa grupa mieszkańców z naszej gminy
witała pątników na Jasnej Górze.
Trasę pielgrzymki pieszej do Częstochowy pokonało w tym roku
1 150 osób. Tradycyjnie uczestniczył w niej, przemierzając cały
szlak pieszo, abp Adam Szal - metropolita przemyski.
 Na
zakończenie pielgrzymi
wzięli udział we mszy świętej odprawionej w bazylice. W drodze po
-wrotnej uczestnicy autokarowej
pielgrzymki zwiedzili Centrum
Jana Pawła II oraz Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
 Biblioteka, tradycyjnie zorganizowała także
jednodniową
pielgrzymkę
autokarową
do Kalwarii
Pacławskiej.
Mieszkańcy
naszej gminy
oraz
okolic

wzięli udział w Dróżkach Pogrzebu
Matki Bożej. W tym dniu nasi pielgrzymi przemierzyli kilkukilometrowe trasy pomiędzy kapliczkami
rozmieszczonymi na całym wzgórzu oraz u jego stóp. Na zakończenie
pielgrzymi
uczestniczyli
we mszy świętej na galerii pod
przewodnictwem abp Adama Szala.
Cieszymy się bardzo, że możemy
korzystać z organizowanych przez
bibliotekę wycieczek, dzięki którym
mogłyśmy zwiedzić wiele ciekawych miejsc, znanych, bądź też
mniej znanych nam do tej pory podkreśla Zuzanna Zamorska
liderka i aktywna członkini Koła
Przyjaciół Biblioteki w Tryńczy.
 W ogólnopolskiej akcji pn.
„Różaniec do Granic” wzdłuż
wschodniej granicy kraju wzięła
udział grupa pielgrzymów z Gminy
Tryńcza. W święto Matki Bożej
Różańcowej, które przypada 7 października i na zakończenie obchodów setnej rocznicy objawień
fatimskich na całej długości granicy kraju modlono się „o ratunek dla
swojej Ojczyzny i całego świata”.
- Oprócz autokarowych pielgrzymek i wycieczek rowerowych
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Tryńczy była także organizatorem wyjazdów do kina w Przeworsku i Leżajsku.
Marzena Rydzik

Gminna Biblioteka Publiczna
OGÓLNOPOLSKIE AKCJE BIBLIOTEK
Międzynarodowy

Dzień
książki dla dzieci ma na celu promowanie czytelnictwa
wśród najmłodszych. Z tej
okazji zorganizowano lekcje
głośnego czytania baśni i bajek dla dzieci z klasy I z ZS
w Tryńczy.
 Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy również w tym
roku włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek”
pod hasłem „Czytanie porusza”. W akcji wzięło udział
około 50 osób z terenu naszej
gminy. „Noc Bibliotek” rozpoczęła się spotkaniem autorskim ze Stanisławem Kornasiewiczem z Leżajska - autorem bajek, wierszy i satyr.
Poeta wciągnął uczestników
spotkania w magiczny świat
swoich bajek. Natomiast dorośli mieszkańcy gminy mieli
okazję usłyszeć jego wiersze
oraz satyry.
W
ramach
VII
edycji
ogólnopolskiej
akcji
„Odjazdowy
Bibliotekarz”
oraz IX Tygodnia Sportu dla
Wszystkich -

XXIII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 2017, 25 i 26 maja br. zorganizowano
rajdy
rowerowe
po zakątkach naszej okolicy.
Pierwsza trasa prowadziła z Gorzyc, przez Wólkę Ogryzkową,
Tryńczę, Głogowiec, aż do Ubieszyna. Druga trasa wiodła z Tryńczy przez Wólkę Ogryzkową,
Gorzyce, do Jagiełły.
 Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania
wybitnych polskich dzieł literackich. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania był dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”.
Czytanie odbyło się w Tryńczy,
Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach oraz w Wólce Ogryzkowej.
Licznie zgromadzeni uczestnicy
przystąpili do głośnego czytania
fragmentów
„Wesela”.
Tekst
„Wesela” nie należy do łatwych,
nie zniechęciło to jednak miłośników książek do czytania jego fragmentów z podziałem na role.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za
udział w tej ogólnopolskiej akcji.
Tegoroczne „Narodowe Czytanie”
odbyło się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja
Dudy oraz Agaty Kornhauser Dudy.
Mariusz Trojak

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁOKIEM

Noc Świętojańska to święto obchodzone w najkrótszą noc w roku. Jest to święto ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Zwyczaje i obrzędy słowiańskie
miały zapewnić świętującym
zdrowie i urodzaj. W czasie
tej magicznej nocy rozpalano
ogniska, w których palono
zioła. W tym roku Noc Świętojańska odbyła się 24 czerwca. Tego dnia teren nad
Wisłokiem
zapełnił
się
mieszkańcami gminy i okolic,

którzy wspólnie świętowali rozpoczęcie lata. Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia był pokaz wicia
wianków, taniec dziewczyn przy ognisku oraz spływ
łodziami i puszczanie wianków na wodę. Nie brakowało także radosnych zabaw i wróżb. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać występy artystów i zespołów:
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy pod batutą
Edwarda Myłka wraz z solistką Klaudią Siry, obrzęd
Nocy Świętojańskiej w wykonaniu dziewczynek z grupy Mażoretek "Finezja”, tańce ludowe i góralskie
w wykonaniu uczniów z ZS w Tryńczy i w Gorzycach,
Zespół Taneczny "Free Style" i "Sway" z Jarosławia,
Dziecięcy Zespół ze Szkoły Tańca "Swing" z Rzeszowa, Kapelę Biesiadną i Zespół
H-Z z Gniewczyny Łańcuckiej. Na
zakończenie obrzędów Nocy
Świętojańskiej nie zabrakło również lampionów szczęścia, które
zapalone poszybowały w niebo
zwiastując spełnienie marzeń.
Marzena Rydzik
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KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY „PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA”
10 listopada br. w naszej gminie
odbyła się uroczystość z okazji
Święta Niepodległej Polski. Rozpoczęła się ona wspólnym korowodem z placu szkolnego do kościoła
na mszę św. w intencji poległych,
w której wzięły udział władze gminy na czele z wójtem Ryszardem
Jędruchem, delegacje szkół z terenu gminy oraz OSP wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Tryńczy, orkiestra dęta wraz
z mażoretkami, chór i zaproszeni
goście.
Część artystyczna odbyła się
w Hali Widowiskowo - Sportowej
w Tryńczy. Na rozpoczęcie dyrektor SP w Tryńczy pani Elżbieta Kubrak przywitała przybyłych gości
oraz zgromadzonych widzów.
W koncercie wzięli udział:

Orkiestra Dęta z Tryńczy pod batutą Edwarda Myłka, chór, który tworzyli nauczyciele, uczniowie wraz
z rodzicami SP w Tryńczy oraz
grupa mażoretek "Finezja".
Widzowie mogli usłyszeć przepiękne aranżacje pieśni patriotycznych, m.in. „Piechotę”, „Biały
Krzyż”, „Warszawiankę”, Rozkwitały Pąki”. Równie wzruszający
pokaz zaprezentowały mażoretki
w tańcu z flagą oraz uczniowie klasy II SP w Tryńczy w tańcu z szarfami. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem utworu : "Żeby
Polska".
Dziękujemy i
gratulujemy
wykonawcom
koncertu
oraz
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, by ta uroczystość mogła
odbyć się w takim wydaniu.
Katarzyna Duży

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

W dniu 18 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle
odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Reprezentanci poszczególnych szkół zmagali się z testem wielokrotnego
wyboru o życiu i pontyfikacie Papieża Polaka. Uczestnicy wykazali się świetną znajomością dat i faktów
z życia Ojca Świętego. Po sprawdzeniu testów Komisja
konkursowa ogłosiła wyniki: I miejsce zajął Wojciech Misiło z Gorzyc, dwa II miejsca przypadły
Oliwii Kubrak i Justynie Kulpa, a III miejsce zajął
Konrad Drzystek.
Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka

Publiczna w Tryńczy. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody uczestnikom wręczyli pani Marzena Rydzik oraz
z dyrektorem ZSPiPS w Jagielle Andrzej Ruchała i ks.
Rafał Wojdyła. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Maria Strama

