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MIJAJĄCA KADENCJA
Zgodnie z kalendarzem wyborczym dobiega
końca kolejna kadencja samorządowa. To pora
podsumowań pracy naszego gminnego samorządu
i jego organów, w tym Wójta Gminy. To również
właściwy moment dla każdego mieszkańca gminy
posiadającego czynne prawo wyborcze do chwili
refleksji i do wystawienia sprawiedliwej oceny.
Niezależnie od bieżących informacji pojawiających się
na naszej stronie internetowej, co kwartał docierał do
Państwa
Biuletyn
Informacyjny
z
dokonań
i planów samorządowych. Jest to nasz wspólny
sukces, bo tak właśnie postrzegają mieszkańcy gminy
poprzez wnikliwą obserwację naszych dokonań. Mam
świadomość, że w kilku zdaniach nie wyczerpię
obszaru czteroletniej działalności, więc pozwolę sobie
na odniesienie się do najważniejszych kwestii
i wydarzeń w mijającej kadencji.
1. Gmina rozwinęła i unowocześniła infrastrukturę
techniczną, w tym wykonała sieć kanalizacyjną
w Gorzycach i Jagielle.
2. Wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy obiekty
sportowe – halę w Tryńczy, salę gimnastyczną
w
Jagielle oraz rozpoczęliśmy budowę sali
w Gorzycach, 2 boiska ,,Orlik-2012‖, 2 boiska
tartanowe, stadion w Gniewczynie Trynieckiej,
oświetlenie obiektów sportowych.
3. Gruntownej odnowie uległy nawierzchnie dróg
gminnych, powiatowych /20km/ oraz poprawiło się
bezpieczeństwo na drogach poprzez budowę 5,2
km chodników.
Łączne nakłady inwestycyjne w mijającej kadencji
osiągnęły rekordową wartość, bo ponad 40mln zł.
Wielu z Państwa dostrzega efekty i wyraża swoisty
podziw, za co bardzo dziękuję. Dostrzegają to również
mieszkańcy innych gmin. Zostaliśmy laureatem
”Inwestora Roku” na Podkarpaciu. W rankingu
ogólnopolskim uplasowaliśmy się na 15 pozycji
w kategorii gmin wiejskich. Warto zaznaczyć,
że podobnych gmin w Polsce jest 2500. Inne wyróżnienia
to ,,Gmina Fair Play‖ z przyznaną
statuetką
gminy ,,Agro”. Kapituła wyróżniła zaledwie 4 gminy
wiejskie w Polsce.
Szanowni Państwo!
Mamy
powody
do
dumy,
poczucia
dobrze
przepracowanej kadencji, zadowolenia z równomiernego
rozwoju wszystkich sołectw. Świadomy jestem, że nie
wyróżnienia są najistotniejsze, lecz poprawa warunków
życia mieszkańców naszej gminy. Ważne są
inwestycje ,ale nie można pomijać sfery niematerialnej.
W tej dziedzinie mamy też znaczne osiągnięcia.
1. Bardzo dobrą bazę oświatową i postępujący poziom
edukacyjny w poszczególnych szkołach.

2. Prężne organizacje pozarządowe (Koła Gospodyń
Wiejskich w każdym sołectwie, OSP, Ludowe Kluby
Sportowe).
3. Odnotowuję i wspieram wzrost poziomu życia
kulturalnego zarówno pobudzonego przez w/w
organizacje ,jak również przez twórców ludowych,
których mamy na terenie gminy.
4. Rozwija się przedsiębiorczość – ponad 100
podmiotów gospodarczych dodatkowo rozpoczęło
działalność w tej kadencji, w tym dwa podmioty
prawne zatrudniające ponad 50 pracowników.
5. Odnotowujemy i pobudzamy rozwój społeczny oraz
integrację z ośrodkami zagranicznymi, w tym
wymianę kulturalną.
6. Cieszy mnie aktywność młodzieży, zwłaszcza
w kierunku edukacyjnym ,która
zdobywa
wykształcenia średnie i wyższe. Być może wpływ na
to mają zachęty systemu stypendialnego.
7. Wzrasta jakość i kompetencje pracowników
samorządowych, które przenoszą się na skuteczność
obsługi petenta.
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8. Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków
finansowych /ponad 22 mln/, których zestawienie
znajduje się w dalszej części biuletynu.
9. Zabiegam o czystość i estetykę: w obiektach
komunalnych i przyległych działkach, o nadanie nazw
ulic, o witacze przy drogach wjazdowych do gminy,
a ponadto o utrzymanie zieleni czy zbiórkę śmieci.
10. Inspiruję wychowanie patriotyczne min. poprzez:
uroczystości rocznicowe, zasadzenie ,,dębów
katyńskich‖, odnowę kopca w Jagielle, renowację
kapliczek przydrożnych, nadania patronów dla szkół,
ustanowienie herbu i flagi gminy, nadanie sztandarów
organizacjom.
Mam też poczucie, że nie zawsze spełniam indywidualne
Państwa potrzeby. Wynika to najczęściej z braku
prawnych kompetencji urzędu lub wystarczających
środków
finansowych.
Zadania
inwestycyjne
przyjmowały charakter ogólnogminny, często uściślany
przez Radę Gminy o najszerszym dostępie społecznym.
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z kończącą się kadencją pragnę złożyć
podziękowania dla architektów naszego rozwoju, czyli
radnym, na czele z przewodniczącym Stanisławem
Koniecznym, komisjom stałym, sołtysom, jednostkom
organizacyjnym, gronu pedagogicznemu na czele z

dyrekcją
poszczególnych
szkół,
pracownikom
samorządowym,
wszystkim
organizacjom
pozarządowym, za twórczą współpracę przy budowie
trudnego dzieła społecznego. Szczególne podziękowania
składam wszystkim kapłanom oraz siostrom zakonnym
pracującym na terenie naszej gminy za ich troskę
i włączanie się w rozwój naszej „małej ojczyzny”.
Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się bardzo ważna kampania wyborcza, która
zakończy się głosowaniem do wszystkich szczebli
samorządowych, łącznie z wyborami na urząd wójta
gminy.
Należy dobrze wsłuchiwać się i odpowiednio
wartościować przekaz informacyjny. Jest kilku
kandydatów na wójta, do których odnoszę się
z szacunkiem i powagą. Zwracam się również do nich, aby
w kampanii wyborczej posługiwać się sprawdzonymi
danymi i nie osłabiać pozycji gminy na zewnątrz.
Działalność gminy jest jawna, więc kandydaci mogą
zwracać się do urzędu o niezbędne informacje.
Mieszkańcom gminy życzę dobrego wyboru osób,
którzy chętnie będą kontynuować dalszy dynamiczny
rozwój naszej gminy.
Pozostający do Państwa dyspozycji
Ryszard Jędruch

CERTYFIKAT DLA URZĘDU
Gmina Tryńcza uzyskała certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.

GMINA MA NOWY STATUT
Powołana przez Radę
Gminy nadzwyczajna
komisja opracowała nowy statut. Jest to istotny dokument
dla gminy, ponieważ określa jej ustrój i zasady
działalności. Po zakończeniu prac nad statutem, został on
zatwierdzony na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia
2010 r. Ponadto w trakcie opracowania są statuty naszych
sołectw.

Pełnomocnik ds. ISO - Bogusława Kornak

Firma certyfikująca TÜV Rheinland po
dokonaniu II auditu w nadzorze potwierdziła wysoki
poziom świadczonych usług, w tym ustanowione
i wdrożone cele jakości w organizacji na 2010 rok.
Na wysoką ocenę pracy urzędu składa się: utworzenie
biura obsługi interesantów, uchwalenie nowego statutu
gminy, przyjęcie nowego regulaminu organizacyjnego,
bieżąca aktualizacja strony internetowej biuletynu
informacji
publicznej,
podnoszenie
kwalifikacji
zawodowej pracowników poprzez udział w szkoleniach,
seminariach, aby uzyskać wysoki poziom świadczonych
usług.

