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10 czerwca – Gminne Zawody Strażackie - Tryńcza
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Szanowni Państwo,
prezentujemy kolejne, a pierwsze w tym roku wydanie Biuletynu, w którym chcemy przedstawić Państwu podejmowane przedsięwzięcia, zarówno inwestycyjne, jak i kulturalne czy społeczne.
Za nami pierwszy kwartał intensywnej pracy,
w którym rozpoczęliśmy już kilka nowych zadań mających na celu rozwój gminy i podniesienie komfortu
życia mieszkańców. W tegorocznym budżecie Rada
Gminy Tryńcza przeznaczyła blisko 12 mln zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury drogowej, technicznej, komunalnej czy
z bezpieczeństwem mieszkańców. Mimo sporych wydatków, które gmina przeznacza na oświatę czy pomoc społeczną, udaje się nam wygospodarować znaczące środki na działania inwestycyjne, nie podnosząc
przy tym podatków i innych opłat już od kilku lat.
Od początku roku trwa rozbudowa oświetlenia
ulicznego w poszczególnych sołectwach. W ramach
trzech zadań na terenie gminy powstanie ponad 300
nowych punktów świetlnych. Rozpoczęła się także
przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na
blisko 3- kilometrowym odcinku Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka. Środki na ten cel w
wysokości 985 tys. zł pochodzą z budżetu gminy
Tryńcza. Przygotowujemy się także do budowy długo
wyczekiwanej ścieżki rowerowej od Wólki Małkowej
do Gniewczyny Trynieckiej, która łącząc się z przebudowanym chodnikiem, stanowić będzie bezpieczną
trasę nie tylko dla pieszych, ale także rowerzystów.
Wiosną rozpoczną się także remonty dróg gminnych, poprzedzone objazdem Komisji ds. rolnictwa,
gospodarki terenami, rozwoju, ochrony środowiska

i p.poż, która określi zakres dróg przeznaczonych do
remontu w poszczególnych sołectwach.
Trwa modernizacja stadionów sportowych LKS,
dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki której znacząco podniesiemy funkcjonalność i estetykę tych obiektów. Zawnioskowaliśmy
także o dofinansowanie budowy pięciu stref aktywności, składających się m.in. z placu zabaw i siłowni zewnętrznej, które w przypadku uzyskania dofinansowanie powstałyby latem w pięciu miejscowościach.
Przed nami dwa duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Odbudowa zabytkowej strażnicy kolejowej, na
którą otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1,4 mln
zł oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Gniewczynie o nową część z przeznaczeniem na
przedszkole, stołówkę i pomieszczenia dydaktyczne.
Kontynuujemy również adaptację budynku z przeznaczeniem na Dom Miłosierdzia w Wólce Małkowej,
który będzie mógł rozpocząć działalność jeszcze
w tym roku. W najbliższych tygodniach rozpoczną się
prace związane z przebudową budynku w Głogowcu
na lokale socjalne. Patrząc na dwa ostatnie zdarzenia,
w których w wyniku pożaru rodziny straciły chwilowo
dach nad głową, jest to niezbędne zaplecze, które
w takich sytuacjach umożliwia zapewnienie bezpiecznego schronienia potrzebującym.
Obok przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowaliśmy dla Państwa także bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych, na które już teraz serdecznie zapraszam. Obok cyklicznych wydarzeń, obchodzić będziemy także
uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości, angażując przy tym
mieszkańców w różnym wieku.

WÓJT ROKU
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch znalazł się w finałowej dziesiątce ogólnopolskiego
Plebiscytu "Wójt Roku 2017" organizowanego przez TVP S.A. Na podstawie formularzów
zgłoszeniowych z całej Polski, Kapituła wybrała dziesięciu najlepszych wójtów biorąc pod uwagę ich
osiągnięcia w 2017 r. w działalności samorządowej na rzecz rozwoju gminy. Kolejnym etapem jest
głosowanie poprzez sms-y, które trwa do 9 kwietnia, aby oddać głos należy wysłać sms o treści: 3 pod numer 7150 (koszt 1,23 zł). 21 kwietnia poznamy laureata tytułu „Wójt Roku 2017”. Szczegóły na stronie

GMINA TRYŃCZA LIDEREM REGIONU
Gmina Tryńcza już po raz trzeci nagrodzona została w konkursie Liderzy
Regionu organizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny. W tym roku Kapituła konkursu przyznała nam tytuł Lidera Regionu w kategorii Samorząd –
Kreator Rozwoju, doceniając wszechstronny rozwój i podejmowane na rzecz
gminy inicjatywy. To wyjątkowe wyróżnienie znaleźć się w gronie Liderów
z całego województwa, w tym przedsiębiorstw i instytucji, które w sposób
szczególny poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju całego regionu. Statuetkę z rąk redaktora naczelnego Nowin odebrał 22 marca br. wójt
Ryszard Jędruch. W ostatnich dwóch latach Gmina Tryńcza nagrodzona została również w kategorii Kreator Kapitału Społecznego oraz Inwestor Roku.

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY

16 stycznia br. odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Tryńcza. Uczestniczyli w niej wszyscy radni, którzy jednogłośnie podjęli 7 uchwał. Tematyka dotyczyła, m.in. zmian w budżecie gminy na 2018 r., oraz w wieloletniej prognozie
finansowej, wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych w miejscowości Tryńcza, Jagiełła i Wólka
Ogryzkowa. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminy Tryńcza w zakresie wykazu jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto omówiono sprawy związane z użytkowaniem gruntów będących własnością gminy a stanowiących mienie wsi Grzęska,
Ujezna i Mirocin oraz planowanych do podjęcia działań w celu regulacji stanu prawnego tych terenów.
XXXIII sesja odbyła się 6 marca, w której uczestniczyło 12 radnych. Obradowano nad projektami
19 uchwał, które zostały następnie jednogłośnie podjęte. Dotyczyły m.in. udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
w sprawie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr. 835, udzielenia pomocy finansowej dla powia4
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tu przeworskiego na realizację remontu drogi
powiatowej w miejscowości Gorzyce, wyrażenia
zgody na założenie Spółdzielni socjalnej
„Gorzyczanka”
z siedzibą w Gorzycach, „Gminowa” z siedzibą
w Giedlarowej i „Eureka” z siedzibą w Nowej
Sarzynie. Ponadto podjęto uchwały w sprawie
przedłużenia umów dzierżaw działek położonych
w miejscowości Gorzyce i Jagiełła. Podjęto
uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym, podziału gminy na stałe obwody głosowania. Ustalono tryb udzielania i rozliczania oraz tryb
kontroli
prawidłowości
pobrania
i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli, jak również w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Jak corocznie
uchwalono program opieki nad zwierzętami. Przyjęto
również plany pracy stałych Komisji Rady Gminy na
2018 r, które były omawiane podczas posiedzeń resortowych Komisji Rady Gminy.
Zgodnie z ustalonym planem pracy na 2018 r.
Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju, Ochrony Środowiska i p. pożarowej Rady Gminy
Tryńcza odbyła dnia 22 marca wyjazdowe spotkanie,
które miało na celu przegląd utrzymania dróg gminnych, jak również sprawdzenie wyposażenia i utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Podczas przeglądu dokonano
oceny stanu wyposażenia i sprzętu ppoż., sprawdzono

PEREŁKA TURYSTYCZNA W NASZEJ GMINIE
Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, działanie 4.4 Kultura na realizację projektu partnerskiego pn. "Poprawa oferty kulturalnej
i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym". 28 lutego
w Urzędzie Marszałkowskim Sekretarz Gminy – Magdalena Rachfał przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
- Jolanty Flak podpisała umowę o dofinansowanie.
Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad
2,5 mln zł, a całkowita wartość projektu to 3,6 mln zł.
W 2016 roku Gmina Tryńcza przejęła nieodpłatnie
budynek byłej strażnicy kolejowej i rozpoczęła działania zmierzające do jej odpowiedniego zagospodarowania. Opracowana została koncepcja odbudowy strażnicy dotycząca zagospodarowania terenu i budynku polegająca na odbudowaniu i dostosowaniu obiektu do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno – regionalnym, uwzględniając kontekst przestrzenny i historyczny otoczenia.
Projekt zakłada realizację zadania w partnerstwie
z Parafią Rzymsko – Katolicką z Grodziska Dolnego.
Głównym celem projektu partnerskiego jest stworzenie
wspólnego szlaku historyczno – kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

Wizualizacja wyglądu strażnicy po odbudowie

Zakres rzeczowy po stronie Gminy Tryńcza,
oprócz zagospodarowania strażnicy obejmuje także
refundację części kosztów przebudowy i rozbudowy
WDK w Jagielle oraz rozbudowy WDK w Wólce
Ogryzkowej wraz z zakupem wyposażenia (sprzęt multimedialny).
Odbudowana i zagospodarowana strażnica stanowić będzie kolejny, wyjątkowo atrakcyjny punkt na
mapie turystycznej Gminy Tryńcza oraz idealną bazę
dla różnych przedsięwzięć kulturalnych, jak np. rekonstrukcja wydarzeń historycznych.

RUSZYŁA MODERNIZACJA STADIONÓW
Trwają prace modernizacyjne stadionów sportowych LKS w czterech miejscowościach gminy Tryńcza.

Adaptacja poddasza w szatni
LKS w Gorzycach

Ich celem
jest poprawa
warunków
treningowych
dla
zawodników, dzieci
i młodzieży
trenujących
w lokalnych

klubach sportowych.
Całość zadania podzielono na dwie części, z których
pierwsza dotyczy prac remontowo-budowlanych wspomnianych obiektów sportowych, druga zaś sprowadza
się do rekultywacji i nawodnienia płyty stadionowej
w Gniewczynie Trynieckiej.
Część zadania, związaną z budową i remontami,
w całości realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Tryńczy, a łączny koszt tych prac wyniesie
ponad 450 tys. zł. Jeżeli chodzi o wykonawcę nawodnienia płyty w Gniewczynie, to zostanie on wyłoniony
w najbliższym czasie w drodze przetargu. Wartość tego
przedsięwzięcia to blisko 200 tys. zł.
Obecnie prace remontowe zostały ukończone na stadionie sportowym w Tryńczy, na którym, m. in. odma-

lowano ściany oraz drzwi wewnątrz budynku, a także
dokonano renowacji sanitariatów.
Ku końcowi zmierzają również prace na stadionie
sportowym LKS-u w Gorzycach. W głównej mierze
dotyczyły one budynku szatni, w którym zaadaptowano
poddasze na pomieszczenia użytkowe, a także odnowiono sanitariaty na parterze.
W Jagielle na modernizację czeka budynek szatni.
Planowany jest tu remont sanitariatów oraz pozostałych
pomieszczeń na parterze i adaptacja poddasza. Dodatkowo powstaną trybuny oraz nowe ogrodzenie stadionu. Teren wokół obiektu zostanie utwardzony, a płyta
stadionu zrekultywowana.
Ostatnim stadionem przeznaczonym do modernizacji jest obiekt LKS-u „Huragan” Gniewczyna. Poza
wspomnianą rekultywacją i wykonaniem nawodnienia
płyty stadionowej, planowane jest tu malowanie dachu
i ścian wewnątrz budynku szatni. Ponadto odnowione
zostanie istniejące ogrodzenie i grzybek taneczny.
Wymienione zostały również siatki do piłkochwytów.
Warto również podkreślić, że każdy z powyższych
stadionów zostanie wyposażony w stojaki na rowery
oraz elektroniczną tablicę z wynikami.
Część kosztów, przeznaczonych na realizację tego
projektu, Gmina Tryńcza pozyskała ze środków Miniwww.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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Rozpoczęły się już niektóre z zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji w 2018 r. w poszczególnych sołectwach. Część z nich to kontynuacja prac
rozpoczętych w ubiegłym roku. Zaplanowane do realizacji zadania uwzględniają przede wszystkim potrzeby
mieszkańców, a co najważniejsze ukierunkowane są
na zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości.

Głogowiec
- opracowana dokumentacja projektowej dla budowy
Otwartej Strefy Aktywności (obok boiska wielofunkcyjnego) obejmującej plac zabaw, siłownię zewnętrz-

Korytarz przeznaczony do remontu
w WDK w Głogowcu

Budynek WDK w Gniewczynie Łańcuckiej przeznaczony
do remontu w ramach projektu „Jak w domu”

Mowa tutaj o modernizacji istniejącej infrastruktury
komunalnej, technicznej, sportowej czy drogowej,
a także o budowie i rozbudowie nowych obiektów.
Część z nich realizowane będzie przy udziale środków
zewnętrznych, o które gmina wnioskuje w możliwie
najszerszym zakresie.

ną, ławki, ogrodzenie i zagospodarowanie zieleni.
Dokumentacja wykonana na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności, w tym m.in.
placu zabaw, siłowni zewnętrznej (po uzyskaniu dofinansowania);
- remont budynku WDK w ramach Funduszu Sołeckiego („Mała sala”, korytarz, sanitariaty);
- przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na 3 lokale socjalne;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- rekultywacja dróg gminnych;
- montaż nowych tablic informacyjnych.

Gniewczyna Łańcucka
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka;
- remont pomieszczeń w budynku WDK oraz zakup
wyposażenia (w ramach projektu „Jak w domu”);
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkoły;
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zbiornika po wydobyciu kruszywa;
- rozbudowa budynku szkoły o nową część;
- zakup urządzeń na plac zabaw w ramach Funduszu
Sołeckiego;
- budowa oświetlenia ulicznego (Zawisłocze Duże);
- remont budynku komunalnego (obok Orlika);
- rozbudowa sieci wod – kan;
- remont dróg gminnych ;
- montaż nowych tablic informacyjnych;
- opracowanie studium i MPZP dla terenu wokół
zbiornika po wydobyciu kruszywa na cele
rekreacyjno – turystyczne.

Gniewczyna Tryniecka

Nowe siatki do piłkochwytów na stadionie
LKS w Gniewczynie Trynieckiej
6
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- przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż DW 835 na odcinku
Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
Otwartej Strefy Aktywności
obejmującej plac

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA
zabaw, siłownię zewnętrzną, ławki, ogrodzenie i
zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja wykonana na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze
środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności, w tym
m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej (po uzyskaniu
dofinansowania);
- zakup urządzeń na plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (Zawisłocze);
- modernizacja stadionu LKS „Huragan”;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy
WDK;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- remont dróg gminnych;
- montaż nowych tablic informacyjnych;
- opracowanie zmiany studium oraz MPZP dla
obszaru „Piaski” i „Po SKR”.

Kontynuacja budowy placu zabaw w Gorzycach

Gorzyce
- kontynuacja budowy placu zabaw;
- modernizacja stadionu LKS;
- remont budynku WDK wraz z budową tarasu
w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wymiana podłogi na grzybku w ramach Funduszu Sołeckiego;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego;
- rozbudowa sieci wod-kan;
- remont dróg gminnych ;
- rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
Gorzyce – Żurawiec;
- remont drogi powiatowej Gorzyce – Sieniawa;
- montaż nowych tablic informacyjnych;
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Oświetlenie uliczne w Jagielle

Jagiełła
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Otwartej Strefy Aktywności obejmującej
plac zabaw, siłownię zewnętrzną, ławki, ogrodzenie i
zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja wykonana
na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności, w tym m.in.
placu zabaw, siłowni zewnętrznej (po uzyskaniu dofinansowania);
- modernizacja stadionu LKS;
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej „przez
wieś”;
- zagospodarowanie terenu przy WDK i zakup mebli w
ramach Funduszu Sołeckiego;
- budowa altanki rekreacyjnej obok kopca w ramach
Funduszu Sołeckiego;

Oświetlenie uliczne w Tryńczy

- budowa oświetlenia ulicznego;
- rozbudowa sieci wod-kan;
- remont dróg gminnych ;
- rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- montaż nowych tablic informacyjnych;

Tryńcza
- modernizacja stadionu LKS;
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
Tryńcza – Zawisłocze;
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
Tryńcza – Ubieszyn;
- budowa oświetlenia ulicznego;
www.tryncza.eu
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Ubieszyn
- opracowana dokumentacja projektowa dla budowy
Otwartej Strefy Aktywności obejmującej plac zabaw,
siłownię zewnętrzną, ławki, ogrodzenie i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja wykonana na potrzeby
wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności, w tym m.in.
plac zabaw, siłownia zewnętrzna (po uzyskaniu dofinansowania);
- remont dróg gminnych;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- remont i wyposażenie remizy OSP w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zagospodarowanie placu obok grzybka w ramach
Funduszu Sołeckiego;
- doposażenie kuchni WDK
- montaż nowych wiat przystankowych;
- montaż nowych tablic informacyjnych.

