PODZIĘKOWANIE

WIECZÓR WIGILIJNY
Z wielką radością czekają dzieci
kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci
Choinka ubrana, wieczerza gotowa, świeczka na stole stoi
zapalona.
Na białym talerzu położony opłatek.
„Zaświećcie choinkę” – mówi dzieciom mama.
Pod choinką sianko i drobne prezenty i małe Dzieciątko
„Tatusiu? Skąd mamy to małe pacholątko?”
Rodzice tłumaczą im w wielkiej pokorze:
W szopce betlejemskiej na sianku narodziło się Dziecię Boże.
Teraz uklęknijmy, módlmy się gorąco
niech nam błogosławi to Boże Dzieciątko.
Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia,
odmawiamy modlitwę przed jedzeniem:
„Boże, dzięki Ci składamy za to co spożywać mamy”
Po wieczerzy śpiew kolęd: „Wśród nocnej ciszy”,
„Do szopy hej pasterze”, „W mroźną noc grudniową
cisza wszystko śpi” a tu kolędnicy pukają do drzwi.
To chłopcy z orkiestry: z Tryńczy, z Ubieszyna
Naprawdę prawdziwa radość się zaczyna!
Narodził się Jezus! Czy wy o tym wiecie

Wójt Gminy Tryńcza serdecznie dziękuje
za ogromną pomoc w realizacji zadań wspólnoty
samorządowej a szczególnie Lucjanowi Kuźniarowi
członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego
i całemu Zarządowi Województwa, Małgorzacie
Chomycz – Śmigielskiej, wojewodzie Podkarpackiemu,
Teresie Kubas – Hul, przewodniczącej Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego,
Romanowi
Ostafijczukowi zastępcy dyrektora Departamentu Strategii
i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego,
Józefie Wójcik - Mądry kierownikowi oddziału ds.
Inwestycji i Remontu Departamentu Edukacji Nauki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Wiesławowi Pajdzie,
zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tomaszowi
Wojnarowi wiceprezesowi Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju
Regionalnego,
Andrzejowi
Wróblowi
z Rzeszowskiej ARR, Adamowi Zabłockiemu,
dyrektorowi PUP w Przeworsku, Tomaszowi Buremu,
dyrektorowi OT ARiMR w Przeworsku, Ryszardowi Kuli,
komendantowi
Komendy
Powiatowej
Policji
w Przeworsku, Zbigniewowi Baryle dyrektorowi BS
w Jarosławiu. Zbigniewowi Kobie z TUW w Jarosławiu,
Januszowi Flakowi komendantowi PSP w Przeworsku,
Janowi Śliwie nadleśniczemu Nadleśnictwa Sieniawa,
Wiesławowi Wańczykomi
leśniczemu Leśnictwa
Białobrzeżki, Wacławowi Pieczkowi komendantowi
Komisariatu Policji w Sieniawie, Grzegorzowi Lisowi
kierownikowi Posterunku Policji w Tryńczy, Ryszardowi
Trelce dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej,
przedsiębiorcom:
Witoldowi
Wańczykowi prezesowi Firmy INTEGRAL w Rzeszowie,
Zarządowi Fabryki Wagonów, Stanisławowi i Elzbiecie
Wojtasom z firmy
Sanitex, Andrzejowi Pelcowi
wiceprezesowi z „KRUSZ-MAT”, Marii i Zdzisławowi
Niżnikom, Stanisławowi Wielgosowi prezesowi LGD
„Kraina Sanu”, organizacjom pozarządowym z terenu
gminy: KGW, OSP i komendantowi gminnemu
Tadeuszowi Jakubcowi, LKS, Radzie Gminy i sołtysom
oraz sponsorom i wszystkim osobom przychylnym
wszelkim działaniom podejmowanym w gminie Tryńcza.

że to jest największa radość na tym świecie?!
Fragment wiersza Stefani Groch
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SZANOWNI PAŃSTWO !
Za nami rok 2012, półmetek mojej działalności
w tej kadencji i dziesiąty rok wykonywania obowiązków
powierzonych mi przez Państwo. Czas zatem
na podsumowania, analizy i wyciąganie wniosków
na
przyszłość.
Dzięki
przychylności
Radnych,
wsłuchiwaniu się w głos mieszkańców gminy, staramy się
wykorzystać każdą daną nam szansę, by wykonać kolejne
stawiane sobie zadania, które będą służyć całej
społeczności.
Prowadząc politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich
miejscowości w gminie, zmierzamy w kierunku dalszej
poprawy stanu infrastruktury, gospodarki, życia
gospodarczego, społecznego i kulturalnego. W tym celu
czyniliśmy wiele starań, by z wszystkich możliwych źródeł
pozyskiwać
środki
zewnętrzne
na
realizację
poszczególnych zadań. Bez wsparcia
zewnętrznych
funduszy wykonanie wielu inwestycji oddaliłoby się
w czasie.
W ciągu ostatnich dwóch lat wyremontowaliśmy
wiele dróg na terenie gminy. Na ten cel pozyskaliśmy
środki. Nadrzędnym celem stało się dla nas zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom, stąd przy ruchliwych
i niebezpiecznych drogach powstały nowe odcinki
chodników, by poruszanie się mieszkańców odbywało się
bez wchodzenia na pas drogowy.
Wybudowany został chodnik w Gorzycach wzdłuż drogi
krajowej przez wieś w kierunku stacji paliw i w kolejnym
etapie, od mostu w kierunku kościoła. Chodnik połączył
również Białobrzeżki z Gniewczyną Tryniecką, a kolejny
rondo i stację paliw w Wólce Małkowej.
Obecnie w Jagielle wzdłuż drogi powiatowej ułożony
został chodnik (od istniejącego przy szkole w kierunku
stadionu), powstał również chodnik od Ubieszyna do
ronda o wartości ponad 500 tys. zł. Budowany jest
również chodnik w Gniewczynie Łańcuckiej wzdłuż drogi
powiatowej w kierunku Świętoniowej. Wraz z chodnikami
rozbudowane zostało oświetlenie uliczne w Tryńczy,
Gniewczynie Trynieckiej, Głogowcu i Ubieszynie.
Z roku na rok wydłuża się sieć wodno- kanalizacyjna,
głównie dlatego, że w poszczególnych miejscowościach
przybywa nowych osiedli mieszkaniowych. Staramy się
sprostać
wymaganiom mieszkańców
i
zgodnie
z zapotrzebowaniem dozbrajać kolejne tereny.
Na ten cel pozyskujemy fundusze zewnętrzne, składając
wnioski. Przykładem niech będzie budowa sieci
kanalizacyjnej w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej„Zawisłocze” . Całkowity koszt inwestycji to 4,5 mln zł,
dofinansowanie stanowi 2,2 mln zł.
W ostatnim czasie złożono również wniosek na
„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej
w Gminie Tryńcza”. Całkowita wartość zadania to 1,9
mln zł. Jeśli się uda, to gmina otrzyma 85%
dofinansowania. Kolejny projekt to np. „Budowa
społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”
o wartości 2,4 mln zł. Pomyślnie rozpatrzony wniosek
przyniósłby ok. 2 mln zł dofinansowania z zewnątrz.
Inwestujemy również w infrastrukturę komunalną.
W Tryńczy wyremontowano nie tylko dach na TCK, ale
zmodernizowano plac wokół budynku Urzędu Gminy.

Dzięki dodatkowym środkom wyremontowano WDK
w kolejnych miejscowościach i doposażono je w stoły,
krzesła i nowy sprzęt kuchenny. Z roku na rok poprawiane
są i modernizowane stadiony, czego przykładem jest
stadion LKS „Huragan” Gniewczyna i „San” Gorzyce
oraz boisko w Jagielle. Pozyskaliśmy nowy obiekt
w postaci sztucznego lodowiska „Biały Orlik”.
W Gniewczynie Łańcuckiej oddaliśmy do dyspozycji
mieszkańców wielofunkcyjne boisko „Orlik 2012”.
Wzbogaca się baza dydaktyczno - wychowawcza szkół.
Przykładem może być „Cyfrowa szkoła” w Gniewczynie
Łańcuckiej czy wreszcie długo oczekiwana hala
w Gorzycach za 4 mln zł. . W ostatnim czasie znacznie
poprawia się estetyka gminy, którą zawdzięczamy pracy
sołtysów, KGW i osób zatrudnionych za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy.
W ten sposób Gminny Ośrodek Społeczny stara się
uaktywnić
osoby
bezrobotne.
Oprócz
zadań
infrastrukturalnych, z pomocą TCK i Gminnej Biblioteki
Publicznej, staramy się ożywiać życie kulturalne. Dużym
powodzeniem cieszą się nasze gminne imprezy, choćby
Dni Gminy Tryńcza, czy organizacja uroczystości
patriotycznych np. Narodowego Święta Niepodległości.
Organizację wielu zawdzięczamy również współpracy
z sołtysami i KGW, za co jesteśmy wdzięczni. Wiele zadań
udało się nam zrealizować, ale w perspektywie są kolejne.
Mam nadzieję, że zbliżający się rok pozwoli na dalszy
rozwój naszej gminy i realizację kolejnych celów.
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Ryszard Jędruch
Wójt Gminy Tryńcza
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KREATOR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Gratulacje od Naczelnego Nowin

11 grudnia wójt Ryszard Jędruch w sali
kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
podczas gali „Złota Setka Gmin Podkarpacia”
zorganizowanej przez redakcję gazety Nowiny przy
współudziale Wyższej Szkoły Zarządzania
odebrał
nagrodę w kategorii „Kreator kapitału społecznego”.
Mimo dużej konkurencji nasza gmina wygrała

i w rankingu uplasowała się na I miejscu.
- Taki tytuł zobowiązuje do dalszej, wytężonej pracy na
rzecz lokalnej społeczności- przyznaje wójt.
Warto dodać, że w ogólnym rankingu gmin miejskich
i wiejskich za 2011 r. zajmujemy 23 miejsce.
Dominika Kozak

OBSŁUGUJĄ NAS NAJLEPSI
Cieszymy się z faktu, że obsługę bankową
naszego budżetu sprawuje najlepszy z 365 banków
w kraju. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w tym roku po
raz kolejny zajął I miejsce i otrzymał tytuł Super Lidera
Zrzeszenia BPS. Laureatów wyłoniono na podstawie
analizy osiągniętych wyników finansowych za 2011r.
Warto podkreślić, że bank bierze udział w każdej edycji
konkursu organizowanego od 2006 r. i również w latach
2007, 2009, 2010 uzyskał tytuł Lidera. Wójt gminy
i skarbnik składają serdeczne gratulacje za osiągane
sukcesy.
Z tej okazji życzymy
Panu Prezesowi
Zbigniewowi Baryle oraz wszystkim pracownikom banku,
dalszego właściwego wykorzystywania perspektyw
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rozwoju placówki , zadowolonych klientów, a także
osobistej satysfakcji z pracy zawodowej. Niech Bank
Spółdzielczy w Jarosławiu utrzyma pozycję
lidera
w Polsce.
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RADA GMINY NA PÓŁMETKU KADENCJI
Rada Gminy w okresie dwuletniego okresu swojej
działalności w tej kadencji zgodnie z jej ustawowymi
uprawnieniami zajmowała się wieloma istotnymi dla
gminy i społeczeństwa sprawami.

- funkcjonowaniem oświaty, w tym wynikami nauczania
i dożywianiem dzieci w szkołach,
-

działalnością TCK, GBP, KGW, LKS i OSP,

Do jednych z najważniejszych zaliczyć należy
wydzielenie na 2013 r. funduszy soleckich dla
poszczególnych sołectw na realizację przez nie
najpilniejszych potrzeb służących poprawie warunków
życia jej mieszkańców.

-

opieką zdrowotną i socjalną społeczeństwa,

-

działalnością profilaktyczną
przemocy w rodzinie.

i

przeciwdziałaniem

Ogółem komisje odbyły 47 posiedzeń i 9 kontroli.
Średnia frekwencja radnych wynosiła 78 %.
Protokoły z posiedzeń komisji i sesji wraz
z podjętymi uchwałami, interpelacjami wnioskami,
ustaleniami i opiniami zamieszczane są na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Edward Wiecheć

DLA DOBRA WSPÓLNEGO
W br. współpraca gminy z organizacjami
pozarządowymi dotyczyła realizacji zadań w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Rada Gminy podczas obrad

Bardzo
ważnym
zadaniem
dotyczącym
bezpośrednio wszystkich mieszkańców gminy i będącym
przedmiotem działania Rady i jej resortowej komisji jest
gospodarka odpadami w gminie oraz usuwanie azbestu.
Przyjęte zostały w tym zakresie stosowne uchwały
i programy działania.
Do podstawowych zadań Rady Gminy należy
uchwalanie podatków i opłat oraz budżetu gminy.
Także każdego roku, Rada dokonuje oceny realizacji
zadań społeczno-gospodarczych gminy i na tej podstawie
udziela wójtowi gminy absolutorium.

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
i tradycji, realizowały Koła Gospodyń Wiejskich z:
Tryńczy,
Gniewczyny
Trynieckiej,
Gniewczyny
Łańcuckiej, Jagiełły, Ubieszyna, Wólki Ogryzkowej,
Gorzyc, Wólki Małkowej i Głogowca, wyłonione
w drodze otwartego konkursu ofert. Efektem tej
współpracy był udział kół gospodyń wiejskich
w dożynkach gminnych, Przeglądzie Piosenki Biesiadnej,
Pucharze Wójta Gminy Tryńcza.

Rada Gminy podejmowała również uchwały dot.
realizacji budżetu gminy, zaciągania kredytu, udzielania
pomocy finansowej województwu i powiatowi na
realizację zadań drogowych w gminie oraz innym
podmiotom na realizację ich statutowej działalności,
sprzedaży i nabywania działek, funkcjonowania oświaty,
kultury i sportu ,opieki społecznej, ładu, bezpieczeństwa,
zdrowia i porządku publicznego.
W omawianym okresie odbyło się 25 sesji, w tym
4 nadzwyczajne i 2 wyjazdowe. Średnia frekwencja
radnych na sesji wynosiła 87 % .
Aktywnie pracowały także stałe komisje Rady
Gminy. Analizowały one oraz opiniowały przedkładane
przez wójta gminy projekty uchwał na sesje.
Ponadto zajmowały się :
- infrastrukturą drogową i inwestycyjną gminy,
- gospodarką w wiejskich domach kultury,

Stoisko KGW w Tryńczy

Ponadto w poszczególnych miejscowościach koła
gospodyń wiejskich organizowały miejscowe imprezy
takie jak: „Dzień Seniora”, „Dzień Babci i Dziadka”,
Święto Pieczonego Ziemniaka w Gniewczynie
Łańcuckiej, Piknik Rodzinny, „Jesień Muzyką
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Malowana” w Ubieszynie, „Pożegnanie Lata” w Wólce
Ogryzkowej, „Biesiada Wakacyjna” w
Głogowcu
„Radosna Jesień Życia” w Tryńczy, Piknik Jesienny
w Gorzycach.

”WISŁOCZANKA”, Gorzycach „SAN” i Jagielle
„ZORZA”. Środki zostały przeznaczone na rozgrywki
sportowe dzieci, młodzieży, zakup sprzętu oraz na
utrzymanie boisk sportowych.

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie
gminy realizowały poszczególne kluby sportowe
w: Gniewczynie Łańcuckiej „HURAGAN”, Tryńczy

Pomocą służyli sołtysi poszczególnych wsi, rady
sołeckie i radni z terenu naszej gminy, za co składamy
im serdeczne podziękowanie .
Krystyna Penkal

BUDŻET GMINY
Przewidywane wykonanie budżetu za 2012 r.
zamykać się będzie kwotą 26 mln zł po stronie
dochodów i 25,5 mln zł po stronie wydatków.

Znaczącą pozycję w budżecie, bo aż 3,0 mln zł
stanowią wydatki na budowę i remonty chodników,
zarówno przy drogach krajowych, wojewódzkich,
powiatowych, jak i gminnych oraz modernizację dróg
gminnych. Z roku na rok polepsza się estetyka
i funkcjonalność obiektów komunalnych na terenie
naszej gminy. W tym roku wydatkowano na ten cel 912
tys. zł. Największą inwestycją zrealizowaną w ostatnich
dwóch latach była budowa hali gimnastycznej przy szkole
w Gorzycach . Z tegorocznego budżetu wydatkowaliśmy
na ten cel 2,0 mln zł .
Wydatki ogółem na oświatę łącznie z wydatkami
inwestycyjnymi zamkną się kwotą 10,8 mln zł. Znacząca
w budżecie po stronie wydatków jest pomoc społeczna, na
którą wydatkuje się 4,3 mln zł .Większości są to wydatki
dotacyjne.

Obrady nad budżetem
Porównanie dochodów budżetu 2013 r. z 2012 r.
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Porównanie wydatków budżetu 2013 r. z 2012 r.

Teresa Wielgos

O PODATKACH
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne,
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy
wynikające z ustaw podatkowych.
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od
środków transportowych to podatki samorządowe, które
stanowią źródło dochodu gminy oraz umożliwiają
finansowanie jej działalności.

W naszej gminie największa liczba podatników to
płatnicy podatku rolnego. Liczba ich wynosi 4330.
Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba
posiadanych hektarów. I tak, w zależności od powierzchni
użytków rolnych podstawę opodatkowania stanowi dla
gruntów, liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na
podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych.
Natomiast dla pozostałych gruntów, liczba hektarów
fizycznych.
Podatek rolny dla gospodarstw za rok
podatkowy wylicza się od 1 ha
przeliczeniowego i jest to równowartość
pieniężna 2,5 q żyta, a dla pozostałych
gruntów podatek rolny wylicza się od 1 ha
fizycznego i jest to równowartość
pieniężna 5q żyta obliczona według
średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy. Średnia cena skupu ogłaszana
jest przez Prezesa GUS. Na 2013 rok cena
ta wynosi 75,86 zł za kwintal.

zł

Różnią się one od siebie podmiotem
opodatkowania. Poszczególne ustawy określają prawo
podatkowe i związane z tym obowiązki i procedury.