Radni jednogłośnie uchwalają statut

Bogusława Kornak
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PROJEKTUJEMY BUDŻET NA 2011 ROK
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tryńcza z dnia
21 września br. w sprawie procedury uchwalania budżetu
oraz szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu, obecnie trwają
czynności związane z ustaleniami propozycji do budżetu
na 2011r.
Procedura uchwalania budżetu przewiduje, iż głównym
podmiotem zgłaszającym propozycję do budżetu są
mieszkańcy gminy. To oni w sposób bezpośredni na
zebraniach wiejskich określają potrzeby wspólnoty
sołeckiej.
Wnioski do projektu składają również kierownicy
gminnych jednostek, zakładów budżetowych

i instytucji kultury, przedkładając wójtowi gminy do 30
września roku poprzedzającego rok budżetowy plany
rzeczowo-finansowe zadań. Propozycje mogą również
składać radni, sołtysi, stowarzyszenia, fundacje oraz
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągania zysku. W oparciu
o przedłożone materiały i wnioski, biorąc pod uwagę
przewidywane kwoty dochodów własnych, przyznanej
subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowej na
realizację zadań własnych i zleconych z zakresu
administracji rządowej, skarbnik gminy opracowuje
zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu
budżetu. Wójt gminy, nie później niż do 15 listopada
poprzedzający rok budżetowy, przedkłada Radzie Gminy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
projekt budżetu do zaopiniowania.
Następnie projekt budżetu rozpatrują wszystkie komisje
Rady Gminy, dokonują jego oceny i formułują o nim
opinię. Komisje mogą składać wnioski o zmianę
omawianego projektu budżetu. Przewodniczący Rady
Gminy zwołuje sesję budżetową w terminie
umożliwiającym uchwalenie budżetu przed rozpoczęciem
roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego.
Rzeczyca Władysława

Praca nad projektem budżetu w referacie finansowym

NOWY ZARZĄD, NOWE NADZIEJE
Fabryka Wagonów „Gniewczyna S.A. jest
niewątpliwie największym zakładem przemysłowym
w naszej gminie.

Daje miejsca pracy zawodowej dla wielu mieszkańców,
ponadto jest także źródłem dochodów budżetu gminy
z racji płaconych przez firmę podatków.
Nie jest więc obojętne dla nas,
w jakiej kondycji finansowej znajduje
się zakład i jak układa się
z nim współpraca. W ostatnich
miesiącach w Fabryce Wagonów
powołany został nowy zarząd, na
czele z
prezesem Miroslavem
Ńtĕpánem który nawiązał rzeczową
i owocną współpracę z gospodarzem
gminy Ryszardem Jędruchem. Cieszy
fakt, że członkowie nowego zarządu
podjęli decyzję o uregulowaniu wobec
gminy zobowiązań podatkowych. Dla
naszego budżetu ma to ogromne
znaczenie,
ponieważ
płacone
zaległości, jak i zobowiązania bieżące
pozwolą nam wykonać wiele zadań
inwestycyjnych. Mamy nadzieje,
że dalsza współpraca i współdziałanie
przyniosą obopólne korzyści.

Członkowie zarządu Fabryki Wagonów zwiedzają galerię w Tryńczy
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CO DZIAŁO SIĘ W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
Do zadań Referatu Organizacyjnego należą
kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu.
Wymienić tu należy chociażby opracowywanie różnych
projektów, regulaminów, obsługa wójta, zajmowanie się
sprawami pracowniczymi, zapewnienie Radzie Gminy
i referatom materialno-technicznych warunków pracy
a także obsługi prawnej.

Referat nasz zajmował się
bezrobotnych w ramach prac
robót publicznych, staży i
W urzędzie staż odbyło: 2007r.
3, 2010 r.– 15 osób.

także aktywizacją osób
społecznie użytecznych,
prac interwencyjnych.
– 6, 2008r. –12, 2009r. –

W Gminie Tryńcza roboty
publiczne są realizowane od 2010r.
Z tej formy skorzystało 14 osób,
natomiast
prace
społecznie
użyteczne w latach 2007-2010
pozwoliły zatrudnić 139 osób.
Wkład
finansowy
gminy
w program wyniósł 104 tys. zł.
Należy zaznaczyć, że w okresie
trwania obecnej kadencji 21 osób
skorzystało z zasiłku szkolnego na
kwotę 5.246,45 zł, a z pomocy
materialnej dla uczniów w postaci
stypendiów skorzystało łącznie
1755 dzieci na kwotę 218.979 zł. :
2007r. – 693, 2008r. – 608, 2009r.
– 223, 2010r.– 231 dzieci.

Ważnym zagadnieniem będącym przedmiotem
działalności referatu w ostatnim czasie było
opracowanie Statutu Gminy, wprowadzenie nowego
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz
prace w zakresie ustalenia symboli Gminy Tryńcza:
herbu, baneru, pieczęci i flagi.

Referat organizacyjny obsługiwał
także
wybory:
prezydenckie,
parlamentarne, do Parlamentu
Europejskiego, do Izb Rolniczych,
oraz wybory sołtysów i ławników.

Udoskonaliliśmy komunikację pomiędzy
urzędem a mieszkańcami, tworząc stronę
internetową, na której zamieszczane są aktualnie
ważne
dla
społeczeństwa
informacje.
Systematycznie zamieszczane są także na tablicach
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Biuletyn Informacji Publicznej to kolejne
narzędzie, za pomocą którego można uzyskać wiele
informacji, w tym z zakresu podejmowanych
uchwał, ogłaszanych przetargów czy oświadczeń
majątkowych
radnych.
Bardzo
dobrym
rozwiązaniem okazało się utworzenie Biura Obsługi
Klienta, które nie tylko ułatwia pracę, ale pomaga w
szybkim
załatwianiu
spraw
obywatelskich.
Nieustannie staraliśmy się zdobywać tytuły i certyfikaty
potwierdzające skuteczność i jakość naszych działań.
Sprostaliśmy standardom ISO 9001-2008, które określają
międzynarodową normę, jaką powinien spełniać system
zarządzania w urzędzie.
Niewątpliwym sukcesem jest coroczne uzyskiwanie
czołowego miejsca w gronie laureatów konkursu „Gmina
Fair Play‖ – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
W roku 2010 działalność urzędu została uhonorowana
zdobyciem głównej nagrody – statuetki „Gmina Fair Play
2010‖.
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W sekretariacie rozpoczyna się bieg załatwiania spraw

Inne wykonywane obowiązki, to obsługa: 74 posiedzeń
komisji Rady Gminy, 40 sesji Rady Gminy, 139 spotkań
wójta z kierownikami jednostek i referatów, 8 spotkań
wójta z sołtysami.
Ponadto nadaliśmy tok realizacyjny 363 uchwałom
podjętym przez Radę Gminy, wręczyliśmy 10 medali
„Za długoletnie pożycie małżeńskie‖, z czego 8 wręczono
w sali konferencyjnej, a 2 w miejscu zamieszkania.
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PODSUMOWANIE NASZYCH INWESTYCJI
Referat inwestycji prowadzi sprawy z zakresu
planowania zamierzeń inwestycyjnych i remontowych
oraz pozyskiwania środków finansowych na ich
dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych. Do zakresu
naszych
obowiązków
należy
również
nadzór
merytoryczny nad projektowaniem dokumentacji czy też
przygotowaniem i wykonaniem oraz rozliczeniem
zakończonych zadań. Ponadto załatwiamy sprawy
związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz
przeprowadzamy zgodnie z procedurami zamówienia
publiczne.

Arena hali widowiskowo-sportowej w Tryńczy

Dużym sukcesem inwestycyjnym naszej gminy
było zakończenie budowy i oddanie w 2007 roku do
użytku pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej
z zapleczem sanitarnym, trybunami, łącznikiem
komunikacyjnym,
dydaktycznym
oraz
boiskiem tartanowym w Tryńczy. Zaletą
obiektu jest to, iż został dostosowany
również
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie
w nim windy. W 2008 roku przy tutejszej
szkole wybudowany został kompleks boisk
sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012‖,
a rok później taki sam obiekt powstał
w Gorzycach. Program „Orlik‖ obejmował
także wykonanie i montaż zaplecza
socjalnego.
Obecnie
w
Gorzycach
rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej.
Jej zakończenie planujemy na koniec 2012
roku. W związku z tym, że te obiekty
zlokalizowane są przy szkołach, umożliwia
to dzieciom i młodzieży korzystanie
z nowoczesnych, dobrze wyposażonych
obiektów sportowych.

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego
oraz poprawę funkcjonalności obiektów komunalnych,
w 2007 przebudowane zostały kotłownie węglowe na
gazowe oraz wykonano instalacje centralnego ogrzewania.
Zakres rzeczowy obejmował w sumie 11 kotłowni.
Przebudowy miały miejsce w domach kultury: Głogowiec,
Ubieszyn, Wólka Ogryzkowa, Wólka Małkowa,
Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Tryńcza, a także objęły
ośrodek zdrowia, Komunalny Zakład, Szkołę Podstawową
w Jagielle i Głogowcu.
W następnym roku rozpoczęła się
realizacja pierwszego etapu inwestycji
związanej z adaptacją byłej kotłowni
węglowej na salę gimnastyczną w szkole
w Jagielle. W tym roku dzięki
dofinansowaniu zakończyliśmy drugi
etap i w dniu 14 października br. sala
została oddana oficjalnie do użytku.
Projekt pozwolił także na wykonanie
tartanowego boiska wielofunkcyjnego
oraz
wyposażenie
placu
zabaw
w nowoczesny, drewniany kompleks
zabawowy. Nowe oblicze uzyskał
również
budynek
całej
szkoły.
Wykonana została nowa elewacja oraz
przystosowano go do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Rok 2010 upływa pod znakiem realizacji
projektów
współfinansowanych
ze
środków unijnych. Dzięki nim wykonany
został długo oczekiwany remont stadionu LKS „Huragan‖
Gniewczyna. Zakres rzeczowy obejmował remont szatni,
magazynu, grzybka, ogrodzenia i trybun oraz utwardzenie
dojazdu. Ponadto nasadzono drzewka i wyposażono
szatnię w nowe ławki, stoliki, wieszaki i regały.