„POZYTYWNIE NAKRĘCENI”

„Pozytywnie nakręceni” - pod takim hasłem
23 sierpnia br. odbyły się warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy. Zbieranie nakrętek to jedna
z
najpopularniejszych
akcji
charytatywnoekologicznych. Od połowy lipca pracownicy
bibliotek na terenie gminy zaangażowali się
w akcję zbierania nakrętek dla dzieci z Hospicjum w Rzeszowie. Punktem kulminacyjnym
zbiórki były warsztaty - układanie kolorowych
mozaik z plastikowych nakrętek. Podczas nich
siedziba biblioteki wypełniła się dziećmi z terenu gminy. Każde dziecko miało swój oryginalny pomysł na stworzenie kolorowego dzieła
z nakrętek. Na zajęciach powstawały kreatywne
prace, m. in. serca, kwiaty, rakiety, pociągi,
a nawet herb naszej gminy. Po zakończonych
warsztatach uczestnicy wspólnie stwierdzili, że
akcja ta dostarczyła im wiele frajdy a jednocześnie dała im satysfakcję z niesienia pomocy.
Zbieranie nakrętek to taka prosta sprawa,
a może przynieść wiele dobrego” – mówił
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z zadowoleniem uczestnik warsztatów. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał nagrodę ufundowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy.

Marzena Rydzik

KLUB POETÓW PODKARPACIA „PERŁY”

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy jest siedzibą Klubu Poetów Podkarpacia „PERŁY”, która również sprawuje nad nimi patronat.
W skład klubu wchodzi 16 osób, tj.: Stanisława Bylica z Rzeszowa, Ewelina Łopuszańska z Rzeszowa,
Iwona Szetela z Rzeszowa, Małgorzata Burda-Król

z Gniewczyny Łańcuckiej, Jolanta Mach z Ożanny,
Aleksandra Janicka z Kuryłówki, Magdalena Podobińska z Kuryłówki, Alina Hasiak z Leżajska, Zdzisława
Giża z Leżajska, Jerzy Welc z Leżajska, Stanisław
Kornasiewicz z Leżajska, Wanda Sarzyńska z Kuryłówki, Jan Kobierski z Piotrowic, Henryk Joniec
z Chodaczowa, Stefania Groch z Gorzyc oraz Aleksandra Piguła z Mielca. Na posiedzeniu klubu w WDK
w Rzeszowie został wybrany szef klubu - Pan Jerzy
Welc.
Spotkania z Klubem Poetów Podkarpacia „PERŁY”
odbywać się będą w ostatnie środy miesiąca o godz.
17:00 w poszczególnych bibliotekach na terenie naszej
gminy. W ramach działalności Klubu organizowane
będą także wieczory poetyckie z wybranymi artystami.
Wszystkich zainteresowanych poezją, zarówno słuchaczy, jak i poetów serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkaniach.
Mariusz Trojak

WERNISAŻE „POD ANIOŁEM”
Galeria

„Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy to
miejsce, gdzie prezentujemy prace
o różnorodnej tematyce, a ich autorami są lokalni artyści, jak również
mistrzowie znani w kraju i za granicą. Ostatnie wernisaże w galerii:
Wernisaż prac znanego rzeszowskiego artysty Leszka Kuchniaka. J ego indywidualna wystawa była prezentacją artystycznych
połączeń rzeźby z malarstwem. Autor - wystawy Leszek Kuchniak to
znany i ceniony, zarówno w kraju,
jak i za granicą artysta, malarz,
rzeźbiarz, oraz scenograf. „Jestem
malarzem życia” - mawia artysta
i to jest najkrótsza recenzja tematyki jego dzieł.
Wernisaż malarstwa i rzeźby
ze zbiorów Władysława Zycha
z Medyki. Władysław Zych jest
rzeźbiarzem, malarzem i poetą,
pisze wiersze, bajki i legendy. Jest
autorem licznych rzeźb postaci
świętych i kilku pokaźnych rozmiarów krzyży. Wystawa Władysława
Zycha została zaprezentowana
w Galerii „Pod Aniołem” wraz
z pracami lokalnych artystów: Da-

riusza Dałomisa, Henryka Cebuli,
Kingi Manowiec, Pawła Jezierskiego,
Bolesława
Młynarskiego,
Lu-dwiki Koczut oraz Marka
Kozaka. Wystawę można było
oglądać podczas tegorocznych Dni
Gminy Tryńcza.
Wystawa prac Dariusza Dałomisa. Dar iusz Dałomis - rzeźbiarz,
malarz, mieszkaniec naszej gminy.
Mieszka i tworzy w Wólce Małkowej. Laureat regionalnych przeglądów plastyki 2008 - II nagroda,
2009 - III nagroda, 2010 - Grand
Prix, 2011 - juror honorowy.
Wernisaż rozpoczął się występem
solistki Martyny Niemirowskiej.
Na wystawie mogliśmy podziwiać
rzeźbę, malarstwo i rysunek.
- Wernisaż zbiorowej wystawy
prac artystów z terenu gminy
Tryńcza połączony ze spotkaniem
członków Klubu Poetów Podkarpacia „Perły”. Autorami wystawy
byli: Krzysztof Dziamara, Dariusz
Dałomis, Henryk Cebula, Przemysław Cebula, Bolesław Młynarski,
Marek Kozak i Ludwika Koczut.
Podczas wydarzenia wręczono także nagrody uczestnikom konkursu

plastycznego pn. „Wolność oczami
dziecka” zorganizowanego przez
bibliotekę. Prace stanowiły dekoracje podczas uroczystych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości dnia 10 listopada w Hali Widowiskowo - Sportowej w Tryńczy.
Komisja konkursowa wyłoniła
9 laureatów w trzech kategoriach
wiekowych:
Szkoła Podstawowa kl. I i II
I miejsce - Zofia Pilek z Jagiełły
II miejsce - Julia Kowal z Jagiełły
III miejsce - Martyna Krokos
z Ubieszyna
Szkoła Podstawowa kl. III-V
I miejsce - Lena Bąk z Ubieszyna
II miejsce - Sara Manowiec
z Tryńczy
III miejsce - Aleksandra Górak
z Ubieszyna
Szkoła Podstawowa kl. VI i VII
I miejsce - Marcelina Szwacz
z Gorzyc
II miejsce - Oliwia Kędziora
z Gorzyc
III miejsce - Emilia Misiło
z Tryńczy
Marzena Rydzik

www.tryncza.eu
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WYDARZENIA KULTURALNE W ROKU 2017

Dobiegający końca rok działalności kulturalnej był
bardzo aktywny i obfity w różnego rodzaju wydarzenia
kulturalne. Trynieckie Centrum Kultury, realizując zadania związane ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, współpracuje ze szkołami z terenu
gminy, GBP, GOPS, organizacjami pozarządowymi,
sołectwami i parafiami. Dzięki pozytywnie układającej
się współpracy zorganizowano wiele różnego rodzaju
wydarzeń
kulturalnych,
kulturalno-rekreacyjnych
i sportowych.
Do wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w tym
roku w Gminie Tryńcza należy zaliczyć:
 Koncerty kolęd w kościołach;
 Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej i Mażoretek;
 Jubileusz 10-lecia istnienia i działalności artystycznej Zespołu Biesiadnego „Zośki”;
 Spotkania z okazji Dnia Seniora;
 Spotkanie Twórców i Rękodzielników Ludowych
wraz z Gminnym Dniem Kobiet;
 II Gminny Przegląd Straży Grobowych;
 Biesiada pod promem i otwarcie spływu kajakowego;
 Pikniki kulturalno – rekreacyjne organizowane
w poszczególnych sołectwach;
 Festyn kulturalno – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka;
 Dni Gminy Tryńcza i koncert Natalii Schroeder oraz
Poparzonych Kawą Trzy;
 Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy z gościnnym
występem Polonijnego Zespołu; Folklorystycznego
„Mazury” z Brazylii;
 Dożynki Gminne w Tryńczy;
 Koncerty i akademie z okazji rocznic i świąt
państwowych.
Pod patronatem Trynieckiego Centrum Kultury
działają następujące zespoły artystyczne:
 Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej (7 osób);
 Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny
Trynieckiej (12 osób);
 Zespół Piosenki Biesiadnej „Zośki” z Gniewczyny
Łańcuckiej (12 osób);
 Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mali Gniewczanie” z Gniewczyny Łańcuckiej (14 osób);
 Duet Instrumentalno- Wokalny H-Z;
 Instruktorami tych zespołów są Henryk Chruściel oraz
Zofia Sokół.
 Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły
(liczy 12 osób);
Instruktorem zespołu jest Stanisław Turek.