Wyliczając stawki podatku rolnego wg tej
ceny żyta, podatek wynosiłby 189,65 zł za
1 ha przeliczeniowy oraz 379,30 zł za 1 ha
fizyczny. W ramach swoich uprawnień
Rada Gminy Tryńcza na wniosek wójta
obniżyła cenę żyta na kwotę 55 zł za
kwintal. Dzięki tej obniżce w 2013 roku stawka podatku
rolnego w naszej gminie będzie wynosić za 1 ha
przeliczeniowy 137,50 zł, zaś za 1 ha fizyczny 275 zł.
Maria Grzebyk
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OPŁATY W PRZYSZŁYM ROKU
Rada Gminy na sesji w dniu 13.11.2012 r.
uchwaliła nowe stawki podatków na przyszły rok.
Wymagało to wcześniejszych, bardzo dokładnych analiz,
gdyż z jednej strony podatki stanowią dochody własne
gminy, a z drugiej obciążają podatników. Temat ten był
wyjątkowo trudny, gdyż ustalone stawki na 2013 r.
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego były
bardzo wysokie. Mimo, iż Gmina Tryńcza zdecydowała
się obniżyć te stawki, zmniejszając tym samym wpływy
dochodów
własnych,
w konsekwencji
otrzyma
mniejszą subwencję wyrównawczą. Ostatecznie i tak
stawki podatków w br. wzrosły.

tracąc tym samym wpływy z podatków w wysokości
212 095,00. Najwięcej, bo aż o 35% przy niektórych
środkach transportowych, o 30%, 25% i 20 % obniżono
górne stawki podatku od środków transportowych,
zmniejszając
wpływy do przyszłorocznego budżetu
o 111 634,00zł. Podejmując uchwałę
o ulgach
i zwolnieniach (np. z tytułu budynków mieszkalnych,
posiadania psa) w podatku od nieruchomości, tracimy
dochody w wysokości 263 361,00zł. Łącznie z tytułu
obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych
zwolnień w przyszłorocznym budżecie będziemy mieć
o 1 363 406,00zł mniej dochodów. Należy również dodać,

Po dogłębnych analizach wszystkich czynników, przy
każdym rodzaju podatku zastosowano obniżki. Tak więc,
podatek od nieruchomości obniżono średnio o 26,1%,
tracąc dochody na poziomie 805 841,00 zł. Do naliczania
podatku rolnego na 2013 r. Rada Gminy
obniżyła
o 27,5% % cenę za 1 q żyta, czyli do 55 zł ,

że obniżenia i zwolnienia z tytułu podatków powodują
także obniżenie subwencji dla gminy. Utracone przez
gminę dochody z tytułu obniżenia górnych stawek
podatków oraz zwolnień należy interpretować, jako
pieniądze, które zostają w kieszeniach podatników.
Teresa Wielgos

AKCYZA DLA ROLNIKÓW
Podobnie, jak w ubiegłych latach, tak i w 2013 r.
każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT i złożyć
wraz z wnioskiem do wójta właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu,
współposiadaniu lub dzierżawionych (na podstawie
umowy dzierżawy) w dwóch terminach:

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca
2013 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
w
kwietniu w
przypadku
złożenia
wniosku
w pierwszym terminie i w październiku w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku przez rolnika.

- od 1 lutego do 29 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 września 2012 r. do 31 stycznia
2013 r.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha
użytków rolnych w 2012 roku wynosiła 81,70 zł
( 86 litrów na 1 ha użytków rolnych x 0.95 zł / litr ) .
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W 2013 roku rolnik będzie mógł odzyskać
83,42 zł z 1 ha użytków rolnych. (86 litrów na 1 ha
użytków rolnych x 0.97 zł / litr ). O 2 grosze więcej, niż
w 2012 roku, będzie wynosić stawka zwrotu podatku na
1 litr oleju napędowego. Tak wynika z projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego.
Co roku w naszej gminie wzrasta liczba
składanych wniosków i rolnicy odzyskują coraz większe
kwoty podatku zawartego w cenie paliwa, ale
wykorzystanie środków jest wciąż zbyt niskie,
co obrazuje tabela.
Celem dopłat do paliwa rolniczego jest
zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego,
a co za tym idzie poprawa opłacalności produkcji.

Rok

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Liczba złożonych wniosków

270

387

410

Stawka zwrotu podatku
na 1 litr oleju napędowego

0,85 zł

0,85 zł

0,95 zł

rocznego limitu
przysługująca

398 tys.zł

398 tys.zł

444 tys.zł

Kwota dokonanego zwrotu
rolnikom

93 tys.zł

99 tys.zł

105 tys.zł

Środki nie wykorzystane
w ramach rocznego limitu

305 tys.zl

299 tys.zł

339 tys.zł

Kwota
zwrotu
gminie

Maria Grunt

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W GMINIE W OKRESIE 2011-2012
Miniony okres pozwolił nam na realizację wielu
inwestycji, które w mniejszym lub większym stopniu
wpłynęły na poprawę jakości i funkcjonalności szeroko
pojętej infrastruktury naszej gminy. Powstały nowe
obiekty, a stan istniejących na bieżąco jest
modernizowany. W dużym stopniu poprawiła się jakość
większości dróg gminnych. Do najważniejszych
inwestycji
zrealizowanych
w
poszczególnych
miejscowościach należą:
w

sołectwie Gniewczyna Łańcucka – budowa
w 2011 r. wielofunkcyjnego boiska sportowego „Orlik
2012” . Koszt budowy boiska to 1,5 mln zł. Wykonano
również sieć wodociągową wzdłuż drogi prowadzącej do
Fabryki Wagonów oraz w kierunku Zakręcia, gdzie
powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Natomiast do
zadań inwestycyjnych zrealizowanych w bieżącym roku
zaliczyć należy m.in. wyposażenie budynku Zespołu
Szkół
w
platformę
schodową
dla
osób
niepełnosprawnych, opracowanie koncepcji na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz
wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy
cmentarzu. Na etapie ustaleń przebiegu lokalizacji jest
linia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Fabryki Wagonów. Ze środków budżetu
gminy dofinansowano zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP. Ważnym zadaniem będącym
w trakcie realizacji jest budowany odcinek chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Świętoniowej.
Do chwili obecnej chodnik został położony na długości
417 mb. Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku. Wartość wykonanych robót wynosi 200
tys. zł finansowanych z budżetu Gminy Tryńcza. Należy
wspomnieć o przekazaniu materiałów budowlanych na
budowę kaplicy cmentarnej, kostki brukowej na budowę
chodnika na cmentarzu, także wyposażeniu w sprzęt
nagłaśniający w ramach umowy offsetowej w zamian za
wydzierżawienie działki za Fabryką Wagonów.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Świętoniowej
w Gniewczynie Łańcuckiej

W budynku WDK zostały przeprowadzone roboty
remontowe pomieszczeń przeznaczonych na działalność
KGW. Nadmienić należy również, iż na realizację
oczekuje projekt pn. „Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Gniewczynie Trynieckiej i Gniewczynie
Łańcuckiej - Zawisłocze”. Realizacja zadania rozpocznie
się po podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach
PROW.

Boisko „Orlik 2012” w Gniewczynie Łańcuckiej

Echa znad Sanu i Wisłoka
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 w sołectwie Gniewczyna Tryniecka – w ubiegłym roku

wykonano oświetlenie uliczne - 5 lamp oświetleniowych
o wartości 40 tys. zł., chodnik w kierunku Białobrzeżek,
gdzie współudział gminy to wykonanie projektu
budowlanego i przekazanie z budżetu gminy kwoty 172
tys. zł., projektu rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej
na nowym osiedlu. W bieżącym roku zrealizowano
rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu
„Piaski”, została opracowana koncepcja budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz doposażony
stadion LKS „Huragan” w dodatkowe 9 szt. projektorów
oświetleniowych za kwotę 41 tys. Również w tym roku
została przekazana dotacja na zakup samochodu dla OSP
w kwocie 60 tys. zł.

wodno – kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów pod
nowe osiedla mieszkaniowe - koło kościoła, przy drodze
powiatowej od stacji paliw w kierunku Jagiełły.

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Gorzycach

Montaż dodatkowego oświetlenia na stadionie LKS „Huragan”
w Gniewczynie Trynieckiej

Roboty budowlane na stadionie LKS „San” Gorzyce

 w sołectwie Jagiełła - w 2011 r.

rozbudowano sieć
kanalizacyjną o wartości 124 tys. zł. Kolejno wykonano
prace remontowe w szatni i boisku sportowym LKS
„Zorza”. W ramach zrealizowanego projektu PROW
Wiejski Dom Kultury został wyposażony w nowe krzesła
i stoły. W bieżącym roku wybudowano kolejny odcinek
chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Inwestorem zadania
był PZD w Przeworsku przy współudziale środków
gminy w wysokości 50 tys. zł.
Chodnik wzdłuż drogi
w kierunku Białobrzeżek

wojewódzkiej w Gniewczynie Trynieckiej

 w sołectwie Gorzyce – budowa w okresie 2011-2012

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gorzycach.
Inwestycja ta pochłonęła kwotę 4 mln zł, przy
pozyskanym na ten cel dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości 500 tys. zł. Do innych
zrealizowanych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć
budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach współpracy z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie,
która zapewniła materiały budowlane w postaci kostki
brukowej, krawężników oraz obrzeży. Oprócz tego
zmodernizowano boisko sportowe LKS „San” na kwotę
110 tys. zł. Wykonano również projekty rozbudowy sieci
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Powstał nowy odcinek oświetlenia ulicznego- 5 szt. lamp
oświetleniowych, natomiast w ramach rozbudowy sieci
wodociągowej wykonano przyłącz w kierunku
cmentarza. W trakcie opracowania jest projekt na
rozbudowę WDK.
 w sołectwie Tryńcza - w ubiegłym roku przebudowano

dach na budynku Trynieckiego Centrum Kultury,
zagospodarowano plac wokół budynku oraz wykonano
odcinek oświetlenia ulicznego od mostu do cmentarza.
Wartość tego projektu to kwota 759 tys. zł, przy czym
gmina pozyskała środki w kwocie 500 tys. zł w ramach
PROW. Również przy wsparciu Funduszy Europejskich
zostało zakupione nowe wyposażenie (stoły i krzesła) do
Wiejskiego Domu Kultury. Powstał też nowy
ogólnodostępny obiekt sportowy – składane lodowisko dofinansowany w ramach pilotażowego programu „Biały
Orlik” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Oprócz tego wybudowano odcinek chodnika w kierunku
cmentarza, jak również w celu uzbrojenia terenów pod
zabudowę - w centrum miejscowości trwa ustalanie
lokalizacji przebiegu sieci wodno - kanalizacyjnej.

kosztów zadania, w wysokości 240 tys. zł.
W bieżącym roku dla OSP w Głogowcu została
przekazana dotacja na zakup samochodu w kwocie
60 tys. zł. Oprócz tego wykonano remont pomieszczeń
WDK i OSP na kwotę 32 tys zł. Również dla tej
miejscowości
został
opracowany
projekt
wielofunkcyjnego boiska sportowego, co zostało
uwzględnione w jednym projekcie o dofinansowanie.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ubieszynie w kierunku
ronda

Poza tym wykonano szereg remontów w obiektach
komunalnych, jak również
przeprowadzono wiele
inwestycji
drogowych
w
poszczególnych
miejscowościach.
Katarzyna Lis
Lodowisko „Biały Orlik” w Tryńczy

HALA ODDANA
 w sołectwie Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa -

w ubiegłym roku w ramach realizacji projektu PROW
wyposażono w nowe krzesła i stoły Wiejskie Domy
Kultury. Dodatkowo w Wólce Małkowej został
przeprowadzony gruntowny remont sali w Wiejskim
Domu Kultury. Natomiast w bieżącym
w Wólce
Ogryzkowej, w ramach rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej, uzbrojono tereny budowlane na nowym
osiedlu mieszkaniowym, a dla WDK w Wólce Małkowej
w trakcie opracowania jest projekt wymiany dachu na
tym obiekcie.
Oprócz tego powstały projekty
wielofunkcyjnych
boisk
sportowych
dla
obu
miejscowości, na które złożono wnioski o dofinansowanie
w ramach PROW.
 w sołectwie Ubieszyn i Głogowiec - w ubiegłym roku

wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego.
Natomiast w bieżącym roku jedną z ważniejszych
inwestycji realizowanych w Ubieszynie jest budowa
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku ronda.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przy czym Gmina
wykonała projekt budowlany oraz pokryła część

6 grudnia br. oficjalnie oddano do użytku halę
sportową przy Zespole Szkół w Gorzycach. Nowy obiekt
zdecydowanie
poprawi
zaplecze
dydaktyczne
i warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.
Dotąd lekcje wychowania fizycznego zimą odbywały się
w małej salce przysposobionej ze świetlicy szkolnej.
Podczas otwarcia przypomniano, iż inicjatywę budowy tej
hali gimnastycznej podjął wójt gminy w 2008 r.
Ówczesna Rada Gminy zaakceptowała wniosek oraz
podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych
w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji.
Projekt budowlany został opracowany przez Zakład Usług
Projektowych Grzegorza Kalamarza z Przeworska. Prace
projektowe objęły budowę budynku sali gimnastycznej
z łącznikiem do obiektu Zespołu Szkół, zapleczem
socjalnym i infrastrukturą zewnętrzną.
Wymiary budynku to 32 x 27 metrów, powierzchnia
użytkowa 1150 m2, powierzchnia areny wynosi 465 m2,
na piętrze znajdują się dwie sale korekcyjne,
obie po 85 m2.

Echa znad Sanu i Wisłoka
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W grudniu 2009 roku Starosta Przeworski
zatwierdził projekt i wydał pozwolenie na budowę.
W projekcie budżetu na 2010 rok, wójt gminy umieścił
zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Gorzycach”.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie
500 tysięcy złotych ze środków pochodzących z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, którą to kwotę przyznał nam
Zarząd Województwa Podkarpackiego z limitu środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Mimo, że wystąpiły roboty dodatkowe i uzupełniające,
to jednak prowadzone były one wyprzedzająco
w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo finansowego. W związku z tym zakończenie inwestycji
nastąpiło wcześniej od terminu umownego.
Zofia Nowak

WIĘCEJ LEPSZYCH DRÓG

Przecięcie wstęgi... i sala otwarta

Zamierzenie to spotkało się z przychylnością i akceptacją
Rady Gminy, w związku z czym w maju 2009 roku
rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy
robót budowlano-montażowych kompleksowo na cały
obiekt, przebudowę kotłowni, wykonanie przyłączy
i zagospodarowanie terenu.

Zarówno mijający rok 2012, jak i wcześniejszy
2011 obfitował w różne inwestycje związane
z modernizacją infrastruktury drogowej. Remontami
zostały objęte w największym stopniu drogi gminne,
będące także drogami dojazdowymi do posesji. Łącznie
przez ostatnie dwa lata wyremontowaliśmy ponad 24 km
dróg, z tego prawie 10,5 km pokryto masą mineralnobitumiczną, 10,1 km skropiono przy użyciu emulsji
i grysów oraz 4 km utwardzono tłuczniem. Ogółem
w poszczególnych miejscowościach wykonano zadania:



w Gniewczynie Trynieckiej skropiono 802 mb dróg,
a na długości 180 mb położono masę bitumiczną. Łączna
wartość remontów w tej miejscowości wyniosła ponad
119 tys. zł,



w Gniewczynie Trynieckiej skropiono 802 mb dróg,
a na długości 180 mb położono masę bitumiczną. Łączna
wartość remontów wyniosła ponad 119 tys. zł,



w Gorzycach na długości ponad 1,5 km skropiono
nawierzchnię dróg przy użyciu emulsji, a na długości
1200 mb ułożono nawierzchnię z masy oraz 570 mb
utwardzono tłuczniem,


Krakowiak w wykonaniu dzieci z ZS w Gorzycach

Spośród pięciu złożonych ofert, została wybrana
oferta firmy INTEGRAL Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoHandlowego z Rzeszowa.
Umowę podpisaliśmy 16 lipca 2010 r.
z terminem zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2012 r.
Już w końcu
2010 roku powstały mury sali,
w kolejnym roku , wykonano konstrukcję dachu, stolarkę
otworową, elewację. Zaś rok 2012 to przebudowa
kotłowni, roboty instalacyjne, montażowe, częściowo
utwardzono plac, prace wykończeniowe wewnątrz obiektu
i wyposażenie sali. Nadzór inwestorski z każdej
branży sprawowała Grupa Inwestor z Rzeszowa. Łączna
kwota inwestycji to 4 miliony złotych.
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mieszkańcy Jagiełły korzystają z nowego odcinka
drogi, który został pokryty masą mineralną na długości
220 mb, skropiono także 1886 mb dróg, część na długości
300 mb utwardzono tłuczniem. Łączne koszty remontów
dróg w Jagielle wyniosły ponad 300 tys. zł, jednak warto
zaznaczyć, że kwotę 150 tys. zł gmina otrzymała
w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,



w Ubieszynie masą pokryto łącznie 650 mb dróg,
910 mb skropiono przy użyciu emulsji i grysów oraz
760 mb utwardzono tłuczniem. Łączna wartość remontów
wyniosła ponad 283 tys. zł,



drogi gminne w Tryńczy, pokryte zostały masą
mineralną na długości 670 mb, skropienie nawierzchni
wykonano na łącznej długości 1 km, a 2385 mb
utwardzono przy pomocy tłucznia,



w Głogowcu nawierzchnia z masy mineralnej
położona została na długości 540 mb,
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a na długości 750 mb wykonano skropienie emulsją,



mieszkańcy Wólki Małkowej korzystają z nowej
nawierzchni z masy bitumicznej położonej na długości
1,3 km o wartości 170 tys. zł, dodatkowo na długości
185 mb nawierzchnię utwardzono tłuczniem,


w Wólce Ogryzkowej
droga na dł. 250 mb
wzmocniona została przy pomocy masy mineralnej oraz
350 mb utwardzono tłuczniem.
Staraliśmy się, by w każdej miejscowości
usprawniona została komunikacja drogami gminnymi.

UZBRAJANIE TERENÓW
BUDOWLANYCH
Wzrost liczby odbiorców indywidualnych wymusza na
zarządcy tych sieci ich rozbudowę. Informujemy, że
nowo powstające tereny budowlane będą posiadały sieć
kablową 15 kV oraz stacje transformatorowe.. Teren, na
którym powstanie Zakład Opieki Medycznej w Jagielle
będzie posiadał nowa stację transformatorową oraz sieci
kablowe.
W Gorzycach zostanie wybudowana sieć oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej od istniejącej stacji
paliw w Gorzycach do granicy z Jagiełłą.
Sołtys wsi Elżbieta Sobala nie kryje zadowolenia.
Twierdzi, że:
- Jest to ostatni odcinek drogi powiatowej, który nie
posiadał oświetlenia. Wybudowana sieć - mówi dalej
sołtys - zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu
drogowego. Odcinek ten jest łącznikiem w kierunku
Gniewczyny Łańcuckiej i Przeworska.
Sołectwo Gorzyce rozbudowuje się. Nowe domy , które
powstają w sąsiedztwie kościoła potrzebują zasilania
w energię elektryczną.
- Doceniam starania wójta gminy, który wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom przyszłych inwestorówstwierdza sołtys Gorzyc.