Zmieniło się oblicze WDK i OSP w Głogowcu
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W wyniku realizacji kolejnego projektu
w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach odnowiono
kuchnię wraz z zapleczem, zakupiono nowe wyposażenie
do kuchni i sali widowiskowej. Natomiast do WDK
w Gniewczynie Trynieckiej ze środków pochodzących
z projektu zakupiliśmy nowe stoły, krzesła, regały i okap
kuchenny.

Ponadto
posiadamy
już
dokumentację
z prawomocnym pozwoleniem na budowę sieci wodno –
kanalizacyjnej wzdłuż drogi powiatowej Gniewczyna –
Świętoniowa, a także w Głogowcu. Jeszcze w tym roku
rozstrzygnięty zostanie przetarg na opracowanie
dokumentacji
rozbudowy
kanalizacji
sanitarnej w Gniewczynie na Zawisłoczu.
W celu poprawy warunków zaopatrzenia
naszych mieszkańców w wodę w 2007 roku
opracowana
została
dokumentacja
geologiczna i wykonany odwiert oraz
uzbrojenie studni na ujęciu w Jagielle. W
Gniewczynie
na
Porębach
został
zbudowany wodociąg o długości 622 mb.
Kolejny odcinek wybudowano od Wólki
Ogryzkowej do Ubieszyna. Wodociąg ten
zasila nowe osiedle w Ubieszynie oraz
dwustronnie wieś. Bardzo ważne miejsce w
działalności inwestycyjnej naszej gminy
zajmuje rozbudowa oświetleń ulicznych,
ponieważ poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz osób poruszających się
po drogach wieczorami jest dla nas istotna.

Remiza OSP w Tryńczy zmienia swoje oblicze

W mijającej kadencji w Jagielle podwieszono
lampy przy drodze powiatowej Gniewczyna – Gorzyce,

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach

Następnym zadaniem była
rozbudowa i nadbudowa remizy
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Tryńczy. Dzięki wykonanym
robotom remontowo – budowlanym
budynek stał się bardziej funkcjonalny.
Wykonany został nowy zjazd, elewacja
oraz dach wielospadowy.
Naszym dużym sukcesem było
zakończenie
kanalizacji,
dzięki
otrzymanemu
dofinansowaniu
ze
Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego na lata 2004 – 2006
w ramach nadkontraktacji. Przyznane
gminie środki pozwoliły w szybkim
tempie
rozpocząć
i zakończyć inwestycje kanalizacyjne w
2008 r. w Gorzycach, a w 2009 w
Jagielle. Były to ostatnie dwa sołectwa
w gminie, które zostały podłączone do sieci. Wykonanie
tych inwestycji zaliczyło nas do grona nielicznych gmin
na Podkarpaciu, które wybudowały sieć kanalizacyjną we
wszystkich miejscowościach.
Na tym jednak nie poprzestaliśmy i staramy się
rozbudowywać istniejącą sieć kanalizacyjną. Przykładem
może być jej rozbudowa w Ubieszynie, gdzie powstaje
osiedle domków jednorodzinnych „Pod lasem‖.
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Również na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie,
tym razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyremontowana sala WDK w Gniewczynie Trynieckiej aż lśni

przy
kościele
oraz
przy
drodze
gminnej
w Małej Jagielle. Kolejne zrealizowane w tej dziedzinie
zadania obejmowały zamontowanie nowych oświetleń
w: Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczynie Trynieckiej,
Gorzycach, Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej oraz
Głogowcu. Ponadto wykonano oświetlenia przy
parkingach kościelnych w: Gniewczynie Łańcuckiej,

Między Sanem a Wisłokiem

Głogowcu, Jagielle, Wólce Małkowej i Tryńczy.
Zamontowane zostały również oprawy przy Szkole
Podstawowej w Ubieszynie. Wykonaliśmy oświetlenie
„pętli‖ obok sklepu „Na rondzie‖ i przy drodze w stronę
Wisłoka w Gniewczynie Trynieckiej.
Zostało wykonane również oświetlenie wszystkich
stadionów znajdujących się na terenie naszej gminy, tj. w:
Gorzycach (5 słupów, 11 opraw), Gniewczynie
Trynieckiej (5 słupów, 16 opraw), Jagielle (5 słupów, 10
opraw) oraz Tryńczy (5 słupów, 10 opraw). W wyniku
dobrej współpracy z Rejonem Energetycznym
w Przeworsku przebudowana została sieć energetyczna
przy parkingu kościelnym w Tryńczy oraz przy budynku
urzędu gminy, gdzie w chwili obecnej mamy nowoczesne
oświetlenie dekoracyjne.

inwestycji, które tego wymagały. Należą do nich między
innymi: rozbudowa stacji paliw w Gorzycach, przebudowa
ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego
(dot. Gminy Przeworsk i Tryńcza), budowa wytwórni mas
w Gniewczynie Łańcuckiej, odkrywkowa eksploatacja
kruszywa naturalnego ze złoża Gniewczyna Tryniecka
oraz Wólka Ogryzkowa dla celów budownictwa ogólnego,
budowa małej elektrowni wodnej na rzece Wisłok w
Tryńczy, budowa warsztatu samochodowego, budowa
kanalizacji sanitarnej w Jagielle, przebudowa drogi
powiatowej Tryńcza – Ubieszyn, uzbrojenie terenów pod
park przemysłowy w Gniewczynie Łańcuckiej. Kolejne to:
budowa stacji paliw w Gorzycach, budowa warsztatu
w Jagielle, budowa hali produkcyjnej na terenie Fabryki
Wagonów, przebudowa dróg gminnych Ubieszyn –
Głogowiec i Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna
Łańcucka,
remont
gazociągu
wysokoprężnego
w Tryńczy, budowa hali produkcyjnej w Tryńczy, budowa
myjni samochodowej w Tryńczy, przebudowa drogi
powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce, budowa
chodnika w Wólce Ogryzkowej, utworzenie punktu
przerobu gruzu budowlanego, budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej, pozyskiwanie koncesji wydobycia
gazu, budowa stacji kontroli pojazdów w Gorzycach,
remont gazociągu wysokoprężnego Jarosław – Puławy,
rozbudowa istniejącej stacji paliw w Gorzycach.
Zofia Nowak

TARYFY BEZ ZMIAN !

Zatoka autobusowa w Gorzycach

W ostatnich 4 latach na terenie gminy zostało
zamontowanych łącznie 161 opraw. Należy podkreślić,
że opracowane są już dalsze projekty oświetleń. W celu
poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, realizowane
były zadania wynikające z zawartych umów i porozumień
wójta gminy z Podkarpackim Zarządem Dróg
Wojewódzkich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad, Starostwem Powiatowym w Przeworsku. Ich
efektem jest wybudowanie 5,2 km chodników oraz
poprawa nawierzchni dróg powiatowych na długości 16
km. W miejscach szczególnie niebezpiecznych utworzone
zostały przejścia dla pieszych. Wszystkie inwestycje były
realizowane w oparciu o udzielenie zamówienia
publicznego. W okresie od 2007 do 2010 r. zgodnie
z
ustawą
przeprowadzono
35
postępowań
w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego.
W latach 2006 – 2010 wydanych zostało 282
decyzje o warunkach zabudowy na realizację zabudowy
mieszkaniowej wraz z przyłączami infrastruktury
technicznej oraz 57 decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzje te w większości
dotyczyły realizacji inwestycji z zakresem usług oraz
realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej czy
też przebudowy dróg oraz budowy chodników.
Równolegle
z
postępowaniami
lokalizacyjnymi
przeprowadzone było postępowanie środowiskowe dla

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak gwałtownie
w obecnych czasach wzrastają ceny energii, gazu, paliw,
artykułów spożywczych itp. Jest to zjawisko bardzo
niekorzystne dla naszych budżetów domowych. Mając
m.in. to na uwadze, Zakład Budżetowy w Tryńczy złożył
do wójta gminy wniosek o pozostawienie taryf opłat za
dostarczanie wody i odbiór ścieków na dotychczasowym
poziomie.Mimo, iż zdecydowanie zwiększył się odbiór
ścieków w gminie, ponieważ do sieci kanalizacyjnej
zostały ostatnio podłączone Gorzyce i Jagiełła, nie
będziemy zwiększać opłat. Zatem w roku 2011 nasi
mieszkańcy zapłacą należności za wodę i kanalizację
według cen obowiązujących obecnie.