 Orkiestra Dęta z Tryńczy (35 osób);
 Chór Mieszany z Tryńczy (30 osób);

Dyrygentem orkiestry i chóru jest Edward Myłek.
 Grupa Mażoretek „Finezja” z Tryńczy (4 grupy
w różnych kategoriach wiekowych, łącznie 62 osoby);
Instruktorem i choreografem grupy jest Katarzyna
Duży.
 Przy parafii w Gniewczynie Łańcuckiej działa Chór
Mieszany,
który
liczy
20
osób.
Dyrygentem jest miejscowy organista Franciszek
Janiec.
Zadaniem Trynieckiego Centrum Kultury jest promowanie dorobku artystycznego zespołów artystycznych na różnego rodzaju konkursach, festiwalach
i przeglądach.
Orkiestra Dęta z Tryńczy, która od ponad 30 lat promuje naszą jednostkę, w tym roku wzbogaciła się
o nowy repertuar rozrywkowy, patriotyczny i okolicznościowy, co zauważalne było podczas różnego rodzaju koncertów: karnawałowego, papieskiego czy niepodległościowego. Dużym osiągnięciem orkiestry oraz
mażoretek jest wyróżnienie podczas X Wojewódzkiego
Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Ropczycach i nominacja do przeglądu regionalnego.
W ciągu roku bardzo rozwinęła się grupa mażoretek
„Finezja”, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Jedna z grup zdobyła II miejsce podczas II Ogólnopolskiego Przeglądu
Mażoretek w Krośnie.
W tym roku zostały zakupione nowe instrumenty
muzyczne dla orkiestry dętej oraz stroje ludowe dla
zespołów „Dolanie”, „Zośki”, „Kapeli Ludowej” oraz
„Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego”. Nowe rekwizyty taneczne otrzymały również mażoretki.
Organizując większe wydarzenia plenerowe TCK
stara się pozyskiwać środki od sponsorów
i przedsiębiorców z różnych terenów. Za każdą pomoc
rzeczową i finansową serdecznie dziękujemy.
Pragniemy również złożyć podziękowania Wójtowi
Gm i n y i R adz i e Gm i n y z a ws pó ł pracę
i przyznanie nam środków finansowych na działalność
kulturalną oraz opiekę nad naszymi zespołami. Słowa
podziękowania składamy także wszystkim amatorskim
zespołom artystycznym, uczestnikom różnego rodzaju
kół zainteresowań, sołtysom, organizacjom pozarządowym (KGW, OSP, LKS) za dotychczasową współpracę. Życzymy wszystkim zdrowia, sukcesów i niegasnącego zapału do pracy w 2018 roku.
Henryk Chruściel

ZAPRASZAMY DO „IZBY TURKA I ORKIESTRANTA”
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Izby Turka i
Orkiestranta, która znajduje się w budynku Trynieckiego Centrum Kultury. W Izbie można
zobaczyć m. in. umundurowanie Straży
Grobowych i Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Tryńczy, liczne fotografie z parad turków i przeglądów orkiestr, instrumenty muzyczne, pamiątki oraz nagrody za udział w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach. Opiekę nad

Izbą sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy oraz Trynieckie Centrum Kultury.
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XI PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY

23 lipca na placu rekreacyjnym obok Urzędu Gminy
w Tryńczy odbył się XI Przegląd Piosenki Biesiadnej
i Gawędy. Mimo kapryśnej pogody miłośników wspólnej
biesiady nie brakowało.
Podczas przeglądu gościnnie wystąpił polonijny zespół
z Brazylii "Mazury", który oczarował publiczność prezentując tradycyjne polskie tańce ludowe.
Przegląd miał charakter konkursu w trakcie którego
obradowało jury. Nagrody w Przeglądzie otrzymali:
W kategorii kapel:
I nagrodę - Kapela Biesiadna z Gniewczyny Łańcuckiej.
II nagrodę - Kapela „Gacoki” z Gaci.
III nagrodę - Kapela „Znad Sanu” z Gorzyc.
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych:
I nagrodę - Zespoły Piosenki Biesiadnej: „Śpiewające
Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej.

II nagrodę - Zespół „Pawłosiowianie”
z Pawłosiowa.
Dwie równorzędne III nagrody - Zespół
„Woliczanki” z Wolicy i Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły.
W tej kategorii jury przyznało też sześć
wyróżnień,
któr e
otr zymały
zespoły:
- „Wierzawianie” z Wierzawic, fundator Starosta
powiatu przeworskiego
- „Ala babki Ala Dziadki” z Kańczugi, fundator
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
- „Cantus” z Gorliczyny, fundator Trynieckie
Centrum Kultury w Tryńczy
- „Hadlanie” z Hadli Szklarskich, fundator
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
- „Wiola” z Chodaczowa, fundator Trynieckie Centrum
Kultury w Tryńczy
- „Jarzębinki” z Łapajówki, fundator Trynieckie Centrum
Kultury w Tryńczy.
W kategorii zespołów wokalnych:
I nagrodę otrzymał Zespół „Wyszatyczanie” z Wyszatyc. Pozostałych nagród w tej kategorii nie przyznano.
W kategorii gawęd:
I nagrodę otrzymał Wacław Januszkiewicz z Szówska.
Ponadto wszyscy gawędziarze otrzymali książki ufundowane przez Trynieckie Centrum Kultury.
Fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Tryńcza, Trynieckie Centrum Kultury, Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Starosta Powiatu Przeworskiego.
Jakub Duda

KAPELA LUDOWA W LONDYNIE
Na zaproszenie Dyrekcji Polskiej Szkoły Języków
Ojczystych, którą prowadzą w Londynie Alina
|Bytniewska i Danuta Kot z Tryńczy, Kapela Ludowa |z
Gniewczyny Łańcuckiej, działająca pod patronatem
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy, w dniach 14
– 16 października br. koncertowała w stolicy Anglii.
Kapela wystąpiła podczas uroczystej akademii |z
okazji Dnia Nauczyciela, prezentując rodzimy folklor
regionu rzeszowskiego i przeworskiego, a także przygrywając do tańca dzieciom i nauczycielom. W dniu
|16 października br. wystąpiła także w dwóch szkołach
angielskich. Zaprezentowane piosenki i melodie z naszego regionu zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Ponadto w niedzielę w kościele p. w. św. Ignacego
w Londynie Duet H-Z obsługiwał swoimi pieśniami
Mszę Św. Członkowie Kapeli Ludowej mieli możliwość zwiedzenia wielu atrakcyjnych miejsc w Londynie, m.in. zamek Króla Henryka VIII, most na rzece
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Tamiza, pałac i ogrody Królowej Elżbiety, a także mogli zaprezentować polski folklor na ulicach Londynu.
Członkowie kapeli zgodnie twierdzili, że była to dla
nich wspaniała lekcja historii i geografii, bo nie wszyscy w przyszłości będą mogli raz jeszcze uczestniczyć
w tak zaszczytnych uroczystościach i znów odwiedzić
Londyn.
Katarzyna Duży