Roboty przy remoncie drogi w Tryńczy

Oprócz dróg gminnych, wyremontowane zostały
odcinki drogi krajowej i wojewódzkiej przebiegające
przez teren naszej gminy. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wykonała i w całości pokryła
koszty remontu drogi krajowej w Gorzycach. Podobnie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał na
odcinku 2 km remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
przebiegającej przez Gniewczynę Tryniecką i Łańcucką.
- Dzięki wyremontowanej drodze, poruszanie się po
naszej miejscowości jest dużo łatwiejsze. Jeździ się
naprawdę lepiej. Chciałam w imieniu mieszkańców
bardzo podziękować za pomoc i interwencję w sprawie
drogi wojewódzkiej – mówi Maria Gurak, sołtys wsi
Gniewczyna Tryniecka.

Budowa linii kablowej uzbroi tereny budowlane
w sąsiedztwie kościoła w Gorzycach. Wzdłuż boiska
sportowego w Jagielle zostanie wybudowana sieć
oświetlenia.
Nowy odcinek oświetlenia ulicznego powstanie
w Gniewczynie Łańcuckiej przy drodze powiatowej do
Fabryki Wagonów.

Przy współudziale finansowym gminy Tryńcza,
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku wykonał remont
drogi powiatowej relacji Gorzyce-Gniewczyna Łańcucka
i Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa.
Nowy rok przyniesie na pewno nowe potrzeby
inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg na naszym
terenie. W miarę możliwości finansowych realizować
będziemy kolejne remonty, które sprzyjać będą poprawie
bezpieczeństwa i komfortu wszystkich mieszkańców
gminy Tryńcza.
Tomasz Penkal

Linia kablowa niskiego napięcia zostanie wybudowana
dla potrzeb nowej Fabryki „Zielona Energia”
w Tryńczy.
Gmina corocznie przy projektowaniu budżetu analizuje
potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury
technicznej i wdraża je do realizacji.
Stanisława Dadak

Echa znad Sanu i Wisłoka
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GMINA FAIR PLAY 2012

BUDOWNICTWO
W GMINIE TRYŃCZA

7 grudnia br. wójt gminy Ryszard Jędruch
uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród XI edycji
programu „Gmina Fair Play”. Inauguracyjna gala
poprzedzona była, jak co roku, deklaracją udziału
w konkursie, przygotowaniem ankiety konkursowej,
a następnie audytem i wizytacją przedsięwzięć
inwestycyjnych przez audytorów konkursu.

W roku 2011 i 2012 ( stan na dzień 30 listopada
2012) zarejestrowano łącznie 164 wnioski o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.
Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dotyczyło 137 spraw, natomiast 27 wniosków to decyzje
celu publicznego.
Dotyczą one głównie budownictwa mieszkaniowego
i zagrodowego, rozbudowy stacji paliw, budowy
wytwórni mas bitumicznych oraz decyzje celu
publicznego w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej dla potrzeb uzbrojenia nowych terenów
do zabudowy.
Liczba złożonych wniosków w 2011 i 2012 roku.

Wójt z certyfikatem Gmina Fair Play

Na scenie głównej Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki, wójt odebrał nagrodę główną w postaci
statuetki i certyfikatu „Gmina Fair Play 2012” oraz
11 tys. zł ufundowanych przez serwis „Przetargi
Komunikaty”. Udział w konkursie to przede wszystkim
bardzo
duże
wyróżnienie
i
potwierdzenie
zrównoważonego rozwoju nastawionego na poprawę
stanu infrastruktury na terenie gminy, a także okazja do
jej promocji w skali krajowej.

Stanisława Dadak

PODZIĘKOWALI ZA POMOC

Za agregat dziękuje komendant dh. Tadeusz Jakubiec

Dominika Kozak
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Podczas uroczystego przekazania zestawu
pompowego OSP, wójt gminy w imieniu strażaków,
złożył wyrazy podziękowania za okazaną pomoc,
życzliwość i wsparcie w realizacji naszych planów na
ręce
Wiesława Pajdy, zastępcy prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska

Echa znad Sanu i Wisłoka

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Lucjana Kuźniara
członka
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
i Tomasza Wojnara wiceprezesa Zarządu Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Agregat pompowy wysokiej wydajności przeznaczony
jest do prowadzenia działań przeciwpowodziowych na
terenie gminy trafił do jednostki OSP Tryńcza. Koszt
zakupu agregatu pompowego wyniósł
142 tys. zł.
W całości został sfinansowany ze środków dotacyjnych
udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW
w Rzeszowie. Sprzęt ten zapewne przyczyni się do
niesienia skuteczniejszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia.

W uroczystości przekazania agregatu
strażacy z wszystkich jednostek OSP.

uczestniczyli

Na spotkaniu z zaproszonymi gośćmi podkreślono
zasadność decyzji władz WFOŚiGW. Zapewniono,
że nowy sprzęt służył będzie nie tylko społeczności
gminy, ale też całego regionu.
Wiesław Pajda w słowie skierowanym do strażaków
powiedział:
- Warto pomagać tym, którzy pomocy oczekują.
Strażacy z gminy Tryńcza zasługują na wyróżnienie.
Katarzyna Lis

ŚRODKI ZEWNETRZNE POZYSKANE W LATACH 2011-2012
W Gminie Tryńcza od kilku lat skutecznie
pozyskuje się
środki zewnętrzne, co potwierdza
chociażby fakt wyróżnienia w rankingu gmin wiejskich
i otrzymania miana „Najskuteczniejszego beneficjenta
środków” . Mamy na swoim koncie zarówno projekty na

rozwój infrastruktury drogowej, obiektów komunalnych,
rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej, jak i projekty
mające na celu pozyskanie środków na działalność
kulturalną. Poniższa tabela obrazuje realizowane projekty
w ostatnich dwóch latach.

Lp.

Nazwa wniosku

Wartość
całkowita
[zł]

Kwota
dofinansowania
[zł]

Źródło dofinansowania

1.

Remont dróg poscaleniowych

188 020,00

50 000,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

2.

Remont dróg w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych

188156,00

125237,00

w Rzeszowie
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

3.

Polsko Słowackie spotkania
kulturalno - sportowe

Refundacja
z 2010 r.

111 039,00

w Rzeszowie
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

4.

Zakup książek do biblioteki

8 000,00

4 110,00

Ministerstwo Kultury

5

Budowa boiska „Moje Boisko-Orlik
2012” w Gniewczynie Łańcuckiej
Budowa boiska „Biały Orlik”
w Tryńczy

1 115 738,00

500 000,00

Ministerstwo Sportu i Turystyki

580 254,00

300 000,00

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa chodnika w ciągu drogi
krajowej Nr 77
w Gorzycach

112 137,03

Pomoc rzeczowa w
postaci dostarczenia
230 krawężników 357
m² kostki brukowej 8
cm,

GDDKiA

Remont drogi gminnej

338 409,90

6
7.

8.

222 szt. obrzeży
101 522,00

nr 111501R Gorzyce Cierpisze
9.

Remont dróg nr ew. 1208

113 048,37

99 266,00

w Gniewczynie Łańcuckiej

10.

w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych
Remont dróg dojazdowych do
gruntów rolnych

O/Rzeszów

Dotacja celowa Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
w Rzeszowie Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

232 253,11

191 000,00

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

na terenie gminy w Tryńczy,
Jagielle, Ubieszynie

Echa znad Sanu i Wisłoka
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11.

Zakup nowoczesnego aparatu
pompowego do prowadzenia działań
przeciwpowodziowych dla jednostki
OSP

142 421,70

142 421,70

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

110 000,00

20 000,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

540 000,00

300 000,00

PZDW w Rzeszowie – udział Gminy

w Tryńczy działającej
12.

w KSRG
Modernizacja boiska
w Gorzycach

13.
14.

Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej NR 835
w Ubieszynie
Budowa sali gimnastycznej
z łącznikiem do budynku Szkoły
Podstawowej
w Gorzycach

240 000,00
4 000 000,00

500 000,00

Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
Rok 2011 – 100 tys.
Rok 2012 – 400 tys.

15.

16.
17.
18.

Edukacyjna pomoc stypendialna dla
uczniów
o charakterze socjalnym. Stypendia
szkolne
Program wieloletni: „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Resortowy program wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012
„Asystent Rodziny”
„Czas na aktywność

177 038,00

80 866,00

Oświaty
w Rzeszowie
506 813,00

281080,00

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

6 342,00

6 342,00

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

306 046,00

261 326,75

9 800,00

3 800,00

Projekt współfinansowany
z UE w ramach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki
Program Biblioteki Narodowej

15 000,00

15 000,00

Ministerstwo Kultury

w gminie Tryńcza”
19
20.

„Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek”
Nagroda Jubileuszowa

Kuratorium

z okazji 20-lecia istnienia
i działalności artystycznej Kapeli
Ludowej z Gniewczyny
21.

„Cyfrowa szkoła”

170 000, 00

140 000,00

Pilotażowy program Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji

22.

„Indywidualizacja nauczania ”

137 365,14

137 365,14

MEN

23.

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Tryńcza

29 376,00

24 970,00

WFOŚiGW i NFOŚiGW

Należy zwrócić uwagę, że powyższa tabela ilustruje tylko
środki pozyskane. Aktualnie mamy również złożonych
kilkanaście wniosków, które czekają na ocenę
merytoryczną. Liczymy, że uda się nam pozyskać

dodatkowe środki, aby poprzez realizacje projektów
polepszyć gminną infrastrukturę, a tym samym standard
życia mieszkańców.
Teresa Wielgos

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO
Sprzedaż działek stanowiących własność gminy
przeprowadzana
jest
w
drodze
przetargu
nieograniczonego, tzw. licytacji. Ogłoszenia o sprzedaży
podawane są do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu (w Biuletynie Informacji Publicznej)
oraz
na
tablicach
ogłoszeń
we
wszystkich
miejscowościach. Zgodę na sprzedaż nieruchomości
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wyraża Rada Gminy w formie uchwały po zasięgnięciu
opinii zebrania wiejskiego. Następnie zlecana jest
wycena
nieruchomości
przez
rzeczoznawcę
majątkowego, a później przeprowadzana procedura
przetargowa. Końcowy etap to przygotowanie
dokumentacji prawnej do zawarcia aktu notarialnego.
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W 2011 r. zostały sprzedane następujące działki:
w Jagielle nr 154 o pow. 0,1053 ha, nr 47/1 o pow. 1,00
ha (z przeznaczeniem pod budowę Zakładu Opieki
Leczniczej), Gniewczynie Łańcuckiej nr 1322 i 1396
o pow. 0,54 ha, lokal mieszkalny o pow.35,10 m2
w budynku po starym Domu Nauczyciela w Gorzycach.
Działki nabyte na rzecz gminy: w Tryńczy nr 458/6
o pow. 0,42 ha, nr 828 o pow. 0,83 ha, Gniewczynie
Łańcuckiej nr 3652/3 o pow. 0,17 ha i 3652/4 o pow. 0,18
ha (na parking przy cmentarzu).
W 2012 r. zostały sprzedane następujące działki:
w Wólce Ogryzkowej nr 195/9 i 195/10 o łącznej pow.
0,2683 ha (pod budownictwo mieszkaniowe) i nr 105/1
i 105/2 o pow.0,04 ha, Gniewczynie Łań. 3468 o pow.
0,35 ha, Gniewczynie Trynieckiej nr 1828/2 o pow.0,13
ha oraz Gorzycach nr 1307/2 i 1307/3 o pow. 0,3327 ha
( pod budownictwo mieszkaniowe), Jagielle nr 1351
o pow. 0,0572 ha. Działki nabyte na rzecz gminy:
nr 354/3 o pow. 0,0035 ha w Gorzycach, nr 3461 o pow.
0,68 ha (pod boisko sportowe „Orlik”) w Gniewczynie
Łańcuckiej.
Zainteresowanych zakupem działek informujemy,
że w I kwartale 2013 r. będą do sprzedaży w drodze
przetargu następujące działki: w Gorzycach nr 675
o pow. 0,1379 ha, Gniewczynie Trynieckiej: nr 985
o pow. 0,04 ha, nr 1043 o pow.0,11 ha, nr 1611 o pow.
0,15 ha, Jagielle: nr 74/1 o pow. 0,1273 ha, nr 74/2
o pow. 0,1267 ha, nr 74/3 o pow. 0,1278 ha, nr 74/4
o pow. 0,1281 ha, nr 74/5 o pow. 0,1282 ha ( pod
budownictwo mieszkaniowe). Gmina wydzierżawia
ogółem 242,23 ha z czego: w Jagielle 105,90 ha,
Gorzycach 51 ha, Głogowcu 35,85 ha, Gniewczynie Łań.
49,48 ha. Z gruntów tych pobierany jest podatek rolny
i czynsz dzierżawny płatny raz w roku do 30 września.
Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji,
pokój nr 3, tel. ( 16) 642 12 21, wew. 33.
Dorota Szelepa

REGULUJEMY SPADKI
W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu
nieuregulowanych własności nasza gmina, jako wierzyciel
mający w spadku interes prawny, skorzystała z prawa
regulowania spadków z urzędu. Założono pierwsze
sprawy w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku po
zmarłych, wnioskując jednocześnie
o obciążenie
spadkobierców kosztami sądowymi.
Apelujemy
do
rodzin,
które
posiadają
nieuregulowane własności o niezwłoczne założenie spraw
w sądzie i doprowadzenie do prawnego uregulowania
spraw majątkowych po zmarłych krewnych.
W przypadku, gdy gmina złoży wniosek z urzędu
o stwierdzenie nabycia spadku, a brak jest małżonka
spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia
z ustawy, spadek odziedziczy gmina ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy.

AZBEST ZNIKA Z GMINY
W dniu 22 listopada 2012 r. została zawarta
umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą
Tryńcza na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest w Gminie Tryńcza”.
Zadanie polegające na zbieraniu, transporcie
i utylizacji eternitu z terenu posesji dofinansowane jest
w 85 % ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
w Rzeszowie oraz w 10% ze środków Gminy Tryńcza.
Pozostałe
5%
kosztów
pokrywają
właściciele
nieruchomości, z których zbierany jest azbest.

Wywóz niebezpiecznego odpadu

W dniu 3 grudnia 2012 r. Zakład Gospodarki
Komunalnej Gminy Radymno z siedzibą w Skołoszowie
posiadający pozwolenie na prowadzenie tego typu
działalności, rozpoczął zbieranie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości na terenie naszej gminy.
Wniosek o dofinansowanie i utylizację
ściągniętego i złożonego na posesji eternitu złożyło
44 właścicieli nieruchomości ze wsi Głogowiec,
Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce,
Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn i Wólka Ogryzkowa.
Największą ilość (ok. 7 ton) eternitu firma
wywożąca zabrała z posesji Jana Flaka z Ubieszyna.
Gospodarz nie krył zadowolenia, że skorzystał
z dofinansowania i pozbył się szkodliwego i uciążliwego
odpadu zalegającego na działce.
Podobnie zachowywali się inni właściciele,
od których odebrano ten niebezpieczny odpad. Łącznie
zebrano i poddano utylizacji na wysypisku odpadów
w miejscowości Młyny ponad 90 ton eternitu z naszej
gminy za kwotę ponad 30 tys. zł.
Stanisław Nowak

Lucyna Kulpa
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NIE PALMY ŚMIECI !
Zjawisko spalania odpadów z tworzyw
sztucznych w ogrodowych ogniskach i domowych
piecach oraz kotłowniach występuje na terenie całego
kraju. Spalanie tych odpadów występuje także na terenie
naszej gminy.
Problem
szczególnie nasila się w okresie
jesienno - zimowym, czyli w tzw. okresie grzewczym,
w którym część osób, próbując oszczędzać drzewo
i węgiel, spala odpady wytwarzające toksyczne związki.
Towarzyszą temu
przykre, gryzące zapachy oraz
zabarwione
na
pomarańczowo
lub
czerwono
dymy, unoszące się w różnych miejscach i porach dnia.
Oprócz przykrych zapachów spalaniu w piecach
domowych i kotłowniach
takich odpadów,
jak: plastikowe butelki i opakowania, folie, ścinki z gumy,
sztucznej skóry, tkaniny, opony czy odpady z płyt
wiórowych, towarzyszy uwalnianie się do powietrza
m.in. metali ciężkich, dioksan i wielu innych związków
mających bardzo negatywny wpływ na środowisko oraz
zdrowie człowieka. Nie narażajmy więc siebie, rodziny
i sąsiadów na wdychanie toksycznych związków
powstających w procesie niewłaściwego spalania
odpadów.

GOSPODARKA ŚMIECIOWA
PO NOWEMU
Od
dnia 1 lipca 2013 r. gmina stanie się
odpowiedzialna za odbieranie, selekcję i transport
odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych.
Zmiany, jakie zostaną wprowadzone w sposobie
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposobie
naliczania opłat, wymuszone zostały nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza
to, że właściciele nieruchomości w nowym systemie nie
będą zawierać bezpośrednio umów na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą, lecz zobowiązani będą do składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wysokość miesięcznej opłaty tj.
10 zł od osoby za odpady niesegregowane i 5,40 zł za
odpady zbierane selektywnie ustalili radni w dniu
13 grudnia br. na sesji Rady Gminy.
Zatem stawka opłaty od gospodarstwa domowego
naliczana będzie od ilości mieszkańców w danej
nieruchomości i ustalonej przez gminę stawki opłaty.
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży
każdy właściciel nieruchomości.
W oparciu o złożone deklaracje gmina pobierała będzie
od właścicieli nieruchomości opłaty, które powinny
pokryć koszty funkcjonowania całego systemu.
W razie niezłożenia deklaracji, wójt określi w drodze
decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Stanisław Nowak

ŻEBY BYŁO ŁADNIEJ
Gryzący dym grozi zdrowiu

Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!
Zapewne każdy z nas chciałby żyć w czystym,
nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym,
pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem.
Czy tak będzie, zależy od każdego z nas, od
naszej wrażliwości i troski o środowisko. Dlatego należy
nie tylko samemu dbać o przestrzeganie podstawowych
zasad ekologii, ale także edukować swoje dzieci , swoich
znajomych i przyjaciół.
Przypominamy,
że
spalanie
odpadów
z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest
wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych
przypadkach może być nawet przestępstwem, za które
grozi kara pozbawienia wolności.