Tu powstanie oświetlenie uliczne w Ubieszynie

Wólka Małkowa

przebudowa
budynku
po
szkole
z przeznaczeniem na dom opieki dla osób starszych
i samotnych – „Dom Miłosierdzia im. Św. Wincentego
a Paulo” – adaptacja poddasza i zagospodarowanie
terenu wokół budynku;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
Otwartej Strefy Aktywności obejmującej plac zabaw,
siłownię zewnętrzną, ławki, ogrodzenie i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja wykonana na potrzeby
wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności, w tym m.in.
placu zabaw, siłowni zewnętrznej (po uzyskaniu dofinansowania);
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż DW 835 na odcinku Wólka
Małkowa – Gniewczyna Tryniecka;
zakup
urządzeń
na
plac
zabaw
w ramach Funduszu Sołeckiego;
- montaż klimatyzatora w sali WDK w ramach Funduszu Sołeckiego;
- remont dróg gminnych;
- montaż nowych tablic informacyjnych.

Wólka Ogryzkowa

- przebudowa budynku WDK (prace wykończeniowe
wewnątrz budynku);
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem WDK
w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup wyposażenie do altanki oraz krzewów ozdobnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- remont dróg gminnych;
- rozbudowa sieci wod – kan
- montaż nowych tablic informacyjnych;
8
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Przebudowa budynku po byłej szkole
w Wólce Małkowej

Przebudowa budynku WDK
w Wolce Ogryzkowej

- opracowanie zmiany studium oraz MPZP – „nowe
osiedle” na cele mieszkalnictwa.

Ponadto realizować będziemy jeszcze inne zadania,
które służyć będą mieszkańcom całej gminy, takie
jak:
- odbudowa zabytkowej strażnicy kolejowej z przeznaczeniem na obiekt kulturalny, stanowiący wyjątkową
atrakcję turystyczną w skali regionu;
- adaptacja poddasza w budynku GOPS z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe;
- bieżące remonty infrastruktury wynikające z nagłych
potrzeb.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Każdego roku sołectwa mają do wykorzystania środki w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki te są wyodrębnione z budżetu gminy i można je przeznaczyć
na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia
mieszkańców. Mieszkańcy wsi decydują na co przezna-

czyć budżet w ramach Funduszu, a ilość pieniędzy
przeznaczona dla danego sołectwa uzależniona jest od
liczby mieszkańców. Na spotkaniach sołeckich, które
odbyły się pod koniec zeszłego roku mieszkańcy
poszczególnych sołectw podjęli decyzję na co przezna-

W 2018 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach zrealizowane będą
Lp.

Miejscowość

1

Głogowiec

2

Gniewczyna
Łańcucka

3

Gniewczyna
Tryniecka

4

Gorzyce

5

Jagiełła

6

Tryńcza

7

Ubieszyn

8

Wólka
Małkowa

9

Wólka
Ogryzkowa

Zadania do realizacji
Remont pomieszczeń WDK (remont „Małej sali” , korytarza oraz sanitariatów)
Poprawa dróg polnych
Zakup hełmów strażackich
Wyposażenie placów zabaw
Zakup stojaków dla zespołu
Wykonanie placu zabaw
Zakup strojów dla zespołu „Dolanie”
Zakup wyposażenia do WDK (termosy)
Zakup mundurów dla OSP, zakup figurki Św. Floriana i remont sanitariatów
Wymiana podłogi na grzybku
Zakup chłodni
Budowa tarasu i remont WDK
Modernizacja terenu wokół WDK
Budowa studni na stadionie LKS „ZORZA”
Budowa altanki obok kopca
Zakup mebli do małej sali WDK
Wykonanie projektu przepustu (na dz. Nr 627)
Zagospodarowanie terenów zielonych (park, skwer)

Wykonanie drogi do P. Wierzbicki Bogdan i Myłek Krzysztof droga Nr 369
Zagospodarowanie placu obok grzybka
Rekultywacja boiska (łapacze ławki, kosze na śmieci)
Remont i wyposażenie remizy OSP
Zakup i montaż klimatyzatora w sali WDK
Wykonanie placu zabaw za budynkiem WDK
Zakup wyposażenia do altanki oraz kontynuacja zasadzenia krzewów
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku WDK

Kwota
18 312,89 zł
15 000,00 zł
4 000,00 zł
13 000,00 zł
4 000,00 zł
Razem: 36 000,00 zł
30 049,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
Razem: 36 049,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
27 049,00 zł
Razem: 36 049,00 zł
20 000,00 zł
6 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
3 049,00 zł
Razem: 36 049,00 zł
Razem: 36 049,00

10 000,00 zł
12 219,87 zł
10 000,00 zł
3 000,00 zł
Razem: 35 219,87 zł
7 000,00 zł
11 565,24 zł
Razem: 18 565,24 zł
9 000,00 zł
8 700,06 zł
Katarzyna
Flak
Razem:
17 700,06 zł

LOKALE SOCJALNE W GŁOGOWCU

Budynek przeznaczony na lokale socjalne

W styczniu 2018 roku gmina Tryńcza została zakwalifikowana do udzielenia wsparcia finansowego na
realizację zadania pn.:„Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z loka-

lami socjalnymi w miejscowości Głogowiec”. Przewidywana kwota wsparcia wynosi 158 tys. zł, pochodzi
ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Realizowane przedsięwzięcie polegać będzie na
zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły
w Głogowcu z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. W ramach zadania w budynku powstaną 3 lokale socjalne o powierzchni 36 m2, składające się z kuchni, łazienki, holu, wiatrołapu i pokoju. Przygotowane
lokale socjalne służyć będą zaspokajaniu potrzeb osób,
których dotknęły życiowe katastrofy (np. pożar) i straciły dach nad głową.
Na początku marca został ogłoszony przetarg na
wybór wykonawcy powyższego zadania. Realizacja
inwestycji planowana jest na kwiecień, zaś zakończenie
prac przewiduje się w październiku bieżącego roku.
www.tryncza.eu
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DLA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

Po wielu staraniach i rozmowach, które toczyły się
z inicjatywy Wójta Gminy Tryńcza na początku marca
br. rozpoczęła się przebudowa chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 835 na prawie 3 kilometrowym odcinku od Gniewczyny Trynieckiej do Gniewczyny
Łańcuckiej. Chodnik mimo, iż realizowany jest w ramach trwającej od ubiegłego roku przebudowy drogi
wojewódzkiej, której inwestorem jest Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, to środki
potrzebne na sfinansowanie przebudowy w całości pochodzą z budżetu gminy Tryńcza. W marca Rada Gminy Tryńcza podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego w wysokości 985 tys.
zł. Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje, m.in. wymianę starej kostki oraz poszerzenie chodnika do
2 m, tak aby umożliwić bezpieczne poruszanie się także rowerzystom.
Obecnie trwają prace przy rozbiórce istniejącego

chodnika,
a
pozyskana na
rzecz
gminy
kostka będzie
mogła zostać
wykorzystana
na inne cele.
Prace rozbiórChodnik w trakcie rozbiórki
kowe przebiegać będą etapowo, tak aby zapewnić możliwie najsprawniejszy postęp prac przy budowie nowego chodnika. W związku
z trwającą przebudową pojawią się utrudnienia dla pieszych, dlatego też apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. - Cieszę się, że jeszcze w tym roku
piesi będą mogli korzystać z nowego, bezpiecznego
chodnika. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej, poszerzony chod-

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Jedną z wielu inwestycji realizowanych na tere- w Gminie Tryńcza”. Oznacza to, że na obszarze gminy
nie gminy Tryńcza jest budowa oświetlenia uliczne- Tryńcza kontynuowana będzie budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego. Wynika to z potrzeby
go.
W roku ubiegłym gmina podpisała umowę na
Wyszczególnienie
Ilość lamp
realizację zadania pn. „Budowa linii kablowej
Głogowiec (od sklepu w kierunku przysiółka
27 sztuk
oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka 1.
Iłki)
Ogryzkowa i Gorzyce”. W drodze przetargu wyłoRAZEM
27 sztuk
niono wówczas wykonawcę tego zadania, którym
2. Gniewczyna Łańcucka (Zawisłocze Duże)
20 sztuk
została firma BC Polska Łukasz Bieńko z/s w DęGniewczyna Łańcucka (ul. Wodna)
7 sztuk
blinie. Powyższe zadanie zostało podzielone na
RAZEM
27 sztuk
dwa etapy. Pierwszy dotyczył budowy oświetlenia 3. Gniewczyna Tryniecka (OSP)
2 sztuki
wzdłuż drogi krajowej nr 77 w Wólce Ogryzkowej
Gniewczyna Tryniecka (łącznik DW z ul. Wspól5 sztuk
ną)
i został zakończony w grudniu ubiegłego roku.
RAZEM
7 sztuk
Drugi jest w trakcie realizacji i dotyczy budowy
4.
Gorzyce
(Podłuże)
10
sztuk
oświetlenia w Gorzycach – Cierpisze, z terminem
Gorzyce (Żurawiec)
5 sztuk
wykonania do końca kwietnia br. W ramach tej
Gorzyce (Żurawiec)
3 sztuki
inwestycji powstanie 39 nowych punktów świetlGorzyce (Żurawiec koło placu zabaw)
6 sztuk
nych – 27 w Wólce Ogryzkowej i 12 w Gorzycach
Gorzyce (wzdłuż drogi krajowej nr 77)
21 sztuk
– przysiółek Cierpisze.
Gorzyce (Cierpisze)
12 sztuk
Na początku roku gmina Tryńcza ogłosiła i rozRAZEM
57 sztuk
strzygnęła przetarg na budowę oświetlenia uliczne- 5. Jagiełła (koło stacji uzdatniania wody)
8 sztuk
Jagiełła
(wzdłuż
stadionu
i
nowe
osiedle)
15
sztuk
go w pozostałych sołectwach. Najkorzystniejszą
Jagiełła (Mała Jagiełła)
15 sztuk
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek
Jagiełła (droga powiatowa przez wieś)
27 sztuk
Sokołowski z/s w Biłgoraju, z którym podpisano
Jagiełła
(pod
Chałupkami)
26 sztuk
umowę pod koniec stycznia br. Zakres tego zadaRAZEM
91 sztuk
nia
obejmuje
budowę
oświetlenia
6. Tryńcza (ul. Piekarska, ul. Sportowa)
10 sztuk
w miejscowościach: Głogowiec, Gniewczyna ŁańTryńcza (łącznik ul. Sportowej z drogą powiato12 sztuk
cucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła
wą relacji Tryńcza – Ubieszyn)
oraz Tryńcza. Obecnie, w ramach pierwszego etaTryńcza (ul. Sportowa)
2 sztuki
pu, realizowane są lokalizacje w Gniewczynie
Tryńcza (od cmentarza w kierunku ronda przy
12 sztuk
drodze krajowej nr 77)
Łańcuckiej, Jagielle oraz Tryńczy. Pozostały
Tryńcza (Zawisłocze, w kierunku Chodaczowa)
9 sztuk
zakres prac wykonawca zrealizuje sukcesywnie do
RAZEM
45
sztuk
końca września 2018 roku.
39 sztuk
5 marca br. odbyło się otwarcie ofert w trybie 7. Ubieszyn (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835)
Ubieszyn (od ronda w kierunku Ubieszyna)
29 sztuk
kolejnego przetargu nieograniczonego na realizaRAZEM
68 sztuk
cję zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
322 SZTUŁĄCZNIE
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BUDUJEMY CORAZ WIĘCEJ
Miniony rok zakończył się rekordowym wzrostem
zarejstrowanych wniosków o wydanie decyzji o warunki zabudowy i decyzji lokalizacyjnych. Łącznie na
dzień 30 grudnia 2017r., złożono 126 wniosków
o warunki zabudowy i celu publicznego.
Wśród tych wniosków jest 99 o wydanie warunków
zabudowy, natomiast 27 wnioski dotyczą inwestycji
celu publicznego.
Dla przyszłych inwestorów radzimy wcześniej
zgłosić się do Urzędu i wypełnić formalności, związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.
Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji

w życiu. Wymaga wielu przygotowań, rozeznania na
rynku budowlanym, wyboru najkorzystniejszego i najodpowiedniejszego dla swojej rodziny projektu a także
wyboru materiałów budowlanych i technologii jego
wykonania. Nie bez znaczenia jest tutaj wielkość działki, bowiem przy lokalizacji budynku należy pamiętać
o zachowaniu warunków technicznych obowiązujących w budownictwie.
Myśląc o budowie domu należy brać po uwagę
koszty jego późniejszej eksploatacji.
Już na etapie planowania inwestycji należy wybrać
najkorzystniejsze rozwiązania, co będzie skutkowało

GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM
Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości przeprowadza
się w oparciu o obowiązujące przepisy. Przetargi ogłasza, organizuje i przeprowadza się najczęściej w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się kolejny. Protokół
z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do
zawarcia aktu notarialnego.
Inną formą zagospodarowania gruntów jest przekazanie ich w dzierżawę rolnikom, co powoduje lepsze
ich wykorzystanie, likwidację chwastów, a ponadto
przynosi efekt w postaci korzyści finansowych dla obu

stron, tj. dla gminy w postaci podatku rolnego i czynszu dzierżawnego natomiast dla rolników dopłatę
z Unii Europejskiej. Ogółem wydzierżawionych jest
293,70 ha użytków rolnych - z czego w Jagielle
192,00 ha, Gorzycach 56,00 ha, Głogowcu 35,80 ha,
Gniewczynie Łańcuckiej 9,90 ha.
W budynkach stanowiących naszą własność wynajmowane są lokale pod prowadzenie różnego rodzaju
działalności gospodarczej, np. świadczenie usług lekarskich, gabinet stomatologiczny, kosmetyczny, rehabilitacyjny, aptekę, pomieszczenia biurowe, sklepy,
zakłady fryzjerskie. Zainteresowanych zakupem działek lub wynajęciem wolnych lokali prosimy o kontakt

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.
Nr działki/
obręb

Powierzchnia

Cena
wywoławcza
netto

1.

1043 Gniewczyna
Tryniecka

0,11 ha

21 780 zł

2.

941 Jagiełła

0,1472 ha

18 840 zł

3.

1431/2 Jagiełła

0,35 ha

28 608 zł

4.

1398/2 Gorzyce

0,56 ha

33 241 zł

5.

1166 Gorzyce

0,1857 ha

23 500 zł

6.

1602/7 Gorzyce

0,16 ha

20 196 zł

Lp.

Działka przeznaczona do
sprzedaży
Opis

Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, kształt regularny. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.
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.
Nieruchomość niezabudowana, kształt trapezu, wzdłuż jednego z boków płynie ciek
wodny. Dojazd drogą asfaltową i gruntową. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.
Nieruchomość niezabudowana z pojedynczymi drzewami. Przez działkę przebiegają
rurociągi gazowe i linie elektroenergetyczne. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej.
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.
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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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
l.p.

Program/Działanie/
Tytuł projektu

1.

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

2.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

129.

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
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
Zakup książek dla
szkolnych bibliotek
Modernizacja dróg
dojazdowych do
gruntów rolnych

Instytucja
wdrażająca

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Zakres projektu

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

Beneficjent

Gmina
Tryńcza

Wartość
projektu /
poziom dofinansowania

Status projektu

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

Projekt partnerski
Projekt w trakcie
realizacji
(zakończenie –
marzec 2018)

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

Wniosek w trakcie realizacji
(zakończenie –
sierpień 2018)

Wniosek w trakcie realizacji
Zakończenie –
październik 2018

Wniosek w trakcie realizacji

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- utworzenie 50 miejsc przedszkolnych w ZS w Tryńczy (25) i ZS w
Gniewczynie (25) adaptacja pomieszczeń, personel

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

- przebudowa, zagospodarowanie
strażnicy kolejowej z przeznaczeniem
na obiekt kulturalno – turystyczny
- przebudowa WDK w Wólce Ogryzkowej (refundacja części kosztów)
- przebudowa WDK w Jagielle
(refundacja części kosztów)
- zagospodarowanie terenu wokół w/
w obiektów
- wyposażenie w/w obiektów w sprzęt
multimedialny

Gmina
Tryńcza

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

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

- książki\ lektury dla szkolnych bibliotek

Gmina
Tryńcza

Projekt: 48
tys. zł
Dotacja: 38
tys. zł

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

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

Program Modernizacji Infrastruktury
Sportowej 2017
Ministerstwo
Modernizacja 4
Sportu i Turystadionów sportostyki
wych w Gminie
Tryńcza
Fundusz Dopłat –
Budownictwo SoBank Gospocjalne i Komunalne
darstwa
Utworzenie lokali
Krajowego
socjalnych w Głogowcu
RPO WP 2014-2020
Działanie 3.1 RozUrząd Marszałwój OZE projekty
kowski Wojeparasolowe
wództwa PodCzysta energia w
karpackiego
Gminie Tryńcza i
Gminie Raniżów
RPO WP 2014-2020
Działanie 3.1 Rozwój OZE
Urząd MarszałKonkurs ogólny
kowski 2017
WojeECHA ZNAD
SANU I WISŁOKA
Instalacja
paneli
wództwa Podfotowoltaicznych na

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Zadanie:
384 tys. zł
Dotacja:300
tys. zł

Wniosek w trakcie oceny

Gmina
Tryńcza

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

Wniosek
w trakcie realizacji
(zakończenie –
czerwiec 2018)

- utworzenie 3 lokali socjalnych w
Głogowcu wraz z niezbędnym wyposażeniem

Gmina
Tryńcza

Projekt: 380
tys. zł
Dotacja: 158
tys. zł

Wniosek w trakcie realizacji –
(zakończenie
październik 2018)

- 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
Wkład własny 16 %
mieszkańcy

Wniosek znajduje
się na liście rezerwowej

Gmina
Tryńcza

Wniosek w trakProjekt: 965
cie oceny merytotys.
zł
www.tryncza.eu
7
rycznej
Dotacja: 663
Planowana realitys. zł

- remont 4 stadionów LKS

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

10.