PLON, NIESIEMY PLON…

Tegoroczne obchody Gminnego Święta Plonów
odbyły się w dniu Święta Matki Boskiej Zielnej.
Gospodarzem dożynek było sołectwo Tryńcza. Duża
liczba mieszkańców naszej gminy zgromadzona na
uroczystości mogła podziwiać piękne dekoracje przygotowane przez organizatorów oraz korzystać z licznych atrakcji.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta dziękczynna w intencji rolników. Po Mszy, korowód dożynkowy
poprowadzony
przez
Orkiestrę
Dętą
wraz
z grupą Mażoretek „Finezja” skierował się na plac
rekreacyjny obok Urzędu Gminy. Tutaj zaprezentowano wieńce dożynkowe zgodnie z tradycją zostały
„przywitane” tradycyjnym śpiewem przez Zespół
Śpiewaczy „Dolanie”. Każdą delegację przywitał również wójt gminy - Ryszard Jędruch.
Kolejnym punktem programu uroczystości było
przekazanie przez starostów na ręce wójta chleba dożynkowego, którym następnie częstowano gości.
W tym roku funkcje starostów pełnili Małgorzata
i Marcin Siemieniakowie, którzy na terenie gminy
Tryńcza prowadzą duże gospodarstwo. Dożynki
to radosny czas, będący symbolicznym zwieńczeniem
i ukoronowaniem całorocznej pracy rolników. Podziękowanie za trud pracy gospodarstwie złożył wszystkim rolnikom gospodarz gminy – Ryszard Jędruch.
Następnie odbyła się część artystyczna. Na scenie
wystąpili: Dzięciecy Zespół Tańca Ludowego z Gnie-

wczyny Łańcuckiej, Martyna Niemirowska, Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki „Finezja” z Tryńczy,
Zespół Piosenki Biesiadnej „Zośki”, Zespół Piosenki
Biesiadnej „Jagiellanie” oraz Kapela Biesiadna
z Gniewczyny Łańcuckiej.
Podczas dożynek licznie zgromadzona publiczność
mogła
skorzystać
z
informacyjnych
i promocyjnych stoisk przygotowanych przez Urząd
Gminy, GOPS, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz
instytucje, tj. KRUS, PZDR, TUW. Na stoisku kulinarnym przygotowanym przez KGW z Tryńczy znalazło się wiele pysznych tradycyjnych smakołyków.
Katarzyna Duży

DNI GMINY TRYŃCZA ZA NAMI!
Minęła kolejna XIII już edycja Dni Gminy Tryńcza. Jak co roku, emocji i wrażeń nie brakowało.
W pierwszym dniu dominowały rozgrywki sportowe. Rozegrano mecze w tenisie ziemnym, piłce plażowej, siatkówce oraz piłce nożnej oldbojów. Nie brakowało także konkurencji sportowych dla dzieci, tj. kręcenia hula hop, rzutów woreczkami do kółka, strzelania do bramki itp. Na scenie zaprezentowały się dzieci
i młodzież ze szkół z naszej gminy, Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
oraz
Mażoretki
„Finezja”
z Tryńczy. Odbył się także pokaz fitness, a po nim
trening dla wszystkich. Po wręczeniu nagród dla laureatów rozgrywek sportowych odbyła się zabawa taneczna przy zespole Weselersi.
W niedzielę od wczesnego popołudnia trwała Wojewódzka Wystawa Klaczy Rasy Śląskiej. Oficjalne
rozpoczęcie odbyło się od przemarszu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i Mażoretek Finezja. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły wokalne i artystyczne.
Podziwiać mogliśmy występy Zespołu Wokalnego
z Głuchowa, Zespołu Tanecznego „Quest”, Martyny
Niemirowskiej, Tanecznego Zespołu „Takt”. Odbył się
także pokaz karate. Publiczność oczarował występ iluzjonisty Just Edi Show, którego „sztuczki” wprawiły w
podziw nie jedną osobę. Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ Natalii Szroeder oraz zespołu
„Poparzeni Kawą Trzy”. Występy zakończył pokaz
sztucznych ogni, po którym rozpoczęła się zabawa
przy zespole „Silence”.

Podczas imprezy uczestnicy obejrzeć mogli wystawę zabytkowych samochodów Henryka Flaka z Gniewczyny Łańcuckiej, pokaz motocykli oraz wystawę
sprzętu wojskowego z I Batalionu Czołgów z Żurawicy.
Po południu wystartował także V Tryniecki Rajd
Rowerowy, którego współorganizatorem było PKTR
Leliwa. Trasa rajdu przebiegała przez Ożannę, gdzie
uczestnicy mieli odpoczynek, po czym pod wieczór
powrócili do Tryńczy.
- Ta edycja Dni Gminy Tryńcza była rewelacyjna.
Koncert Zespołu Poparzeni Kawą Trzy przeszedł najśmielsze oczekiwania, artyści tak rozbawili publiczność, że na pewno nikt się nie nudził - opowiada Pani
Ania z Gniewczyny Łańcuckiej
Katarzyna Duży
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ŚWIAT ZAMKNIĘTY W ORIGAMI

Origami to sztuka składania papieru znana
w Japonii i Chinach od najdawniejszych czasów, dziś
bardzo rozpowszechniona i ogromnie popularna.
To, co można wydobyć z kawałka papieru, zależy właściwie od fantazji i znajomości reguł składania.
Te umiejętności z pewnością posiada pani Maria
Pruchnicka, mieszkanka Jagiełły.
O sztuce wykonywania kunsztownych składanej,
wyginanek z papieru, wyobrażających różne elementy
i motywy z Marią Pruchnicką rozmawia Henryk Chruściel.
H.CH.: Skąd u Pani pasja tworzenia techniką
origami?
M.P.: Od kiedy pamiętam bar dzo lubiłam angażować się we wszelkiego rodzaju prace manualne.
Rękodzieło jest moją pasją, sprawia mi wiele przyjemności, a przede wszystkim daje olbrzymią satysfakcję.
Techniką origami zainteresowałam się dzięki pewnemu
mężczyźnie, który podczas pobytu w szpitalu podarował mi wykonanego przez siebie w ten sposób kurczaka. I od tego się zaczęła moja przygoda z origami.
H.CH: Na czym polega ta technika?
M.P.: Or igami to sztuka składania papier u. Polega ona na tym, że wycinamy małe elementy najczęściej
w kształcie kwadratu, następnie odpowiednio zginając
łączymy w jedną całość, tworząc złożoną, przestrzenną
bryłę. Tworzy się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt jednakowych elementów, a następnie składa się je
w różne kształty, które można następnie rozbudowywać w nieskończoność. Z origami można stworzyć
wszystko, zwierzęta, przedmioty, kwiaty i wiele, wiele
innych…
H.CH.: Z pewnością jest to bardzo pracochłonne.
Jak dużo czasu poświęca Pani na tworzenie takiego
rękodzieła?
M.P.: Z tym bywa r óżnie, kiedy mam „wenę”,
to po prostu siadam i zginam. Faktycznie, origami jest
bardzo czasochłonne. Ale trzeba podkreślić fakt,
że praca ta rozwija logiczne myślenie, fantazję, wrażliwość artystyczną, precyzję rąk oraz umiejętność koncentracji. Polecam każdemu, taką twórczość dzieciom,

młodzieży i oczywiście dorosłym.
H.CH.: Jakie rękodzieła znajdują się z Pani
kolekcji?
M.P.: Wykonuję r óżne r zeczy, najczęściej jednak
są to różnego koloru kurczaki świąteczne, pisanki wielkanocne, aniołki, choinki, mikołaje czy bombki, czyli
ogólnie wszystko, co nawiązuje do tradycyjnych Świąt
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.
H.CH.: Czy Pani prace są gdzieś eksponowane?
M.P.: Najczęściej wykonuję moje pr ace dla siebie, swoich bliskich i znajomych. Origami to świetny
pomysł na oryginalny prezent czy tez ozdobienie
domu. Staram się również, by moje rękodzieła zobaczyło szersze grono osób. Od 7 lat wystawiam je podczas Spotkań Twórców Ludowych, które odbywają się
co roku w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
Łańcuckiej. W zeszłym roku szopka, którą wykonywałam techniką origami zajęła II miejsce w Konkursie
Szopek Bożonarodzeniowych w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu.
H.CH.: Proszę jeszcze na koniec powiedzieć
czym jest dla Pani rękodzieło?
Rękodzieło zawsze było i będzie moją pasją oraz
odskocznią od trosk codzienności. Jak mówią słowa
pewnej znanej piosenki jest „lekiem na całe zło”.
H.CH.: Dziękuję za rozmowę. Życzę Pani
dalszych sukcesów w kontynuowaniu tej pięknej
pasji.

X WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
3 września
br. w Ropczycach
miał miejsce X Wojewódzki
P rz egl ąd
Orki est r
Dęt yc h
OSP Województwa Podkarpackiego. W przeglądzie udział wzięło 9 orkiestr, w tym reprezentująca naszą gminę Orkiestra Dęta z Tryńczy. Ze względu na niesprzyjającą
pogodę, orkiestry rywalizowały ze sobą podczas koncertu konkursowego w Hali Widowiskowo - Sportowej
w Ropczycach. Widzowie mogli również zobaczyć
pokazy mażoretek przy akompaniamencie orkiestr.
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Występy oceniało 3 osobowe jury w składzie: Tadeusz
Dobrowolski, Józef Nawojski oraz Stefan Żuk.
Oficjalnie przegląd rozpoczął się wspólnym koncertem wszystkich orkiestr. Zabrzmiały popularne marsze
takie jak Happy Marching czy Orkiestry Dęte. Pojawiło się również wiele ciekawych pozycji repertuarowych, przez co orkiestry zyskały na atrakcyjności
i brzmieniu.
Ogrom pracy włożony w przygotowania zarówno
orkiestry, jak i mażoretek przyniósł rezultaty. Orkiestra
Dęta z Tryńczy dostała awans na przegląd regionalny
w przyszłym roku, natomiast mażoretki otrzymały
wyróżnienie w kategorii musztry paradnej przy akompaniamencie orkiestry. To kolejne duże osiągnięcia
zarówno orkiestry, jak i mażoretek.
Katarzyna Duży

„FINEZJA” II W POLSCE

Mażoretki „Finezja” wzięły
udział w II Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów
Mażoretek "Majorki" w Krośnie.
Przegląd rozpoczął się pokazami
konkursowymi przybyłych do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza grup mażoretek. Jury oceniało ponad 20 pokazów grup w różnych kategoriach wiekowych.
W drugiej części przeglądu odbyła
się parada uliczkami rynku krośnieńskiego, w której udział wzięły
wszystkie zespoły z towarzysze-

niem Krośnieńskiej Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Po dotarciu
na scenę plenerową krośnieńskiego
rynku, jury ogłosiło wyniki konkursu, a zgromadzeni widzowie mogli
zobaczyć jeszcze raz występy zwycięskich zespołów.
Konkurs okazał się dla naszych
mażoretek ogromnym wyzwaniem,
ale i wielkim sukcesem. Dziewczyny w kategorii senior wywalczyły
wysokie II miejsce. Mimo tego, że
dziewczyny odnotowały już na
swoim koncie pierwsze sukcesy
artystyczne, to ten na
poziomie ogólnopolskim
napawa wszystkich wielką dumą. Instruktor grupy - Katarzyna Duży
mówi: W ysiłek, poświęcenie i ogromne zaangażowanie dziewczyn, które włożyły w treningi,
przyniosły
wspaniałe
efekty.
Życzymy dziewczynom wytrwało-

ści i dalszych sukcesów na swojej
drodze artystycznej.
Kolejnym powodem do dumy
zarówno dla gminy, jak i dla naszej
społeczności lokalnej jest nowo
powstała grupa mażoretek – najmłodsza, w której dziewczynki mają od 4 do 8 lat. Grupa zadebiutowała podczas Święta Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Występ
„małych”
mażoretek
wywarł
na wszystkich bardzo duże wrażenie, o czym świadczyły gromkie
brawa i owacje.

Jakub Duda

SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Zespoły działające przy Trynieckim
Centrum Kultury w Tryńczy reprezentowały naszą gminę uczestnicząc w różnych przeglądach, festiwalach i konkursach, odnosząc
liczne sukcesy na niwie kultywowania tradycji i folkloru.
Wśród najważniejszych należy
wymienić:
 Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Pawłosiowie
- II miejsce dla Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Dolanie”
 Regionalny Przegląd Kapel,
Zespołów Śpiewaczych i solistów
w Nienadowej
- I miejsce dla Kapeli Ludowej
- I miejsce dla Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Dolanie”
- I miejsce oraz nominacja do 51.
OFKiŚL do Kazimierza Dolnego
dla
cymbalisty
Piotra
Markockiego
- Wyróżnienie dla klarnecisty
Henryka Chruściela
- II miejsce dla solistki Zofii Sokół
 VII
Regionalny
Przegląd
Kapel, Solistów i Instrumentalistów w Pawłosiowie:
- II miejsce dla Kapeli Ludowej
- III miejsce dla klarnecisty
Henryka Chruściela
- Wyróżnienie dla cymbalisty
Piotra Markockiego

- III Roztoczański Festiwal Kapel
Ludowych w Zwierzyńcu:
- III miejsce dla Kapeli Ludowej
 XI Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy:
- I miejsce dla Kapeli Biesiadnej
- III miejsce dla Zespołu Biesiadnego „Jagiellanie”
- III miejsce dla Kapeli Biesiadnej
znad Sanu
 XIX Regionalny Przegląd
Zespołów Śpiewaczych w Zarzeczu:
- II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego
„Dolanie”
 Przegląd twórczości artystycznej seniorów w Stalowej
Woli:
- II miejsce dla Kapeli Biesiadnej
- Koncerty Kapeli
Ludowo – Biesiadnej
w Londynie
 II Przegląd Folkowy w Ulanowie:
- III miejsce dla
Kapeli Biesiadnej
 XXXVI Konkurs
Cymbalistów i Kapel
Ludowych w Rzeszowie:
- III miejsce dla cymbalisty Piotra

Markockiego
- III miejsce dla Kapeli Ludowej
Dla naszej gminnej społeczności
jest to wielkim powodem do dumy.
Członkowie zespołów są również
zadowoleni z kultywowania lokalnego folkloru oraz prezentowania
pieśni i melodii przekazywanych
przez starsze pokolenia. Główną
motywacją ich jest przyjemność
z wspólnego śpiewania i muzykowania.

Katarzyna Duży
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DEBIUTANCI
Z Grzegorzem Darzyckim, członkiem grupy teatralnej „Debiutanci” z Jagiełły
rozmawia Katarzyna Flak.
K.F.: Skąd wziął się
pomysł na założenie
grupy?
G.D.: Gr upa powstała
w listopadzie 2016 roku.
Pomysł na jej założenie
zrodził się na spotkaniu
z mieszkańcami wsi, podczas którego sołtys złożył
propozycję przygotowania
jasełek. Pomysł przerodził
się w realną rzecz i zaangażował bardzo dużo
osób, tworząc grupę teatralną. Do współpracy zaprosiliśmy również Zespół Piosenki Biesiadnej
K.F.: Skąd czerpiecie pomysły i kto przygotowuje
„Jagiellanie” oraz miejscową scholę.
wam scenariusze?
K.F.: Jak wyglądał wasz debiut?
G.D.: Pier wszy popisowy występ miał miejsce pod- G.D.: Pomysły pr zychodzą same. Spotykamy się
czas świątecznej sesji Rady Gminy, która odbyła się i wspólnie wymyślamy nowe skecze, do których scew jagiellańskim WDK. Zaprezentowaliśmy wtedy nariusze pisze nam pani Krystyna Dryś. To ona przejasełka w „nowoczesnej” wersji, które bardzo spodoba- nosi nasze pomysły na papier i układa z nich spójne
ły się publiczności i zostały nagrodzone gromkimi bra- teksty. Nam pozostaje jedynie, a może „aż” wcielić się
wami. Po sukcesie dostaliśmy zaproszenie, by wystą- w role, które odgrywamy na scenie. Szukamy także
pić podczas Koncertu Kolęd w Tryńczy. Dwa dni póź- inspiracji w Internecie, które dopasowujemy do właniej jasełka przedstawiliśmy na Ogólnopolskim Prze- snych pomysłów teatralnych.
glądzie Grup Jasełkowych w Głogowie Małopolskim. K.F.: Z ilu osób składa się grupa i kto może się do
Mieliśmy występy także podczas Dnia Seniora niej przyłączyć?
G.D.: Gdy zaczynaliśmy, nasza gr upa liczyła niew Jagielle oraz w kościele parafialnym.
spełna 25 osób. Obecnie do „Debiutantów” należy
K.F.: Jakie inne przedstawienia przygotowaliście?
G.D.: Po sukcesie jasełek chcieliśmy kontynuować 33 osoby. Do grupy może przyłączyć się każdy, kto
tę działalność i zorganizowaliśmy przedstawienie wyraża jakąkolwiek chęć uczestnictwa w próbach
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia i występowania na scenie.
Kobiet, na które zaprosiliśmy panie z naszej miejsco- K.F.: Gdzie możemy Was zobaczyć w najbliższym
wości. Przedstawienie zdecydowanie przypadło im do czasie?
gustu. Podjęliśmy także inicjatywę zorganizowania G.D.: Występy i zabawianie publiczności spr awia
Drogi Krzyżowej w plenerze wraz z elementami Mi- nam wielką przyjemność, dlatego chcemy stale się rozsterium Męki Pańskiej, która zgromadziła ponad tysiąc wijać i w planach mamy już kolejne pomysły do zrealiosób z całej gminy. Oczywiście, nie mogłoby się to zowania. Zachęcam do śledzenia naszego profilu na
udać bez pomocy i współpracy wielu innych zaangażo- Facebooku (Debiutanci_ Grupa Teatralna z Jagiełły),
wanych w to wydarzenie osób. Naszym ostatnim popi- gdzie umieszczamy niektóre skecze oraz zapowiedzi
sem był występ na Jagiellańskim Powitaniu Lata, gdzie nowych występów.
narodziły się dwa nowe talenty i zaprezentowaliśmy K.F.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
scenicznych sukcesów!
nową postać sceniczną - „Mariolkę”.