Oczyszczalnia ścieków

Między Sanem a Wisłokiem

Władysław Tytuła
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NOWE OBLICZE SZKOŁY W JAGIELLE
Przejeżdżając obok szkoły w Jagielle czy uczestnicząc
w uroczystości nadania jej imienia i sztandaru trudno nie
dostrzec zmian, jakie zaszły w jej otoczeniu i wewnątrz
budynku. Można także porównać jej obecny wygląd
z tym, jaki miała ona jeszcze cztery lata temu. Zmiany,
które zaszły tutaj są wynikiem czteroletnich remontów,
adaptacji i modernizacji realizowanych etapami. Już
w 2006 roku Wójt gminy podjął decyzję o przebudowie
kotłowni węglowej na gazową. Równocześnie kotłownia
węglowa została zaadaptowana na salę gimnastyczną,
a równolegle przeprowadzono remont świetlicy i kuchni
szkolnej. Istotne zmiany w budynku szkoły przyniosła
przebudowa części pomieszczeń przeznaczonych na
przedszkole samorządowe.

i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
z Niebylca.Część kosztów inwestycji pokryte zostały ze
środków zewnętrznych głownie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i poprzez
Lokalną Grupę
Działania ,,Kraina Sanu‖ w ramach wdrażania lokalnych
strategii rozwoju.
Szkoła w Jagielle nie zyskałaby nowego wyglądu gdyby
nie usilne starania i zabiegi wójta, miejscowych radnych
i dyrektora. Dzięki nim dzieci mogą się uczyć i bawić
w dobrych warunkach, a mieszkańcy mogą się cieszyć
z pięknego obiektu wyróżniającego się w lokalnej
przestrzeni.
Zofia Nowak

PODZIĘKOWANIE

Tak było

Kolejne zmiany oblicza szkoły przyniosła wykonanie
elewacji budynku i pojazdy dla osób niepełnosprawnych.
Pojawiło się też boisko wielofunkcyjne.

Efekty prac widoczne

Obecnie szkoła w Jagielle jawi się jako obiekt
funkcjonalny, estetyczny i zadbany, który w pełni
zaspokaja potrzeby dydaktyczne oraz socjalne.
Łączny koszt wykonanych prac wyniósł tu ponad milion
złotych. Największy zakres prac wykonał Komunalny
Zakład Budżetowy z Tryńczy, firma „Aleco‖ z Leżajska
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Wyrażamy
głęboką
wdzięczność
Panu
Kazimierzowi Ziobro V-ce Marszałkowi Województwa
Podkarpackiego za okazaną nam pomoc i życzliwość.
Panu
Marszałkowi
jest
szczególnie
bliska
gmina
Tryńcza, co przejawia
się jego wielkim
zaangażowaniem w
rozwój i poprawę
infrastruktury gminy.
Okazuje
swoją
bezinteresowną
życzliwość i pomoc
w wielu sprawach
służących całej naszej
społeczności
gminnej.
Jesteśmy
szczególnie
wdzięczni za to, że
jako V-ce Marszałek
zawsze wspiera nasze
wnioski
związane
z pomocą finansową z różnych programów, a zatem
przyczynia się do pozyskania przez gminę środków
zewnętrznych. Przykładem jest poparcie wniosków
złożonych w ramach programu ZPORR na realizacje
kanalizacji Gorzyc i Jagiełły, na rozbudowę OSP
w ramach RPO WP. Czynił wiele starań w sprawie
dofinansowania dróg powiatowych. Dzięki takim ludziom
możliwa jest realizacja wielu dobrych celów i zamierzeń.
Dziękujemy za pasję tworzenia nowoczesnego,
dynamicznego i otwartego na nowe wyzwania regionu,
jednocześnie życzymy powodzenia w realizacji życiowych
planów i przedsięwzięć.

Między Sanem a Wisłokiem

Zofia Nowak

BĘDĄ NOWE OŚWIETLENIA
Istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego
jest oświetlenie uliczne.

Prace przy budowie oświetlenia w Wólce Małkowej

W chwili obecnej trwa budowa napowietrznej
linii oświetlenia ulicznego drogi do kościoła w Wólce
Małkowej. Wykonawcą zadania jest Pan Zdzisław Kulpa
z firmy EL – SAN, jednak nie należy w tym miejscu
zapomnieć o dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności
w realizację przedsięwzięcia
Ogłosiliśmy również przetarg na budowę
oświetlenia ulicznego w Jagielle wzdłuż drogi
powiatowej relacji Gorliczyna - Wólka Pełkińska. Zakres
do wykonania to montaż i stawianie pojedynczych
i bliźniaczych słupów z ustojami w łącznej ilości 13 szt.,
przewodów izolowanych linii napowietrznych oraz opraw
oświetlenia zewnętrznego, na 12 – stu słupach. Otwarcie
ofert nastąpi 8 listopada br., natomiast termin realizacji
został ustalony do połowy grudnia br.
Należy również podkreślić, iż posiadamy już
opracowane projekty dalszych oświetleń w Głogowcu,
Tryńczy oraz
Ubieszynie. W przyszłości zadania
te zostaną zrealizowane. Nowo powstałe oświetlenia
uliczne poprawią nie tylko bezpieczeństwo, ale również
komfort wszystkich użytkowników dróg po zmroku.
Katarzyna Wielgos

RUSZA BUDOWA AUTOSTRADY
Autostrada
A4
między
Rzeszowem
a Jarosławiem, która przebiega przez teren gminy Tryńcza
na długości 1 km posiada już wszystkie niezbędne
dokumenty do rozpoczęcia budowy. Wojewoda
Podkarpacki wydał pozwolenie na budowę, które ma rygor
natychmiastowej wykonalności. W dniu 21 października
br. przekazany został plac budowy wykonawcy , firmie
Polimex Mostostal wyłonionej w przetargu. Inwestycja
obejmuje budowę odcinka autostrady A4 o długości 41,2
km i przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu plus pasy
awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A. Na
tym odcinku powstaną trzy węzły autostradowe: Łańcut,
Przeworsk i Wierzbna wyposażone w Stacje Poboru Opłat.
Powstanie również 78 obiektów inżynierskich, w tym min.
28 wiaduktów, 7 mostów, przejazdy gospodarcze
i przepusty. Na terenie gminy Tryńcza w miejscowości
Gniewczyna Łańcucka / Zakręcie/ powstanie 1 wiadukt.
Powstaną też 4 Miejsca Obsługi Podróżnych
w miejscowości Łukawiec, Palikówka, Budy Łańcuckie
i Młyniska. Ponadto pomiędzy łącznicami węzła
autostradowego Wierzbna a drogą krajową nr 4 powstanie
Obwód Utrzymania Autostrady przeznaczony dla służb
drogowych, medycznych i policji. Inwestycja, której
wartość wynosi 2,1 mld zł przewidziana jest do
współfinansowania ze środków unijnych pochodzących
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Planowany termin zakończenia budowy – wiosna 2012
rok. W ostatniej chwili rozwiązany został również
problem budowy węzła autostradowego Przeworsk
i zjazdu do drogi wojewódzkiej Kańczuga-Lublin.
Przydzielone na wniosek radnych z okręgu przemyskiego :
Andrzeja Matusiewicza, Lucjana Kuźniara, Kazimierza
Ziobro, Marka Czarnieckiego, Stanisława Bajdę i Macieja
Lewickiego środki w wysokości 39 mln złotych na
budowę łącznika zostaną wydane do 2012 roku a nie jak
wcześniej zakładano do 2015 roku. Upór i determinacja
wymienionych radnych doprowadziła do tego, że w dniu
25 października br. na sesji sejmiku wniosek
o przesunięcie środków i umożliwienie wydania ich do
2012 r. został poparty jednogłośnie. Za taką postawę Wójt
Gminy Tryńcza wyraża szacunek i składa serdeczne
podziękowania.
Stanisław Nowak

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Z pośród dziesięciu ofert, został wybrany
wykonawca
w
przetargu
nieograniczonym
na
„Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodno
kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie
Łańcuckiej i Trynieckiej‖.
Projekt
realizowało będzie Przedsiębiorstwo
Usługowe JAMROTECH Marcin Jamro z Rzeszowa.
Cena wybranej oferty wynosi : 97 600,00 zł.
Artur Kornafel

Między Sanem a Wisłokiem
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POZYSKUJEMY ŚRODKI NA
INWESTYCJE

STALE ZABIEGAMY
O LEPSZY STAN DRÓG

Pozyskiwanie środków zewnętrznych należy do
kluczowych zadań realizowanych przez gminę.
Maksymalne wykorzystanie szans, jakie stwarzają unijne
fundusze pomocowe pozwalają zrealizować liczne
inwestycje.