11.

Program Odnowi
Wsi 2017-2020
Wyposażenie
Wiejskiego Domu
Kultury
w Głogowcu
RPO WP 2014 2020
Działanie 9.2
Innowacyjne
szkoły w Gminie
Tryńcza

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

- stoły
- krzesła
- projektor
- telewizor
- zestaw naczyń
- gablota
- przenośne nagłośnienie

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- szkolenia dla nauczycieli
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
- pracownia przyrodnicza
- zakup wyposażenia teleinformatycznego
- wdrożenie procesu indywidualizacji
nauczania – wsparcie psychologa i
logopedy

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- szkolenia dla nauczycieli
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
- pracownia przyrodnicza
- zakup wyposażenia teleinformatycznego
- wdrożenie procesu indywidualizacji
nauczania – wsparcie psychologa i
logopedy

dot. szkoły w Tryńczy, Jagielle, Gorzycach i Ubieszynie

12.

RPO WP 2014 2020
Działanie 9.2
Innowacyjna
szkoła – Gniewczyna Łańcucka

13.

RPO WP 2014 –
2020
Działanie 7.4
Utworzenie żłobka
w Gminie Tryńcza

14.

Program Otwarte
Strefy Aktywności
Fizycznej
Budowa 5.
Otwartych Stref
Aktywności
na terenie Gminy
Tryńcza

15.

Infrastruktura Domów Kultury 2018
Przebudowa i
wyposażenie pomieszczeń TCK na
rzecz rozwoju edukacji kulturalnej
mieszkańców
Gminy Tryńcza

16.

RPO WP 20142020
Działanie 8.4
Zwiększenie zakre
su usług wsparcia
rodziny na terenie
gminy Tryńcza

17.

RPO WP 20142020
Działanie 8.3
Jak w domu

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

- utworzenie żłobka dla 10 dzieci w
wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza

- plac zabaw o charakterze sprawnościowym
- siłownia zewnętrzna
- strefa relaksu
w m. Głogowiec, Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn, Wólka
Małkowa

- adaptacja poddasza w budynku TCK
z przeznaczeniem na salę multimedialną
- remont pomieszczeń TCK
- doposażenie TCK w instrumenty,
meble, sprzęt biurowy
- wsparcie asystenta/tki rodziny
- wsparcie specjalist. dla dzieci w zakresie
zdiagnozowanych deficytów i problemów
- treningi kompetencji życiowych,
społecznych
- stworzenie grupy wsparcia
- zajęcia dla min. 15 osób starszych w
formie warsztatów, konsultacji, zajęć
z rehabilitantem, dietetykiem, psychologiem
- catering
- szkolenie dla opiekunów

Razem:

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Gmina
Tryńcza

Trynieckie
Centrum
Kultury

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Tryńczy

Projekt: 23 tys. zł
Dotacja: 10 tys. zł

Projekt: 1 122 tys. zł
Dotacja: 1 041 tys. zł

Projekt: 611 tys. zł
Dotacja: 544 tys. zł

Projekt: 541 tys. zł
Dotacja: 460 tys. zł

Projekt: 740 tys. zł
Dotacja: 250 tys. zł

Projekt: 462 tys. zł
Dotacja: 369 tys. zł

Wniosek
w trakcie oceny

Wniosek
w trakcie oceny

Wniosek
w trakcie oceny

Wniosek
w trakcie oceny

Wniosek
w trakcie oceny

Wniosek
w trakcie
realizacji

Projekt: 511 tys. zł
Dotacja: 466 tys. zł

Wniosek
w trakcie realizacji

Projekt: 821 tys. zł
Dotacja: 780 tys. zł

Wniosek
w trakcie realizacji

Wartość projektów: 23,2 mln
Dotacje: 17,5 mln [zł]

www.tryncza.eu
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KRÓTKA ANALIZA SPRZEDAŻY ALKOHOLU
Gmina Tryńcza posiada na swoim terenie 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Punkty
te zostały zatwierdzone przez
Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kwoty, za które został zakupiony alkohol (piwo,

wała tendencja spadkowa. Analizując przedstawione
kwoty można stwierdzić, iż na alkohol wydajemy bardzo duże kwoty.
Apelujemy więc o zdrowy rozsądek i poszanowanie własnego zdrowia, a w rezultacie nawet i własnego
życia. Zanim sięgniemy po kieliszek ulubionego napoju alkoholowego, warto zadać sobie pytanie - jaki
wpływ wywiera on na ludzki organizm, ponieważ alkohol to nie jest zwykły, relaksujący, nieszkodliwy związek chemiczny. Chociaż alkohol jest całkowicie
Rok
2014
2015
2016
2017
legalny, a w małych ilościach ma pewne korzystKwota w zł 4 246 272 4 146 568 3 896 386 4 202 678
ne właściwości dla zdrowia, wpływa również w
sposób natychmiastowy na ludzki mózg i ciało, a w
wino, wódka) w naszej gminie
W procentowym ujęciu, na zakup alkoholu w roku dłuższym okresie czasu - powoduje nieodwracalne
2015 wydaliśmy o 2,35 % mniej niż w 2014 roku, w skutki dla zdrowia.
2016 roku wydaliśmy o 6,03 % mniej niż w 2015 roku,
Alkohol jest spożywany z różnych powodów,
ale już w 2017 roku o 7,86 % więcej niż w 2016 roku.
w różnych ilościach. Często ma istotny wpływ na wieZ przedstawionych danych wynika, że w ubiegłym lu z nas. Wywołuje też problemy społeczne, wyzwala
roku nastąpił wzrost liczby zakupionego alkoholu agresję, jest przyczyną kradzieży, pobić, napadów czy
w stosunku do lat wcześniejszych, w których domino- nawet morderstw, a także wypadków drogowych.

GOSPODARKA ODPADAMI W LICZBACH
Jak wskazuje poniższa tabela zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
są niskie. Warto zaznaczyć, że do wskazanych kwot
doliczyć należy odsetki za zwłokę oraz koszty upomnień. Ponadto niepokojącym zjawiskiem jest widoczna rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych,
a liczbą osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości
Sołectwo

Stan zaległości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na wygląd naszej gminy. Aby zwiększyć działania w zakresie
utrzymania czystości i porządku w naszej okolicy istotne jest by opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi nie były poprzedzane upomnieniami i wezwaniami
a wpływały terminowo. By zaległości malały, a nie rosły. Z otrzymanych
Liczba mieszkańców
Liczba osób zameldośrodków moglibyśmy
zgłoszona do opłaty za
wanych według dazdziałać więcej –
gospodarowanie odpanych z ewidencji luddami komunalnymi
ności
m.in. wysprzątać lasy
230
311
oraz
zaśmiecone
1 744
2 168
działki
716
871
i rowy, zwiększyć
1 017
1 393
świadomość ekolo928
1 162
giczną, inwestować w
1 003
1 281
rozbudowę PSZOK.
535
762
Nasze codzienne wy206
316
bory, nawyki, przy202
284

Głogowiec
324,62
Gniewczyna Łańcucka
8 660,01
Gniewczyna Tryniecka
3 058,89
Gorzyce
2 702,95
Jagiełła
5 470,38
Tryńcza
4 854,87
Ubieszyn
896,60
Wólka Małkowa
2 907,31
Wólka Ogryzkowa
1 166,90
Razem
30
Dane zawarte w tabeli sporządzone na042,53
dzień 31.12.2017

6 581

8 548

PODPISANA UMOWA NA ROZBUDOWĘ SIECI WOD-KAN
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Tryńcza, sekretarz
Gminy Magdalena Rachfał przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak podpisała w dniu 22.03 br. umowę z
wykonawcą. Inwestycję realizować będzie Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Tryńczy, który w
postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejszą
ofertę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę
14
16
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sieci wod –kan w poszczególnych miejscowościach, tj.
Gniewczyna Łańcucka (za szkołą, Zakręcie), Gorzyce
(Cierpisze), Jagiełła (osiedle k/stadionu, Jagiełła Mała), Ubieszyn (Mały Ubieszynek) – łącznie 9 odcinków, w tym: 2981 mb sieci wodociągowej oraz 1182
mb sieci kanalizacyjnej. Wartość inwestycji to ponad
600 tys. zł. Wskazane w zakresie zadania lokalizacje
to przede wszystkim tereny na których powstają nowe
osiedla mieszkaniowe. Prace przy rozbudowie sieci
wod-kan potrwają do końca lipca br. W przygotowaniu są także kolejne projekty rozbudowy sieci, które
planujemy zrealizować w ramach drugiego przetargu

USUWANIE AZBESTU W GMINIE TRYŃCZA
Od 2012 r. Gmina Tryńcza uczestniczy w akcji polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych i składowanych na terenie posesji.
Celem tej akcji zgodnie z „Programem usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza na lata 2012 – 2032” jest stopniowa eliminacja eternitu zalegającego na naszych dachach oraz
bezpieczne i prawidłowe jego unieszkodliwianie, jak
również edukacja w tym zakresie.
Akcja usuwania azbestu z terenu posesji cieszy się
wśród naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem.
Na ten cel w latach 2012-2017 pozyskano dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 188
224 złotych, za którą udało się usunąć ponad 467 ton

wyrobów zawierających azbest od właścicieli gospodarstw, co stanowi ok. 42 % pozostałego azbestu zalegającego na dachach na terenie gminy. Do usunięcia
pozostało jeszcze ok. 650 ton azbestu z terenu ok.360
posesji.
Należy nadmienić, że wnioski od mieszkańców na
usuwanie wyrobów zawierających azbest w dalszym
ciągu wpływają do Urzędu, jednak do chwili obecnej
brak jest informacji czy w roku bieżącym uruchomione
zostaną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel.
Liczymy, że program usuwania wyrobów zawierających azbest będzie w dalszym ciągu realizowany
i wpłynie korzystnie na poprawę jakości środowiska
naturalnego, a także na poprawę zdrowia i życia miesz-

Pomoc w wypełnianiu
e-wniosków o płatności
bezpośrednie dla rolników
Urząd Gminy Tryńcza informuje, iż w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tryńczy od 3 kwietnia do 15 maja 2018 r. w godz. od 12.00 do 15.00
będzie świadczona bezpłatna pomoc techniczna w zakresie wypełniania
e-wniosku o płatności bezpośrednie dla rolników z terenu Gminy Tryńcza.
Szczegółowe informacje będą udzielane

pod nr tel. 16 642 11 76

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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BUDŻET GMINY ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Tryńcza na 2017 rok został
uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza 20 grudnia
2016 roku. Zakładał dochody na poziomie 34,6 mln
zł, zaś wydatki na poziomie 32,6 mln zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2 mln. zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
W ciągu 2017 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez
Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę
Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie
zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało
10 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 55 zarządzeń Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów do kwoty
36,1 mln zł, który został zrealizowany w 91 %
i osiągnął wykonanie na poziomie 35,4 mln zł. Zwiększeniu uległ także plan wydatków, który ostatecznie
został zrealizowany w 93 % w kwocie 32,5 mln. zł.
Budżet gminy dzięki oszczędnym i przemyślanym
działaniom Wójta i Rady osiągnął nadwyżkę
w wysokości 2,9 mln zł. Mimo to, należy podkreślić,
że był to rok bogaty w inwestycje, które wyniosły ponad 2 mln. zł. oraz w różnorodne działania mające na
celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie aplikowania o środki na inwestycje z źródeł
zewnętrznych w roku 2018. Działania te mają swoje
odzwierciedlenie w obecnym budżecie, który w miesiącu marzec osiągnął plan wydatków inwestycyjnych

na poziomie ponad 12 mln zł. jako 29 % wydatków
ogółem. Strukturę wydatków w roku 2017 przedstawia poniższy wykres:
Największą pozycję zajmują wydatki bieżące
poniesione na działania związane z szeroko pojętą pomocą społeczną na rzecz mieszkańców i ich rodzin,
które zamknęły się w kwocie 13,88 mln zł. Kolejną
pozycją gdzie nakłady finansowe systematycznie rosną
jest oświata, która osiągnęła poziom 8,58 mln zł. Są to
w większości wydatki związane z wynagrodzeniem dla
10
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nauczycieli oraz bieżącym utrzymaniem szkół. Pozo-

stałe działy działalności wydatkowej gminy oscylują
na poziome znacznie poniżej 10% wydatków ogółem.
Trudno przedstawiać wykonacie budżetu bez zwrócenia uwagi na stronę dochodową, którą obrazuje kolejny wykres.
Podobnie jak w wydatkach na pierwszej pozycji
znajduje się pomoc społeczna w kwocie 13,24 mln zł.
są to dochody pochodzące z różnorodnych dotacji
z budżetu państwa. Druga pozycja pod względem
wielkości to subwencje w ogólnej kwocie 10,44 mln
zł. Trzecia znacząca pozycja to podatki i opłaty oraz
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych na poziomie 9,7 mln zł.
Głównym źródłem tzw. dochodów własnych naszej
gminy są podatki od osób fizycznych i prawnych np.
od nieruchomości, rolny leśny czy od środków transportowych w ogólnej kwocie 4,75 mln zł. Należy
podkreślić, że można było by spodziewać się ich w
wyższej kwocie gdyby nie zastosowane ulgi przez
Radę Gminy na wniosek Wójta. Każdego roku świadomie, z myślą o budżetach domowych naszych
mieszkańców pozbywamy się ponad 1 mln zł dochodu obniżając stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów. Większość mieszkańców płaci
ustalone podatki w terminie, zdążają się również
przypadki uiszczenia podatku w miesiącu marzec za
cały rok za co serdecznie dziękujemy. Jednak każdego roku mają miejsce przykre sytuacje i nie przyjemne zarówno dla podatnika jak i urzędnika kiedy to
podatek nie jest zapłacony w terminie lub w ogóle. Takie zdarzenia uruchamiają za sobą procedurę egzekucyjną w postaci: upomnienia, tytułu wykonawczego do
naczelnika urzędu skarbowego czy wpisu do hipoteki
powodując dodatkowe koszty dla podatnika.
Z tego miejsca apelujemy do wszystkich podatników o płacenie podatku w terminie, natomiast do
wszystkich mieszkańców naszej gminy o prawidłowe
wypełnianie rozliczeń rocznych w PIT w rubryce dotyczącej miejsca zamieszkania. Jeżeli jesteś faktycznie

KONTROLE 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 Urzędzie informację 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 2018 roku podobnie, jak w 2017 roku przeprowadzane będą kontrole przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, których celem będzie weryfikacja zgodności danych wykazywanych przez podatników w informacjach w sprawie podatku od nierucho-

KORZYSTAJMY Z DOPŁAT DO PALIWA
W lutym br. rolnicy składali
wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej z okresu od
01-08-2017 r. do 31-01-2018 r.
Natomiast faktury za zakupiony olej
napędowy w okresie od 1 lutego do
31 lipca 2018 r. wraz z wnioskiem
należy złożyć w drugim terminie, tj.
w sierpniu 2018 r. w ramach rocznego limitu, który nie uległ zmianie i wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie zmieniła się
i wynosi 1,00 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.
Z roku na rok liczba rolników korzystających z częściowej rekompensaty poniesionych kosztów produkcji
rolnej minimalnie wzrasta, niemniej jednak nadal około 80 % rolników naszej gminy nie korzysta z dopłat.