Efekty pracy pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
mogliśmy obserwować każdego dnia. W okresie od
września do listopada wykonali oni prace porządkowe na
około 8 ha ugoru w Tryńczy, około 5ha w Gniewczynie
Łańcuckiej, około 3 ha w Jagielle, około 1ha w Wólce
Małkowej. Uporządkowali pobocza i rowy przydrożne
przy drogach powiatowych w Gniewczynie Łańcuckiej
w kierunku WDK – Świętoniowa, Gniewczyna - Fabryka
Wagonów, Tryńcza - Podwólcze, Tryńcza –
Podchodaczów, Gorzyce CPN w kierunku Jagiełły,
drogach gminnych w Tryńczy – Zawisłocze, Tryńczy –
Stróża, a także Wólki Ogryzkowej do Jagiełły i przy
drogach wojewódzkich na terenie gminy. Wykarczowali
zarośla oraz uporządkowali pas przeciwpożarowy
i drogowy w lesie wzdłuż drogi wojewódzkiej od ronda
do Gniewczyny Trynieckiej oraz od ronda do Wólki
Ogryzkowej. Dzięki temu poprawiła się widoczność przy

Stanisław Nowak
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wjeździe na rondo, a także przy wjazdach z dróg
podporządkowanych.

Wykaz osób zatrudnionych w różnych formach w latach
2011-2012

Ponadto została uporządkowana stara stacja
ujęcia wody w Tryńczy i pobocza przy drodze
powiatowej Tryńcza – Podwólcze, Tryńcza Podchodaczów, Zawisłocze – Stróża, kapliczka
w Gorzycach i plac wokół niej oraz mienie gminne
w Gorzycach i Jagielle. Robotnicy uporządkowali
rondo, pobocza wzdłuż chodników, zebrali nasiona
kwiatów i przygotowali grunt pod zasiew na
przyszły rok.
Porządkując mienie gminne w Jagielle,
pomagaliśmy ludziom w trudnej sytuacji
materialnej poprzez zabezpieczenie im opału na
zimę. Trwały również prace przy kościołach,
cmentarzach,
na terenie kaplicy cmentarnej,
obiektach szkolnych i sportowych. Pracownicy
uczestniczyli także w zbiórce odzieży dla osób
potrzebujących.
- Najważniejsze, że
znaleźliśmy zatrudnienie
i zapracowaliśmy na utrzymanie swoje i swoich rodzin –
twierdzą zgodnie Władysław Wojtas, Mariusz Strama
i Grzegorz Nowak. Dla niektórych to jedyny dochód,
który pozwoli przetrwać zimę. 15 osób zatrudnionych na
okres od 3-4 miesięcy wykonało swoje prace na rzecz
estetyki gminy.

Środki pozyskane z PUP

- 185.100zł

Środki przekazane z Urzędu Gminy - 28.644 zł
Krystyna Penkal

STOPA BEZROBOCIA
Według danych PUP w Przeworsku stopa bezrobocia
w gminie Tryńcza na tle kraju, województwa i powiatu
wygląda następująco:
Lipiec sierpień
Polska:
Podkarpacie
przeworski

12,3 12,4
15,1 15,3
17,9 18,5

wrzesień
12,4
15,1
17,8

Liczba bezrobotnych (koniec października 2012 r.)
Powiat: 6 358
Gmina Tryńcza: 701 (w tym 351 kobiet), z prawem
do zasiłku: 114 (w tym 48 kobiet) długotrwale bezrobotni:
403 do 25 roku życia: 203 powyżej 50 roku życia: 98 bez
doświadczenia zawodowego: 273

A to efekt ich pracy

Warto dodać, że do sprawnej organizacji prac
w swoich miejscowościach włączyli się radni i sołtysi.
Szczególne podziękowania należą się przewodniczącemu
Rady Gminy Stanisławowi Koniecznemu i radnym
Stanisławowi
Kogutowi,
Tadeuszowi
Korpecie,
Januszowi Niżnikowi, Leszkowi Flakowi, Stanisławowi
Kosturkowi oraz sołtysom Romanowi Kozyrze, Elżbiecie
Sobali, Marii Gurak, Marii Kluczkowskiej, Helenie
Mazur i Stanisławowi Żugajowi. Zatrudnienie
bezrobotnych stało się możliwe dzięki współpracy
z dyrektorem PUP Adamem Zabłockim, któremu z całego
serca dziękujemy.

W 2012 roku w Urzędzie Gminy Tryńcza i w jednostkach
jej podległych (nie uwzględniono tu prywatnych
przedsiębiorców!) zorganizowano:
Staże

– dla 17 osób – 67 000 zł

Prace interwencyjne

– dla 8 osób

Roboty publiczne

– dla 10 osób – 52 100 zł

– 22 400 zł

Prace społeczno użyteczne – dla 55 osób – 43 600 zł
Łącznie: – 90 osób

185 100 zł
Dane PUP w Przeworsku

Echa znad Sanu i Wisłoka
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KOMUNALNA W 2012 ROKU
W 2012 roku, oprócz podstawowej działalności
zakładu, jaką jest dostarczanie wody i odbiór ścieków,
prowadzona była działalność skupiona na utrzymaniu
czystości, zieleni, prowadzeniu remontów obiektów
i budynków komunalnych, a w okresie letnim obsługi
imprez.

Systematycznie
sadzone
są
krzewy
ozdobne
i kwiaty na nowo powstałych skwerach. W br. po
zakończeniu remontu budynku TCK urządzono rabaty
z kwiatami. Także przy boisku „Orlik” w Gniewczynie
Łańcuckiej na rabatach posadzono krzewy ozdobne
i posiano trawę.

Największy nacisk położony był na dbanie o estetykę
naszej gminy. Przez cały rok na bieżąco sprzątane były
place przy budynkach, tereny obiektów komunalnych
i przystanków autobusowych.

Nowe rabatki przed boiskiem „Orlik” w Gniewczynie Łańcuckiej

Sprzątanie wiat przystankowych

W okresie letnim wszystkie te tereny były koszone
różnymi kosiarkami. Ponadto wykaszano pobocza wzdłuż
dróg i chodników.
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęto czyszczenie
poboczy z chwastów i zakrzaczeń przy wszystkich
drogach przebiegających przez naszą gminę. Znaczna
część tych robót została wykonana w okresie jesiennym
dzięki dodatkowemu zatrudnieniu w ramach różnych
form aktywizacji bezrobotnych.

Nowością była akcja sadzenia kwiatów wzdłuż
chodników, która w przyszłym roku będzie
kontynuowana i rozszerzona na wszystkie miejscowości.
Naszą wizytówką jest rondo w Tryńczy, na którym na
bieżąco nasadzano i pielęgnowano nowe kwiaty. Efekty
naszej pracy dostrzegane są przez mieszkańców, jak
i przez gości odwiedzających gminę.
- Widać że wjeżdżamy do gminy Tryńcza, tu zawsze jest
ładnie – stwierdził dyrektor Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie.

Nowe kwiaty na rondzie

Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym
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Działalność remontowa w budynkach i obiektach
komunalnych prowadzona była w okresie zimowym
wewnątrz, natomiast w okresie letnim na zewnątrz.
Remontowi poddane zostały kuchnie w wiejskich domach
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kultury : w WDK w Głogowcu wymieniono instalację
elektryczną i wod. – kan., a także stolarkę okienną
i drzwiową. Położono także glazurę i terakotę oraz całość
pomalowano.

Przez okres lata wyremontowano kilka odcinków
chodników w Gorzycach, Tryńczy, natomiast jesienią
w Ubieszynie.

Przystosowano również pomieszczenie garażowe
dla nowego samochodu strażackiego, poszerzono wjazd
oraz wstawiono nową bramę przesuwną.
W
Gniewczynie
Łańcuckiej
pomieszczenia po byłej poczcie na
zaplecza
kuchennego.
Natomiast
zamontowano nowoczesny okap kuchenny
całe pomieszczenie.

zaadaptowano
powiększenie
w
Jagielle,
i odmalowano

Remont chodnika w Ubieszynie

Uszkodzenia
wiat
przystankowych,
tablic
z nazwami ulic, znaków drogowych przez cały rok były
systematycznie
naprawiane.
Podkreślić
trzeba,
że niszczone one były bardzo często.

Odremontowana kuchnia w Głogowcu

W okresie letnim przeprowadzone były prace
malarskie. W Zespole Szkół Gorzycach pomalowano
dach jednego z budynków, a w Jagielle odnowiono
elewację budynku byłego przedszkola.

Wymiana rozbitych szyb na przystanku autobusowym

We wszystkich miejscowościach zamontowano
nowe, dodatkowe tablice ogłoszeniowe oraz część
brakujących tablic z nazwami ulic.

Malowanie dachu w Zespole Szkół w Gorzycach

Wykonano nowe zagospodarowanie
remizy OSP w Tryńczy. Plac został
a brakującą część przy budynku remizy
kostką brukową, natomiast na drodze
położono nawierzchnię asfaltową.

placu obok
oświetlony,
utwardzono
dojazdowej

W Tryńczy na budynku WDK, gdzie miała siedzibę LGD
„Kraina Sanu”, wymieniono dach.

Prace budowlane wykonane były także na stadionach
sportowych. W Jagielle boisko LKS „Zorza” zostało
ogrodzone siatką metalową. Natomiast w Gorzycach
obiekt miejscowego „Sanu” został poddany gruntownej
modernizacji. Wybudowano tzw. „łapacz” piłek wzdłuż
potoku „Przykopa”, przy którym zamontowano boksy dla
zawodników rezerwowych. Boisko zostało oddzielone od
trybun ogrodzeniem metalowym. Na koronie stadionu
wykonano podłoże z kostki betonowej pod konstrukcję
trybun z krzesełkami plastikowymi, których montaż
nastąpi
wczesną wiosną. W ciągu całego roku
pracownicy zakładu obsługują od strony technicznej

Echa znad Sanu i Wisłoka
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imprezy masowe. W okresie wiosny przygotowano trasę
„Rajd Nording Walking”, „Biegu Wiosny”, natomiast
w czerwcu rozgrywki o „Puchar Wójta”.

pracownicy naszego zakładu.

Lato upłynęło pod znakiem imprez plenerowych. W lecie
największą obsługiwaną imprezą były „Dni Gminy
Tryńcza”, kolejne to „Piosenka Biesiadna” oraz „Dożynki
Gminne” i wiele innych.

Czyszczenie lodowiska specjalną maszyną tzw.„rolbą”

Władysław Tytuła

NOWY SPRZĘT W KZB
Przygotowanie sceny do imprezy plenerowej

Duże wyzwanie stanowiło przygotowanie od strony
technicznej pierwszej tego typu imprezy, jaką był
„Weekend z Historią”, podczas którego odbyła się
rekonstrukcja walk z 1939 roku.
Wszystkie odbyte imprezy, zarówno te małe, jak i duże
wymagały
dużego
zaangażowania
wszystkich
pracowników, w ciągu tygodnia i w dni świąteczne
podczas uroczystości.
Zima również była pracowitym okresem. W czasie
opadów śniegu na bieżąco odśnieżane były zarówno
drogi, jaki i place gminne, a także chodniki we wszystkich
miejscowościach.

Komunalny Zakład Budżetowy z roku na rok
poszerza profil swojej działalności, dlatego ciągle jest
wyposażany w nowy sprzęt dostosowany do jej realizacji.
. W latach 2011 - 2012 dzięki środkom przyznanym
przez Radę Gminy, Zakład został wyposażony
w następujący sprzęt:
 samochód Volkswagen Transporter T 5.

Samochód ten przeznaczony jest dla brygady
wodno - kanalizacyjnej, który zastąpił poprzedni, mocno
już wysłużony.

 Traktorek komunalny.
Odśnieżanie chodników

Nowością było powstałe sztuczne lodowisko „Biały
Orlik”, którego obsługą również zajmowali się
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Ciągniczek, który służy w zimie do odśnieżania
chodników, szczególnie w miejscach, które nie są
odśnieżane przez mieszkańców, jak i wszystkich placów
niedostępnych dla cięższego sprzętu. W okresie letnim
wykorzystywany jest do ich zamiatania.
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Nowy sprzęt w znacznym stopniu przyczynia się
do poprawy jakości wykonywanych prac i poprawy
efektywności realizowanych zadań - twierdzą zgodnie
wszyscy pracownicy Zakładu.
Łączna wartość zakupionego, wyżej zaprezentowanego
sprzętu wyniosła prawie 150 tys. zł.
Zakład posiada również w swoim zarządzie następujący
sprzęt :
 Scena plenerowa, która służy do obsługi wszelkich

imprez masowych na terenie gminy. Jest to scena
mobilna, w pełni profesjonalna o wymiarach 10 x 6 m,
wykonana z aluminium, łatwa i szybka w montażu. Jej
wartość to 230 tys. zł.
 Przyczepa ciągnikowa 4- tonowa.

Nowa przyczepa używana jest do transportu różnych
materiałów, m. in. kamienia używanego do remontów
dróg gminnych. Zakład dotychczas posiadał jedną, mocno
zużytą przyczepę.

 Zestaw do pielęgnacji boisk sportowych „Orlik

2012”.
W skład zestawu wchodzi: ciągniczek
jednoosiowy, rozrzutnik granulatu, szczotka wczesująca
oraz brona aktywna. Zakupiony sprzęt wykorzystywany
jest do pielęgnacji nawierzchni trzech boisk sportowych
ze sztucznej trawy. Wartość sprzętu to 55 tys. zł.

 Hydrauliczny przepych poduliczny.

Urządzenie to wykorzystywane jest do wykonywania
przebić pod drogami przy rozbudowie sieci wodnych
i kanalizacyjnych. Zakupu dokonano po to, aby nie
niszczyć dróg utwardzonych i asfaltowych, których
w naszej gminie jest coraz więcej.

Władysław Tytuła
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TARYFY PO ZMIANACH
Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
informuje mieszkańców, że na wniosek Kierownika
Zakładu Rada Gminy Tryńcza w dniu 13 listopada 2012 r.
uchwałą nr XXIII/178/2012 zatwierdziła: „taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tryńcza na
okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.”.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2013 r.
obowiązywać będą nowe ceny:

Na cenę ścieków ma również wpływ dużo mniejsza ilość
przyjmowanych ścieków, po odłączeniu się Fabryki
Wagonów „Gniewczyna” S.A. Nie sposób nie wspomnieć
również o tych mieszkańcach, którzy próbują w sposób
nielegalny odprowadzać ścieki do naszych urządzeń
z szamb, jak i tych, którzy w sposób nielegalny próbują
pobierać wodę. Ceny w naszej gminie są jednak jednymi
z najniższych w porównaniu z cenami w sąsiednich
gminach.

* cena 1 m3 wody dla ludności - 2.57 zł brutto
Stawka opłaty abonamentowej miesięczna w wysokości:
a) rozliczanych w oparciu o wskazanie wodomierza
głównego 1,62 zł/m-c brutto
b) rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy:
głównego i określającego ilość bezpowrotnie zużytej
wody 2,16 zł/m-c brutto
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 1,08 zł/m-c brutto
3

* cena 1 m ścieków dla ludności - 3,61 zł brutto
- dotacja przez gminę do 1 m3 ścieków - 3,35 zł brutto

Władysław Tytuła

ROZBUDOWA SIECI
W ciągu całego roku trwała rozbudowa sieci
wodnych i kanalizacyjnych. Realizowana była rozbudowa
według opracowanych projektów przez gminę dla nowo
powstających osiedli mieszkaniowych. W Gniewczynie
Trynieckiej na osiedlu „Piaski” łącznie wybudowano 250
mb sieci kanalizacyjnej i 130 mb wodociągowej.
- Dzięki wybudowanej sieci kanalizacyjnej mogłem
wprowadzić się do nowo wybudowanego domu - mówi
pierwszy mieszkaniec osiedla „Piaski” - Waldemar
Niemiec.

- cena ścieków jednolita /dla jedn. gosp. uspoł./- 6,96 zł
brutto
- cena 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię - 6,48
zł brutto
Zgodnie z przyjętymi taryfami w przyszłym roku
zapłacimy brutto 2,57 zł za 1m3 dostarczonej wody i 3,61
zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków.
Gmina, jak co roku dopłaci do ścieków :
Całkowita cena ścieków w naszej gminie wynosi 6,96 zł
za 1 m3 . Samorząd gminy ma możliwość stosowania
dopłat do cen ścieków, stąd też Rada Gminy na wniosek
wójta gminy, ustaliła dotację do 1 m3 ścieków
w wysokości 3,35 zł na pokrycie różnicy ceny dla
gospodarstw domowych. Łączna wysokość dotacji, jaką
gmina przeznaczy na dopłatę do ścieków dla naszych
mieszkańców, wyniesie ponad 450 000 zł.
Dlaczego musi być ciągle drożej ?
Po nowym roku zapłacimy 10 gr więcej za dostarczenie
1 m3 wody, tak samo więcej o 10 gr za odprowadzony
1 m3 ścieków. Zarówno podwyżka ceny wody, jak
i ścieków powodowana jest ciągłym wzrostem cen
towarów i usług. Są jednak i takie powody jak: rosnące
koszty rozbudowy istniejących sieci dla potrzeb
mieszkańców budujących nowe budynki. Innym
powodem jest ciągła modernizacja istniejących sieci
wodociągowych wybudowanych jeszcze w latach
siedemdziesiątych
i
osiemdziesiątych,
dotycząca
gospodarki wodociągowej, jak i znaczna już awaryjność
urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych po 2002 roku.
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Budowa kanalizacji w Jagielle

Również w Wólce Ogryzkowej na powstałym
osiedlu wykonano 290 mb sieci kanalizacyjnej i 370 mb
wodociągowej. W Gniewczynie Łańcuckiej rozbudowano
sieć kanalizacyjną o długości 160 mb celem przyłączenia
budowanej kaplicy cmentarnej. A na osiedlu powstającym
w kierunku „Zakręcia” wybudowano 300 mb kolektora
sanitarnego i tyleż samo wodociągu. Ponadto
dobudowano kilka mniejszych odcinków sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej do nowych budynków na
terenie całej gminy według indywidualnych zgłoszeń,
gdzie wykonano we wszystkich miejscowościach 400 mb
sieci kanalizacyjnej i 650 mb wodociągowej. W sumie
w całej gminie w ciągu roku wykonano 1400 mb sieci
kanalizacyjnej i 1450 mb sieci wodociągowej, których
całkowity koszt wyniósł ponad 250 tys. zł.
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Władysław Tytuła

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
w Tryńczy,
tel. 642 - 12 - 21 w. 33 w godz.
od 730 do 1530
(Tomasz Penkal). Komunalny Zakład
Budżetowy Gminy Tryńcza, tel.
642 - 12 - 88
kom. 0 693 - 342 - 912 (Władysław Tytuła).
Sołtysi poszczególnych miejscowości. Zapewniamy
odpowiedni nadzór nad realizacją zimowego
utrzymania dróg, natomiast mieszkańców prosimy
o systematyczne odśnieżanie chodników przy swoich
posesjach.