NAGRODA DLA ZESPOŁU „JAGIELLANIE”
28 czerwca br. w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w
Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury.
W gronie tegorocznych laureatów znalazł się Zespół Piosenki
Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły, który funkcjonuje już
ponad 10 lat pod patronatem
Trynieckiego Centrum Kultury
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w Tryńczy. - Jest to dla nas wielki
zaszczyt i przyjemność, że mogliśmy otrzymać taką nagrodę. Cieszymy się, że komisja kultury właśnie nas wytypowała do tej nagrody. Jest to z pewnością nagroda za
10 lat ciężkiej pracy- ocenił instruktor zespołu, Stanisław Turek.
Laureatom
nagród
Zarządu
Województwa składamy gratulacje.
Katarzyna Duży

REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH - WRZESIEŃ 39 - OBRONA
MOSTU NA WISŁOKU

Rekonstrukcja Wydarzeń Historycznych wpisała się
już w tradycję naszej gminy. Tegoroczna obrona mostu
w Tryńczy nawiązująca do lokalnych wydarzeń z jakie
miały miejsce przy moście na rzece Wisłok, odbyła się
w sobotę 9 września 2017 r.
Dokładnie 10 września 1939 r. na ziemi trynieckiej
śmierć ponieśli dwaj ułani: rotmistrz Tytus Dunin
i podchorąży Konstanty Ostrowski. Ich ciała spoczywają na trynieckim cmentarzu. Przy kamieniu upamiętniającym poległych żołnierzy złożone zostały wiązanki
kwiatów przez poszczególne delegacje: Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara,
wnuka i prawnuka Tytusa Dunina - Tytusa Bisping
i syna Michała, Dyrektora Biura Senatorskiego Mieczysława Golby - Andrzeja Homę, Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, Grupę Rekonstrukcji Historycznej - 24 Dywizję Piechoty - Garnizonu Jarosław, Przewodniczącego
Rady Gminy Stanisława Wielgosa wraz z radnymi,
Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego, dyrektorów szkół z Gminy
Tryńcza, 1 Drużyna Harcerek „Leśne Echo” z Gniewczyny Łańcuckiej oraz Drużynę Zuchów z Zespołu

Szkół w Tryńczy.
W Rekonstrukcji udział wzięły trzy grupy rekonstrukcyjne: SRH – 24 Dywizjon Piechoty – Garnizonu
Jarosław, Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku
Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X Dowództwo
Okręgu Korpusu.
W Rekonstrukcję włączyło się również około stu
statystów-uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy zaprezentowali publiczności wspaniałą oprawę artystyczną, a wraz z Paniami
z „Koła Przyjaciół Biblioteki”, przedstawili scenki rodzajowe: życie na wsi i w mieście przed wybuchem
wojny.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa IPN „Okupacja
sowiecka na prawym brzegu Sanu 1939 - 1941”, pokaz
sprzętu wojskowego z Żurawicy, wystawa broni i motocykla niemieckiego, wystawa broni Piotra Propoli
i stoiska promocyjne WKU i Brygady Obrony Terytorialnej z Jarosławia.
Podczas Rekonstrukcji każdy mieszkaniec mógł
wziąć udział w bezpłatnej loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami oraz tradycyjnie skosztować pysznej
wojskowej grochówki. Wydarzenie zakończył program
artystyczny wykonany przez uczniów z Gniewczyny
oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy.
Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Rekonstrukcja Wydarzeń Historycznych Wrzesień 1939 r. była nie tylko odtworzeniem historycznych wydarzeń rozgrywających się na naszym terenie podczas
II wojny światowej, ale także „żywą” lekcją historii dla młodego pokolenia, a dla
starszych okazją do wspomnień.
Marzena Rydzik
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KAZBEK ZDOBYTY

Z Edytą Kornafel mieszkanką Jagielły - zdobywczynią pięciotysięcznika na Kaukazie
rozmawia Katarzyna Flak

K.F.: Czym zajmujesz się na co
dzień?
E.K.: J estem muzykiem, a konkretnie skrzypaczką. Na co dzień
uczę gry na skrzypcach w szkole
muzycznej I i II stopnia. W ramach
mojej pracy wyjeżdżam na różne
projekty z moim kwartetem oraz
wieloma orkiestrami koncertując na
terenie całej Europy.
K.F.: Jak rozpoczęła się u Ciebie
pasja do podróżowania i górskich
wspinaczek?
E.K.: Okazja do podr óżowania
pojawiła się przy okazji mojego zawodu, który jest ściśle związany
z wyjazdami. W czasie studiów
wraz z orkiestrą zaczęłam koncertować po Europie i właśnie wtedy pomyślałam, że poznawanie nowych
miejsc, nowych kultur oraz ludzi
jest czymś niesamowitym. Na początku były „nieśmiałe” podróże –
kraje bałkańskie, później szeroko
pojęty Zachód, a dzisiaj Kaukaz,
który skradł mi serce w całości,
i który w przyszłości mam zamiar
przejść wzdłuż i wszerz. Natomiast
jeśli chodzi o wspinaczkę, to od jakiegoś czasu szukałam czegoś dla
siebie, czegoś co mogłabym robić
poza muzyką. I tak przez przypadek
poznałam dziewczynę, która trenuje
wspinaczkę. Kolejnego dnia trafiłam na ściankę wspinaczkową,
i trenuję tam do dziś.
K.F.: Dlaczego akurat Kazbek?
E.K.: Od dawna w mojej głowie
pojawiała się myśl o zdobyciu czegoś wysokiego, a na pewno wyższego niż szczyty tatrzańskie. Kazbek
to czysty przypadek – pomysł wyszedł ze zbiegu okoliczności, opowieści ludzi, czasu i miejsca. Ja
i moja kompanka podróży (również
muzyk – flecistka) znalazłyśmy
wspólny termin, przygotowałyśmy
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wszystkie formalne kwestie, sprzęt
i wyruszyłyśmy w podróż do Gruzji, która okazała się przygodą naszego życia.
K.F.: Jak wyglądały przygotowania kondycyjne do wyprawy?
E.K.: Wejście na pięciotysięcznik
wymaga dobrego przygotowania,
zdrowia i bardzo dobrej kondycji
fizycznej. Miesiące przed wyjazdem skupiały się na dużej aktywności fizycznej – 3 razy w tygodniu
biegałam, trenowałam wspinaczkę,
windę zamieniłam na schody, samochód na rower. Tam gdzie mogłam
podjechać tramwajem lub autobusem starałam się dojść pieszo.
Oprócz tego wolny czas spędzałam
na wędrówkach górskich. Starałam
się żyć zdrowo i aktywnie.
K.F.: Co było najtrudniejsze
w tej wyprawie? O czym powinna
pamiętać osoba, która planuje
zdobywać wysokie szczyty górskie?
E.K.: Podczas naszej wypr awy,
głównym celem był jeden z siedmiu
szczytów Chaukhi (3842 m n.p.m.)
oraz Kazbek (5047 m n.p.m.) zatem
góry wysokie, na których może pojawić się choroba wysokościowa,
której najbardziej się obawiałam.
Dlatego bardzo ważnym elementem
naszego wyjazdu była stopniowa
aklimatyzacja. Każdego dnia pokonywaliśmy założoną wysokość,
później schodziliśmy trochę niżej
po to, aby organizm przyzwyczajał
się do wysokości, których w Polsce
nie ma. Pierwsze dni spędziliśmy na
przełęczy
Chaukhi,
wchodząc
następnie na sam szczyt, który pomimo niższej wysokości był bardzo
trudny technicznie, zwłaszcza na
ostatnich podejściach. Przepaści
zapierały dech w piersiach. Po zejściu z góry wróciliśmy do