Dla przykładu w ubiegłym roku na 2 285 rolników
w gminie, z tej formy dofinansowania skorzystało
421 rolników , którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę
149 tys. zł.
Zachęcamy rolników do korzystania z możliwej

KILKA INFORMACJI O PSZOK
Przypominamy mieszkańcom, że do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który usytuowany jest przy rondzie, obok Stadionu LKS
„Wisłoczanka” Tryńcza pr zyjmowane są wyłącznie
odpady zebrane selektywnie i dostarczone we własnym zakresie pr zez właścicieli nier uchomości:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, w tym szkło
okienne, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne 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.
CO MUSISZ WIEDZIEĆ JADĄC DO PSZOK
Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia odpadów jest
okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na
terenie gminy Tryńcza (np. dowód osobisty, potwierdzenie dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych).
PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych
w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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WYŻSZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem otrzymują wsparcie wyższe o
Gmina z urzędu wypłaciła wszystkim uprawnionym wyższe kwoty – nie było potrzeby składania
nowych wniosków.
Świadczenie pielęgnacyjne skierowane jest do
osób, które rezygnują z pracy w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa krąg
podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie, tj.:
- matka lub ojciec,
- opiekun faktyczny dziecka,
- osoba będąca rodziną zastępczą,
- inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas
nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do

PROJEKT CARITAS „POMOCNA DŁOŃ”

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego
2020 roku CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Pomocna dłoń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie starszych/
niesamodzielnych osób oraz opiekunów faktycznych
poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej,
opieki sąsiedzkiej. Na terenie Gminy Tryńcza z takiej
formy pomocy skorzystało 17 osób starszych i niepełnosprawnych oraz zatrudniono 4 opiekunów dziennych.
Usługi opiekuńcze są kierowane do osób samotnych, niepełnosprawnych którym bliscy nie są w stanie
zapewnić im pomocy i należytej opieki. Ocena, czy
najbliższe otoczenie jest w stanie sprawować opiekę

i pomoc w codziennym funkcjonowaniu, jest jednak
mocno uznaniowa.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
 zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb
życiowych (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie
gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej
i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie
powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept,
zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do
świadczeń zdrowotnych), zapewnieniu kontaktów
z otoczeniem.
Udział w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem
zastosowania częściowej odpłatności w przypadku
Uczestników Projektu, których dochód przekracza 150

„500+” w opinii Pani Małgorzaty
W kwietniu br. mijają 2 lata od
kiedy wprowadzono świadczenie wychowawcze „500+”, w związku z tym chciałam zadać pytanie, co takiego wniosło to świadczenie do życia Pani rodziny?
- Bardzo wiele. Moja rodzina składa się sześciu
osób. Mamy wiele potrzeb, które jest ciężko zaspokoić, mimo że oboje z mężem pracujemy. Przed powstaniem programu 500+ staraliśmy się zaspokajać jedynie niezbędne potrzeby naszej rodziny. Nie było nas
stać na realizowanie wszystkich pasji naszych dzieci,
mimo że bardzo się staraliśmy, by tego tak nie odczuwały. Było nam bardzo ciężko, ale dzięki temu programowi w tym momencie nie mamy już takich problemów.
Na co głównie przeznacza Pani świadczenie?
- Tak jak wcześniej wspomniałam tę pomoc finansową przeznaczam na dzieci, ponieważ za sprawą 500+
mogę zapewnić im dostęp do lepszej edukacji poprzez
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego czy też lekcje
50
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pływania. Również od czasu do czasu organizujemy
sobie rodzinne wycieczki czy też wypady do kina, które całej naszej rodzinie sprawiają ogromną przyjemność. Ponadto udało nam się trochę zaoszczędzić i wykonać długo oczekiwany remont domu, co znacznie
poprawiło funkcjonowanie naszej rodziny.
Czy chciała by Pani wrócić do czasów sprzed programu 500+?
- Oczywiście, że nie, i tu nie chodzi o same pieniądze, które pozyskuje w ramach świadczenia, tylko
o świadomość tego, że nie muszę odmawiać dziecku
wyjazdu na wycieczki klasowe czy też zakupu jakiegoś
przedmiotu, który wywoła na jego twarzy uśmiech
i tym samym wiem, że moje dziecko nie czuje się gorsze od innych.
Podsumowując, jak ocenia Pani to świadczenie?
- Bardzo pozytywnie, ponieważ na przestrzeni tych
niespełna 2 lat, zauważyłam, jak wiele pozytywnych
zmian zaszło w życiu naszej rodziny. Zdaje sobie sprawę, że bez pomocy, którą otrzymuję z tego programu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

AKCJA POMOCY POGORZELCOM
Wójt Gminy Tryńcza oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, składają
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc na rzecz poszkodowanych roNiemal natychmiast ruszyła
fala pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru domów,
który miał miejsce w Gniewczynie Łańcuckiej i Głogowcu. Do pożarów doszło na początku marca br.
Z pomocą ruszyli radni, sołtysi, sąsiedzi, bliscy i przyjaciele.
Pojawiły się też pierwsze osoby
z pomocą rzeczową. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy włączył się w akcję
pomocy poszkodowanym, organizując, m.in. zapewnienie tymczasowego mieszkania, wsparcie finansowe, pomoc w zbiórce potrzebnych środków czy
organizując odbudowę zniszczonych domów przy udziale

radnych, sołtysów i przedsiębiorców. Straty oszacowano łącznie na
ok. 20 000 zł.
Zbiórkę pieniędzy ogłosili proboszczowie lokalnych parafii.
Mieszkańcy pokazali swoją ofiarność i w ciągu kilku dni udało się
odbudować zniszczone budynki na
tyle, by można było w nich bezpiecznie zamieszkać.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak solidarni i chętni do pomocy są mieszkańcy Głogowca. To
niewielka miejscowość, a rąk do
pomocy było naprawdę sporo.
Otwartość na pomoc widoczna
była także przy zbiórce pieniędzy,
dzięki której w błyskawicznym
tempie odbudowany został, m.in.
dach i komin – mówi sołtys Głogo-

CIEPŁY POSIŁEK DLA MIESZKAŃCÓW

Okres zimowy zawsze stanowi zagrożenie,
zwłaszcza dla osób starszych, niepełnosprawnych
i starszych żyjących samotnie. Niskie temperatury,
mroźne powietrze i brak odpowiednich warunków
mieszkaniowych stanowi duże niebezpieczeństwo.
W związku z tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zorganizował dla wszystkich, najbardziej potrzebujących mieszkańców, pomoc w formie
ciepłego posiłku. Pr acownicy socjalni wydawali ciepłe posiłki w budynkach wiejskich domów kultury

oraz w miejscu zamieszkania. Łącznie wydano ponad
150 porcji ciepłych dań. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i na pewno będzie kontynuowana w przyszłości.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc drugiemu człowiekowi. Tylko
wspólne działania podejmowane przez mieszkańców
na rzecz osób starszych i potrzebujących mogą przyczynić się do zminimalizowania zagrożenia, jakie niesie okres zimowych chłodów!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Jak co roku, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem
Rozwoju ”Wiara” pozyskuje żywność w ramach
Programu Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
2014-2020.
Aktualnie
w podprogramie w 2017 r.
z tej formy pomocy skorzystało 832 osoby z terenu całej gminy. Liczba osób korzystających z każdym
rokiem jest coraz większa. Żywność wydawana jest w
budynkach wiejskich domów kultury z częstotliwością
raz
na
2
miesiące.
15 marca br. odbył się ostatni transport żywności w

ramach w/w podprogramu. Kolejny program na rok
2018 rozpocznie się w sierpniu br. Aby nadal otrzymywać paczki żywnościowe należy złożyć odpowiedni
wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
który po pozytywnym zakwalifikowaniu wydaje skierowania do udzielenia pomocy POPŻ.
Przypominamy, że osoby uprawnione to te, którym
Ośrodek Pomocy Społecznej zweryfikował dochody
i wydał skierowania. Osoby, które korzystały z programu w edycji 2017/2018, tj. do kwietnia 2018 r. nie
kwalifikują się automatycznie do programu!
Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na członka
rodziny. W nadchodzącej edycji planuje się przydział
aż 50.45 kg asortymentu na osobę. Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące:
głównie warsztaty kulinarne, warsztaty żywieniowe
www.tryncza.eu
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GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
PROJEKT „JAK W DOMU”

Gmina Tryńcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy od 1 marca 2018 r. realizuje
projekt „Jak w domu”. Głównym jego celem jest poprawa dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki w budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej dla 15 osób
z terenu gminy oraz nabycie kompetencji opiekuńczych przez 15 opiekunów faktycznych. Projekt powstanie dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. Łączna jego wartość to
ponad 800 tys. zł. Będzie to jedyna taka placówka
w okolicy.
Dzienny Dom Opieki to miejsce, w którym będzie
można uzyskać fachową pomoc dotyczącą profilaktyki
zdrowia, życia społecznego, a także innych sfer istotnych z punktu widzenia seniora. Placówka ta stanowi
odpowiedź na potrzeby osób w wieku 60+, które chcą

poprawić swój stan zdrowia, a przy tym szukają miejsca, w którym mogą aktywnie spędzić czas w towarzystwie innych osób oraz brać udział w różnego rodzaju
zajęciach aktywizujących. Adresaci projektu będą
mieć zapewnioną opiekę, a także zajęcia usprawniające
z rehabilitantem, terapię zajęciową oraz wsparcie psychologa i porady specjalistów z różnych dziedzin.
Dzienny Dom Opieki łączyć będzie elementy opiekuńcze, kulturalne i aktywizacyjne. Dodatkowo w ramach
projektu zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne.
Podczas ich trwania opiekunowie uczestników projektu zostaną przeszkoleni jak opiekować się chorym,
psycholog wyjaśni też jak oswoić się z chorobą bliskiej
osoby. Nabyta podczas spotkań wiedza pozwoli na
psychiczne wzmocnienie rodziny, aby miała siłę do
opieki oraz nie bała się choroby.
Fachowe wsparcie w tej placówce skierowane jest
do osób, których stan zdrowia wymaga opieki. Z tej
pomocy mogą korzystać osoby starsze, niesamodzielne
oraz niepełnosprawne, pozostające pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej.

CYFROWA SZANSA

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy
współpracy z Centrum Promocji Biznesu zorganizowała bezpłatny kurs komputerowy w ramach projektu
Cyfrowa szansa.


Były to szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowane
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na bezpłatnym kursie komputerowym
uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie podstawowej pracy z komputerem, pracy w sieci
oraz pracy z Wordem i Excelem. W projekcie wzięła udział 10 - osobowa grupa mieszkańców z naszej gminy. Warsztaty odbywały się cyklicznie w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy. Bezpłatne
szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym
zdobyte umiejętności, a uczestnicy otrzymali honorowany w całej Unii Europejskiej: Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych ECDL.

Seniorzy mogą także skorzystać z:
Możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

Udziału w projekcie „Tryniecka Koperta Życia”

Możliwości zamawiania książek z biblioteki przez telefon
Mariusz Trojak

SENIORZY OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO

Tradycyjnie każdego roku w Gminie Tryńcza
z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywają się Dni Seniora. Swoje święto obchodzili seniorzy w Gniewczynie
Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej, Ubieszynie, Jagielle, Gorzycach, Wólce Małkowej i Tryńczy. Podczas spotkań przed zebranymi gośćmi swój program
artystyczny prezentowali mieszkańcy wsi, dzieci i młodzież szkolna. Życzenia zdrowia i pomyślności każdorazowo składał wójt Ryszard Jędruch, przedstawiciele
20
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Urzędu i Rady Gminy Tryńcza oraz gospodarze danego sołectwa. Organizatorami wspólnych spotkań seniorów na terenie gminy były Rady Sołeckie, Koła
Gospodyń Wiejskich przy współpracy z Trynieckim Centrum Kultury w Tryńczy.
Wszystkim seniorom składamy jeszcze raz najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,
wyrażając jednocześnie nadzieję na kolejne spotkania
już w następnym roku.
www.tryncza.eu
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DNI SENIORA

www.tryncza.eu
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ZŁOTE GODY

27 lutego br. w Szkole Podstawowej w Tryńczy odbyła się uroczystość Złotych Godów. To wyjątkowe

Te wspólne 50 lat to wyraz wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed
pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich
nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy
włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez
Prezydenta RP medalami.
Aktu dekoracji dokonał wójt gminy Ryszard Jędruch

w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Wielgosa, wiceprzewodniczącego Rady Gminy
– Stanisława Koniecznego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy Elżbiety Kubrak i zastępcy dyrektora –
Lucyny Myłek oraz zastępcy kierownika USC Ryszarda Matyi. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy,
życzenia. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali
zaproszeni przez wójta na wspólny poczęstunek oraz
miłą chwilę wspomnień.
Całą uroczystość uświetnił występ uczennicy Szkoły
Podstawowej w Tryńczy Martyny Niemirowskiej.
W tym roku świętowaliśmy jubileusze następujących par:
Maria i Franciszek Krokos
Janina i Tadeusz Rożek
Józefa i Zbigniew Kędziora
Danuta i Zdzisław Rydzik

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Każdego roku przeprowadza się kwalifikację wojskową dla Gminy Tryńcza. Odbyła się ona 23 i 26 lutego br. w budynku Niepublicznego ZOZ „A-W-MED”
sp. z o. o. w Przeworsku. Ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających
temu obowiązkowi oraz ochotników do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Kwalifikacji wojskowej podlegają

mężczyźni urodzeni w 1999 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Stawiło się 65 mężczyzn z rocznika 1999 i 1 z rocznika 1993-1997 i 2 kobiety z rocznika 1994-1999 zgłoszone przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień

DEMOGRAFIA W GMINIE
W 2017 r. urodziło się 94 osoby w tym
46 kobiet, a zmarło 102.
Najczęściej nadawane imiona żeńskie
w 2017 r. to: Lena, Zuzanna i Hanna,
natomiast męskie to Jan, Stanisław i Szymon.
Ryszard Matyja
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I ORSZAK TRZECH KRÓLI W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
6 stycznia w Gniewczynie Trynieckiej oraz Gniewczynie Łańcuckiej odbył się pierwszy w historii naszej gminy Orszak Trzech Króli. Organizatorami byli:
Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, Wójt
Gminy Tryńcza, Trynieckie Centrum Kultury oraz
Parafia Gniewczyna.
Prace nad zorganizowaniem tego przedsięwzięcia
rozpoczęły się już w listopadzie 2017r. Szkoła podstawowa podpisała umowę z Fundacją Orszak Trzech
Króli, od której otrzymaliśmy 300 darmowych koron
oraz 100 śpiewników. Dzięki ofiarności sponsorów
oraz mieszkańców Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej, którzy wrzucali każdy grosz do puszek ustawionych w sklepach, uzyskaliśmy fundusze na zakup dodatkowych koron, chorągiewek, śpiewników, materiałów i kostiumów dla królów. Stroje dla wojska i aniołów – w sumie ponad 300 sztuk uszyły panie z naszej
miejscowości, natomiast konie pochodziły ze stadniny
Podkowa w Gniewczynie Łańcuckiej.
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W sobotę 6 stycznia 2018 r., dokładnie o godzinie
10.00 na miejsce zbiórki w Gniewczynie Trynieckiej,
przybyli na koniach królowie ze swoim wojskiem, królowa z książętami na bryczce oraz pozostali uczestnicy
Orszaku. Następnie gwiazda, aniołowie, pastuszkowie,
królowie na koniach, ich wojsko i rzesze ludzi z koronami na głowach i ze śpiewnikami w ręku przeszli
w asyście policji i strażaków do kościoła parafialnego
w Gniewczynie Łańcuckiej w poszukiwaniu nowonarodzonego Króla Żydowskiego. Podczas pochodu wszyscy śpiewali kolędy pod przewodnictwem Młodzieżowego Zespołu Wokalnego działającego przy parafii,
Zespołu Ludowego „Dolanie” oraz Zespołu Ludowego
„Śpiewające Zośki”. Akompaniowała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Tryńczy.
Ok godziny 11:00 królowie wraz ze swoimi
orszakami oraz wójt gminy Tryńcza wraz z radnymi
pokłonili się przed nowonarodzonym Bogiem. Wszyscy wspólnie oddali publicznie pokłon naszemu Zbawi-

www.tryncza.eu
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DROGA KRZYŻOWA Z ELEMENTAMI MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Mieszkańcy gminy Tryńcza w Niedzielę Palmową
25 marca wyruszyli w II Gminną Drogę Krzyżową połączoną z elementami Misterium Męki Pańskiej. Ponad
tysiąc pątników z naszej gminy w ciszy i w modlitwie
przeżywało poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, której około 7 kilometrowa trasa biegła z Jagiełły do Gniewczyny Łańcuckiej. Na trasie przygotowano 14 stacji
Drogi Krzyżowej, przy których również zostały przed-
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stawione krótkie inscenizacje.
Dla wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki to
wydarzenie miało charakter wyjątkowy, i było wielkim
duchowym wyzwaniem.
Składamy serdeczne podziękowania policji oraz
strażakom za zabezpieczenie trasy, wszystkim mieszkańcom gminy, Strażom Grobowym, harcerzom za
czynny udział i zaangażowanie, a szczególnie miesz-

DROGA KRZYŻOWA Z ELEMENTAMI MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
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KULTYWOWANIE TRADYCJI TURKÓW
O kultywowaniu tradycji Turków mówi Stanisław Botwina, który jest komendantem Straży Grobowej

Na ziemi trynieckiej kultywuje
się i przekazuje młodszym pokoleniom dawne zwyczaje i obrzędy. Tradycyjnie Święta Wielkanocne w naszej gminie są nierozerwalnie związane z obyczajem
straży grobowych. Nasz region
znajduje się w grupie nielicznych, gdzie tradycja ta jest pielęgnowana z wielką starannością.
Parady "Turków" - to stały element świąt. Wpisały się
w naszą kulturę tak mocno, że trudno sobie wyobrazić
ten szczególny czas bez ich udziału. Również w tym
roku swoją obecnością uświetnią te uroczyste święta.
O kultywowaniu tradycji „Turków” mówi Stanisław
Botwina, komendant Straży Grobowej z Jagiełły:
Katarzyna Duży: Jak ważna jest dla Ciebie rola
komendanta ?
Stanisław Botwina: Na pier wsze miejsce wysuwa
się głęboka religijność. Bycie „Turkiem” to przede
wszystkim deklarowana służba Bogu. Dlatego pełnię tę
służbę godnie i z honorem. Oddział „Turków” – jako
grupa połączona wspólnym celem, stanowi wspólnotę,
w ramach której wzajemnie się mobilizują, poczuwają
do obowiązku, podporządkowują obrzędowi. Komendant nad tym wszystkim czuwa – to jego najważniejsza
rola.