Zimowa aura zawitała już do nas, zatem warto
przedstawić zasady zimowego utrzymania dróg na terenie
naszej gminy. Odśnieżaniem w sezonie zimowym 2012 /
2013 zostało objętych 60 km, z czego 28,4 km to drogi
gminne, a pozostała część to drogi dojazdowe.
Odśnieżanie
odbywać
się
będzie
systemem
interwencyjnym w zależności od potrzeb. Podajemy więc
adresy i telefony, pod które mieszkańcy powinni zgłaszać
swoje uwagi dotyczące stanu dróg: Urząd Gminy

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Do głównych zadań GOPS należy opieka i wypłata świadczeń. Poniższe tabele obrazują kwoty wypłacone
w kolejnych dwóch latach.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejscowość

Liczba rodzin

2011 r.

2012 r.

Kwota wypłat

Liczba świadczeń

2011 r.

2012 r.

2011 r.

2012 r.

Głogowiec

25

24

638

624

96 626 zł

89 190 zł

Gniewczyna Łańcucka

213

197

5 393

5 318

632 120 zł

635 580 zł

Gniewczyna Tryniecka

58

52

2 353

1 998

268 397 zł

235 070 zł

Gorzyce

170

164

4 551

4 618

539 704 zł

552 110 zł

Jagiełła

144

132

4 400

4 158

512 102 zł

482 220 zł

Tryńcza

108

105

4 009

4 052

465 098 zł

479 180 zł

Ubieszyn

71

69

2 393

2 224

268 989 zł

248 270 zł

Wólka Małkowa

22

19

531

645

70 760 zł

84 070 zł

Wólka Ogryzkowa

38

36

1 340

1 319

159 342 zł

158 990 zł

849

798

25 608

OGÓŁEM

24 956

2 964 680 zł

3 013 138 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejscowość

Liczba osób
uprawnionych
2011 r.

2012 r.

Liczba dłużników
2011 r.

2012 r.

Kwota wypłat
2011 r.

2012 r.

Głogowiec

3

3

2

2

9 000 zł

6 500 zł

Gniewczyna Łańcucka

13

16

9

10

28 750 zł

48 666 zł

Gniewczyna Tryniecka

4

4

0

0

23 447 zł

23 400 zł

Gorzyce

13

11

2

2

57 800 zł

54 000 zł

Jagiełła

9

11

2

2

43 100 zł

46 600 zł

Tryńcza

10

9

8

8

40 759 zł

42 340 zł

Ubieszyn

9

8

4

4

29 706 zł

32 460 zł

Wólka Małkowa

1

0

1

1

Wólka Ogryzkowa

3

3

0

0

65

65

28

29

OGÓŁEM
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2 000 zł
9 000 zł
243 562 zł

0 zł
9 000 zł
262 966 zł
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POMOC SPOŁECZNA
2011

Forma pomocy

2012
Kwota
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
rodzin

Zasiłki stałe

104 772 zł

33

115 054 zł

29

Zasiłki okresowe

37 252 zł

51

40 097 zł

39

Posiłek dla dzieci
w szkole

121 660 zł

175

168 222 zł

180

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności

103 220 zł

126

71 778 zł

111

Usługi opiekuńcze

20 637 zł

4

20 899 zł

3

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 878 zł

1

19 472, 85 zł

2

Zasiłki celowe

11 236 zł

18

12 050 zł

20

Opłata za osoby umieszczone w Domach Pomocy
Społecznej

33 550 zł

4

58 560, 17 zł

4

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

8 258 zł

24

8 239 zł

24

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

-

-

6 000 zł

Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
i rodzinie zastępczej

-

-

5 000 zł

1
1

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

AKTYWNI W GMINIE
Zakończyła się kolejna edycja projektu „Czas na
aktywność w gminie Tryńcza”. Projekt realizowany był
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy,
na który pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość
projektu wynosiła 173 458,00 zł, w tym wkład własny
gminy 18 213,09 zł. Adresatami projektu byli podopieczni
Ośrodka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
i rodzinnej, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo
i pracujące w gospodarstwie rolnym. Łącznie objęto nim
15 osób, w tym 11 kobiet. W tegorocznej edycji
uczestnicy skorzystali z takich szkoleń jak:
 trening kompetencji społecznych, indywidualne
doradztwo zawodowe, trening
aktywności zawodowej -15 osób,
• profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera
i fakturowaniem - 6 osób,
 bukieciarz - florysta - 1 osoba,
 opiekunka osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych - 2 osoby,
• księgowość z obsługą komputera -1 osoba,
• podstawy obsługi komputera - 1 osoba
• operator koparko-ładowarki – 4 osoby,
Dla uczestników projektu były również wypłacane zasiłki
celowe i okresowe zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, które stanowiły wkład własny Ośrodka do
projektu na ogólną kwotę 18 213,09 zł W ramach
otrzymanej dotacji od 2008 r. zatrudniono jednego
pracownika socjalnego, a od 2012 r. zatrudnionych jest
dwóch pracowników socjalnych.
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- Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie
nawiązałam nowe znajomości, podniosłam swoje
kwalifikacje zawodowe. Nabrałam pewności siebie,
uwierzyłam, że mogę zmienić swoje życie - twierdzi
Dorota.

Kurs operatorów koparko - ładowarki

We wszystkich pięciu edycjach w projekcie
uczestniczyło 63 osoby. Obecnie trwają prace nad
opracowaniem nowego wniosku o dofinansowanie
projektu na okres 2013 - 2015 na łączną kwotę
520 557,00 zł. W związku z powyższym Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tryńczy zaprasza osoby chętne do
wzięcia udziału w projekcie, które nie pracują, są

Echa znad Sanu i Wisłoka

bezrobotne, nieaktywne zawodowo i korzystają z pomocy
społecznej. W ramach projektu zapewniamy profesjonalne
szkolenia i wsparcie specjalistów. Bliższe informacje
można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tryńczy lub pod nr telefonu 16 642 17 32
w. 70.
Anna Młynarska

W SŁUSZNEJ SPRAWIE
W październiku w Gorzycach doszło do
nieszczęśliwego zdarzenia. Na dom jednorodzinny spadło
ścinane drzewo, które całkowicie zniszczyło dach
budynku. W wyniku wypadku rodzina straciła dach nad
głową. Dzięki szybko podjętym działaniom przez sołtys
wsi Gorzyce Elżbietę Sobalę oraz radnych Janusza
Niżnika i Leszka Flaka przy współpracy z Urzędem
Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tryńczy udało
się w ciągu 5 dni odbudować dach w całości.

ALIMENTY TRZEBA PŁACIĆ!
Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tryńczy prowadzi postępowanie wobec 29 dłużników
alimentacyjnych z terenu gminy Tryńcza, którzy zostali
wezwani na wywiad alimentacyjny w celu złożenia
wyjaśnień w związku z zaleganiem płacenia alimentów.
Czternastu dłużników stawiło się, by złożyć odpowiednie
oświadczenia, natomiast wobec pozostałych 15 zostały
podjęte dalsze postępowania, czyli wydano decyzje
o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych. Następstwem tego będzie wystąpienie
do prokuratury rejonowej z wnioskiem o ściganie za
przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego
oraz przesłanie do starostwa powiatowego wniosku
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, który posiada
uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
Poniższa
tabela
przedstawia
zestawienie
wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego oraz kwot
wpłaconych od dłużników alimentacyjnych w latach 2011
-2012. Coraz trudniej jest wyegzekwować spłatę
zadłużenia, ponieważ coraz mniej dłużników podejmuje
jakąkolwiek pracę, zwłaszcza legalną. W związku z tym
wynagrodzenie nie może być zajęte na poczet spłacania
długów.
Kwota wypłaconych
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego [zł]

Kwota alimentów
zwróconych przez
dłużników [zł]

2011

243 562,39

10 723,16

2012

262 966,12

13 573,01

Razem:

506 528,51

24 296,17

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS

Tak wygląda zniszczony dom

Dziękujemy
wszystkim
osobom
za
zaangażowanie
i
włożoną
pracę.
Szczególne
podziękowania kierujemy do Franciszka Machały za
koordynację prac budowlanych oraz innym osobom za
pomoc sąsiedzką.
A oto fragment listu z podziękowaniem:

Aby wyegzekwować zadłużenia Ośrodek
współpracuje również z Naczelnikami Urzędów
Skarbowych
wystawiając
tytuły
wykonawcze
z powstałymi zaległościami dłużników, którymi zajmują
się już komornicy skarbowi. Za okres zasiłkowy
2010/2011
zostało
wystawionych
37
tytułów
egzekucyjnych. Obecnie trwa weryfikacja okresu
2011/2012 i wystawiono 39 zawiadomień o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie decyzji
o zwrocie należności przez dłużnika z tytułu świadczeń
alimentacyjnych.
Ustawodawca zabezpieczył sytuację dziecka,
jednak nie przewidział, że niesolidny rodzic-dłużnik
alimentacyjny wykorzysta wszystkie możliwości, aby
uchylić się od finansowania dziecka. Na terenie naszej
Gminy jest 29 dłużników alimentacyjnych, którzy nie
płacą alimentów, a traktują to jak „sposób na życie”,
bo „Państwo zapłaci za ich lenistwo”.
Anna Zgórska

Jolanta Flak
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PODZIEL SIĘ Z INNYMI
Ciepłe bluzy, swetry, spodnie, kurtki, płaszcze,
pościel, bluzki to efekty zbiórki odzieży, która została
przeznaczona dla osób potrzebujących z terenu gminy
Tryńcza. Akcja trwała od 29 października i zakończyła się
9 listopada br. Odzież można było przekazywać
bezpośrednio do Ośrodka i do wyznaczonych punktów
w
poszczególnych
miejscowościach.
Serdecznie
dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przyłączenie się
do tej akcji, zwłaszcza sołtysom poszczególnych wsi, za
udostępnienie lokali i pomoc w zbiórce.

Osoby doświadczające przemocy domowej, często
nie przyznają się do swojego problemu, nie szukają tym
samym żadnej pomocy i pozostają ofiarą. Istnieje wiele
instytucji, które specjalizują się w ochronie osób
krzywdzonych. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, nie
wstydź się prosić o pomoc. Problem ten dotyka wielu
osób, nie musisz zostać z nim sam/sama.
Przemoc najczęściej dotyka kobiety. Zjawisko
przemocy narasta również i w naszej gminie. Od początku
roku już u 9 rodzin (2 z Gorzyc, 1 z Tryńczy,
3 z Ubieszyna, 1 z Wólki Małkowej i 2 z Gniewczyny
Łańcuckiej) zdiagnozowano przemoc i założono im
Niebieskie Karty.
Warto zauważyć, że przemoc domowa jest
przestępstwem. Ciężko oczekiwać, aby policja, czy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy wiedzieli
o każdym przypadku przemocy rodzinnej, dlatego
apelujemy o zgłaszanie aktów przemocy do pracowników
Ośrodka lub na Posterunek Policji w Tryńczy.
Nie bądźmy obojętni na cudzy los. Reagujmy.
Agata Kaszuba

Dary czekają

Odzież zostanie przekazana osobom, znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo
informujemy, że pracownicy socjalni prowadzą
całoroczną zbiórkę rzeczy używanych pn. „Kramik
wzajemnej pomocy”. W każdej chwili można
przekazać dary, jak również je otrzymać. Zapraszamy
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
kiedy to można przyjść i skorzystać z tego rodzaju
pomocy.
Flak Jolanta

MAMMOBUS W TRYŃCZY
Z inicjatywy wójta gminy Tryńcza na jej terenie
w dniu 8.11.2012 zostały przeprowadzone badania
mammograficzne z programów profilaktyki raka piersi
i raka szyjki macicy. Z badań tych skorzystało wiele
kobiet tj. 30 z cytologii i 75 z mammografii.
Ponadto informujemy, że wyniki badań można odbierać
w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Tryńcza
w godzinach pracy Urzędu w terminie 3-tygodni od daty
badania tj. od 3 grudnia br.
- O badaniu dowiedziałam się z ogłoszenia. To dobrze,
że na miejscu jest możliwość przebadania się - mówi
jedna z pań oczekujących w kolejce. Ponadto Firma
FADO CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH wraz
z wójtem gminy Tryńcza zorganizowała w dniu św.
Mikołaja badania mammograficzne z profilaktyki raka
piersi dla kobiet z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej.
Wyniki badań będą dostarczone pocztą.
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Mammobus w Tryńczy
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Krystyna Penkal

DEMOGRAFIA W GMINIE TRYŃCZA
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 3 grudnia
2012 roku wynosiła 8411. Jest to o 15 osób mniej
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Złożyły się na to dwa
czynniki: ujemny przyrost naturalny o 2 osoby i ujemne
saldo migracji o 13 osób. Największy przyrost naturalny
wystąpił w Gniewczynie Łańcuckiej (5 osób),
a najmniejszy w Tryńczy (ubyło o 5 osób). Dodatnie saldo
migracji na poziomie 1 występuje w kilku
miejscowościach, a największą wartość ma w Jagielle
i wynosi +12 osób. .

Ujemne saldo migracji najbardziej zaznaczyło się
w Gorzycach, Wólce Małkowej i Tryńczy (odpowiednio 8,-10,-6). Jako ciekawostkę warto podać, że dwie
najstarsze mieszkanki gminy mają już skończone 100 lat.
Jedna z nich mieszka w Gniewczynie Łańcuckiej, a druga
w Głogowcu. Dwie kolejne skończą 100 lat w przyszłym
roku (w marcu i grudniu). W bieżącym roku odeszła od
nas w wieku 101 lat sędziwa Julia Mazur pochodząca
z Gniewczyny Trynieckiej.

Saldo migracji i przyrost naturalny w naszej gminie

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na dzień 3.12.2012 r. .

Ryszard Matyja
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NIECH ŻYJĄ DŁUGIE LATA
Katarzyna Harpula urodziła sie 16 października 1912
roku
w
Jagielle. Potem
zamieszkała
w
Gniewczynie
Łańcuckiej.
Tutaj
obchodziła
100 urodziny. Jest obecnie najstarszą mieszkanką gminy
Tryńcza.

Jest obecnie drugą najstarszą mieszkanką gminy
Tryńcza. Doczekała się jednej córki, trzech synów,
trzynaściorga wnuków i dziesięciorga prawnucząt.
- Życzyłabym sobie takiego zdrowia i pogody ducha, jak
ma moja mama - mówi córka Maria Wlazło.
I tym razem nie obyło się bez urodzinowego tortu
i szampana oraz odśpiewania "Dwustu lat" w gronie
rodzinnym. Życzenia osobiście złożyli wójt gminy
Tryńcza Ryszard Jędruch, skarbnik Teresa Wielgos, z-ca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ryszard Matyja,
którzy wręczyli Jubilatce kwiaty, drobny upominek
i okolicznościowy list gratulacyjny.
Ryszard Matyja

TEATRALNIE W TRYNIECKIM
CENTRUM KULTURY

Z życzeniami u Jubilatki

19 października br. z okazji jej Jubileuszu ks. proboszcz
Krzysztof
Filip
odprawił
Mszę
świętą
w parafialnym kościele p.w. Św. Mateusza, w której
uczestniczyła
cała
rodzina
i
przedstawiciele
z gminy. Nie obyło sie również bez urodzinowego tortu,
szampana oraz odśpiewania "Dwustu lat".
Z życzeniami przybyli: wójt gminy Tryńcza Ryszard
Jędruch, przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Konieczny, sekretarz gminy Bogusława Kornak, z-ca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ryszard Matyja,
którzy wręczyli Jubilatce kwiaty, drobny upominek
i okolicznościowy list gratulacyjny.

4 listopada br. w sali prób Trynieckiego Centrum
Kultury wystawiony został spektakl teatralny pt. "Żywot
Świątobliwej Genowefy” przez amatorski zespół
z Chałupek Dębniańskich. Zespół ten składa się z osób
dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Występ obejrzało
ponad 60 osób z Tryńczy i okolic. Dla aktorów praca
w wiejskim teatrzyku jest prawdziwą frajdą, dla
młodszych jednocześnie nauką i formą aktywnego
spędzania czasu. Sztukę wyreżyserowała, napisała
scenariusz i zaprojektowała stroje Teodora Wojnarska.
Na uwagę zasługuje także piękna dekoracja sali. Aktorzy
– amatorzy zagrali jak profesjonaliści, o czym świadczyły
gromkie brawa od publiczności na koniec spektaklu.

Aktorzy z amatorskiego zespołu teatralnego z Chałupek Dębniańskich

- Warto było przyjść i obejrzeć spektakl. Trzeba przyznać,
nie jest łatwo grać w takiej sztuce, a tu aktorzy poradzili
sobie bardzo dobrze- oceniła przedstawienie pani Zofia.
Kwiaty i życzenia dwustu lat

Druga Jubilatka urodziła sie 24 listopada 1912 r.
roku
w
Woli
Buchowskiej. Obecnie
mieszka
w Głogowcu. W ten szczególny dzień Pani Katarzyna
Piechota z Głogowca świętowała swój jubileusz.
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Teatr przyjechał do Tryńczy na zaproszenie
dyrektora Trynieckiego Centrum Kultury. Miejmy
nadzieję, że jeszcze nie raz zagości na trynieckiej scenie.
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Przemysław Górski

POZYSKANE ŚRODKI
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy w swojej
działalności
sprawuje
opiekę
nad
wieloma
przedsięwzięciami kulturalnymi i społecznymi w gminie
o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym. By móc sprostać wszystkim
wyzwaniom czyni starania o pozyskanie środków
zewnętrznych oraz od dobrowolnych darczyńców,
ofiarodawców, stowarzyszeń, sponsorów i urzędów.
Od 2010 roku TCK pozyskało środki z funduszy
europejskich na:
L.P.
1.

NAZWA WNIOSKU
Ocalić od Zapomnienia Spotkania Twórców
Ludowych
"Wyposażenie sali prób
Trynieckiego Centrum
Kultury na potrzeby
Młodzieżowej Orkiestry
Dętej w Tryńczy"
Zakup sceny plenerowej dla
Trynieckiego Centrum
Kultury w Tryńczy
Odnowienie dachu i elewacji
na zabytkowej dawnej
plebanii w Gniewczynie
Łańcuckiej.
Nagroda Jubileuszowa
z okazji 20 - lecia istnienia
i działalności artystycznej
Kapeli Ludowej z
Gniewczyny

2.