Stepancmindy, aby kolejnego dnia
udać się w stronę Kazbeku. Trzeba
wiedzieć, że wejście na ten pięciotysięcznik zajmuje kilka dni. Podczas wchodzenia do Meteostacji na
wysokości ok. 3600 m mieliśmy
wymagające przejście przez lodowiec i niezbyt sprzyjającą pogodę,
a do tego bardzo ciężki plecak z
wyposażeniem. Następny dzień to
kolejny stopień aklimatyzacji – podejście na wysokość 4000 m n.p.m.
i trening z użyciem całego sprzętu.
Noc przeznaczona jest na rozpoczęcie ataku szczytowego, wychodziliśmy o 3 w nocy i po 11 godzinach
walki z samym sobą udało się bezpiecznie wrócić.
Góry zwłaszcza te wysokie to
nie żarty. Wszędzie ważne jest
przygotowanie, świadomość niebezpieczeństwa,
zmiany
pogody
i sprzętu. Jeśli wybierasz się w góry
wysokie musisz mieć niezbędne
wyposażenie górskie. Warto na
miejscu wynająć lokalnego przewodnika, który bardzo dobrze zna
szczyt. Od jakiegoś czasu na Kazbeku stacjonuje polski namiot z ratownikami medycznymi będącymi
ochotnikami. Niestety Polaków bardzo często cechuje brak wyobraźni
i brawura, przez co obserwujemy
wiele wypadków śmiertelnych
z udziałem naszych rodaków. Nie
mają sprzętu, umiejętności, nie chcą
wynająć przewodnika, nie potrafią
zawrócić, kiedy pogoda mówi
STOP. Dlatego od jakiegoś czasu w
meteo stacji wiszą plakaty w języku
angielskim i polskim: „Kazbek nie
lubi singli. Zwiąż się, załóż raki
i weź przewodnika”. Niestety nie
każdy czyta ze zrozumieniem.
K.F.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę zdobycia kolejnych
wysokich szczytów!

DRUŻYNA SIATKARSKA W NASZEJ GMINIE

Wywiadu na temat okoliczności utworzenia drużyny siatkarskiej w Gminie Tryńcza udzielił mieszkaniec sołectwa Gniewczyna Tryniecka Dawid Kulpa.

J.K.: Skąd pomysł na ten rodzaj sportu?
D.K.: Od kilku lat wr az z kolegami star amy się r egularnie grać w siatkówkę. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze na terenie gminy, możemy bez problemu
trenować tę dyscyplinę przez cały rok. W sezonie letnim korzystamy z boiska mieszczącego się na pobliskim „Orliku” w zimie zaś możemy kontynuować treningi w halach sportowych. Pomysł utworzenia drużyny był tak naprawdę spontaniczny, nie potrzebował
właściwie inicjatora, ponieważ każdy z nas chciał mieć
okazje sprawdzić się na tle innych zespołów. Grając szym pierwszym wyzwaniem jest uczestnictwo
w siatkówkę jako drużyna poznaliśmy wielu cieka- w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej w Przeworsku.
wych ludzi z innych miejscowości, grających w lokal- Na obecną chwilę jesteśmy w połowie tych rozgrywek,
nych drużynach. Możliwość rywalizacji z ,,kolegami trudno więc mówić o wynikach. Naszym głównym cez boiska” zachęca nas do jeszcze cięższej pracy .
lem jest jak na razie „zgranie zespołu”. Staramy się
J.K.: Drużynę tworzą mieszkańcy naszej gminy, jednak wypaść jak najlepiej, by godnie reprezentować
a przede wszystkim osoby z Gniewczyny Łańcuc- naszą gminę. Mamy nadzieję, że nasze starania zaowokiej. Ilu zawodników obecnie liczy drużyna? Czy cują dobrymi wynikami w przyszłości.
rozważa się możliwość wzmocnienia zespołu o no- J.K.: Jakie plany na przyszłość?
wych zawodników, jeśli tak, to z kim mogłaby się D.K.: Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszego
skontaktować osoba chcąca dołączyć do zespołu?
wyniku we wspomnianej wcześniej lidze. Nie skupiaD.K.: Obecny skład dr użyny liczy 12 osób. J eżeli my się jednak tylko na tym występie. Początkiem roku
chodzi o zawodników, drużynę tworzą osoby z miej- są często rozgrywane różnego rodzaju turnieje, w któscowości: Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Try- rych, mamy nadzieję wziąć udział. Liczymy na jak najniecka oraz Gorzyce. Jesteśmy otwarci na nowe znajo- lepsze występy i dobrą grę naszej drużyny. Jeżeli chomości i zawodników. Osoby chętne zapraszamy do dzi o dalsze plany zobaczymy co przyniosą kolejne
kontaktu za pośrednictwem portalu facebook, bądź turnieje. Prywatnie liczę także na kolejną edycję Gminpoczty e-mail: amatorskaliga@onet.pl. Serdecznie za- nej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Tryńczy,
praszam wszystkich kibiców na nasze mecze, które w której mamy zamiar wystąpić.
odbywają się w hali sportowej w Gniewczynie Łańcuc- J.K.: Dziękuje za wywiad i życzę prężnego rozwoju
kiej. Informacje o meczach i ich terminach przekazu- drużyny, zdobywania doświadczenia i sukcesów
jemy na bieżąco na stronie internetowej gminy. Mam podczas podejmowanych wyzwań.
nadzieję, że uda nam się bardziej spopularyzować siatkówkę w naszej gminie i zachęcić do tej dyscypliny Najbliższe mecze rozgrywane przez drużynę
w Gniewczynie Łańcuckiej
sportu jeszcze więcej osób.
J.K.: W jakich turnieTermin
Drużyna gospodarzy
Drużyna gości
Miejsce
Godzina
jach, od momentu 20 styczeń 2018 Wisłok Team Gniewczyna
Orkan Nowosielce
Gniewczyna
17:00
utworzenia, drużyna
10 luty 2018
Wisłok Team Gniewczyna
Energizer Gorliczyna
Gniewczyna
17:00
brała udział i jakie
17
luty
2018
Wisłok
Team
Gniewczyna
Młode
Wilki
Studzian
Gniewczyna
17:00
osiągnęła sukcesy?
D.K.: Bior ąc pod uwagę obecny skład dr użyny, naRozmawiała Joanna Kot

PROGRAM „KLUB” 2017

Zajęcia sportowe, a w szczególności piłka nożna
cieszy się na terenie naszej gminy dużym zainteresowaniem. Aby umożliwić rozwijanie umiejętności
z zakresu piłki nożnej dzieciom i młodzieży Ludowe
Kluby Sportowe „San” Gorzyce, „Wisłoczanka” Tryńcza oraz „Huragan” Gniewczyna postarały się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na reali-

zację zajęć sportowych. Dzięki przyznanym środkom
finansowym w kwocie 10 tys. zł. na każdy klub w ramach realizacji Programu „KLUB” 2017 w okresie
od lipca do października dzieci i młodzież naszej gminy mogły korzystać z bezpłatnych zajęć sportowych,
które odbywały się regularnie na obiektach sportowych gminy. Z zajęć skorzystało aż 80 uczestników,
którzy aktywnie spędzali wolny czas pod czujnym
okiem trenerów: Jakuba Słysza, Arkadiusza Gargasa
i Tomasza Wojtasa.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kluby sportowe również podejmą inicjatywę organizacji zajęć dla
dzieci i młodzieży, które będą się cieszyć jeszcze
większym zainteresowaniem.
Joanna Kot
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