S.B.: J ak, co r oku star am się pr zygotować oddział jak najlepiej, aby zaprezentował musztrę ciekawą
dla naszych mieszkańców. Co roku wymyślam nowe
figury musztry paradnej, takie jak: marsz, defilada, formowanie szyku, zwroty w miejscu i w marszu, salutowanie, chwyty bronią, wymyślne figury (np. serca, widelec, krzyż, gwiazda, klucz). Musztra odbywa się z
udziałem orkiestry, by pokaz był dla widzów bardziej
atrakcyjny. W tym roku oddział zaprezentuje się w nowych mundurach.
K.D.: Jakie kryteria trzeba spełnić, by móc wstąpić w szeregi „Turków”?
S.B.: „Tur ek” to młodzieniec, mężczyzna, pr zede
wszystkim odpowiedzialny, sprawny fizycznie, cechujący się swego rodzaju, duchem bojowym, obowiązkowy, zdyscyplinowany oraz praktykujący katolik. Młodzieniec pełniąc wartę jako ‘Turek’ przy Grobie Chrystusa po raz pierwszy, wchodzi do grona dorosłych,
uzyskuje status mężczyzny.

K.D.: Czy na tegoroczne Święta Wielkanocne
przygotowujesz coś specjalnego?
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza,
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wiary, nadziei i miłości. Niech okres Świąteczny będzie czasem wytchnienia i odpoczynku, wypełnionym radosnymi spotkaniami z bliskimi, a
świąteczna wzniosłość pozwoli odnaleźć moc Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. Niech Radosne
Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
46
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OŚWIATA

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

W przeddzień ferii zimowych, po raz kolejny, wręczone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tryńcza, którzy w pierwszym półroczu uzyskali wysokie wyniki w nauce.

Stypendia o łącznej wartości ponad 8,3 tys. zł
otrzymało 83 uczniów (38 z SP w Gniewczynie Łańcuckiej, po 19 z SP w Tryńczy i Gorzycach,
5 z ZSPiPS w Jagielle oraz 2 z PSP w Ubieszynie).
Uroczystość, na którą przybyli stypendyści wraz
z opiekunami oraz dyrektorzy szkół odbyła się w Szkole Podstawowej w Gorzycach. Poprzedzona została
krótką prezentacją dorobku artystycznego szkoły, po
czym uczniowie otrzymali nagrody z rąk Ryszarda
Jędrucha – wójta gminy oraz gratulacje od Teofila Jakubca – przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu i dyrektorów poszczególnych szkół. Na
zakończenie, na ręce wójta, podziękowanie złożyła
Anita Wojtas – przedstawicielka jednego z pierwszych
roczników stypendystów i aktualnie nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej i Szkole Podstawowej w Tryńczy. Stypendium
było dla mnie niezwykłą motywacją oraz potwierdzeniem, że warto jest dążyć do wyznaczonego celu, mimo,
że nie zawsze jest łatwo - mówiła Anita Wojtas. W ciągu kilkunastu lat na stypendia przeznaczono niemal
ćwierć miliona złotych.
Stypendia wręczane dwukrotnie w ciągu każdego
roku szkolnego, to jednak nie jedyna forma wsparcia

Miłosz Hanejko
42
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dla uzdolnionej młodzieży. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał stypendia w wysokości po 4 tys.
zł czterem uczniom w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne na rok
szkolny
2017/2018”.
Stypendium
otrzymali:
- Miłosz Hanejko – uczeń kl. II A – SP w Tryńczy
- Jakub Portas – uczeń kl. III B – SP w Gniewczynie
Łańcuckiej
- Aleksandra Kubrak – uczennica kl. III B – SP
w Gniewczynie Łańcuckiej
- Karolina Wasilewska – uczennica kl. III A – SP
w Gniewczynie Łańcuckiej
Otrzymane środki pozwolą na zakup pomocy
dydaktycznych, pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach i wycieczkach. Uczniowie pod nadzorem wyznaczonych nauczycieli realizują
Indywidualne Plany Rozwoju.
Uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej im. gen. A. Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej zostali objęci szczególnym wsparciem
Funduszu Stypendialnego im. Wandy i Jadwigi Chruściel na rok 2017/2018. W bieżącym roku szkolnym
stypendia przyznano 7 uczniom klas gimnazjalnych
w SP w Gniewczynie Łańcuckiej, 15 absolwentom
uczącym się aktualnie w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 5 studentom, którzy uczęszczali do Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Łączna
kwota środków przeznaczonych z Funduszu Stypendialnego im. Wandy i Jadwigi Chruściel na stypendia w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 46,9
tys. zł
Łączna wartość wsparcia dla najzdolniejszych
Karolina Wasilewska, Aleksandra Kubrak,
uczniów z terenu Gminy Tryńcza wyniosła w bie-
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AKTYWNE TABLICE JUŻ W SZKOŁACH
W związku z Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w
Jagielle oraz Szkoła Podstawowa w
Tryńczy wzbogaciły się o tablice
interaktywne, projektory oraz mobilne zestawy nagłośnieniowe.
Łączna wartość zakupionego sprzętu dla obu szkół wyniosła ponad
34,5 tys. zł, z czego 7 tys. zł stanowił wkład własny Gminy Tryńcza.
Dostarczony sprzęt pozwoli

uatrakcyjnić
prowadzone
przez nauczycieli zajęcia ze
wszystkich
przedmiotów.
Program „Aktywna tablica”
opiera się na założeniu, że
jednym z zasadniczych zadań
współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów
przygotowujących się do życia
w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że
rozwój kompetencji, zainteresowań
i
uzdolnień
uczniów
w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Kształtowanie u

uczniów postaw innowacyjnych i
wspieranie kreatywnego modelu
nauczania jest ściśle związane z
zapewnieniem im dostępu do nowoczesnych Technologii Informa-

GABINETY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Od stycznia uczniowie szkół korzystają
z nowego wyposażenia w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Dzięki pozyskaniu
dofinansowania od Wojewody Podkarpackiego, w łącznej wysokości 33,5 tys. zł
zmodernizowano wszystkie szkolne gabinety „higienistek” na terenie Gminy Tryńcza. Zakupione zostały, m.in. nowe kozetki, szafy lekarskie, stoliki zabiegowe,
biurka, wagi, ciśnieniomierze, stetoskopy
oraz pozostałe wyposażenie wykorzystywane w codziennej pracy szkolnych pielęgniarek.
Zmodernizowany
gabinet
powstał,
m.in.
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie.
Jestem dyplomowaną pielęgniarką, pracuję w zawodzie od 30 lat. Na początku mojej pracy gabinety szkolne były bardzo ubogo wyposażone. Z biegiem lat sprzę-

tu przybywało. Nowoczesny sprzęt, w który obecnie
wyposażone są gabinety szkolne, umożliwi sprawne
badanie uczniów. Uczniowie w swoich szkołach mogą
czuć się bezpiecznie. Zapewniam z pełną odpowiedzialnością: mam odpowiednie narzędzia i mogę uczniom
pomóc w każdej trudnej sytuacji – mówi Zofia Jaku-

W TROSCE O CZYSTE ŚRODOWISKO

Najważniejszym elementem dbania o czyste środowisko naturalne jest świadomość
proekologiczna.
Powinna ona uzewnętrzniać się we właściwych
postawach
uczniów
rozumiejących znaczenie czystego środowiska dla życia człowieka, a także mających
świadomość zagrożeń dla jego zdrowia ze strony zdegradowanego otoczenia.
Ważna jest więc edukacja ekologiczna, a jej częścią jest, w przypadku szkół, aktywne uczestniczenie

uczniów w akcjach sprzątania najbliższego otoczenia
szkoły, cmentarzy czy terenów przyległych do budynków użyteczności publicznej.
Istotnym elementem kształtowania świadomości
proekologicznej jest organizowanie i przeprowadzanie
pogadanek dla uczniów na temat selektywnej zbiórki
odpadów. Pogadankę połączoną z konkursem przeprowadzili pracownicy Starego Miasta – Park z Wierzawic. Pogadanki te przeprowadzone zostały w lutym
2018 r. również w pozostałych szkołach na terenie
naszej gminy.
Wychowawcze i kształcące walory pogadanki
okazały się być bezsporne, aczkolwiek na ich rzeczywisty i praktyczny oddźwięk trzeba będzie trochę poczekać, który będzie widoczny w stanie czystości śrowww.tryncza.eu
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To jak ważne jest rozwijanie
swoich pasji i talentów wie każdy,
dlatego też w Szkole Podstawowej
w Tryńczy prowadzone są zajęcia,
spotkania oraz warsztaty mające
na celu znalezienie i wydobycie
indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju. Szczególną wagę w ostatnich latach przykłada się do tzw.
zawodów przyszłości, chociaż
rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że naprawdę trudno jest
przewidzieć, co sprawdzi się za
3,5 czy 10 lat.
Już od najmłodszych lat należy
dbać o rozwój intelektualny dzieci,
dlatego też nasi nauczyciele wykorzystują świetnie wyposażoną
pracownię astronomiczną, przybliżając dzieciom tajemnice Wszechświata, czyli czym są gwiazdy
i gwiazdozbiory, czarne dziury, galaktyki, planety i Układ Słoneczny.
Jeszcze kilkanaście lat temu
czytając „Bajki robotów” Lema
nikt nie przypuszczał, że takie urządzenia staną się częścią naszego
życia, więcej uczniowie będą uczyć
się robotyki. A tak się stało. Od
dwóch lat w szkole prowadzone
są takie zajęcia.
Warsztaty z robotyki to z jed-

ROZWIJAMY NASZE PASJE
nej strony świetna i mądra zabawa,
co jednak ważniejsze, to także nauka programowania, logicznego myślenia oraz zachęta do rozwijania
zainteresowań nauką przedmiotów
ścisłych. Cieszy fakt, że na te zajęcia przychodzą coraz młodsi uczniowie, którzy za pomocą klocków
„Lego Mindstorms EV3” budują
roboty, a następnie za pomocą specjalnego oprogramowania ożywiają
modele programując ich ruchy
i konkretne zachowania.
„Marzysz o karierze w lotnictwie? Chcesz ustawiać samoloty na
stanowiskach płyty postojowej?
Chciałbyś współpracować z kontrolerami ruchu lotniczego? Uważasz,
że sprawdzisz się w nadzorowaniu
służb działających na lotnisku?” –
pod takim hasłem w styczniu odbyło się spotkanie naszych gimnazjalistów z nauczycielami z Zespołu
Szkół Mechanicznych z Rzeszowa.
Na zajęciach praktycznych wytłumaczono
uczniom
sterowanie
samolotem w symulatorze. Chętne
osoby mogły spróbować swoich sił
na samolotach: F-22 Raptor i F-16.
Każdy miał za zadanie wystartować, a następnie wylądować. Przez
ten czas jeden z nauczycieli pracujących w tej szkole opowiadał
o kierunkach kształcenia związa-

nych z lotnictwem. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi firmami
szkoła współpracuje, jakie są możliwości zatrudnienia po jej ukończeniu. Nie obyło się bez ciekawostek związanych z lotnictwem,
m.in. jak powstaje siła nośna, po co
są klapy w samolotach, jak działają. Na koniec uczniowie otrzymali
kilka porad od czego zacząć przygodę z lataniem. Już wiemy, że są
uczniowie, którzy swoje kroki skierują właśnie do tej szkoły.
Tak więc zapamiętajmy, że
„czego Jaś się nie nauczy, tego Jan
nie będzie umiał” – dlatego
stawiajmy na edukację naszych

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ KRZYŻANEK

W grudniu ubiegłego roku uczniowie klasy I z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ubieszynie wzięli
udział w ogólnopolskim Piernikowym Konkursie organizowanym
przez panią Joannę Krzyżanek,
30
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Wydawnictwo Debit
oraz
Jedność
i zdobyli I miejsce.
16 marca br. w naszej
szkole pojawił się długo wyczekiwany gość,
a właściwie goście,
w osobach pań Joanny
Krzyżanek,
autorki
książek dla dzieci
i Karoliny Szafrańskiej-Bąk. Po przywitaniu się nastąpiło wręczenie zwycięzcom pięknych i wartościowych
nagród. Następnie odbyło się spotkanie autorskie - warsztaty
pt. "Smaczna podróż do Starego
Knedelkowa, czyli spotkanie z Ce-

cylką, Ignasiem, gąską Walerką
i psem Kminkiem”, w których
uczestniczyli wszyscy uczniowie
naszej szkoły, dzieci z oddziału
przedszkolnego, nauczyciele. Niesamowite opowieści pani Joanny
Krzyżanek sprawiły, że mieliśmy
wrażenie, iż jesteśmy w Starym
Knedelkowie, a Cecylka Knedelek,
Ignaś Ziółko, gąska Waleria, czy
bibliotekarz Emilian Apla to nasi
dobrzy znajomi. Następnie każdy
uczestnik spotkania mógł wykazać
się zdolnościami plastycznymi,
wykonywaliśmy bowiem wachlarz
z wesołą gąską. Kolejnym punktem
spotkania były warsztaty kulinarne
przeprowadzone dla zwycięskiej
www.tryncza.eu
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KLUB WOLONTARIATU

Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej
w Gniewczynie Łańcuckiej działa Szkolny Klub Wolontariatu, który zaangażował do działalności charytatywnej 30 uczniów z klasy VII szkoły podstawowej
oraz II i III gimnazjum. Klub prowadzi wiele akcji charytatywnych i nawiązuje współpracę z różnymi fundacjami, instytucjami oraz osobami, które wspierają pracę wolontariuszy. W wyniku tej współpracy przedstawiciele SKW zostali zaproszeni na konferencję
„Wolontariat - społeczne zaangażowanie na rzecz
dzieci”, by dowiedzieć się więcej o pr acy wolontariusza. Podczas tego spotkania zapoznano się z charakterem pracy wolontariusza w hospicjum dla dzieci.
Wolontariusze opowiadali o swoich przeżyciach i doświadczeniach oraz zachęcali do organizacji akcji
pomocy potrzebującym.
Akcja „Światełko Pamięci” polegająca na zbiórce
zniczy, zapalonych później na grobach Polaków na
Kresach Wschodnich okazała się sukcesem, ponieważ
na około 30 szkól z powiatu przeworskiego, Szkoła
Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej zajęła 2 miejsce, co do ilości zebranych zniczy. Akcja została zorganizowana przez poseł Annę Schmidt -Rodziewicz,
przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Akcja „Daj Włos” przeprowadzona przy współpracy
z fundacją Rak’and’Roll (http://www.raknroll.pl/) oraz
zakładem fryzjerskim Studio Fryzur. Ewa Marczuk
(https://www.facebook.com/ewamarczukprzeworsk/)
dała
już pierwsze efekty. Pięć uczennic oddało swoje włosy
na peruki dla chorych na nowotwory. Swoje włosy na
tak szczytny cel oddały: ze szkoły podstawowej Natalia Siuśta z klasy IVa, i Julia Gujda z klasy IVa, a z
klas gimnazjalnych: Karolina Podolec z klasy IIa ,
Wiktoria Janusz z klasy IIb oraz Aleksandra
Kubrak z klasy IIIb.