Gmina, mając na względzie bezpieczeństwo
mieszkańców realizuje we współpracy ze Starostwem
Powiatowym wiele inwestycji w zakresie przebudowy czy
remontów dróg powiatowych oraz budowy chodników,
chociaż nie jest to jej własne zadanie. W latach 2006 –
2009 przeprowadziliśmy wiele procedur przetargowych
i podpisaliśmy umowy na wykonanie tych zadań. Okres
ten zaowocował wykonaniem nakładek bitumicznych
w wielu miejscowościach: Głogowiec - 1876 m, Jagiella 1513 m, Gorzyce - 1356 m, i na drodze Tryńcza - Wolka
Małkowa - 1456 m. Wartość tych zadań wyniosła 1 253
tys. zł, z czego 1 025 tys. zł pokryliśmy z budżetu gminy,
a 228 tys. zł przeznaczył powiat /co stanowi: gmina
78% , powiat 22% / kosztów/. Oprócz zadań
wymienionych wyżej w roku 2007 wydatkowaliśmy 185
tys. zł na modernizację drogi powiatowej Gniewczyna
Łańcucka – Świętoniowa na długości 2620 m i 200 m
drogi Gniewczyna Łańcucka - Nowa Wieś.

Warto składać wnioski o środki unijne

Jak pisaliśmy już we wcześniejszych numerach
biuletynu, zrealizowaliśmy w tym roku już dwa projekty,
a mianowicie remont stadionu LKS „Huragan‖
w Gniewczynie oraz zakup wyposażenia do Wiejskich
Domów Kultury w Gorzycach i Gniewczynie Trynieckiej.
Na obydwa projekty złożyliśmy już wnioski o płatność
i przeszły one pozytywnie kontrolę z Urzędu
Marszałkowskiego.
W wyniku realizacji kolejnego projektu, osiedle domów
jednorodzinnych w Ubieszynie będzie mogło się
przyłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zakończyliśmy
również realizację sali gimnastycznej i boiska sportowego
w Jagielle. Również dzięki środkom zewnętrznym,
strażacy z OSP w Tryńczy doczekali się remontu swojej
remizy. Kolejny nasz wniosek pn. „Remont i zakup
wyposażenia
do
Wiejskich
Domów
Kultury
w miejscowościach Jagiełła, Tryńcza, Wólka Małkowa
i Wólka Ogryzkowa dla potrzeb Kół Gospodyń
Wiejskich‖ w chwili obecnej poddany jest ocenie
merytorycznej przez instytucję zarządzającą Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Planowany koszt inwestycji to 164 700 zł.
W ramach PROW złożyliśmy też wniosek
o dofinansowanie przebudowy dachu na obiekcie
Tynieckiego Centrum Kultury wraz z utwardzeniem
placu. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi
498 750 zł, zaś kosztorysowa wartość inwestycji zamyka
się
w kwocie 811 300 zł. Mamy nadzieję, że nowe projekty
zyskają uznanie i akceptację ekspertów i jeszcze w tym
roku rozpoczniemy ich realizację.
Katarzyna Wielgos
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Ale to nie wszystko, bo w 2009 roku gmina przekazała
177 tys. zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze
Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce. Jako współudział
w projekcie realizowanym przez powiat leżajski
przeznaczyliśmy 371 tys. zł na przebudowę drogi
Zawisłocze Trynieckie. A w 2010 roku, gmina przekazała
również w ramach tego projektu 280 tys. zł na przebudowę
drogi Tryńcza – Ubieszyn.

Nowa nawierzchnia drogi w Gniewczynie Łańcuckiej

Znaczący wkład w naprawę nawierzchni dróg
powiatowych mamy również w bieżącym roku. Własne
środki skierowaliśmy do powiatu na realizację dalszych
nakładek na drogach powiatowych w: Tryńczy - 810 m,
Głogowcu – 1853 m i Gorzycach – 1423 m. Tym razem
proporcje są następujące: 60% gmina, 40% powiat, co
w przeliczeniu na kwoty daje 417 tys. zł. budżetu gminy,
276 tys. zł. budżetu powiatu. Zadania te zrealizowane
zostaną w latach 2010 – 2011. Ewidentnie można
zauważyć, że gmina przeznacza znacznie więcej środków
na remont dróg powiatowych niż Starostwo w Przeworsku.

Między Sanem a Wisłokiem

Rada Gminy podjęła ponadto uchwały o przeznaczeniu
środków finansowych w roku 2010 i 2011 na udział
w projekcie opracowanym i realizowanym przez powiat
przeworski w ramach RPO w zakresie przebudowy dróg;
Gniewczyna – Gorzyce i Gniewczyna- Świętoniowa.

dlatego też nie szczędzimy środków finansowych na te
cele. Nie należy to do naszych zadań, ale nie jest dla nas
obojętne to, w jakim stanie są drogi na naszym terenie.
Porozumienia i umowy gmina zawiera również
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Podkarpackim

Po dziurach ani śladu, droga powiatowa Gorzyce - Żurawiec

Jest to 84 tys. zł. na dofinansowanie do projektu
budowlanego oraz 1 798 tys. zł na jego realizację. Udział
gminy to 2/3 ogólnych kosztów tej inwestycji, zaś 1/3 to
udział powiatu. Reasumując, należy stwierdzić, że przy
udziale środków gminy zostało wyremontowanych 16 km
dróg powiatowych, w trakcie realizacji jest 4 km, a w
ramach wyżej opisanego projektu
rozpocznie się
naprawa kolejnych 6 km. Od 2006 roku na poprawę stanu
nawierzchni dróg powiatowych Gmina Tryńcza
skierowała łącznie kwotę 4 337 tys. zł. Oprócz dróg
wspólnie ze Starostwem Powiatowym budujemy
chodniki. Partycypacja w kosztach wynosi 50% gmina,
50% powiat. W ramach współpracy udało się wybudować
ogółem 0.8 km chodników przy drogach powiatowych
w Gniewczynie, Jagielle i w Tryńczy.
Podjęcie decyzji o wspólnej realizacji zadań na drogach
powiatowych zarówno dotyczących przebudowy dróg,
jak i budowy chodników, jest niezwykle dla nas ważne,

Teraz do Głogowca można dojechać szybciej i bezpieczniej

Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej
realizacji chodników przy
drogach krajowych
i wojewódzkich. W latach 2006 – 2010 wybudowaliśmy
wspólnie 5,2 km chodników przy tych drogach. Zarządcy
drogi krajowej i wojewódzkiej realizują jedynie
najpilniejsze
zadania
zapewniające
zachowanie
przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaś
na drugim miejscu pozostają kwestie jakości i stanu
technicznego nawierzchni. Obecnie w wielu miejscach
pilnie wymagana jest likwidacja spękań, rakowin i remont
poboczy. Dlatego też stale zabiegamy o zmianę tego stanu
rzeczy. Na pytanie czy warto inwestować w zadania
należące do innych instytucji, należy jednoznacznie
odpowiedzieć, że tak, bo ma to ogromny wpływ na poziom
bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którego nie da się
przecenić.
Zofia Nowak

PRZYBYWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Gmina Tryńcza każdego roku pewną część budżetu
przeznacza na rozbudowę bazy sportowej. Po wykonaniu
elewacji szkoły w Jagielle, przyszedł czas na oddanie do
użytku przy niej sali gimnastycznej oraz boiska
sportowego. Nowa sala powstała po adaptacji dawnej
kotłowni węglowej. Odbiór techniczny odbył się
17 września br. przy udziale m.in. przedstawicieli
„Sanepidu‖ i straży pożarnej. Realizacja w/w inwestycji
została współfinansowana ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowe
boisko już cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, a sala gimnastyczna pozwoli dzieciom
rozwijać umiejętności sportowe na lekcjach wychowania
fizycznego.