25 listopada br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy odbyły się Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Szachach Błyskawicznych. O tytuł mistrza rywalizowało ponad 70 uczestników.
Patronat nad wydarzeniem objęła
poseł Anna Schmidt-Rodziewicz
oraz Wójt Gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch. Uczestnikami turnieju byli

m.in. kierownik ARiMR w Przeworsku Tomasz Kojder oraz Wójt
Gminy Czarna Edward Dobrzański.
Główne nagrody podczas mistrzostw zdobyli: 1. miejsce - Mirosław Lewicki, 2. miejsce - Maciej
Marszałek, 3. Miejsce - Damian
Lewtak. Organizatorem wydarzenia
był Klub Szachowy Gambit Przeworsk, Podkarpacki Związek Sza-

chowy, Urząd Gminy
Tryńcza oraz Szkoła
Podstawowa im. św.
Jana Kantego w Tryńczy.
Paweł Zaskalski - Prezes
Stowarzyszenia
Gambit Przeworsk –
Szachy Błyskawiczne to
wyjątkowa dyscyplina,
ponieważ w ciągu 3 minut musimy zamatować przeciwnika, czyli przeciągnąć szalę zwycięstwa na swoją stronę. To wyjątkowo ciężkie zadanie ze względu na
fakt, iż oprócz nieustannego myślenia jak wykonać poprawne ruch,
musimy dodatkowo pokonać przeciwnika przed zakończeniem czasu.
Joanna Kot

LIGA HALOWA 2017/2018 ROZPOCZĘTA

3 grudnia br. rozpoczęły się zmagania drużyn biorących udział w rozgrywkach ligi halowej w piłce nożnej.
Już podczas pierwszej kolejki rozgrywane mecze dostarczyły wiele emocji zarówno kibicom, jak i zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach. Drużyny w zmaganiach o miano tej najlepszej powalczą, rozgrywając
9 kolejek, które zakończą się finałem.
W tegorocznej lidze halowej swoje umiejętności piłkarskie zaprezentuje 14 drużyn:
GRUPA „A”
GRUPA „B”
1. KS PRZEDMIEŚCIE
1. MIX TEAM
2. ZORZA JAGIEŁŁA
2. SAN GORZYCE JUNIORZY
3. RED BULL TEAM
3. OLDBOJE GNIEWCZYNA
4. WISŁOCZANKA JUNIORZY
4. HURAGAN JUNIORZY
5. WARIATY
5. HURAGAN SENIORZY
6. SZCZĘŚLIWE ZIOŁO
6. SAN GORZYCE SENIORZY
7. KACZOR TEAM II
7. DOM – STAL GORZYCE
Wszystkim drużynom życzymy przede wszystkim udanego turnieju w walce vair play bez kontuzji, dobrych
wyników, a kibicom wielu emocji i pozytywnych wrażeń podczas rozgrywanych meczów Ligi Halowej.
Niech wygra najlepszy – życzymy powodzenia!
Terminarz rozgrywek na najbliższą kolejkę - 7 stycznia 2017 r.
Godz.
13:00 KACZOR TEAM II – WARIATY (GR.A)
13:40 DOM – STAL GORZYCE – HURAGAN SENIORZY (GR.B)
14:20 KS PRZEDMIEŚCIE – WISŁOCZANKA JUNIORZY (GR.A)
15:00 MIX TEAM – HURAGAN JUNIORZY (GR.B)
15:40 ZORZA JAGIEŁŁA – RED BULL TEAM (GR.A)
16:20 SAN GORZYCE JUNIORZY – OLDBOJE GNIEWCZYNA (GR.B)
SZCZĘŚLIWE ZIOŁO – PAUZUJE (GR. A.)
SAN GORZYCE SENIORZY – PAUZUJE (GR. B.)
Joanna Kot
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WYNIKI RUNDY JESIENNEJ 2017/2018
Zakończyła się pierwsza runda sezonu piłkarskiego,
w której wzięło udział pięć drużyn młodzieżowych
oraz cztery drużyny seniorskie z Gminy Tryńcza.
Najmłodszą drużyną byli trampkarze Ludowego
klubu Sportowego „Huragan” Gniewczyna. Drużyna
rozegrała 8 meczów i zakończyła zmagania w tabeli
wyników na 5 miejscu. W rozgrywkach uczestniczyło
30 zawodników.
Drużyna juniorów starszych Ludowego Klubu
Sportowego „Huragan” Gniewczyna oraz „San”

Gorzyce sprawdziły swoje umiejętności piłkarskie w
rozgrywkach klasy okręgowej. Natomiast drużyny juniorów starszych Ludowego Klubu Sportowego
„Wisłoczanka” Tryńcza oraz „Zorza” Jagiełła uczestniczyły w rozgrywkach klasy „A”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze rozgrywane przez drużyny seniorskie z terenu naszej
gminy, które dostarczyły kibicom wiele emocji i pozytywnych wrażeń.
Tabela wyników po zakończeniu rundy jesiennej
sezonu piłkarskiego 2017/2018

Seniorzy:
Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: Jarosław
Nazwa
Orzeł Przeworsk
MKS Kańczuga
Start Pruchnik
Sanoczanka Święte
San Hurko/Hureczko
LKS Skołoszów
Pogoń-Sokół Lubaczów
MKS Radymno
Płomień Morawsko
Motor Grochowce
Zorza Zarzecze
Huragan Gniewczyna
Santos Piwoda
Biało-Czerwoni Kaszyce
Roztocze Narol
KS Kisielów-Pełnatycze

M.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Pkt.
33
29
28
27
24
23
22
20
19
18
17
17
17
16
9
7

Z.
9
8
8
7
6
6
6
5
5
4
3
5
5
5
2
2

R.
6
5
4
6
6
5
4
5
4
6
8
2
2
1
3
1

Klasa B 2017/2018, grupa: Przeworsk

P.
0
2
3
2
3
4
5
5
6
5
4
8
8
9
10
12

Nazwa
Błyskawica
Rożniatów
Gacovia Gać
Piast Nowosielce
Wisełka Siennów
Żuraw Żurawiczki
Błękitni Maćkówka
Wisłoczanka
Tryńcza
Huragan
Rozbórz Długi
KS Manasterz
(k. Przeworska)
Lechia Pantalowice
Sokół Sietesz
Wojak Kramarzówka

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

11

33

11

0

0

11
11
11
11
11

28
24
23
20
16

9
8
7
6
5

1
0
2
2
1

1
3
2
3
5

11

15

5

0

6

11

12

4

0

7

11

8

2

2

7

11
11
11

7
4
1

2
0
0

1
4
1

8
7
10

Klasa A 2017/2018, grupa: Przeworsk

1.

Nazwa
Błękitni Grzęska

M.
13

Pkt.
32

Z.
10

R.
2

P.
1

2.

Alabaster Łopuszka Wielka

13

32

10

2

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PKS UNUM Babice
San Gorzyce
Promyk Urzejowice
Cresovia Krzeczowice
Wisłok Świętoniowa
Start Mirocin
Zorza Jagiełła
Błyskawica Rozbórz
Gorliczanka Gorliczyna

13
13
13
13
13
13
13
13
13

29
29
23
22
19
17
15
14
10

9
9
7
7
6
5
4
4
2

2
2
2
1
1
2
3
2
4

2
2
4
5
6
6
6
7
7

12.

WKS Majdan Sieniawski

13

8

2

2

9

13.
14.

Sokół Studzian
Sobol Niżatyce

13
13

5
4

1
1

2
1

10
11

Juniorzy:
Klasa
O
O
A
A

LKS z Terenu
Gminy

Rozegrane Mecze

Zdobyte
punkty

Huragan
Gniewczyna
San Gorzyce

11

14

Miejsce
w tabeli
Wyników
7

11

12

9

Zorza
Jagiełła
Wisłoczanka
Tryńcza

5

6

5

5

9

2

Joanna Kot
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Święto Szkoły w Tryńczy

Wycieczka
do Dynowa
11 listopada

Wojewódzki Przegląd Piosenki i poezji w Gorzycach

Spotkanie pn. „Życie jest bezcennym darem”

Uczniowie w Galerii Pod Aniołem

2/2017

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

Wizyta gości z Ukrainy

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

Egzemplarz bezpłatny