Na początku grudnia 2017 roku zakończyła się akcja „Mikołaj dla chorych dzieci”. Wolontariusze zbierali dary dla podopiecznych Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Na zdjęciach
można zobaczyć zebrane artykuły, które zostały przekazane pracownikom Hospicjum.
Wolontariusze zaczęli także pomagać w oddziałach
przedszkolnych czytając bajki dzieciom w ramach akcji „W krainie baśni i bajek – czytamy najmłodszym”
W grudniu zorganizowany został także kiermasz
świąteczny. W jego or ganizacje aktywnie włączyli
się także rodzice, pomagając upiec świąteczne pierniczki. Przy współpracy z parafią w Gniewczynie Łańcuckiej udało się zebrać fundusze na pomoc „Caritas”
oraz na dofinansowanie koszulek dla wolontariuszy.
W styczniu został rozstrzygnięty konkurs „Cukierek
za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”
dla klas od I do V szkoły podstawowej zorganizowany
przy współpracy z Fundacją „Dwa skrzydła Anioła” z
Lublina. Najmłodsi uczniowie mieli możliwość zapisywania dobrych uczynków w specjalnym dzienniczku,
który wypełniali od października do końca grudnia.
Zwycięzcą etapu szkolnego została Katarzyna Potępa z
klasy IIIa szkoły podstawowej. Jej dzienniczek zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu.
Podczas ferii zimowych wolontariusze pracowali na
rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie roznosząc ulotki o przekazaniu 1% podatku na terenie Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej.
Pomoc innym przynosi dużo radości i uczy odpowiedzialności, dlatego wolontariusze z SKW w Gniewczynie Łańcuckiej planują jeszcze wiele różnych
działań o charakterze stałym, jak np.: „Nakręć się na
pomaganie” – zbiórka plastikowych nakrętek przekazywanych sukcesywnie potrzebującym.

GŁOSOWANIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ
Zachęcamy do głosowania na stronę internetową naszej gminy
w konkursie w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Link do głosowania znajduje się na stronie internetowej
www.tryncza.eu i profilu na Facebooku Gminy Tryńcza,
dostępny jest pod adresem:
http://www.podkarpacie.media.pl/index.php/component/
acepolls/poll/2-gosuj-na-gmine
www.tryncza.eu
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FERIE W GMINIE TRYŃCZA
Tegoroczne ferie zimowe w naszej gminie obfitowały w wiele atrakcji przygotowanych przez pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy, Trynieckiego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy
Zimowy odpoczynek można uznać za udany. Młodzież szkolna była bardzo zadowolona z zajęć organizowanych w poszczególnych miejscowościach.
Dzieci mogły uczestniczyć w.:
- rajdzie nordic walking połączonym z integracyjnym ogniskiem na przystani kajakowej w Wólce Małkowej,
- warsztatach rękodzielniczych, konkursie literackim- „Mistrz głośnego czytania" i ognisku w Ubieszynie,
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- integracyjnym ognisku w Wólce Ogryzkowej,
- ognisku, grze w szachy i warcaby oraz warsztatach
kulinarnych w Jagielle,
- warsztatach kulinarnych, grach planszowych, grze
w ping - ponga, wieczorze karaoke w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej,
- turnieju szachowym, konkursie literackim „Mistrz głośnego czytania” oraz warsztatach kulinarnych w Gorzycach.
Organizowane były także wyjazdy do kina i na

FERIE W GMINIE TRYŃCZA

www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W TRYŃCZY
Rok 2017 był
czasem intensywnej
pracy dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp.
z o.o., ale wysiłki
te przyniosły wymierne efekty. Wynik finansowy spółki jest
dobry, a uszczelnianie gospodarki wodno-ściekowej przynosi zakładane
rezultaty. Zaplecze sprzętowe
Zakładu powiększyło się o nowe
środki
transportu,
które posłużą do szybszej realizacji pozyskiwanych zleceń, jak
również do bardziej wydajnej
pracy. Spółka dokonała zakupu
samochodu dostawczego IVECO
z wywrotką, a także samochodu
osobowego Peugeot Partner.
Przygotowując się do sezonu
letniego związanego z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Powiatowego Urzędu
Pracy, udało się zakupić również
nową kosiarkę bijakową.
W roku 2018 Spółka nie zwalnia tempa prac działając na wielu
frontach, między innymi zajmując się zimowym utrzymaniem
dróg gminnych, placów i chodników. Od stycznia trwają również
prace
remontowo-budowlane
przy zadaniu polegającym na
remoncie stadionów sportowych
na terenie gminy Tryńcza. Prace
te spółka pozyskała składając
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Realizację prac rozpoczęto od remontu
pomieszczeń szatni na stadionie
LKS Tryńcza, które polegały
na odmalowaniu ścian i drzwi
wewnątrz budynku oraz odnowieniu sanitariatów. W chwili
obecnej dobiegają końca prace
modernizacyjne na stadionie
w Gorzycach, polegające na adaptacji poddasza budynku szatni
na pomieszczenia użytkowe oraz
remoncie sanitariatów oraz prace
na stadionie „Huraganu” w Gnie34
66

wczynie, gdzie przewidziany jest
remont budynku szatni uwzględniający malowanie dachu i ścian
wewnątrz budynku. Odnowione
zostanie także istniejące ogrodzenie oraz grzybek taneczny,
zamontowane zostały również
nowe siatki do piłkochwytów.
Ponadto, zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy
szatnią a grzybkiem. Kolejnym
etapem prac będzie remont
stadionu w Jagielle, na którym
odnowione zostaną, m.in. sanitariaty oraz pozostałe pomieszczenia na parterze i poddaszu. Nowy
wygląd zyskają także trybuny
oraz ogrodzenie stadionu. Teren
wokół obiektu zostanie utwardzony, a płyta stadionu zrekultywowana. Dodatkowo stadiony
w Tryńczy, Jagielle oraz Gorzycach wyposażone zostaną w stojaki na rowery oraz elektroniczne
tablice z wynikami.
Zakończenie realizacji ww.
zadania planowane jest do końca
czerwca bieżącego roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. realizuje również zadania remontowobudowlane poza terenem gminy
Tryńcza. W chwili obecnej trwają prace w budynku przedszkola
w Krasnem (gm. Adamówka)
gdzie w pierwszej kolejności wyremontowana zostanie duża sala
lekcyjna. Prace koncentrują się
na modernizacji instalacji elektrycznej, demontażu podłogi
i wykonaniu wylewki, ułożeniu
płytek, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz szpachlowaniu
i malowaniu ścian. Dalszy zakres
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Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
PLANOWANA SUBWENCJA OŚWIATOWA W 2018

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana
na finansowanie zadań oświatowych realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz
zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną
wysokość tej kwoty. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowa-

nie. Środki na subwencję oświatową wiążą się
z uwzględnianiem w jej kalkulacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli
kolejnych stopni awansu zawodowego, a także skutków nowych zadań. Mimo tego poziom wydatków budżetu państwa przeznaczany na część oświatową subwencji ogólnej wzbudza wątpliwości. Związane są one
przede wszystkim z adekwatnością wymiaru tej części
subwencji w stosunku do potrzeb gminy. Praktycznie,
co roku ponosi się na ten cel z budżetu gminy co raz
wyższe nakłady. W tym roku subwencja oświatowa
ogółem wynosi 7 470 tys. zł. i jest niższa niż w ubiegłym roku. Natomiast budżet szkół został zaplanowany na oświatę w wysokości 8 016 tys. zł. Analizując
wydatki na oświatę w 2018 roku kwota, którą gmina
dołoży do oświaty to 1,6 tys.. zł. Wydatki związane są
z planowanymi inwestycjami oraz z bieżącym utrzy-

Szczegółowa analiza subwencji dla gminy Tryńcza przedstawia się następująco:
PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W 2018 ROKU
NAZWA

SP W
TRYŃCZY

SP W GNIEWCZYNIE
ŁAŃCUCKIEJ

SP W
GORZYCACH

SP W UBIESZYNIE

ZSPIPS
W JAGIELLE

PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNE

SUMA

Subwencja
ogółem

1 763 877,51

2 625 076,22

1 899 836,02

458 838,80

695 623,34

26 852,51

7 470 077,39

13 700,00

32 880,00

31 510,00

5 480,00

19 180,00

-

102 750,00

1 791 270,00

2 677 970,00

2 018 050,00 zł

609 490,00 zł

919 500,00

-

8 016 280,00

61

58

355

2 688

2 437

-

Dotacja
przedszkolna
Budżet
szkół -plan
na 2018 r.
Różnica w
przeliczeniu na 1
ucznia

-

Przemysław Górski

POWSTAJE SPÓŁDZIELNIA W GORZYCACH

Gmina Tryńcza działając w partnerstwie z Gminą
Leżajsk oraz Miastem i Gminą Nowa Sarzyna podjęły
działania zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu
i powołały spółdzielnie socjalne. Dzięki udziałowi
w projekcie „NAWIGATOR – kompleksowy program
wspierania rozwoju ekonomii społecznej” spółdzielnie
otrzymały dofinansowanie ze specjalnego funduszu na
inicjatywy w ramach ekonomii społecznej na utworzenie nowo powstałych miejsc pracy. Spółdzielnie świadczyć będą usługi na rzecz swoich mieszkańców
z zakresu cukiernictwa, utrzymania zieleni oraz gastronomii. Ich celem jest aktywizacja zawodowa oraz
utworzenie nowych miejsc pracy. Zajmować się tym
będą osoby bezrobotne.
Na terenie gminy Tryńcza powstaje Spółdzielnia
Socjalna „GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach.
Przedmiotem jej działalności będą wypieki. Spółdzielni
przyznano dofinansowanie w wysokości 125 000 zł.
Dodatkowo może ona liczyć na wsparcie pomostowe,

którego kwota wynosi 108 000 zł. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na wyposażenie miejsc pracy, remont budynku oraz zakup środka transportu.
15 marca br. odbyło się walne zebranie członków
grup inicjatywnych tworzonych spółdzielni socjalnych.
W trakcie spotkania wybrano prezesów i wiceprezesów
spółdzielni oraz zatwierdzono ich statuty. Prezesem
Spółdzielni powstałej w Gorzycach została Dorota
Czwakiel, natomiast wiceprezesem – Dorota Harpak.
Po rejestracji w KRS spółdzielnie rozpoczną swoją
www.tryncza.eu
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WAŻNE OSOBY ZWIĄZANE Z NASZĄ GMINĄ

NIEZŁOMNY BISKUP
Na mocy uchwały Sejmu RP 2018 rok został ustanowiony Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Urodził się sto lat temu na Kresach Wschodnich.
Dzieciństwo i młodość spędził w okolicach Zbaraża.
W 1937 roku wstępuje do lwowskiego Seminarium Duchownego. Drogi posługi kapłańskiej były niezwykle
trudne i wyboiste. W czasie wojny ukraińscy nacjonaliści wydali na niego wyrok śmierci. Ocalał.
Po wojnie trafia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
W 1965 roku otrzymuje sakrę biskupią. Konsekracji
Metropolity Przemyskiego dokonuje ks. kard Stefan
Wyszyński. W trakcie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 roku w Przemyślu otrzymuje godność
arcybiskupa.
3 maja 2006r. ks. abp. Ignacy Tokarczuk, z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, odebrał najwyższe
polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
Zmarł 29 grudnia 2012 roku i spoczął wśród biskupów przemyskich w podziemiach Archikatedry.
Dzisiaj, sześć lat po śmierci Arcybiskupa jesteśmy
pewni, że zawsze, w każdej sytuacji i na każdym etapie
jego kapłańskiej drogi podstawowym kryterium wyboru, oceny i postępowania była zgoda z własnym sumieniem. Prawda i bezkompromisowość wyznaczała
kierunki jego posługi.
W czasach zniewolenia komunistycznego usiłowano
zamknąć Mu usta, podważyć w oczach Polaków Jego
autorytet, a nawet skonfliktować z Episkopatem. Władza wobec Niego uciekała się do podsłuchów, szykan
i pomówień, ale On pozostał sobą, jak niewzruszona
skała. Ks. proboszcz Krzysztof Filip z Gniewczyny
nazywa go biskupem niezłomnym.
W trakcie swojego pasterzowania szczególny nacisk
postawił na budowę kaplic, krzyży przydrożnych i kościołów. Nie było to łatwe, ponieważ władze komunistyczne uważały te budowle za samowolę. Ordynariusz
jednak zachęcał, odprawiał nabożeństwa w tych miejscach i zgadzał się na budowę kościołów bez pozwoleń. Taka sytuacja miała miejsce podczas budowy
kościoła parafialnego w Jagielle. Ileż to przeszkód musieli pokonać mieszkańcy Jagiełły, aby urzeczywistnić
plan budowy kościoła. Ks. abp. Ignacy Tokarczuk był
też gorącym orędownikiem budowy kościoła filialnego
w Głogowcu.
Jego związki z parafiami gminy Tryńcza były nadzwyczaj częste. Każdy z obecnych proboszczów otrzymał święcenia kapłańskie z jego rąk: Ks. Marian Jagieła, proboszcz z Gorzyc - 24 czerwca 1985 roku w Przemyślu, ks. Roman Trzeciak, proboszcz z Tryńczy – 20
czerwca 1982 roku, ks. Krzysztof Filip, proboszcz
z Gniewczyny Łańcuckiej – 7 czerwca 1981 roku,
a także ks. Józef Machaj, proboszcz z Jagiełły.
44
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Ponadto ks. Marian Jagiełła został
skierowany na misje do Czerniowiec
na Ukrainie w latach
1990-1991
przez ks.abp. I. Tokarczuka.
Wtedy
dał mu swoiste
polecenie: ,,zapisuj wszystko, zapisuj...".
Za Jego sprawą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w Gorzycach otrzymały w posiadanie budynek z przeznaczeniem na klasztor, ofiarowany wcześniej
przez
Marię
i Marcina Czeszyków.
Wielkim wydarzeniem religijnym dla parafian z Gorzyc były obchody 600-lecia Diecezji Przemyskiej połączone z odpustem parafialnym i bierzmowaniem, które miały miejsce 17 czerwca 1977 roku. Głównym
celebransem uroczystości był wówczas ks. bp. Ignacy
Tokarczuk.
W trynieckiej parafii ks. bp Ignacy Tokarczuk przebywał zazwyczaj z okazji odpustów parafialnych.
4 marca 1977 roku przewodniczył Mszy świętej i poświęcił ołtarz soborowy oraz 6 składanych konfesjonałów. Wizyta ta miała związek z obchodami 600-lecia
Diecezji Przemyskiej. Z kolei 4 marca 1979 roku poświęcił dzwony wykonane w firmie Felczyńskich, tj.
dzwon środkowy „Kazimierz", dzwon średni„Matki
Bożej Nieustającej Pomocy" oraz dzwon mały ,,Św.
Józef".
Ważnym wydarzeniem było także poświęcenie
nowej plebanii 14 grudnia 1975 roku przez ks.
bp Ignacego Tokarczuka. Uroczystość ta zgromadziła
wielu księży z okolicznych parafii oraz tłumy parafian.
Ks. bp był witany przez miejscowych ,,Turków" i orkiestrę strażacką.
Wiele ciekawych wspomnień z osobistych spotkań
z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem ma ks. proboszcz
Krzysztof Filip. Pierwsze z nich miało miejsce podczas
egzaminów w Seminarium Duchownym w Przemyślu,
a następne przed święceniami diakonatu i święceniami
kapłańskimi. Zapamiętał znamienne pytanie ks. abp.:
,,Czy w miejscowości, z której pochodzisz nie ma
potrzeby budowy kościoła?". Ks. proboszcz pochodził
z Kielnarowej, parafia Tyczyn. Wkrótce okazało się, że
w rodzinnej miejscowości ks. proboszcza rozpoczęto
budowę kościoła. Czy to przypadek, czy sprawcza ręka
przemyskiego biskupa?
Ks. proboszcz Krzysztof Filip bardzo ciepło wspomina spotkanie z ks. arcybiskupem, już emerytem,
w Kalwarii Pacławskiej podczas obchodów 25-lecia
święceń kapłańskich: ,,W szystkich dobrze nas pamiętał. Pytał się o parafię Kosienice, na którą mianował

KOŚCIÓŁ, WŁADZA I OPÓR SPOŁECZNY
był się 15 marca br. w Galerii
„Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy.
Spotkanie rozpoczęła Marzena Rydzik - dyrektor GBP
w Tryńczy odczytem materiałów przygotowanych przez
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział
w
Rzeszowie.
Uczestnicy usłyszeli o działalGminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy przy ności, zmaganiach i poświęceniach Arcybiskupa IgnaTokarczuka.
Kolejną
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej cego
Oddział w Rzeszowie zorganizowała wystawę pn. wypowiedź na temat Metropolity przygotował przeArcybiskup Ignacy Tokarczuk - „Kościół, władza wodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu i opór społeczny” połączoną z wystawą pamiątek, Teofil Jakubiec. Ze szczegółami opowiadał o ważniejdokumentów, książek kardynała Stefana Wyszyń- szych datach i wydarzeniach z Jego życia. Na zakońskiego pochodzących z prywatnej kolekcji ks. Rafa- czenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe foldery oprała Wojdyły z Opactwa w Jarosławiu. Wer nisaż od- cowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