Niech się mury pną do góry ! - Rozpoczęta budowa Sali gimnastycznej
w Gorzycach

Między Sanem a Wisłokiem
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Nowo oddana do użytku sala gimnastyczna w Jagielle

Jagiełła też ma boisko tartanowe

W lipcu br. ruszyła kolejna inwestycja sportowa.
Tym razem sala gimnastyczna z łącznikiem powstaje
w Gorzycach. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo

Produkcyjno
–
Handlowe
„INTEGRAL‖
z Rzeszowa. Po wcześniejszym przygotowaniu placu,
budowa ruszyła pełna parą.
Łukasz Gurak

GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM
Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości przeprowadza się w
oparciu o obowiązujące przepisy. Przetargi ogłasza,
organizuje i przeprowadza się najczęściej w formie
przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej
wiadomości. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi
podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

celem którego było przekazanie aktualnych problemów
nurtujących podkarpackie rolnictwo oraz omówienie
bieżących informacji dotyczących środków finansowych
na rozwój wsi. W gminie ogółem wydzierżawionych jest
245,69 ha użytków rolnych - z czego w Jagielle 105,90 ha,
Gorzycach 51 ha, Głogowcu 44,95 ha, Gniewczynie
Łańcuckiej 43,84 ha.
Dla
porównania
podam, że na koniec 2002 r
wydzierżawionych było zaledwie 29,40 ha.
W latach 2006 – 2010 r sprzedano w poszczególnych
miejscowościach: 6 działek rekreacyjnych, 4 działki rolne,
18 działek budowlanych w Jagielle, 5 działek rolnych,
4 działki budowlane, 3 działki budowlane, 2 działki
z przeznaczeniem na prowadzenie usług przemysłowych
w Gniewczynie Łańcuckiej, 2 działki rolne i 6 działek
budowlanych w Wólce Ogryzkowej, 1 działkę rolną
w Ubieszynie oraz ostojniki po byłej Cukrowni Przeworsk
w Gniewczynie Trynieckiej.

Zakład fryzjerski Ewy Dec w Tryńczy

Inną formą zagospodarowania gruntów jest przekazanie
ich w dzierżawę rolnikom, co powoduje lepsze ich
wykorzystanie, likwidację chwastów, a ponadto przynosi
efekt w postaci korzyści finansowych dla obu stron, tj.
dla gminy w postaci podatku rolnego i czynszu
dzierżawnego natomiast dla rolników dopłatę
bezpośrednią. 29 września br. odbyło się spotkanie
informacyjno – problemowe przeprowadzone przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
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Nowo otwarty sklep odzieżowy Magdaleny Zasady w Gorzycach

Między Sanem a Wisłokiem

Natomiast gmina stała się właścicielem parku w Tryńczy,
działki po Kółku Rolniczym w Głogowcu, ostojników po
byłej Cukrowni Przeworsk na terenie wsi Gniewczyna
Tryniecka i Gorzyce .
W
budynkach
stanowiących
naszą
własność
wynajmowane są lokale pod prowadzenie różnego
rodzaju działalności gospodarczej np. świadczenie usług
lekarskich, gabinet stomatologiczny, aptekę, biuro
poselskie, sklepy, zakłady fryzjerskie .

Nadmienić należy, że gmina nasza staje się
atrakcyjniejsza, o czym świadczy to, że działki kupują
osoby spoza terenu nawet naszego powiatu .
W chwili obecnej posiadamy do sprzedaży działki
budowlane na terenie wsi Gorzyce, Jagiełła oraz jedną
działkę w Wólce Ogryzkowej . Wszyscy zainteresowani
mogą uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 7, tel.
0 ( 16 ) 642 12 21 wew. 33 .
Dorota Szelepa

REMONTUJEMY DROGI GMINNE
Infrastruktura drogowa od lat jest piętą
achillesową naszego kraju. Zupełnie inaczej jest w naszej
gminie. Na remonty dróg poscaleniowych i dojazdowych
pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 260 000 zł. Wyremontowano za nie głównie
drogi poscaleniowe o łącznej długości 2,30 km, w tym
w Jagielle zostało odnowione 880 m drogi przylegającej
do stadionu sportowego, w Wólce Małkowej
wyremontowano 400 m dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. We wspomnianych miejscowościach prace
wykonywała Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych
z Grodziska Dolnego. W Gorzycach zostało
odnowionych 750 m dróg gruntowych przez firmę
„Kasbud‖ z Szówska.

Efekt pozyskanych środków - droga gminna w Ubieszynie

Na kolejne remonty dróg gruntowych wydano
96 000 zł. Połowę środków pozyskano z Funduszu
Ochrony Środowiska, pozostałą część sfinansowała
gmina. Odnowiono łącznie 1,1 km dróg, w Głogowcu,
Tryńczy, Gniewczynie Łańcuckiej i Ubieszynie. Projekt
zrealizowała firma „Kasbud‖ z Szówska.

Najczęściej uczęszczane drogi Gniewczyny
Łańcuckiej i Gniewczyny Trynieckiej wyremontowano
w całości z budżetu gminy. Odnowiono w sumie 1558 m.
Nawierzchnie zostały pokryte emulsją z mieszanką grysu.
Prace wykonał Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn S.J.
Koszt inwestycji wyniósł 172 458 zł.
Największa zrealizowana inwestycja drogowa
opiewała na kwotę 288 772 zł. Została ona w całości
sfinansowana przez gminę. Wyremontowano drogi
o łącznej długości 2,45 km, w Jagielle, Ubieszynie,
Tryńczy, Głogowcu i Gorzycach. Remont wykonała
Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych z Grodziska
Dolnego.
W październiku została
rozpoczęta
realizacja
naprawy drogi łączącej
Wólkę
Ogryzkową,
Gorzyce i Jagiełłę na
kwotę 793 496 tys. zł. Na
odcinku 3,5 km zostanie
położona
nowa
nawierzchnia,
którą
wykona firma Budowa
Dróg i Mostów Józef
Babiś z Jarosławia.
Istotną
rolę
w
podejmowanych
przedsięwzięciach
odgrywa
Komunalny
Zakład
Budżetowy.
Drobne prace, takie jak
dowóz
czy
rozprowadzanie
piasku
na drogach poprawiają ich
stan techniczny. Na słowa
uznania zasługuje przede
wszystkim
pewna
systematyczność
i
stałość
w przeznaczaniu przez gminę środków na infrastrukturę
drogową. Warto zwrócić uwagę na skuteczność
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel, co
pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Między Sanem a Wisłokiem

Tomasz Penkal
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PRAWIE JAK W MIEŚCIE
Przejeżdżając przez Gminę Tryńcza od razu
rzucają się w oczy szklane, żółte, nowoczesne przystanki
autobusowe, które zastąpiły stare, niezbyt estetyczne,
trudne w utrzymaniu. Zwracają na nie uwagę nie tylko
osoby korzystające z autobusu, ale osoby podróżujące
samochodami. Pierwsze przystanki zamontowane były
już wcześniej. Teraz przyszła kolej na ich uzupełnienie.
Nowe wiaty przystankowe postawione zostały
w miejscowościach Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna
Tryniecka, Tryńcza, Wólka Małkowa i Wólka
Ogryzkowa.

ŚWIATŁOWÓD W GMINIE
W wyniku starań wójta Ryszarda Jędrucha,
Telekomunikacja Polska S.A. podjęła decyzję odnośnie
wykonania na naszym terenie światłowodu.

W Gorzycach taki przystanek powstał już
wcześniej wraz z zajezdnią autobusową.. W pozostałych
miejscowościach nowe przystanki będą montowane
w następnych latach.
Oprócz przystanków w całej gminie, w miejscach
publicznych zamontowane zostały pojemniki na śmieci.
Metalowe,
pomarańczowe
kosze
doskonale
wkomponowały się w otoczenie. Tym samym poprawiła
się estetyka naszych miejscowości.
Równolegle do tego, Komunalny Zakład Budżetowy
przystąpił
do montażu tabliczek z nazwami ulic,
uchwalonych wcześniej przez Radę Gminy. Tak więc,
każda miejscowość będzie miała swoje ulice.

Prace przy budowie światłowodu w Ubieszynie.

Obecnie trwa montaż światłowodowego kabla
teletechnicznego doziemnego na odcinku Sieniawa –
Tryńcza. Jego
łączna długość
wynosi
4408m.
Inwestorem jest Telekomunikacja Polska S.A. – Dział
Realizacji Inwestycji w Rzeszowie,
natomiast
wykonawcą jest firma Linetel Media Sp. z
o.o.
z Lublina. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie
światłowód dotrze do każdej miejscowości w naszej
gminie. Umożliwi to szybkie i sprawne uzyskanie
połączeń telefonicznych i internetowych przez
mieszkańców.
Łukasz Gurak

REMONT BUDYNKU OSP
W TRYŃCZY NA FINISZU

Widok centrum Gniewczyny

Również w ramach poprawy estetyki ustawione
są na granicach gminy nowe tablice tzw. ‖witacze‖.

Dobiegają końca prace remontowe budynku OSP
w Tryńczy. Został już zakończony pierwszy etap
inwestycji obejmujący przebudowę dachu oraz dobudowę
boksu na samochód strażacki. Ponadto na całym budynku
zostało wykonane ocieplenie oraz wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa. Dzięki tym pracom budynek stanie
się bardziej funkcjonalny i estetyczny. Obecnie trwa
kolejny etap przedsięwzięcia, obejmujący remont wnętrza
obiektu.