3.

4.

5.

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA

KWOTA
DOFINAN
SOWANIA

28 277,97

16 475,69

30 450,31

17 471,31

230 545,84

141 729,00

32 405,29

22 499,28

15.000

W trakcie realizacji są wnioski:
L.
P.
1.

NAZWA
WNIOSKU
Wydanie filmu
promocyjnego o
Twórczości
Ludowej Gminy
Tryńcza
Podnoszenie
jakości życia
społeczności
lokalnej poprzez
organizację
dwudniowej
imprezy sportowej.

2.

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

25 000,00

14 227,55

22 800,00

15 960,00

tegorocznych imprez. Dzięki Sponsorom zebraliśmy
62 tys. zł i mogliśmy przygotować imprezy na wysokim
poziomie. Dziękujemy w sposób szczególny osobom,
które wspierały nas podczas realizacji kolejnych zadań:
wójtowi gminy, policji, jednostkom OSP z terenu gminy
Tryńcza, pracownikom Urzędu Gminy, ZOSiP, Biblioteki
Publicznej, GOPS, KZB oraz KGW, a także
przedsiębiorcom.
Przemysław Górski

POEZJA BĘDZIE TRWAĆ WIECZNIE
Już po raz osiemnasty Centrum Kulturalne
w Przemyślu zorganizowało doroczne Spotkanie Poetów,
które odbyło się 25 października br. Pokazało ono,
iż poezję tworzy wiele osób. Naszą gminę w tym roku
reprezentowali Stefania Groch z Gorzyc i Henryk Joniec
z Chodaczowa. Poeci w kilku zdaniach opowiedzieli
o swoich zamiłowaniach i twórczości oraz przedstawili
swój dorobek artystyczny. Pani Stefania i pan Henryk
piszą już od wielu lat, zawsze znajdują czas,
by ją tworzyć.
- Takie spotkania organizowane są dla ludzi, dla których
poezja stanowi istotne miejsce w życiu. To z jednej strony
miłe doświadczenie, a z drugiej motywacja do dalszej
pracy - komentuje pan Henryk, który w Spotkaniu Poetów
uczestniczył po raz pierwszy. Dla pani Stefanii to już
dziewiąty występ w Przemyślu, ale jak sama potwierdza,
ma nadzieję, że nie ostatni.

Ponadto zostały złożone kolejne wnioski dotyczące:
L.P
.
1.
2.
3.

NAZWA
WNIOSKU

WARTOŚĆ
CAŁKOWIT
A

KWOTA
DOFINANSOWANIA

Festiwal Smaków
Regionalnych
Wielokulturowe
Spotkania
Biesiadne
Letnie Warsztaty
Sportu

23 062,00

15 000,00

22 998,54

14 958,40

18 760,00

15 008.00

Składamy
serdeczne
podziękowania
wszystkim
przedsiębiorcom i firmom, instytucjom, a także
indywidualnym osobom, które włączyły się w organizację

Interpretacja wiersza przez poetkę z Gorzyc

- Jestem bardzo dumna z tego, że co roku mogę
uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach - mówi Stefania
Groch. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, któremu
towarzyszyły oczywiście rozmowy na temat twórczości.
Wszyscy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki.
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Henryk Chruściel
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KONCERTOWALI DLA MARYI
Tegoroczny Przegląd Pieśni i Piosenki Maryjnej
odbył się 28 października w kościele parafialnym p.w. św.
Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej.

ŚPIEWALI POEZJĘ
Po raz kolejny, 23 listopada br. w sali prób
Trynieckiego Centrum Kultury odbył się przegląd poezji
śpiewanej, w którym wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum z gminy Tryńcza. W tym
roku dzieci reprezentowały dwie szkoły: Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum z Gniewczyny Łańcuckiej oraz
Szkoła Podstawowa z Tryńczy. Uczniowie zaprezentowali
piękne i znane utwory. Impreza ta miała głównie na celu
promocję dziecięcej i młodzieżowej twórczości
artystycznej oraz stworzenie możliwości debiutu
uzdolnionym wykonawcom.

Dolanie dla Maryi

W
koncercie
udział
wzięli
„Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej, Chór z Gniewczyny,
Zespół „Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej oraz duet
wokalno – instrumentalny „H&Z”.

Uczestniczki konkursu

Wszyscy
wykazali
się
profesjonalizmem,
co utrudniło werdykt komisji. Jury w składzie:
przewodniczący- Edward Myłek – instruktor do spraw
muzyki, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Tryńczy, Marzena Rydzik – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tryńczy, Małgorzata Burda- Król
– kierownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Grażyna Kogut –
nauczyciel w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej,
postanowiło przyznać aż 11 pierwszych miejsc oraz
3 wyróżnienia.

Koncert Chóru Mieszanego z Gniewczyny

Celem koncertów
było
ukazanie
piękna
pieśni
i
piosenek
maryjnych,
zainteresowanie
publiczności
interpretacją tych utworów oraz
zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów,
a także integracja poprzez wspólne śpiewanie oraz
kultywowanie takich wartości, jak wiara, kultura
i tradycja.
Henryk Chruściel

Chłopcy też umieją śpiewać

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.
Katarzyna Duży
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
W dniu 29 listopada br. w Tryńczy odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie „Kraina Sanu” - LGD dofinansowanego
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt
pod nazwą „Działajmy razem i uczmy się od siebie –
międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów”. Jak
sama nazwa wskazuje zakładał on integrację osób
starszych z dziećmi i młodzieżą i służące wzajemnemu
poznaniu, uwolnieniu od pewnych stereotypów,
ułatwieniu spojrzenia na siebie nawzajem z większą
otwartością, uczeniu wrażliwości i tolerancji a przede
wszystkim zapewnieniu czasu wolnego. Zgodnie
z założeniami projektu w każdej z 7 gmin należących do
Lokalnej Grupy Działania zostały utworzone grupy
mieszane wiekowo. W sumie w całym projekcie wzięło
udział 160 osób. Uczestnicy brali udział w zajęciach
rękodzielniczych, kulinarnych (które odbywały się
w gminie Grodzisko Dolne). Na tych zajęciach
uczestnicy byli dla sobie nawzajem instruktorami.
W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych seniorzy
i młodzież uczyli się, jak spędzać aktywnie czas na
świeżym powietrzu. A jak dobrze spędzić ten czas
pokazywali i proponowali instruktorzy Nordic Walking.

Na uroczystości nie zabrakło uczestników projektu
oraz zaproszonych gości: Tadeusza Halesiaka wójta
gminy Kuryłówka, Edwarda Jarmuziewicza wójta gminy
Adamówka,
Adama
Wosia
burmistrza
Miasta
i Gminy Sieniawa oraz Janusza Świta z-cę burmistrza,
Ryszarda Jędrucha wójta gminy Tryńcza. W uroczystości
wzięli również udział Krystyna Trojanowska z Centrum
Kulturalnego w Przemyślu, Zofia Nowak z-cy wójta
gminy Tryńcza, Bogusława Kornak sekretarz gminy
Tryńcza, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
dyrektorzy Małgorzata Leja dyrektor Zespołu Szkół
w Dąbrowicy, Zygmunt Kulpa dyrektor Zespołu Szkół
w Tryńczy wraz z wicedyrektorem Jolantą Nowosielską.

Inscenizacja obrzędu darcia pierza

O część artystyczną zadbali: Zespół „Majdaniacy”
z Majdanu Sieniawskiego, który zaprezentował obrzęd
regionalny „Skubaczki”, Kabaret ”BIG BABY”
z Leżachowa z widowiskiem kabaretowym „Singiel” oraz
duet wokalno – instrumentalny „H&Z” z Gniewczyny
Łańcuckiej, który umilał również czas podczas
poczęstunku, na który zaprosiło Koło Gospodyń
Wiejskich z Tryńczy.
Prezes „Krainy Sanu” podczas podsumowania projektu

Odskocznią od wymagających wysiłku zajęć sportowych
i rękodzielniczych były przyjemne zajęcia z wizażu, które
pomogły przełamać stereotypy, że starsze osoby nie
muszą już dbać o swój wygląd i dobre samopoczucie.
Młodsze uczestniczki zaś mogły nauczyć się, jak
podkreślić swój młodzieńczy urok. Miłym akcentem dla
uczestników projektu były organizowane w ciągu trzech
dni wyjazdy autokarami do Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej. Wyjazdy odbywały się w grupach
mieszanych z terenu różnych gmin. Dzięki temu
uczestnicy mogli się poznawać, a także wymieniać
doświadczenia przy wspólnym grillowaniu na terenie
skansenu. W wyjazdach tych wzięło udział 150 osób.

Kabaret „Big Baby”
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Magdalena Rachfał
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SZTUKA LUDOWA
Wytwory tradycyjnej sztuki ludowej po raz
dziewiąty zostały wystawione w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej 15 listopada br. Artyści w tym
roku dopisali. Można było obejrzeć 52 prace, m.in. haft
krzyżykowy, koronkarstwo, szydełkowanie, malarstwo,
rzeźbę, kwiaty wykonane z papieru i krepiny oraz gorsety
ludowe. Osoby zwiedzające mogły porozmawiać
z twórcami o ich inspiracjach. Wszyscy byli zachwyceni
pomysłowością
twórców
oraz
różnorodnością
wystawionych
prac. Swoją
obecnością
wystawę
zaszczycili
Lucjan
Kuźniar
członek
Zarządu
Województwa Podkarpackiego, Ryszard Jędruch wójt
gminy Tryńcza, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, tj. KGW, zaproszeni goście Stanisław
Wojtas, prezes Firmy „Sanitex” w Tryńczy, Agata
Hemon,
instruktor
Centrum
Kulturalnego
w Przemyślu, Katarzyna Ignas z Muzeum w Przeworsku,
Zofia Piskorz, prezes Zarządu Powiatowego KGW,
Marzena Rydzik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tryńczy, Jolanta Flak, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tryńczy, Magdalena Rachwał,
dyrektor Stowarzyszenia LGD „Kraina Sanu” w Tryńczy.
Licznie zgromadzili się również mieszkańcy z terenu
gminy.

Twórcy ludowi na spotkaniu w Gniewczynie

Przemysław Górski

ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE
W BIBLIOTECE
„Działajmy razem i uczmy się od siebie” – pod takim
hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy oraz
filie biblioteczne przy współpracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Trynieckiego Centrum Kultury oraz
Stowarzyszenia „Kraina Sanu” LGD rozpoczęły cykliczne
zajęcia rękodzielnicze typu: bibułkarstwo, szydełkowanie,
sztuka origami i inne dla osób dorosłych
w poszczególnych miejscowościach na terenie naszej
gminy. Pod okiem ludowych artystek i instruktorek
przebiega nauka robienia aniołków z bibuły oraz nauka
szydełkowania
świątecznych
wzorów.
Na spotkaniach, które odbywają się we czwartki
w Tryńczy, Zuzanna Zamorska i Genowefa Szczodrowicz
prezentowały swoje umiejętności w robótkach
szydełkowych, a pokaz sztuki orgiami zaprezentowany
został przez Marię Pruchnicką z Jagiełły.

Ryszard Jędruch i Lucjan Kuźniar oglądają prace twórców

- Prace piękne, bije od nich pasją – komentuje wytwory
Maria
Kluczkowska,
sołtys
wsi
Ubieszyn.
- Cieszy nas to, że co roku prac, jak ich twórców jest
coraz więcej – dodaje Henryk Chruściel, dyrektor
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy, który powitał
i podziękował artystom za zaangażowanie i trud włożony
w wykonanie prac.
Po zakończeniu zwiedzania wystawy rozpoczęła
się cześć artystyczna, w której wystąpiła młodzież z grupy
„Magazyn” z Gniewczyny Łańcuckiej w scence
humorystycznej pt. „Szkoła na wesoło”. Następnie swoje
zdolności wokalne zaprezentowały „Śpiewające Zośki”.
O stronę kulinarną, zadbało KGW z Gniewczyny
Łańcuckiej.
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Czwartkowe spotkania w bibliotece

Szydełkowanie, bibułkarstwo czy sztuka orgiami sięga
czasów, kiedy ludzie zapragnęli dekorować swoje
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otoczenie: domy, przedmioty, miejsca kultu. Inspiracją do
tworzenia papierowych cudeniek stała się przyroda,
a przede wszystkim kwiaty. Na organizowanych
zajęciach, oprócz tradycyjnych kwiatów pojedynczych,
czy bukietów, z bibuły, krepiny, papieru i sznurka
wyczarować możemy także różne ozdoby choinkowe czy
świąteczne. Ta niezwykle pracochłonna i wymagająca
cierpliwości sztuka stała się domeną kobiet i do czasów
dzisiejszych przetrwała, dzięki nielicznym już niestety,
artystkom ludowym, które kontynuują ją pieczołowicie,
często pracując w zaciszu domowych ognisk. Mamy
nadzieję, że organizowane przez nas zajęcia pozwolą
nam kontynuować ową barwną tradycję, która na nowo
odkryje wzornictwo rękodzielnicze, stanowiące przecież
nieodzowny element polskiej tradycji ludowej.

Takie spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród kobiet, bo jak wspomniała Maria Pruchnicka
z Jagiełły:
- Takie spotkania mają również cel integracyjny. Możemy
się spotkać w grupie, przy ciastku i herbatce,
porozmawiać o wszystkim a przede wszystkim możemy
nauczyć się od innych osób nowych rzeczy, dlatego
działamy razem i uczymy się od siebie.
W okresie jesienno - zimowym spotkania odbywają się
raz w tygodniu w bibliotece w Tryńczy, natomiast
w Jagielle i w Gorzycach w Wiejskich Domach Kultury.
Wszystkich tych zajęciach chętnych serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach.
Marzena Rydzik

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
„Czytanie - to najskuteczniejszy, a zarazem
najtańszy sposób budowania zasobów wewnętrznych
dziecka”. Tak twierdzą i uzasadniają w sposób mądry,
przemyślany i podparty wieloma przykładami autorki
książki „Wychowanie przez czytanie”- Irena Koźmińska
i Teresa Olszewska.

Dzieci z Gorzyc przenoszą się w świat bajki

Maria Strama
CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA
W GMINIE TRYŃCZA W LATACH 2003 – 2012
Rok

Akcja czytania ”Cała Polska czyta dzieciom” w Tryńczy

Dla wielu dzieci czytanie, pisanie, mówienie to
trudna bariera do pokonania. Autorki przekonują do
czytania dziecku od pierwszych dni życia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy oraz filie
biblioteczne w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej
popularyzują głośne czytanie baśni i legend dla
najmłodszych. Od kilku lat biblioteka jest organizatorem
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Swoimi działaniami
biblioteka uzupełnia domowe czytanie i stwarza
wszystkim, bez wyjątku dzieciom, szansę na częsty
kontakt ze słowem pisanym. W tym roku pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy oraz Filii
zorganizowali kilka spotkań
czytelniczych dla
przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych
z Tryńczy, Gorzyc i Gniewczyny Łańcuckiej.

Wypożyczenia

Odwiedziny

Informacje

2003

Czytelnicy
ogółem
1182

16883

6367

1295

2004

1280

24026

10249

2214

2005

1365

21064

8751

5155

2006

1428

23339

9655

7671

2007

1311

19890

8022

2467

2008

1226

19047

7499

1580

2009

1241

16771

7811

3932

2010

1088

16229

6200

3097

2011

1033

14462

10243

4198

2012

873

12103

9128

4352

Czytelnicy w roku 2012 z podziałem na poszczególne
miejscowości: Tryńcza - 272 czytelników, Gorzyce - 270
czytelników, Gniewczyna
Łańcucka – 180 czytelników,
Ubieszyn – 55 czytelników, Głogowiec – 15 czytelników,
Wólka Małkowa – 49 czytelników, Wólka Ogryzkowa - 32
czytelników
Maria Janas
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KOLĘDY I PASTORAŁKI W TRADYCJI TRYNIECKIEJ
Mimo średniowiecznego rodowodu wspólne
kolędowanie wciąż należy do najpowszechniejszych
bożonarodzeniowych zwyczajów. Już pierwsze słowa
pieśni „ Pójdźmy wszyscy do stajenki” czy nastrojowej
„Cichej Nocy” wywołują w nas najcieplejsze, radosne
skojarzenia z dzieciństwem, uroczystą atmosferą pasterki
oraz przesyconymi spokojem chwilami spędzonymi wraz
z rodziną przy wigilijnym stole.

Już Ci to i ani , ani
Już Maryi nie dogoni – Hej lelija!
Maryja w lesie zanocowała,
Z lodu Se ognia rozkrzesała,
Ze śniegu świeczki toczyła,
Na cały świat rozświeciła – Hej lelija!

Pójdźmy i my kolędować nowonarodzonemu
Panu, weseląc się i powtarzając dobrze wszystkim znane
słowa pieśni : „ Gdy się Chrystus rodzi”...
Marzena Rydzik

LEKCJE BIBLIOTECZNE
Lekcje biblioteczne to jedna z popularniejszych
form pracy z młodym czytelnikiem. Głównym ich celem
jest zapoznanie czytelników z biblioteką, uświadomienie
roli książki w życiu człowieka oraz wskazanie możliwości
czerpania wiedzy z różnych źródeł.
Z tradycji wsi trynieckiej najlepiej zachowały się
obrzędy, zwyczaje i obyczaje, które wypełniały kolejne
okresy roku liturgicznego. Rok liturgiczny zaczynał się
Adwentem, który wypełniony był przygotowaniami do
świąt Bożego Narodzenia. Począwszy od wieczerzy
wigilijnej śpiewano pastorałki będące ludowym
wyobrażeniem
narodzin
Jezusa.
Wiele
z nich niestety zostało już zapomnianych, dlatego też
warto niektóre z nich zapisać. Oto pastorałka śpiewana
jeszcze przez Jana Tytułę z Gniewczyny (ur. w 1913 r.)

Pastorałka
Nastała dziś nam wielka nowina,
Że Panna Czysta powiła Syna,
Jak zrodziła , tak powiła,
Wyszukiwanie informacji z księgozbioru podręcznego

Na sianku go położyła –Hej lelija !
Gdy się król Herod o tym dowiedział,
Wszystkie Dzieciątka zabijać kazał,
Maryja się dowiedziała,
Z Panem Jezusem uciekała – do Egiptu!
Idzie Maryja przez pole, idzie,
Napotkała chłopaka co pszeniczkę siał,
Siej ,siej chłopku w imię moje,
Jutro będziesz zbierał swoje – Hej lelija!
Idą Żydowie przez pole idą!
Napotkali chłopka co pszeniczkę rżnął,
Szczęść Ci Boże chłopku miły,
Nie widziałeś tu Maryi – żeby tędy szła?