ROK 2018 ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała
niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa,
które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka
i kultury narodowej.
Trynieckie Centrum Kultury, szkoły z terenu gminy
oraz Gminna Biblioteka Publiczna, również stawiają
sobie za cel promowanie takich wartości, a bieżący rok
obfituje w wydarzenia przygotowane z okazji 100.
rocznicy odzyskania Niepodległości, m.in.:
 VIII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej – uroczystości w Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy
(kwiecień)
 konkursy:
- ortograficzny „Drogi Polaków do Niepodległej” –
konkurs o „Pióro Wójta” (marzec)
- plastyczne (3. maj oczami dziecka, symbole narodowe, odzyskanie niepodległości oczami młodego pokolenia, 100 lecie odzyskania niepodległości)
- fotograficzny „Jestem patriotą”
 warsztaty taneczne „Krokiem Poloneza do Niepodległości”
–
ustanowienie
rekordu
w ilości par tańczących taniec narodowy Polonez
w Gminie Tryńcza (kwiecień-wrzesień)
 piknik seniora – wspomnienia pieśni i piosenek
bohaterów walk o niepodległość (maj)
 koncert „Dla Niepodległej” – Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta oraz
Mażoretki

„Finezja” (sierpień)
IV Gminny Bieg Montera (sierpień)
rekonstrukcja wydarzeń historycznych „Wrzesień
1939 r.” – obrona mostu w Tryńczy (wrzesień)
 rajdy (czerwiec- wrzesień)
- rowerowy rajd powstańczy
- nordic walking
 Gminny Bieg Niepodległości (październik)
 Wieczornica „Rozkwitały pąki białych róż” – spotkanie integracyjne społeczności gminy przy jadle
powstańca (październik)
 Koncert patriotyczny (listopad)
Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa



PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy gminy Tryńcza włączyli się w szlachetną akcję „Makulatura na misję”. Dzięki zorganizowaniu zbiórek w naszej gminie
i w całym woj. podkarpackim udało się wybudować kolejną ze studni,
tym razem dla szpitala na Madagaskarze. Wszystkim, którzy aktywnie
uczestniczyli w zbiórkach, Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy
składa serdeczne podziękowania.
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Wydarzeniem rozpoczynającym cykl obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
w naszej gminie był zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy konkurs ortograficzny Dyktando Niepodległościowe „O Pióro Wójta Gminy
Tryńcza”. Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, ze względu na świętowanie okrągłej, tak ważnej
dla nas rocznicy. W dyktandzie sprawdzającym nie tylko wiedzę z zakresu ortografii, ale również historii,
tym razem wzięli udział dorośli mieszkańcy gminy
Tryńcza. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pełnym
pułapek ortograficznych tekstem związanym z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, przygotowanym
przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

Po ocenieniu prac przez jury w składzie: Andrzej Swatek, Anna Walkiewicz, Agata Wróbel wyłoniono
„Mistrza Ortografii”, którą została Pani Józefa Maciałek z Jagiełły. Przewodniczący komisji konkursowej
stwierdził: „Przyjemnie oceniało się Państwa prace, nie
tylko pod względem znajomości zasad ortografii, ale
również pod względem estetyki i charakteru
pisma”.
Nagrodę główną, wieczne pióro, ufundowane przez
Wójta Gminy Tryńcza, nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyli
wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Wielgos oraz Przewodniczący
Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Teofil Jakubiec.

MUSICAL „METRO”
25 lutego w hali widowiskowosportowej w Tryńczy odbył się
spektakl pt. "Stacja Broadway" Teatru Muzycznego działającego pod
patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Leżajsku. Pomysłodawcą musicalu jest Marek Krauz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Leżajsku. Artystów od wielu lat
wokalnie przygotowuje Anna Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Choreografię
do musicalu opracowały Magdalena

Cwynar i Agnieszka Kramarz,
a konsultacji aktorskich udziela
Marcin Ehrlich - aktor, reżyser
i wykładowca wielu akademii teatralnych.
Musical opowiadał o grupie

młodych ludzi, artystów szukających szczęścia w życiu, o ich marzeniach i miłości. Każde wyśpiewane słowo i wytańczony ruch to
pasja, która wprost emanuje ze sceny – i tak też było w przypadku ar-

SPOTKANIE KLUBU POETÓW PODKARPACIA

Klub Poetów Podkarpacia „Perły” obecnie liczy już
21 członków z całego województwa podkarpackiego.
5 stycznia 2018 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy odbyło się noworoczne spotkanie
28
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członków.
Spotkanie otworzył prezes Klubu Poetów „Perły” Jerzy Welc z Leżajska, który powitał zaproszonych
gości i złożył wszystkim noworoczne życzenia. Spotkanie było swoistą wymianą doświadczeń
poetyckich. Każdy z poetów to inna osobowość,
to inny styl pisania. Prezentowane utwory przedstawiały różną tematykę i wyrażały całą gamę ekspresji.
Od liryki przejmującej serce, po strofy satyryczne
wywołujące niekiedy spontaniczny śmiech. Wszystkich zainteresowanych poezją i pisaniem wierszy nie
tylko „do szuflady” serdecznie zapraszamy na nasze
spotkania i wieczory poetyckie.

AKTYWNIE Z BIBLIOTEKĄ - OFERTA NA LATO 2018
Nasza biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy i okolic planuje organizację wielu ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu dla osób w każdym wieku, w tym:
- rajdy nordic walking i wycieczki rowerowe;
- wystawy w Galerii „Pod Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy;
- spotkania autorskie ze znanymi pisarzami;
- wydarzenie plenerowe „Noc Świętojańska nad Wisłokiem „ na przystani w Gniewczynie Trynieckiej;
- atrakcje dla dzieci i młodzieży w ramach „Wakacji 2018 w Gminie Tryńcza”;
- rekonstrukcja wydarzeń historycznych „Wrzesień 1939
r. - obrona mostu w Tryńczy”;
- autokarowe wycieczki i pielgrzymko-wycieczki do
miejsc kultu religijnego i nie tylko;
- ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Dzień Bibliotekarza, Narodowe Czytanie;
- spotkania Klubu Petów Podkarpacia „Perły”;
- zajęcia rękodzielnicze dla osób starszych.
Zachęcamy do aktywnego korzystania z przygotowanej

KLUB SZACHISTÓW
Nauka gry w szachy sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi,
kształci pamięć, umiejętność
abstrakcyjnego i logicznego
myślenia oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa
również na rozwój intelektualny, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności, a także uczy podejmowania samodzielnych decyzji.
W filii bibliotecznej w Gorzycach został utworzony
Klub Szachistów. Pierwszy turniej członków Klubu
odbył się 26 stycznia br. W rozgrywkach wzięła udział
12-osobowa grupa dzieci z naszej gminy. Celem naszych spotkań jest przede wszystkim rozbudzenie
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sztuki strategicz-

nego myślenia, jaką daje nam „królewska gra”. Po
4-godzinnych zaciętych zmaganiach, zwycięzcą turnieju został Miłosz Hanejko z Ubieszyna. II miejsce zajął
Jakub Maciałek z Jagiełły, a III Krystian Stęchły z Gorzyc. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy wszystkich chętnych do cyklicznych spotkań
Klubu Szachistów, które odbywają się w każdy piątek

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA
Gminna Biblioteka Publiczna wzięła udział
w projekcie Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica. Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju
kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze
wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów
prawa autorskiego. Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń mię-

dzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci
cyfrowej. Wysyłka książek drogą pocztową została zastąpiona dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za
pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych
w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Dzięki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe
jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na
terminalu w bibliotece, z której korzysta na co dzień.
Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonywać z dowolnego komputera podłączonego
do Internetu po zarejestrowaniu się w bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open
Access oraz pozyskane w ramach licencji niewyłącznych będą dostępne bez żadnych ograniczeń również
z komputerów prywatnych. Zachęcamy mieszkańców
naszej gminy do korzystania z bezpłatnej cyfrowej wywww.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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KONCERT KARNAWAŁOWY
W terminarz wydarzeń kulturalnych Trynieckiego Centrum Kultury na stałe wpisał się Koncert
Karnawałowy, którego pomysłodawcami i wykonawcami są Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z Grupą

Koncertowi towarzyszył karnawałowy
nastrój.
Przybyli goście mogli usłyszeć znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej, filmowej i tanecznej. Orkiestrze towarzyszyły występy mażoretek, które za każdym razem oczarowują publiczność swoją gracją i talentem. Niewątpliwie najwięcej owacji zdobył znany
utwór „Despacito” w aranżacji i wykonaniu orkiestry
dętej, do którego zatańczyły jednocześnie wszystkie
grupy mażoretek – seniorki, juniorki i kadetki oraz grupa najmłodsza.
Koncert po raz kolejny wzbudził zachwyt licznie
zgromadzonej widowni. Tak wysoki poziom, jaki
zaprezentowały mażoretki wraz z orkiestrą z pewno-

ścią jest zasługą Katarzyny Duży – trenerki mażoretek
oraz Edwarda Myłka – dyrygenta orkiestry. Wyrazy
wdzięczności kierujemy także do rodziców dzieci
i młodzieży za ogromne zaangażowanie oraz pomoc.
- Największą radość dla nas jako instruktorów, dla
naszych uczniów sprawiają właśnie takie występy,
podczas których możemy zaprezentować się przed najbliższymi oraz mieszkańcami gminy – mówi Katarzyna
Duży, instruktor mażoretek.
Przed orkiestrą i mażoretkami w tym roku równie
wielkie wyzwanie – Regionalny Przegląd Orkiestr
Dętych, który może stać się przepustką do przeglądu
ogólnopolskiego. Trzymamy kciuki i życzymy powo-

MAŻORETKI NA GALI SPORTU
21 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku odbyła się II edycja Gali Sportu, podczas której
uhonorowano najlepszych sportowców powiatu przeworskiego. Zwycięzców w dziesięciu kategoriach wyłoniono na podstawie głosowania kibiców. W przedsięwzięcie to dzięki organizatorom - Kamilowi Płoskoniowi, Maciejowi Szewczykowi oraz Urszuli Krupie, zaangażowało się wielu sponsorów, między innymi wójt
gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch oraz Stanisław Gliniak. Wśród zaproszonych gości nie brakowało przedstawicieli samorządu z całego województwa podkarpackiego, sponsorów, a także wybitnych sportowców.
Całe wydarzenie wzbogaciły występy różnych zaproszonych zespołów artystycznych, między innymi
grupa ballwizards z Rzeszowa, grupa taneczna ze
40
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Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, Szkolny
Zespół Muzyczny CORT. Galę otworzył wspaniały

Z KWIATAMI DLA KOBIET

7 marca w Zajeździe „Borowik” w Gniewczynie Trynieckiej z inicjatywy Wójta Gminy Tryńcza
i Trynieckiego Centrum Kultury zorganizowano obchody Gminnego Dnia Kobiet.

Na spotkanie zaproszone zostały Panie działające
na rzecz lokalnej społeczności. Wśród gości nie zabrakło również wójta gminy Ryszarda Jędrucha, przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Wielgosa oraz radnych wraz z małżonkami.
Dzień kobiet to święto, o którym nie powinien zapomnieć żaden mężczyzna. Kobiety wnoszą światu
dużo radości, piękna, delikatności. To kobiety są matkami, żonami, a przy tym odnoszą sukcesy na niwie
kulturalnej, politycznej i społecznej. Wszystkim przybyłym Paniom życzenia złożył wójt gminy wraz
z przewodniczącym Rady Gminy, podkreślając przy
tym, jak ważną rolę spełniają kobiety.
Program artystyczny zaprezentowała Grupa Teatralna „Debiutanci” z Jagiełły. Na scenie

nie zabrakło również panów Stanisława Turka, Edwarda Myłka oraz Jakuba Dudy, którzy zaśpiewali dla kobiet znane wszystkim utwory. Gościom zaprezentowały się również wokalistki Martyna Niemirowska, Magdalena Siry oraz Ewa Wojtyna. Na zakończenie odbyło
się dla wszystkich kobiet losowanie atrakcyjnych nagród.
W marcu obchodzimy również Dzień Sołtysa.
Z racji tego wydarzenia, na ręce sołtysów złożono podziękowania za pracę na rzecz swoich miejscowości .
Bez wątpienia pomysł wspólnego świętowania
Dnia Kobiet przypadł do gustu wszystkim przybyłym
paniom, które spędziły miło czas. W przyszłym roku
podejmiemy starania o zorganizowanie takiego samego

www.tryncza.eu
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Z ŻYCIA OSP

STRAŻACKIE ZEBRANIA

 Styczeń i luty to czas walnych
zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tryńcza.
Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP, a w spotkaniach brali udział przedstawiciele
Zarządu
Oddziału
Gminnego
Związku OSP RP w Tryńczy: prezes Zarządu Gminnego, który pełni
również funkcję wójta gminy
dh Ryszard Jędruch, wiceprezes
Zarządu Gminnego dh Tadeusz
Nowak, komendant gminny dh Leszek Flak, przewodniczący Rady
Gminy dh Stanisław Wielgos, komendanci Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku
st. bryg. Janusz Flak i kpt. Marcin
Lachnik, jak również radni i sołtysi
z poszczególnych sołectw.
Podczas każdego spotkania,
Zarząd OSP podsumował działalność jednostki w 2017 roku, w tym
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności operacyjnej
(udział w działaniach ratowni-

czych, szkoleniach, ćwiczeniach ratowniczych). Następnie
każda
z jednostek przedstawiła plan
działalności na 2018 rok, planowane
remonty,
zakup
sprzętu
i umundurowania. Każdy
z Zarządów jednostek OSP
otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Należy zaznaczyć, że zebrania
strażackie były okazją do przedyskutowania wielu istotnych problemów, z jakimi borykają się jednostki
strażackie,
a także wyróżnienia i wręczenia
odznaczeń dla strażaków.
Zebrania kończyły się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem
oraz dyskusją, w której udział brali
druhowie i zaproszeni goście.
Zebrania odbywały się w okresie
od 19 stycznia do 17 lutego 2018 r.
 22 lutego br. w sali Wiejskiego
Domu Kultury w Tryńczy odbyło
się pierwsze, po zebraniach spra-

wozdawczych, posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji
Rewizyjnej ZOSP RP w Tryńczy.
Prezes Zarządu przedstawił
wydatki gminy poniesione na jednostki OSP w roku ubiegłym, omówił sprawy finansowe, a także
przedstawił plan pracy i harmonogram uroczystości na 2018 rok.
Komendant gminny przedstawił
sprawy bezpieczeństwa oraz informacje nt. szkoleń strażaków i bieżących spraw w zakresie ochrony
p.poż..
W trakcie zebrania prezes ZOG
ZOSP w imieniu swoim i całego
Zarządu
Gminnego
wręczył
komendantowi Państwowej Straży
Pożarnej w Przeworsku st. bryg.

WSPÓLNE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY WOT I STRAŻAKÓW
Pierwszy dzień szkolenia obej- nej wchodzące w skład 34 Bataliomował działanie żołnierzy ze nu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu
strażakami w sytuacji kryzyso- to w większości mieszkańcy powiawej, takiej jak klęska żywioło- tu przeworskiego, zarówno mężwa oraz w zakresie szkolenia czyźni, jak i kobiety.
strzeleckiego, taktyki, terenoBudowa Wojsk Obrony Terytoznawstwa oraz musztry.
rialnej jako piątego rodzaju sił
W dniu następnym żołnierze zbrojnych rozpoczęła się z początW dniach 10 i 11 marca br. żoł- na terenie leśnym Nadleśnictwa kiem 2017 roku. W pierwszym etanierze kompani przeworskiej wcho- Sieniawa ćwiczyli i przygotowywa- pie sformowane zostało Dowódzdzące w skład 34 Batalionu Lekkiej li się do wykonywania swoich spe- two Wojsk Obrony Terytorialnej
Piechoty w Jarosławiu i żołnierze cjalności wojskowych jako ratowni- oraz trzy brygady na terenie Podlakompani logistycznej z Rzeszowa - cy medyczni, saperzy, radiotelefo- sia, Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3 Podkarpackiej Brygady Obrony niści czy strzelcy wyborowi.
W tych jednostkach przeszkolonych
Terytorialnej w Rzeszowie oraz
Zgodnie z mottem WOT zostało już około 6,5 tys. żołnierzy
strażacy z terenu gminy wzięli „Zawsze gotowi, zawsze blisko” terytorialnej służby wojskowej.
udział w dwudniowym szkoleniu.
żołnierze Wojsk Obrony TerytorialW podkarpackiej brygadzie słu42
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WYPOSAŻENIE DLA JEDNOSTEK OSP
Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla jednostek OSP.
W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wójt Ryszard
Jędruch wraz ze skarbnikiem Jolantą Flak podpisali umowę
na przyznaną dotację w kwocie 47 tys. zł.
Dotacja finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, o które gmina wnioskowała w lutym br.
W ramach dofinansowania zakupione zostaną torby
medyczne i defibrylatory. Zakupione wyposażenie przekazane
zostanie strażakom działającym w szeregach jednostek OSP.
Łukasz Rzeczyca

NOWY SAMOCHÓD DLA JEDNOSTKI OSP GORZYCE
Samochód pożarniczy marki Renault Master z zabudową kontenerową oraz podwójną sześcioosobową kabiną, został przygotowany przez firmę BIBMOT z Mielca,
która wykonała jego zabudowę dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gorzycach.
Na wyposażeniu pojazdu jest m.in. zbiornik na 1 000
litrów wody, zbiornik na 100 litrów środka pianotwórczego, agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia, klimatyzacja, wyciągarka, oraz maszt oświetleniowy wyposażony w dwie najaśnice.
Gmina Tryńcza dokonując zakupu pojazdu pozyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jak również
z Nadleśnictwa Sieniawa. Pojazd został zakupiony w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego
i kosztował 195 tys. zł.