Całość działań zmierzających do poprawy wizerunku
naszego otoczenia sprawia, że mieszkańcom żyje się
zdecydowanie lepiej, wygodniej i czyściej. Taką opinię
wyrażają też osoby z innych miejscowości.
- Bardzo mi się tu u was podoba, macie prawie, jak
w mieście, przyjadę tu jeszcze – mówi Artur, kierowca
z Katowic. No cóż, należy mieć nadzieję, że u nas
będzie lepiej niż w mieście.
Aleksander Grabowiec

Remiza OSP w Tryńczy - już widoczne są efekty remontu

Łukasz Gurak
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SIEĆ JEST JUŻ GOTOWA
Dobiegła końca rozpoczęta 9 marca br. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Ubieszynie na nowo
powstałym osiedlu.
Wykonawca, firma „SANITEX‖ z Tryńczy, bardzo
szybko wywiązała się z umowy i 27 września br. zadanie
zostało odebrane.

PRYWATNA AKTYWNOŚĆ
INWESTYCYJNA W GMINIE
Od stycznia 2010 do chwili obecnej (stan na dzień
30-09-2010) zarejestrowano 60 wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.
Wśród wniosków o wydanie decyzji dominują te, które
dotyczą
realizacji
zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej wraz z przyłączami.
Część decyzji wydano na potrzeby zabudowy usługowej
(warsztatu samochodowego, usług agroturystyki),
infrastruktury technicznej (zjazd drogowy, oświetlenie
placu manewrowego, wiaty rekreacyjnej, zabudowy
przemysłowej – wytwórni mas bitumicznych, wiaty
z suszarnią i urządzeniami budowlanymi).

Warsztat naprawy samochodów Daniela Misiło w Gorzycach

Sołtys Czesław Krzyżak i przedstawiciel wykonawcy Wiesław Wojtas
po odbiorze inwestycji

Nowa inwestycja pozwoli mieszkańcom z osiedla
„Pod lasem‖ przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 362 404
zł. Na budowę kanalizacji pozyskano dofinansowanie
z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej‖.

Największy ruch budowlany widoczny jest na terenie
Gniewczyny Łańcuckiej. Sołectwami, w których widoczna
jest duża aktywność inwestycyjna są też : Tryńcza,
Gorzyce, także Jagiełła, Ubieszyn, Gniewczyna Tryniecka.
Na terenie Gminy Tryńcza nie występują sołectwa,
w których występowałyby całkowity brak ruchu
budowlanego.
Można więc stwierdzić, że powstawanie nowych
inwestycji budowlanych jest równomiernie rozłożone
w gminie.
Dadak Stanisława

Obecnie czynimy szereg starań zmierzających do
rozbudowy kanalizacji w całej gminie. Posiadamy już
dokumentację z prawomocnym pozwoleniem na budowę
sieci wodno – kanalizacyjnej wzdłuż drogi powiatowej
Gniewczyna – Świętoniowa.

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE - 2010

Ponadto jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie
przetarg na opracowanie dokumentacji rozbudowy
kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie na Zawisłoczu.

Do końca września tego roku Gmina Tryńcza
przeprowadziła dziewięć postępowań przetargowych,
w tym siedem w trybie przetargu nieograniczonego,
a dwa z wolnej ręki.

Katarzyna Wielgos

Dotyczyły one następujących zadań :
- remont stadionu LKS „Huragan‖ w Gniewczynie
Trynieckiej,

Między Sanem a Wisłokiem
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- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ubieszynie – „Pod
lasem‖,
- zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę
sali gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle,
- wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej
w Jagielle (w tym zamówienie podstawowe
i uzupełniające).
Inwestycje te zostały już zakończone.
Wykonywane są następujące zamówienia :
- budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy szkole w
Gorzycach i nadzór inwestorski nad tą inwestycją,
- rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tryńczy (w tym zamówienie uzupełniające).

Komisja przetargowa 15 października br. dokonała
otwarcia
ofert
w
przetargu
nieograniczonym
o wartości pow. 14 tys. euro na „Opracowanie projektów
rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnych na Zawisłoczu
w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej‖.
W ustawowym terminie wpłynęło 10 ofert, najtańsza
z ceną brutto 97 600,00 zł, najdroższa za kwotę
326 350,00 zł.
Ponadto
przeprowadzane
są
postępowania
o wartość szacunkowej do 14 tys. euro, które nie
wymagają przeprowadzania przetargów. Jednak w tym
zakresie urząd przestrzega normy ISO 9001 i 2000, aby
równorzędnie traktować potencjalnych wykonawców.
Artur Kornafel

RUSZYŁA BUDOWA SALI

PO „ORLIKACH”

GIMNASTYCZNEJ

– BOISKA TARTANOWE

Rok po otwarciu „Orlika 2012‖ przy Zespole
Szkół w Gorzycach znów na placu szkolnym pojawiły się
maszyny
budowlane. Właśnie rozpoczęła się tutaj
budowa sali gimnastycznej. Inwestycja ta, tak długo
oczekiwana przez uczniów i pracowników szkoły, a także
przez lokalną społeczność w zasadniczy sposób zmieni jej
warunki pracy i nauki.

Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
przystąpił do budowy boisk sportowych przy Zespole
Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej oraz przy Szkole
Podstawowej w Ubieszynie.

Po sfinalizowaniu budowy, w dotychczasowej sali
„zastępczej‖
będzie
można
urządzić
stołówkę
z prawdziwego zdarzenia, a zajęcia z wychowania
fizycznego w okresie zimowym nie będą musiały
odbywać się na szkolnym korytarzu.

Prace przy boisku w Gniewczynie postępują bardzo szybko

Pierwszy etap budowy Sali gimnastycznej w Gorzycach rozpoczęty

Będą to boiska wielofunkcyjne o nawierzchni
tartanowej. Dzięki nowym boiskom dzieci szkolne będą
miały większą możliwość uprawiania sportu zarówno
w czasie lekcji, jak i poza nimi.

Już dzisiaj wszyscy z utęsknieniem czekają na
2012 rok, kiedy to planowane jest oddanie do użytku tego
obiektu. Trzymamy kciuki za władze gminy,
za budowlanych z „Integralu‖ Rzeszów, aby dotrzymali
terminu zakończenia budowy.
Andrzej Swatek
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DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE
Już niebawem uczniowie ze szkoły
w Ubieszynie będą mogli korzystać
z nowego boiska tartanowego. Trwają
prace przy jego budowie.
W tym miejscu pragnę podziękować
Zarządowi
Kółka
Rolniczego
w Ubieszynie za przekazaną darowiznę
na rzecz szkoły w wysokości 15.000zł.
Kwota ta pozwoliła w części pokryć
koszty tej inwestycji .
Wyrazy
podziękowania
kieruję
również na ręce sołtysa Czesława
Krzyżaka, radnego Dariusza Kaspra
oraz Damiana Wojtyny, Adama Flaka i
Józefa Krokosa, którzy bezinteresownie
angażują się w realizację tego, ważnego
dla szkoły przedsięwzięcia.
Dyrektorka jest zadwolona, że taki obiekt powstaje przy szkole

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewczynie Łańcuckiej
stała się posiadaczką nowej motopompy. Fundusze na jej
zakup pochodziły z MSWiA oraz budżetu gminy
i funduszy własnych strażaków.

Teresa Wielgos

STRAŻACY NA MEDAL
29 sierpnia br. podczas II Regionalnego Przeglądu
Zabytkowego Sprzętu Strażackiego w Grodzisku Dolnym
wręczono nagrody i wyróżnienia w plebiscycie gazety
Nowiny „Strażacy na Medal 2010‖.

Pamiątkowe zdjęcie po odznaczeniu

Stanisław Konieczny i Edward Korzeniowski przy motopompie

Natomiast OSP w Tryńczy otrzymała od Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
motopompę
pływającą .Dla trynieckiej jednostki dar ten pomoże
skutecznie walczyć z powodzią.

Strażacy z Tryńczy spośród Ochotniczych Straży
Pożarnych głosami redakcyjnej komisji konkursowej
nagrodzeni zostali tytułem Jednostki Roku OSP. Nagrodę
w tej kategorii, czyli motopompę, ufundował partner
plebiscytu, poseł Jan Bury. Gratulujemy wyróżnienia
i życzymy dalszych sukcesów.