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy, Filia Biblioteki
Publicznej
w Gorzycach
oraz w Gniewczynie
Łańcuckiej przygotowały w tym roku cztery takie
spotkania. Jedno z nich odbyło się ostatnio w filii
bibliotecznej w Gorzycach. Na spotkanie pod opieką
wychowawcy przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Gorzyc. Dzieci
na samym początku zwiedziły
bibliotekę, dowiedziały się, jak korzystać z księgozbioru
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży oraz zapoznały się
z regulaminami bibliotecznymi. Od bibliotekarki Marii
Strama uzyskały informacji na temat, jak założyć kartę
biblioteczną oraz, w jaki sposób wyszukać źródło
potrzebnych informacji, korzystając z księgozbioru
podręcznego. Na koniec spotkania każde z dzieci miało
okazję wypożyczyć swoją ulubioną książkę.

Tędy tu Maryja , tędy tu chadzała,
Gdy się ta pszeniczka z rączek siejała,
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KONKURS NA „NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA
ROKU 2012” – ROZSTRZYGNIĘTY!
W dniu 10.12.2012 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Tryńczy
nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu
na "Najlepszego Czytelnika” 2012 roku.
W konkursie wyłoniono 13 zwycięzców - czytelników
z poszczególnych miejscowości. Najmłodsze dzieci
przybyły na spotkanie wraz z rodzicami. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody
książkowe oraz drobne upominki z okazji „Mikołajek”.
A oto lista zwycięzców w konkursie na „Najlepszego
Czytelnika Roku 2012” oraz liczba przeczytanych przez
nich książek : Prasoł Jan – Tryńcza (80
książek),Kamińska Ewelina –Tryńcza
(78 książek),
Marlena Siemieniak – Tryńcza (71 książek), Kacper Rak
– Głogowiec (58 książek), Michał Myłek – Wólka
Ogryzkowa (43 książki), Mazur Joanna – Wólka
Ogryzkowa (71 książek), Emilia Dałomis – Wólka
Małkowa (48 książek), Martyna Niemirowska – Wólka
Małkowa (57 książek), Justyna Czeszyk – Gorzyce (91
książek), Wiktoria Sobala – Gorzyce (52 książki), Kamila
Krupa- Gniewczyna Łańcucka (64 książki), Wiktoria
Dąbrowicz – Gniewczyna Łańcucka (58 książek), Maria
SupersonGniewczyna
Łańcucka(72
książki).
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kacper Rak – najmłodszy zwycięzca konkursu

Maria Janas

ILE KOSZTUJE OŚWIATA ?
Nakłady ponoszone przez samorząd na oświatę rosną
z roku na rok. Subwencja nie pokrywa kosztów
utrzymania ucznia w szkole. Problemem jest malejąca
z roku na rok liczba uczniów w poszczególnych etapach
edukacyjnych. Związane jest to z niżem demograficznym,
ale też z migracją i emigracją rodzin. Dodatkowo w tym
roku do września wzrosło o 3,8 % wynagrodzenie
nauczycieli, a od lutego o 2% składka rentowa.

Nie zmniejsza się też liczba nauczycieli, którzy
w szkołach małych uczą średnio po 8 uczniów.
2011/2012
937

2012/
2013
896

różnica
41

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

Łączna liczba dzieci w jednostkach w dwóch kolejnych latach, na które
gmina otrzymała subwencję oświatową.

Tryńcza

20

16

21

16

18

25

Gniewczyna

19+15

19+19

16+18

15+17

21+19

16+15

Gorzyce

7

16+16

18

21

28

23

Jagiełła

7

7

7

8

19

14

Ubieszyn

5

7

10

10

8

11

73

100

90

87

113

104

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach
uzależniony jest od ilości dzieci. Zatem im mniejsza
szkoła
tym większe
nakłady na utrzymanie
i kształcenie. Im mniejsza szkoła nakłady na jej
utrzymanie rosną. Subwencja oświatowa, którą gmina
otrzymała na rok 2012 to kwota 7 598 458 zł.
Przewidywane wykonanie na wszystkich zadaniach na
dzień 31 grudnia wynosi 8 598 300 zł. Różnicę musi
dołożyć gmina.

Liczba uczniów szkół podstawowych wg projektu arkusza
organizacyjnego poszczególnych szkół na dzień 30 kwietnia 2012r.

Taki stan rzeczy spowodował, że do oświaty gmina musi
dokładać coraz więcej pieniędzy.

Prognozy demograficzne nie są optymistyczne. Liczba
dzieci maleje. Analizując dane, należy w kolejnych latach
przemyśleć sprawę reorganizacji gminnej oświaty
i dobrze zaplanować etatyzację w poszczególnych
szkołach.
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Dane demograficzne od roku szkolnego 2002 w oparciu o wykaz ewidencji ludności do planowania ilości oddziałów
w poszczególnych szkołach.

Nazwa szkoły

Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach
w obwodzie danej szkoły

Zespół Szkół w Tryńczy

2002
18

2003
21

2004
18

2005
17

2006
14

2007
16

2008
13

2009
18

2010
28

2011
18

Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej

38

35

41

30

30

32

33

39

22

25

Zespół Szkół w Gorzycach

20

12

24

11

15

18

26

28

30

22

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

7

11

8

15

13

12

15

14

21

12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

11

9

7

6

7

12

10

12

10

9

Beata Tołpa

OŚWIATOWE INWESTYCJE
Każdego roku gminna oświata wzbogaca się
o nowe obiekty, pomoce dydaktyczne, remontowane są
poszczególne budynki i upiększane otoczenie. Wszystkie
te zabiegi powodują, że uczniowie mają możliwość
zdobywania w zupełnie komfortowych warunkach wiedzy
i umiejętności.

Wyposażenie punktów przedszkolnych zostało w całości
przekazane szkołom i służy obecnie edukacji
najmłodszych uczniów. Szkoła w Gniewczynie
Łańcuckiej zakwalifikowała się do rządowego programu
„Cyfrowa szkoła”. Dzięki dofinansowaniu ze środków
gminy na początku września pozyskano komputery
przenośne i sprzęt multimedialny. Warto zaznaczyć, że
sprzęt do „Cyfrowej szkoły” mieliśmy jako pierwsi na
Podkarpaciu
i
jedni
z
pierwszych
w Polsce. Również szkoły w Tryńczy i Gorzycach
wzbogaciły się o tablice multimedialne i projektory.

Moment otwarcia i poświęcenia hali sportowej

W mijającym roku przy obiektach szkolnych
powstały następujące inwestycje: w Tryńczy sztuczne
lodowisko „Biały Orlik”, cieszące się ogromnym
powodzeniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych,
kompleks boisk „Orlik 2012” w Gniewczynie Łańcuckiej
i nowoczesna, dobrze wyposażona sala gimnastyczna
w Gorzycach. W szkole w Gniewczynie pojawiła
się
platforma
ułatwiająca
przemieszczanie
się niepełnosprawnemu uczniowi między poszczególnymi
poziomami. W ramach realizowanego projektu
systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach
I-III” poszczególne szkoły podstawowe wzbogaciły się
o najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, zarówno
do pracy z uczniem zdolnym, jak i pracy z uczniem
wymagającym wsparcia. Zakończył się też projekt
„Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne”.
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Przy tablicy interaktywnej można się nauczyć się więcej

W szkole w Jagielle została wyremontowana
i wyposażona w nowe regały szkolna biblioteka.
Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane z inicjatywy
wójta gminy i z pełną aprobatą Rady Gminy. Myślą
przewodnią wszystkich działań było stworzenie dzieciom
i młodzieży z terenu naszej gminy wszechstronnych
warunków rozwoju.

Echa znad Sanu i Wisłoka

Beata Tołpa

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

SALA GIMNASTYCZNA
W MIKOŁAJKOWYM PREZENCIE

W piątkowe przedpołudnie 9 listopada w Tryńczy
odbyły się gminne obchody
Narodowego Święta
Niepodległości, w których udział wzięli Ryszard Jędruch
wójt gminy Tryńcza, radni, sołtysi, przedstawiciele KGW
i LKS, zaproszeni goście Wacław Pieczek komendant
Komisariatu Policji w Sieniawie, Grzegorz Lis kierownik
Posterunku Policji w Tryńczy, Ryszard Trelka dyrektor
Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Przeworsku, Magdalena Rachwał dyrektor biura
Stowarzyszenia „Kraina Sanu” oraz delegacja Wojskowej
Komendy
Uzupełnień
z
Jarosławia.
Licznie
zgromadziła się również młodzież ze szkół z terenu
gminy wraz z dyrektorami i wychowawcami.
Uroczystości poprzedziła zbiórka na placu szkolnym,
skąd uczestnicy pod przewodnictwem Młodzieżowej
Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych Komendy
Powiatowej Policji w Przeworsku, OSP, „Turków”
z Tryńczy i poszczególnych szkół, władz gminy, gości
oraz dzieci i młodzieży udali się do kościoła na mszę
świętą w intencji ojczyzny.

6 grudzień 2012 r. w annałach Zespołu Szkół im.
Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach zapisze się
oficjalnym otwarciem i poświeceniem sali gimnastycznej.
Było to wyjątkowe wydarzenie. Po pierwsze, otwarcie sali
gimnastycznej
spowoduje
przewartościowanie
całokształtu funkcjonowania szkoły, po drugie, stworzy
dzieciom i młodzieży, a także lokalnej społeczności,
warunki do uprawiania sportu i dbania o zdrowie oraz, po
trzecie, jest ona swoistym pomnikiem, w którym zaklęte
zostały aspiracje rozwojowe miejscowości i jej
mieszkańców.

W uroczystości otwarcia uczestniczyło wielu gości

W patriotycznej akademii uczniowie z Gorzyc

Po zakończonym nabożeństwie wszyscy wyruszyli
do Parku Katyńskiego im. Lecha Kaczyńskiego, gdzie po
odegraniu hymnu
państwowego
do
zebranych
okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy,
który zwrócił uwagę na symboliczny wymiar święta
łączącego pokolenie walczących o wolność Ojczyzny
z pokoleniem żyjącym w wolnej Polsce. Na zakończenie
przywołał słowa Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej
odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla
innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,
jakim jest wolna Ojczyzna”. Następnie pod Krzyżem
Katyńskim z napisem „Golgota Wschodu” poszczególne
delegacje złożyły wiązanki i znicze. Po odegraniu melodii
„Śpij kolego” uczestnicy uroczystości przeszli do hali
widowiskowo - sportowej w Tryńczy, gdzie wysłuchali
montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Gorzycach. Po akademii tradycyjnie już
młodzież i goście poczęstowani zostali wojskową
grochówką.
Beata Tołpa

Scenariusz uroczystości oddania do użytku sali
gimnastycznej obejmował szereg podniosłych momentów.
Jego pierwszym punktem była zbiórka pocztów
sztandarowych szkół, OSP, Straży Grobowej „Turki”
z Tryńczy, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, dzieci,
młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz przybyłych gości
przed pomnikiem Patrona szkoły bł. Jana Pawła II.
Po uformowaniu szyku, kolumna ruszyła do kościoła
parafialnego. Uroczystą Mszę św. odprawili ks. prałat
Adam Pietrucha oraz ks. dziekan Tadeusz Gramatyka.
Następnie w długiej i wielobarwnej kolumnie uczestnicy
uroczystości przemaszerowali z powrotem pod pomnik
Patrona. W tej części odśpiewany został hymn szkoły,
a delegacje władz wojewódzkich, samorządowych,
przedstawiciele
Rady
Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców złożyli wiązanki
kwiatów przed pomnikiem. Był to wyraz podziękowania
Patronowi za czuwanie nad rozwojem szkoły. Potem było
uroczyste przecięcie wstęgi i poświecenie obiektu. W ten
sposób sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Gorzycach
została oficjalnie otwarta i oddana w użytkowanie
dzieciom i młodzieży. Dalsza część uroczystości odbyła
się już w nowoczesnej, przestrzennej i funkcjonalnej sali.
Zapoczątkowało ją odegranie hymnu państwowego przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tryńczy. Potem były
wystąpienia oficjalne: wójta gminy, dyrektora szkoły,
kierownika referatu inwestycji oraz zaproszonych gości.
W
wystąpieniach nieodmiennie przewijały się
stwierdzenia podkreślające proinwestycyjny kierunek
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działań władz gminy oraz osobistą aktywność wójta
w realizacji kolejnych zadań.

NA RZECZ MAŁEJ OJCZYZNY
Z Teofilem Jakubcem wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Tryńcza, a zarazem przewodniczącym Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Sportu w tej Radzie rozmawiają:
Weronika Dadak, Ewa Kojder, i Justyna Wikiera,
uczennice Zespołu Szkół w Tryńczy
E.K. Od kilku kadencji pracuje Pan w samorządzie
gminy Tryńcza. Jak wyglądała praca w samorządzie
kiedyś- a jak wygląda dzisiaj? Czy zauważa Pan jakieś
różnice, jeżeli tak, to jakie?

Uczniowie w układzie tanecznym

Potem przyszedł czas na występy dzieci i młodzieży.
Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać
wspaniałe układy taneczne i akrobatyczne, a także
profesjonalnie
wykonane
piosenki
tematycznie
nawiązujące do charakteru uroczystości. Wszyscy byli
pod wrażeniem umiejętności wokalnych i sportowych
uczniów szkoły. Na końcu występu artystycznego pojawił
się św. Mikołaj z olbrzymim prezentem, który oczywiście
wręczył … wójtowi gminy. Zresztą zasłużył na niego.
Prezentami obdarował także obecnych gości i uczniów.
W sali gimnastycznej zrobiła się ciepła i serdeczna
atmosfera, która towarzyszyła wszystkim także i podczas
uroczystego obiadu. Miło było później słyszeć z ust wielu
gości, że uroczystość pod względem organizacyjnym była
wzorowa. Taka ocena nie byłaby możliwa bez
zaangażowania rodziców uczniów. Wiele czasu i wysiłku
w przygotowanie uroczystości wnieśli: Dorota Czwakiel,
Dorota Harpak, Jolanta Szozda, Marzena Małek, Anna
Szpunar, Marta Ochab, Anna Fleszar, Maria Kubrak,
Helena Mazur, Anna Machała, Maria Rubin, Ala Krupa,
Beata Kowal, Joanna Drzystek, KGW i Rada Rodziców
z Gorzyc i z Wólki Ogryzkowej. Serdecznie dziękuję za
wszelką pomoc i wsparcie! Słowa podziękowania kieruję
w stronę sołtysów z Gorzyc – Elżbiety Sobali i Wólki
Ogryzkowej – Heleny Mazur, których praca i poświęcenie
godna jest najwyższego uznania.
Dziękuję także sponsorom, którzy wsparli
finansowo organizację uroczystości, tj. Andrzejowi
Pelcowi, Bożenie Sroce, Bogdanowi Szwaczowi,
Henrykowi Sawie, Januszowi Niżnikowi, Łukaszowi
Sosnowemu, Danielowi Siateckiemu, Dariuszowi
Ochabowi, Leszkowi Wojtynie, Krzysztofowi Pieczkowi,
Czesławowi Brodowiczowi, Tadeuszowi Walkiewiczowi,
Mariuszowi Olejarce, Józefowi Czwaklowi, Arturowi
Ubuszajewowi, Annie Groch, Danielowi Misiło oraz
ks. Eugeniuszowi Wielgoszowi. Szczególne słowa
podziękowania kieruję także w stronę Marii i Zdzisława
Niżników, którzy nieodpłatnie udostępnili lokal na
przyjęcie gości.

T.J. Istotnie. Samorządność gminna została przywrócona
po okresie zniewolenia ustawą z 8 marca 1990 r. - czyli
w wolnej już Ojczyźnie. Z punktu widzenia prawnego –
był to zmiany rozumiane na korzyść pojęcia
samorządności. Mamy wolne wybory radnych. Każdy
mieszkaniec z mocy ustawy jest pełnoprawnym
członkiem samorządu. Gmina ma wyznaczone ustawą
tzw. zadania własne i w tym zakresie podlega tylko
unormowaniom prawnym, a nie samorządom wyższego
szczebla (powiatowego czy wojewódzkiego), które też
mają kompetencje i zadania własne. W tych nowych
warunkach sprawowałem mandat radnego i członka
Zarządu
Gminy
w
I-szej
kadencji
i Delegata do Wojewódzkiego Sejmiku w Przemyślu,
sprawując
funkcję
Przewodniczącego
Komisji
Ekonomicznej. Od roku 2002 – po dzień dzisiejszy
sprawuję mandat radnego, pełniąc równocześnie funkcję
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
i drugą kadencję funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Pierwsza kadencja była nabrzmiała rozlicznymi
problemami
społecznymi, wynikającymi z wielkich
zapóźnień rozwojowych i cywilizacyjnych. Osiąganie
konsensusu w łonie Rady i Zarządu było bardzo trudne.
Rozdźwięk
między
potrzebami
społecznymi,
a ekonomiczno-finansową możliwością ich zaspokajania
był bardzo głęboki. Powodowało to wiele konfliktów na
tle redystrybucji środków budżetowych. Radni uczyli się
podstawowych zasad demokracji, racjonalności spojrzeń
i decyzji (uchwał).
Począwszy od IV-tej kadencji (2002 r.), gdy nastąpił
wyraźny podział kompetencji między organami
uchwałodawczymi,
(Rada
Gminy)
i
organem
wykonawczym, sprawność władzy samorządowej Gminy
zdecydowanie się poprawiła. Personalny skład Rady
i Urzędu Gminy ulegał i ulega coraz większej dojrzałości,
jakości sprawowania funkcji i lepszej obsługi potrzeb
społecznych gminy. Obiektywną przyczyną poprawy
sytuacji stała się możliwość korzystania z pomocy
ze środków finansowych Unii Europejskiej. Dzięki nim
gmina zajmuje wysoką lokatę w województwie
w zakresie ich spożytkowania, co dziś widać gołym
okiem. Trafny, personalny wybór pana
Ryszarda
Jędrucha na wójta gminy owocuje szybkim i dobrym jej
rozwojem już jedenasty rok.

Andrzej Swatek
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W. D. Co uważa Pan za swój osobisty sukces w pracy
samorządu gminy Tryńcza w tej kadencji ?