KLUB
Na terenie naszej gminy działa Klub Honorowych Dawców Krwi
20 marca 2018 roku w budynku Ochotniczej Straży i najważniejsza z nich to – akcja krwiodawstwa.
Pożarnej w Tryńczy odbyło się spotkanie członków
Od wielu lat regularnie oddaję krew. Jest to dla
Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwo- mnie ogromna satysfakcją, ponieważ mogę przyczynić
nego Krzyża „Florian” przy OSP w Tryńczy z Toma- się do uratowania czyjegoś życia – mówi Grzegorz
szem Hucem Prezesem Regionalnego Zarządu Polskie- Demczyna – prezes Gminnego Klubu Honorowych
go Czerwonego Krzyża w Przeworsku. Tematyką spo- Dawców Krwi.
tkania było sprawozdanie ubiegłoroczne, struktura orObecnie Klub liczy ponad 50 członków. Do szereganizacyjna, przedstawienie wydatków, dostępne środ- gów Klubu może wstąpić każda osoba, nie jest to jedki, jakimi dysponuje Klub oraz planowane na 2018 nak warunkiem oddawania krwi.
akcje, m.in. Dystrybucja jabłek, wyprawki dla uczniów
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraZASADY DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK
Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK są podsta- dowisku, liczący powyżej 100 członków, za zgodą
wowymi jednostkami organizacyjnymi PCK. Jako jed- właściwego zarządu PCK, może wprowadzić
nostki podstawowe mogą być organizowane w każdym wewnętrzną strukturę organizacyjną klubu.
środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.).
2. Kluby HDK PCK wchodzą w skład struktury rejonoLiczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorga- wej PCK.
nizowania klubu HDK PCK nie może być mniejsza niż 3. Kluby HDK PCK mogą utrzymywać kontakty
10 członków PCK.
z honorowymi krwiodawcami za granicą,
1. Klub HDK PCK w dużym zakładzie pracy lub śro- na zasadach określonych przez ZG PCK.
www.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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SAMORZĄDOWIEC ROKU
9 lutego br. odbyła się XVI Gala Piłkarska „Podkarpacka Nike” organizowana przez PZPN. Podczas gali, w ramach corocznego plebiscytu, sportowcy,
kluby i inne osoby wyróżniające się w działaniach sportowych otrzymali
wyróżnienia.
W tym roku Kapituła plebiscytu przyznała wyróżnienie Wójtowi Ryszardowi Jędruchowi w kategorii Samorządowiec Roku za szczególny wkład
w rozwój i promowanie sportu. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom
tegorocznej gali.

GMINA TRYŃCZA SPORTEM STOI

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju Gminy Tryńcza jest rozwój infrastruktury i działalności sportowej. W celu stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju sprawności fizycznej zarówno
dzieci, młodzieży, jak i osób starszych od lat znaczne środki przeznacza się na budowę i modernizacją
Na terenie gminy znajdują 4 stadiony sportowe,
3 hale sportowe oraz trzy kompleksy sportowe „Orlik
2012”, na których realizowane są zajęcia dla dzieci
i dorosłych przez animatorów. Do dyspozycji mieszkańców jest także pięć boisk wielofunkcyjnych do gry
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz boiska do piłki plażowej. W sezonie zimowym
bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się sezonowe
lodowisko „Biały Orlik”, które mieści się przy Szkole
Podstawowej w Tryńczy. Od 2015 r. gmina Tryńcza
dysponuje nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym,
stanowiącym świetne zaplecze treningowe dla grup
sportowców przyjeżdżających na obozy sportowe,
a także dla naszych uczniów.
Nowocześnie rozbudowana infrastruktura sportowa przekłada się na duże zainteresowanie różnymi
dziedzinami sportu. W gminie prężnie działają cztery
Ludowe Kluby Sportowe oraz drużyna piłki halowej,
która utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie
w rozgrywkach ligowych.
Gmina Tryńcza jest organizatorem i gospodarzem
wielu turniejów sportowych. Jednym z najbardziej znanych tego typu wydarzeń są rozgrywki Ligi Halowej,
które każdego roku przyciągają szerokie grono zawodników, jak również kibiców. Organizowane są także
zawody w piłkę siatkową i plażową, turnieje tenisa
i w innych dyscyplinach sportowych.
Bardzo duży nacisk kładzie się również na obudzenie pasji do sportu wśród najmłodszych mieszkańców.
W ramach tego w szkołach uczniowie mają możliwość
udziału w turniejach i zawodach sportowych. Swoje
pasje do sportu i rywalizacji mogą rozwijać podczas
zajęć sportowych organizowanych na orlikach lub
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wstępując w szeregi drużyn trampkarzy lub juniorów
należących do lokalnych klubów sportowych.
Realizowane są także programy z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, tj. „Program Klub”, w ramach którego w trzech klubach sportowych prowadzone były
zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do 18 roku
życia, a dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyły
w projekcie „Umiem pływać” biorąc udział w zajęciach
na basenie prowadzonych przez instruktora.
Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu również znajdą coś dla siebie. Jedną z najpopularniejszych atrakcji dostępnych w gminie
jest funkcjonujący w sezonie letnim spływ kajakowy
rzeką Wisłok. Ośmiokilometrowa trasa rozpoczyna się
w Gniewczynie Łańcuckiej, a kończy w Tryńczy.
Wzdłuż spływu znajduje się trasa pieszo-rowerowa aż
do ujścia Wisłoka do Sanu, gdzie łączące się rzeki
można zobaczyć z nowo wybudowanej w ubiegłym
roku wiaty widokowej.
W gminie jest także ponad 20 km certyfikowanych
tras nordic walking, na których miłośnicy pieszych wędrówek mogą pospacerować samotnie lub w zorganizowanych grupach. Na trasach organizowane są również
rajdy rowerowe.
Na przestrzeni ostatnich czterech kadencji Rada

SPORT

FINAŁ LIGI HALOWEJ

18 lutego br. w hali widowiskowo – sportowej w Tryńczy zakończył się kolejny już sezon rozgrywek Ligi Halowej. Czternaście
drużyn rywalizowało systemem pucharowym o miano najlepszej. Rozegrano 55 spotkań, które przebiegły na bardzo wysokim poziomie.
W klasyfikacji końcowej najlepszą
drużyną turnieju
okazał
się
„Huragan” Gniewczyna Seniorzy,
która pokonała drużynę „Dom Stal” Gorzyce (4:1). Mecz finałowy
dostarczył licznie zgromadzonej
publiczności wielu emocji. Podczas
ceremonii zakończenia turnieju Ry-

szard Jędruch, wójt gminy, skarbnik
gminy Jolanta Flak, Elżbieta Kubrak, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Tryńczy nagrodzili drużyny pucharami, dyplomami oraz nagrodami w postaci sprzętu sportowego.
Ponadto przyznano indywidualne
wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem został Bartosz Drzystek z drużyny „Huragan” Gniewczyna Seniorzy, zaś korona króla strzelców
przypadła Bartoszowi Ruparowi –
zawodnikowi LKS „Zorza” Jagiełła.
Finały tegorocznej Ligi Halowej
uświetniły występy Mażeretek
„Finezja” z Tryńczy pod kierownic-

twem Katarzyny Duży oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy pod batutą Edwarda Myłka. W
trakcie meczów rozlosowane zostały nagrody dla publiczności.
W tegorocznych rozgrywkach
Ligi Halowej uczestniczyły drużyny: KS Przedmieście, Mix Team,
Zorza Jagiełła, San Gorzyce Juniorzy, Red Bull Team, Oldboje Gniewczyna, Wisłoczanka Juniorzy, Huragan Juniorzy, Wariaty, Huragan
Seniorzy, Szczęśliwe Zioło, San
Gorzyce Seniorzy, Kaczor Team II,
Dom – Stal Gorzyce.
Miejsca na podium zajęły

G Ó R A L U - 1 2 N A P I Ą T Y M M I E J S C U M I S T R Z O S T W P O D K A R PA C I A
Najmłodszy zespół Górala
Tryńcza Futsal-Team U-12 oparty
na samych zawodnikach z gminy
Tryńcza uczestniczył w Mistrzostwach Podkarpacia do lat 12
w futsalu.
Dla większości naszych graczy
był to pierwszy turniej futsalowy
w
życiu.
Młodzi
Górale
(najmłodszy zespół turnieju) bardzo
dzielnie walczyli i ostatecznie uplasowali się na 5. pozycji.
Podczas turnieju na parkiecie
pojawiła się cała 12-stka powołana
na Mistrzostwa - najważniejsze, że
chłopcy
złapali
futsalowego
"bakcyla" i miejmy nadzieję jest to
ich początek przygody z tą dyscypliną sportu.
Podziękowania należą się również rodzicom, którzy licznie stawili się w Adamówce i trzymali kciuki za swoje pociechy.
Warto dodać, że współorganiza-

torem oraz koordynatorem Mistrzostw był prezes Robert Kurosz,
który jest członkiem komisji futsalu
Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej i odpowiada w nim za futsal młodzieżowy.
GÓRALE wystąpili w składzie:

Szymon Śliwa, Rafał Janas
(bramkarze) - Wiktor Cebulak
(kapitan), Karol Olejarka, Kacper
Capłap, Wiktor Duży, Oskar Cebulak, Hubert Czyrny, Karol Lorenowicz, Bartosz Sroka, Konrad Pieczonka, Kacper Mazur, trener: Rowww.tryncza.eu
www.tryncza.eu
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PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ
Zima dobiegła końca, a wraz z nią zakończył się
czas odpoczynku dla zawodników drużyn z terenu naszej gminy. Rozpoczęcie wiosny jest okresem planowania treningów i przygotowywania drużyn do rozgrywek
rundy wiosennej. Ważnym aspektem, od którego zależą
poczynania drużyny w sezonie są sparingi, których nie
brakuje na stadionach Ludowych Klubów Sportowych
działających na terenie naszej gminy. To właśnie od
dobrego ułożenia planu gier towarzyskich, jak i całego
okresu przygotowawczego zależą zdobywane osiągnięcia Pod koniec marca zmagania rozpoczną w klasie
Okręgowej - LKS „Huragan" Gniewczyna, w klasie
A - LKS „San" Gorzyce i „Zorza" Jagiełła, a w klasie
B - LKS „Wisłoczanka" Tryńcza.
Wszystkim drużynom życzymy udanego sezonu bez
kontuzji, dobrych wyników i awansów, a licznie zgroTabela wyników po zakończonej rundzie
jesiennej sezonu 2017/2018
Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: Jarosław
M. Pkt Z.

R.

P.

1. Orzeł Przeworsk

Nazwa

15

33

9

6

0

2. MKS Kańczuga

15

29

8

5

2

3. Start Pruchnik

15

28

8

4

3

4. Sanoczanka Święte

15

27

7

6

2

5. Pogoń-Sokół Lubaczów

16

25

7

4

5

6. San Hurko/Hureczko

15

24

6

6

3

7. LKS Skołoszów

15

23

6

5

4

8. MKS Radymno

15

20

5

5

5

9. Płomień Morawsko

15

19

5

4

6

10. Motor Grochowce

15

18

4

6

5

11. Zorza Zarzecze

15

17

3

8

4

12. Huragan Gniewczyna

15

17

5

2

8

13. Santos Piwoda

15

17

5

2

8

14. Biało-Czerwoni Kaszyce

15

16

5

1

9

15. Roztocze Narol

16

9

2

3

11

16. KS Kisielów-Pełnatycze

15

7

2

1

12

Klasa A 2017/2018, grupa: Przeworsk
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Błękitni Grzęska

13

32

10

2

1

Alabaster Łopuszka
2.
Wielka

13

32

10

2

1

1.

3.

PKS UNUM Babice

4. San Gorzyce
5.

Promyk Urzejowice

Cresovia
6.
Krzeczowice

13

29

9

2

2

13

29

9

2

2

13

23

7

2

4

13

22

7

1

5

13

19

6

1

6

7.

Wisłok Świętoniowa

8.

Start Mirocin

13

17

5

2

6

9. Zorza Jagiełła

13

15

4

3

6

10. Błyskawica Rozbórz

13

14

4

2

7

Gorliczanka
11.
Gorliczyna

13

10

2

4

7

13

8

2

2

9

13. Sokół Studzian

13

5

1

2

10

14. Sobol Niżatyce

13

4

1

1

11

12.

WKS Majdan
Sieniawski

46
ECHASANEM
ZNAD SANU
I WISŁOKA 2016
2017
64 MIĘDZY
A WISŁOKIEM

Klasa B 2017/2018, grupa: Przeworsk
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

1.

Błyskawica Rożniatów

11

33

11

0

0

2.

Gacovia Gać

11

28

9

1

1

3.

Piast Nowosielce

11

24

8

0

3

4.

Wisełka Siennów

11

23

7

2

2

5.

Żuraw Żurawiczki

11

20

6

2

3

6.

Błękitni Maćkówka

11

16

5

1

5

7.

Wisłoczanka Tryńcza

11

15

5

0

6

8.

Huragan Rozbórz Długi

11

12

4

0

7

KS Manasterz
(k. Przeworska)

11

8

2

2

7

10. Lechia Pantalowice

11

7

2

1

8

11. Sokół Sietesz

11

4

0

4

7

12. Wojak Kramarzówka

11

1

0

1

10

9.

Joanna Kot

SEZON PIŁKARSKI 2017/2018
Informacja o aktualnym składzie kadry zarządzającej i trenerskiej oraz liczbie prowadzonych

LKS „San” Gorzyce

LKS „Zorza” Jagiełła

Zarząd:

Zarząd:

Prezes

-

Adam Misiło

Prezes

Wice prezes

-

Wojciech Myłek

Wiceprezes

-

Sebastian Rupar

Skarbnik

-

Paweł Janusz

Skarbnik

-

Dariusz Ficek

Sekretarz

-

Michał Turek

Członkowie

-

-

Sławomir Turek

Daniel Misiło, Grzegorz Sowa,

LKS „Wisłoczanka” Tryńcza

LKS „Huragan” Gniewczyna

Zarząd:

Zarząd:

Prezes

-

Daniel Czupik
Mateusz Jakubiec

Prezes

-

Przemysław Górski

Wiceprezes

-

Krzysztof Kogut

Wiceprezes

-

Henryk Słysz

Wiceprezes

-

II Wiceprezes -

Krzysztof Kubrak

Skarbnik

-

Łukasz Rzeczyca

Sekretarz

-

Łukasz Jagieła

Sekretarz

-

Kamil Sosnowy

Skarbnik

-

Krzysztof Piróg

członkowie

-

Tomasz Wojtas, Jan Hader,

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 22 400 zł od lutego we wszystkich szkołach odbywają się zajęcia w
ramach programu Szkolny Klub Sportowy 2018.
Utworzonych zostało łącznie 8 grup – po dwie grupy w
SP w Gniewczynie Łańcuckiej, SP w Tryńczy i SP w
Gorzycach oraz po jednej w PSP w Ubieszynie i
ZSPiPS w Jagielle, z których każda realizuje dodatkowe zajęcia dwa razy w tygodniu. Głównym celem rea-

lizacji programu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby ogólnodostępnych bezpłatnych zajęć. Efekty wypracowane w ramach zajęć
uczniowie będą weryfikować na tle swoich rówieśniwww.tryncza.eu
57 65
www.tryncza.eu

Występ uczniów Szkoły Podstawowej
w Ubieszynie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Lodowisko w Tryńczy

1/2018

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

Występ Grupy Teatralnej Debiutanci z Jagiełły

Występ uczniów Szkoły Podstawowej z Gorzyc

Zespół redakcyjny: Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych

Nakład 1500 egz.

Egzemplarz bezpłatny