Teofil Jakubiec podczas obrad Rady Gminy

T.J. W Radzie Gminy i jej organach praca i działania
mają przede wszystkim charakter zespołowy, bo taki jest
wymóg ustawowy i statutowy. Indywidualnie można
stawiać, wnioskować pożyteczne inicjatywy, uzasadniając

je, konsekwentnie współuczestniczyć w kształtowaniu
uchwały budżetowej, w której zawiera się na cały dany
rok „drogowskaz” zadań i spraw zmierzających do
rozwoju gminy, co oznacza równocześnie zaspokajanie
potrzeb
społecznych.
Swoje
wieloletnie
i wielokierunkowe doświadczenie zawodowe, także
życiowe, spożytkowuję w sprawowanych funkcjach.
Dzielę się nimi chętnie, z każdym, kto tego sobie życzy.
Doradzić, zainicjować, ostrzec, jak trzeba, opracować,
przeanalizować, wnioskować, a także skontrolować,
wspierać – to nakaz mojego sumienia w pracy społecznej
w gminie i innych organizacjach i stowarzyszeniach,
w których działam. Wsłuchuje się w potrzeby społeczne
i życzliwie je wspieram. Praca na rzecz „Małej
Ojczyzny”, włączanie intelektu, siły woli, głębi uczucia
i aktywności w działaniu – to równocześnie przejaw
realnego patriotyzmu.
W.D. Ponieważ obchodził Pan niedawno okrągłą
rocznicę urodzin, życzymy Panu wielu lat w zdrowiu,
a także sukcesów na niwie pracy samorządowej.
T. J. Bardzo dziękuję.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W TRYŃCZY
Patronem Zespołu Szkół w Tryńczy od sześciu lat
jest św. Jan Kanty. Każdego roku w dzień wspomnienia
liturgicznego świętego tj. 25 października obchodzone
jest święto szkoły. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły
się od Mszy św. w trynieckim kościele w intencji
dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Następnie uczniowie
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej przeszli przed
pomnik patrona, gdzie zostały złożone kwiaty przez
delegację, w skład której weszli wójt gminy Tryńcza
Ryszard Jędruch, przewodniczący Komisji Oświaty Teofil
Jakubiec, dyrektor szkoły Zygmunt Kulpa, uczniowie
i przewodnicząca Rady Rodziców. Później zaproszeni
goście, uczniowie pod opieką nauczycieli udali się do hali
widowiskowo - sportowej na drugą część uroczystości.

który w swym wystąpieniu mówił o roli oświaty
w kształtowaniu postaw młodzieży, a także o tym,
że w ostatnich latach wiele inwestycji zostało
wykonanych w gminie na rzecz poszczególnych szkół.
Przekazał w imieniu władz samorządowych prezent tablicę interaktywną, podkreślając też, że taką samą
otrzymał też Zespół Szkół w Gorzycach, gdzie patrona
uczczono 16 października.

Występ zespołu muzycznego

Uczniowie w scence z biografii patrona

Po odśpiewaniu hymnu szkoły, gości przywitał
dyrektor, głos zabrali również przewodniczący Komisji
Oświaty Teofil Jakubiec i wójt gminy Ryszard Jędruch,

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali
program artystyczny, będący wspomnieniem o św. Janie
Kantym, a także pokazujący, w jaki sposób dziś Patron
wpływa na cele dydaktyczne i wychowawcze stawiane
sobie przez szkołę. Młodzież od najmłodszych klas
pokazała swoje umiejętności recytatorskie, wokalno muzyczne, taneczne i sportowe. Wszyscy obejrzeli
również pokaz karate w wykonaniu szkoły z Przeworska.
Warto dodać, że od października w ramach zajęć
pozalekcyjnych treningi karate odbywają się również
w Zespole Szkół w Tryńczy.
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WARSZTATY KULINARNE
Dzięki pracownikom Agencji Rynku Rolnego
z Rzeszowa najmłodsi uczniowie kl. I- IV z Zespołu
Szkół w Tryńczy uczestniczyli 30 października
w warsztatach kulinarnych, których celem było
pokazanie, jak przygotować smaczny, zdrowy posiłek
z owoców, warzyw oraz nabiału.

Jedzenie było naprawdę pyszne, a co najważniejsze
zdrowe. Warto dodać, że wszystkie produkty zostały
zakupione ze środków projektu realizowanego przez
Agencję
Ryku Rolnego. Byliśmy na Podkarpaciu
czwartą, gminą w której był realizowany projekt
propagujący zdrową żywność. W związku z tym
pragniemy gorąco podziękować dyrektorowi za okazaną
pomoc przy organizacji warsztatów kulinarnych i
obdarowanie uczniów odblaskowymi gadżetami i planami
lekcji.
Beata Tołpa

TABLICA INTERAKTYWNA

Praca ruszyła pełna parą

Na warsztaty przyjechał dyrektor Agencji Andrzej
Wróbel i pracownicy ds. promocji, którzy przywieźli
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych z Rzeszowa.
Po oficjalnym przywitaniu dyrektor Andrzej Wróbel
wyjaśnił dzieciom, na czym polega zdrowe żywienie
i jaka jest rola w programie Agencji Rynku Rolnego.
Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i pod
opieką adeptów sztuki kulinarnej przygotowywali sałatki,
kolorowe tartinki, pyszne koreczki.

W listopadzie br. Zespół Szkół w Tryńczy wzbogacił
się dzięki przychylności Rady Gminy i wojta o tablicę
interaktywną. To nowoczesne urządzenie, współpracujące
z komputerem i projektorem multimedialnym, działa jak
duży ekran dotykowy na podczerwień (technologia IR).
Ekran jest obsługiwany za pomocą pisaków, wskaźnika
teleskopowego i wymazywacza.

Lekcja fizyki

Obsługa tablicy jest bardzo prosta, intuicyjna. Już po
kilku minutach pracy uczniowie świetnie sobie radzą
z wykonywaniem ćwiczeń. W pracowni multimedialnej
odbywa się codziennie kilka lekcji oraz zajęcia
pozalekcyjne. Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie
uczestniczą w tych zajęciach. Tablica interaktywna
to bardzo dobra inwestycja.

Smakołyki już prawie gotowe

Okazuje się, że zrobienie kolorowej, smacznej
kanapki czy owocowego jogurtu jest niezwykle proste,
wystarczy kilka kolorowych warzyw np. pomidor, zielona
lub żółta papryka, rzodkiewka i ogórek, dobre pieczywo
i zakąska gotowa. Owocowe jogurty podobnie jak
koreczki cieszyły się wielkim wzięciem. Emocje
towarzyszyły tworzeniu sałatek. Przy tej okazji dzieci
zostały pouczone, w jaki sposób przestrzegać higieny
podczas przygotowania posiłku. Na zakończenie wszyscy
zostali zaproszeni do udziału w degustacji potraw.
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Władysław Kulpa

ANDRZEJKI 2012
Zabawy
andrzejkowe
na
stałe
zagościły
w planach szkolnych, stąd we wszystkich szkołach naszej
gminy uczniowie licznie wstawili się na popołudniowe
zajęcia. Jak nakazuje tradycja nie obyło się bez wróżb.
W programach artystycznych uczniowie zaprezentowali
najpopularniejsze wróżby andrzejkowe. Każde dziecko
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miało możliwość poznania swojej wróżby na bliższą
i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików
i tradycyjnego lania wosku. W Jagielle uczennice
najmłodszych klas pokazały też taniec wróżek.
W Tryńczy i Gniewczynie Łańcuckiej młodzież świetnie
bawiła się w salach sportowych. W Gorzycach Andrzejki
odbywały się w grupach wiekowych. W Ubieszynie
wróżyła cyganka. Dodatkową atrakcją była zabawa przy
popularnej muzyce tanecznej. Andrzejkowe wróżenie
dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych
przeżyć. Teraz wszyscy czekają na jak najszybsze ich
spełnienie się , ale tylko tych dobrych.
Podobnie, jak w latach ubiegłych rodzice zadbali
o poczęstunek, za co wszyscy serdecznie dziękują.

Beata Tołpa

KARTKA ŚWIĄTECZNA
Uczniowie szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
i Tryńczy na zajęciach pozalekcyjnych wykonywali
kartki świąteczne. Wszystkie karty tworzyli ręcznie
z papieru, tasiemek, cekinów, brokatu,
klejąc
poszczególne ozdoby. Efekty pracy okazały się
niezwykłe, ponieważ każda wykonana
kartka była
oryginalna i niepowtarzalna.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY
W tym roku podobnie, jak w latach ubiegłych
trzecioklasiści z gimnazjów naszej gminy pisali u próbny
egzamin organizowany przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną
w Krakowie.
Pierwszego
dnia
rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie,
a po przerwie z języka polskiego. Z zadaniami
z przedmiotów przyrodniczych i matematyki uczniowie
zmagali się kolejnego dnia. Następnego odbył się egzamin
z języka obcego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Dzięki próbnemu egzaminowi uczniowie
poznają ewentualne braki, które z pomocą nauczycieli
mogą uzupełnić do kwietniowych egzaminów. Ważna jest
także możliwość przećwiczenia prawidłowego kodowania
arkusza, by podczas właściwego egzaminy nie popełnić
błędu.
W kolejnych tygodniach próbne sprawdziany
pisać będą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych
i szóstoklasiści.
Grażyna Kogut

PIERWSZY SUKCES MAŻORETEK
Mażoretki z zespołu "Presto" - działającego w SP
w Ubieszynie (od maja bieżącego roku) - zdobyły
pierwsze miejsce w I Powiatowym Przeglądzie
Tanecznym - "Katarzynki 2012", W kategorii szkół
podstawowych były bezkonkurencyjne. Jedenastka
dziewcząt zatańczyła układ bezbłędnie.

Własnoręcznie robione kartki są niepowtarzalne

Kartki rozprowadzane były wśród mieszkańców
Gniewczyny przez Szkolne Koło „Caritas” w pierwszych
dniach grudnia. W Tryńczy własnoręcznie wykonane
kartki rozprowadzali członkowie Szkolnego Koła
Misyjnego, a dochód ze sprzedaży przeznaczyli na
wsparcie misji w dalekiej Syberii. Tego rodzaju pomoc
charytatywna uczy młodych ludzi wrażliwości na
potrzeby innych.
- Ręcznie wykonana kartka nie tylko cieszy, ale
przypomina, że pomogliśmy bliźnim - mówi Ola uczennica
z Gniewczyny.

Mażoretki podczas występu

Radości nie było końca. Swój sukces
zawdzięczają ciężkiej i systematycznej pracy pod okiem
absolwenta szkoły Grzegorza Matuszka. Wiele trudu
kosztowało również przygotowanie strojów, które
wykonała dyrektor Małgorzata Matuszek. Dziewczynki
zapowiedziały, że to dopiero początek ich kariery.
Życzymy im jeszcze wielu sukcesów na przeglądach
i konkursach!
Grażyna Mazurek

Grażyna Kogut
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PODSUMOWANIE
PIŁKARSKIEJ JESIENI
Zespoły już zakończyły grę w rundzie jesiennej
sezonu 2012/2013. Niektóre z nich są na dobrej drodze
do awansu, inne natomiast nie mają powodów
do zadowolenia. „Huragan” Gniewczyna,
najwyżej
stojący klub w gminie Tryńcza, prezentując nierówną
formę, znalazł się na 11 miejscu w klasie okręgowej
grupy jarosławskiej ze stratą 9 punktów do lidera.
Liderem i faworytem do awansu w niższej lidze jest
drużyna „Sanu” Gorzyce, która zgromadziła 32 punkty
i ma cztery punkty przewagi nad klubem zajmującym
drugie miejsce. Wysokie czwarte miejsce zajęła „Zorza”
Jagiełła, kolejna drużyna gająca w A klasie grupy
przeworskiej. Natomiast „Wisłoczanka” Tryńcza, która
w poprzednim sezonie broniła się przed spadkiem, tym
razem zajmuje po rundzie jesiennej 6 miejsce. Tak więc
walka w okręgówce i A klasie zapowiada niezwykle
ciekawą rundę wiosenną.

WYSTARTOWAŁA LIGA HALOWA
25 listopada br. w trynieckiej hali sportowej już
po raz szósty wystartowała Liga Halowa w piłce nożnej.
Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn, które
będą rywalizować o miano najlepszej systemem
pucharowym. Wszystkich sympatyków futbolu halowego
zapraszamy do kibicowania. Aktualne wyniki, terminarz
i relacja fotograficzna są umieszczane na stronie
internetowej gminy www.tryncza.eu.

Klasa okręgowa, grupa: Jarosław

Pierwsze podanie i sezon futsalowy rozpoczęty

TABELA IV KOLEJKI ROZGRYWEK
LIGI HALOWEJ W TRYŃCZY
GRUPA „A”
L.P
.
1.

NAZWA DRUŻYNY

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

GRAMY DLA CIEBIE

4

9

16:11

2.

GRAMY DLA JAGIEŁŁY

4

9

15:11

3.

„HURAGAN”
GNIEWCZYNA
TRAKTOR SYSTEM

3

6

11:7

4

6

20:12

„GÓRAL” TRYŃCZA
U-16
„TEAM” DYBKÓW

4

3

9:20

3

0

9:19

4.
5.
6.

Klasa A 2012/2013, grupa: Przeworsk

GRUPA „B”
L.P
.
1.

NAZWA DRUŻYNY

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

OLDBOJE GORZYCE

4

12

36:14

2.

SADZONY TEAM

4

9

25:20

3.

MIX TEAM

4

7

22:14

4.

„ZORZA” JAGIEŁŁA

4

7

25:17

5.

„SAN” GORZYCE

4

0

9:31

6.

„RS” OLDBOJE
GORZYCE

4

0

7:28

NAJLEPSI STRZELCY:

Bartłomiej Poprawa – 10 br. , Grzegorz Dryś – 10 br,
Jakub Hanejko – 9 br., Krzysztof Pietluch – 9 br.
Przemysław Górski
Przemysław Górski

44

Echa znad Sanu i Wisłoka

WAŻNE DLA DOSTAWCÓW MLEKA
Z informacji przekazywanych comiesięcznie przez
podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów
Terenowych Agencji Rynku Rolnego odnośnie ilości
mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych
wynika, że rok kwotowy 2012/2013 rozpoczął
się rekordowo wysokim skupem mleka. W okresie
od kwietnia do września 2012 r. do podmiotów
skupujących dostarczono ok. 5,13 mld kg mleka, tj. o ok.
6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku
kwotowego. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych
przysługujących dostawcom hurtowym po 6 miesiącach
roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 53,92%. Analiza
skupu mleka wykazała, że w wyniku dużych wzrostów
dostaw
na
początku
roku
kwotowego
2012/2013,
w
celu uniknięcia
wspomnianego
przekroczenia skup w następnych miesiącach musiałby
spaść do poziomu niższego niż ten odnotowany
w minionym sezonie. Konsekwencją przekroczenia kwoty
krajowej będzie konieczność uiszczenia przez dostawców
hurtowych po zakończeniu roku 2012/2013 opłaty z tytułu
nadwyżek. Wysokość opłaty wynosi 27,83 EUR za
100 kilogramów mleka.

Wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie
należy złożyć we właściwym OT ARR w terminie od
1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego.
Dokonać konwersji (zamiany) KI sprzedaży
bezpośredniej (DB) na KI dostaw (DH).
Wniosek o konwersję KI należy złożyć we właściwym
OT ARR w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego
roku kwotowego.
Dziękując za dotychczasową współpracę życzę wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym 2013 roku.

Jeżeli uważasz, że masz za mało kwoty indywidualnej
dostaw, to możesz ją:

Bernadeta Dżugan

Zakupić lub nieodpłatnie nabyć (darowizna) kwotę
indywidualną.

OT ARR w Rzeszowie

Kierownik SKPM

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA BIURO
POWIATOWE W PRZEWORSKU
Płatności Bezpośrednie
W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy
mogli ubiegać się o następujące rodzaje płatności,
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:
 jednolitą płatność obszarową (JPO);
 uzupełniające płatności obszarowe (UPO):
 do grupy upraw podstawowych,
 do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej

z produkcją,
 do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę

uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęce);
 płatności uzupełniające:
 dla producentów surowca tytoniowego - płatność
niezwiązana do tytoniu,
 w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego płatność niezwiązana do skrobi;
 specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
 wsparcie specjalne - płatność do krów;
 wsparcie specjalne - płatność do owiec;
 wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność
do tytoniu;

 płatność cukrową;
 oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność

do pomidorów);
 oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.
Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym samym
formularzu wniosku, rolnicy mogli także ubiegać się o:
 pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania
na
obszarach
górskich
i
innych
obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013).
W roku 2012 łącznie z tytułu płatności bezpośrednich
polscy rolnicy mogą otrzymać kwotę ok. 3,4 mld euro.
11 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków
o
przyznanie
dopłat
bezpośrednich,
ONW
i rolnośrodowiskowych za 2012 r. Wnioski o te dopłaty
można było składać w tym roku od 15 marca do 15 maja.
Z gminy Tryńcza do Biura Powiatowego ARiMR
w Przeworsku wpłynęło 734 wnioski natomiast z całego
powiatu przeworskiego 6476 wniosków.
W dniu 26 listopada 2012 r. zostały opublikowane
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2012 r.
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Stawki te wynoszą:










732,06 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
211, 80 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
306,99 zł/ha uzupełniająca płatność obszarowa płatności zwierzęce,
1276,38 zł/ha uzupełniająca płatność obszarowa płatność do powierzchni upraw chmielu,
463,39 zł/tonę płatność niezwiązana do skrobi,
5,62 zł/kg płatność niezwiązana do tytoniu Virginia,
3,93 zł/kg płatność niezwiązana do tytoniu Burley,
52,44 zł/tonę płatność cukrowa,
162,09 zł/tonę płatność do pomidorów

WAŻNE !!!
Jeżeli decyzja w sprawie przyznania
płatności uwzględnia
w całości żądanie rolnika, nie jest ona
wysyłana !!!

systemów wsparcia bezpośredniego oraz art. 20 ust. 4-11
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), jeżeli decyzja
w sprawie przyznania płatności ONW, płatności rolno
środowiskowe, płatności na zalesianie gruntów rolnych
oraz innych niż rolne) uwzględnia w całości żądanie
rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie
ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza
się jedynie na żądanie strony.
Żądanie doręczenia decyzji, składa się do kierownika
biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie
14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku
bankowym rolnika.
Rolnik może, w każdym terminie, złożyć do kierownika
biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie
decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura
powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję,
o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.
Więcej informacji na www.ARiMR.gov.pl
Tomasz Bury

Zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami od roku 2012
(art. 19 ust. 9-16 ustawy o płatnościach w ramach
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
W Przeworsku