Przemysław Górski

Między Sanem a Wisłokiem

Przemysław Górski
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE
Okres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Gminy Tryńcza obejmuje lata 2006 – 2010, tj. od okresu
objętego poprzednią oceną aktualności Studium
sporządzoną w roku 2006 i obejmującą okres do końca
sierpnia 2010.

budynek socjalno – administracyjny, usługi handlu,
gastronomii,
rozrywki,
myjni
samochodowej),
infrastruktury
technicznej
(sieci,
urządzeń
elektroenergetycznych oraz na potrzeby inne (basen
wodny dla koni ),

Przynajmniej raz w trakcie kadencji wójt przekazuje
radzie gminy wyniki analiz dotyczących zmian:
- w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

- w roku 2008: 72 decyzje dotyczące ustalenia warunków
zabudowy. W większości dotyczyły one realizacji
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z przyłączami.

- w ocenie postępów przy sporządzaniu planów
miejscowych,
- realizacji wieloletnich
miejscowych planów ,

programów

sporządzania

-realizacji inwestycji celu publicznego lokalizowanych
na terenie gminy i wniosków wynikających z oceny
ruchu budowlanego oraz wydawanych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany
miejscowych planów.
W analizowanym okresie wydano :
- w roku 2006: 50 decyzji dotyczących ustalenia
warunków zabudowy. Największa ilość inwestycji
dotyczyła
realizacji
zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej, wraz z przyłączami.

Biura firmy „Sanitex” - Tryńcza

Były wśród nich decyzje na potrzeby zabudowy
gospodarczej, usługowej (myjni samochodowej, na
budowę sklepu spożywczo- przemysłowego , przedszkola
i stacji paliw), infrastruktury technicznej (zjazdu
drogowego, rozlewni gazu) oraz na potrzeby inne (hali
produkcyjnych),
- w roku 2009: 50 decyzji dotyczących ustalenia
warunków zabudowy. Były to decyzje dotyczące
realizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wraz
z przyłączami.
Wydano również decyzje na potrzeby zabudowy
gospodarczej (wiata na maszyny rolnicze) oraz usługowej
(gastronomia),
Sklep „Na rondzie” w Gniewczynie Trynieckiej

W ramach kategorii „ inne‖ wzięto pod uwagę decyzje
wydane na zabudowę rekreacyjną (domki letniskowe),
budowę leśniczówki zalesienia, przemysł – tartak i wyrób
siatek ogrodzeniowych oraz hodowli krów dojnych.
Wydano 2 decyzje na potrzeby zabudowy usługowej
( pawilonu handlowego, sklepu i kawiarni), 10 decyzji
wydano na potrzeby zabudowy gospodarczej ( budynków
inwentarsko – składowych, chlewni, stajni, obory):
w roku 2007 wydano kolejne 50 decyzji o warunkach
zabudowy. Największa ilość inwestycji dotyczyła
realizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
z przyłączami. Część decyzji związana była z zabudową
usługową ( przedszkole, kaplica pogrzebowa,
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- w roku 2010 do końca września wydano 60 decyzji
dotyczących ustalenia warunków zabudowy. Podobnie jak
we wcześniejszych latach dotyczyły one realizacji
zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej
wraz
z przyłączami.
W zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się realizację
zabudowy usługowej m. in. ( warsztatu samochodowego,
usług agroturystyki), infrastruktury technicznej (zjazd
drogowy, oświetlenia placu manewrowego), innych
( wiaty rekreacyjnej, zabudowy przemysłowej – wytwórni
mas bitumicznych, wiaty z suszarnią i urządzeniami
budowlanymi).
Polityka przestrzenna prowadzona w Gminie Tryńcza jest
zgodna z kierunkami przyjętymi w obowiązującym
studium.
Dadak Stanisława

Między Sanem a Wisłokiem

ZABEZPIECZAMY SIĘ

TAKIM PRAKTYKOM MÓWIMY NIE!

PRZED POWODZIĄ
Rok 2010 był szczególny, jeżeli chodzi
o powodzie, które nawiedziły naszą gminę dwukrotnie, tj.
w maju i czerwcu. Wyrządziły one znaczne szkody:
zalane zostały domy, pola, a także infrastruktura
techniczna. Po opadnięciu wody ukazał się obraz
zniszczeń.

Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza
jako zarządca oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie
technicznym.

By zapobiec ponownemu zalaniu, w miejscach
najbardziej zagrożonych, KZB przystąpił do usypywania
wałów
ziemnych.
Wały
zostały
wykonane
w Gniewczynie Łańcuckiej nad Mleczką, w przysiółku
Gliniki nad Wisłokiem i Gniewczynie Trynieckiej przed
posesją Państwa Koniecznych. Zlikwidowaliśmy także
ubytki w kilkunastu innych miejscach, które były
wskazane przez mieszkańców.
Natomiast w miejscowościach Tryńcza oraz
Głogowiec trwają nadal prace przy budowie wałów.
W pracach brało udział 10 osób zatrudnionych
w ramach prac publicznych skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy, dzięki staraniom wójta gminy
Tryńcza. Bezrobotni znaleźli zatrudnienie, a praca przez
nich wykonana posłużyła do ochrony dobytku
mieszkańców.

Nowy wał przeciwpowodziowy w Gniewczynie

Nie można zabezpieczyć wszystkich miejsc przed
zalaniem, dlatego wykonano wały w miejscach
najbardziej zagrożonych powodzią. W innych miejscach
będą wykonywane w razie potrzeby, jako że żywioł jest
nieobliczalny i nie wiemy kiedy oraz gdzie wystąpi.
Aleksander Grabowiec

Sieć kanalizacyjna wymaga stałej kontroli i konserwacji

Wszystkie miejscowości w naszej gminie
posiadają kanalizację sanitarną, jednak nie wszystkie
osoby z niej korzystają. Zgodnie z ustawą każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do podłączenia się do
sieci kanalizacyjnej lub wyposażyć nieruchomość
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
określone wymagania. W przeciwnym razie zobowiązany
jest do podpisania umowy z Komunalnym Zakładem
Budżetowym Gminy Tryńcza na wywóz nieczystości
ciekłych do oczyszczalni ścieków w Tryńczy. Prowadzone
akcje informacyjno – kontrolne nie przyniosły
zamierzonych skutków, ponieważ wiele osób nie spełniło
obowiązków, które na nich ciążą. Wywożą oni nielegalnie
nieczystości na pola lub wlewają do studzienek
kanalizacyjnych, powodując zakłócenia pracy sieci
i oczyszczalni. Takie praktyki powodują powstawanie
nieprzyjemnych zapachów, które muszą wdychać
mieszkańcy. W przypadku przyłapania na gorącym
uczynku osoby, która wlewa nieczystości do sieci, będą
stosowane kary grzywny.
Ci, którzy niedopełnią swoich obowiązków, tzn.
nie podłączą się do kanalizacji, nie podpiszą umowy na
wywóz szamba lub nie wybudują przydomowej
oczyszczalni ścieków wydane zostaną przez Urząd Gminy
decyzje administracyjne, na podstawie których gmina
przejmie obowiązki w tym zakresie oraz obciąży te osoby
kosztami z zastosowaniem górnych stawek, określonych
uchwałą Rady Gminy Tryńcza.
Władysław Tytuła

Między Sanem a Wisłokiem
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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA
W LATACH 2007-2010
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Przedmiot dofinansowania
Przebudowa kotłowni węglowych na gazowe Głogowiec,
Ubieszyn, Gorzyce, Wólka Ogryzkowa, Jagiełła, Wólka
Małkowa, Gniewczyna Tryniecka, Tryocza
„Centrum Kulturalne Wsi Tryocza”
Przebudowa i modernizacja drogi Ubieszyn – Gorzyce
Przebudowa dróg powiatowych Jagiełła, Gorzyce,
Gniewczyna Łaocucka, Tryocza, Głogowiec
Budowa chodnika w Gorzycach i Tryoczy
Budowa chodnika w Wólce Małkowej i Gniewczynie
Trynieckiej
Drogi poscaleniowe Gorzyce, Jagiełła,
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Gniewczynie
Łaocuckiej, Ubieszynie, Głogowcu, Tryoczy
Drogi zniszczone w trakcie powodzi Gniewczyna Łaocucka,
Tryocza, Głogowiec
Pomoc materialna dla uczniów
Zasiłek szkolny
Prace społecznie użyteczne
Pomoc bezrobotnym
Staże do 25 roku życia, dla pozostałych bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy powyżej 25
roku życia, oraz powyżej 50 roku życia
Zakup książek dla bibliotek
Dofinansowanie imprez
Program Pilotażowy „Uczeń na wsi”
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności UE”
Dotacja na język angielski
Rządowy program wyprawka szkolna (podręczniki i
mundurki)
Dotacja na zakup lektur szkolnych
Dotacja na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych
Wyposażenie nowych sal lekcyjnych w Tryoczy
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Jagielle
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce
Budowa kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tryoczy
Budowa chodników w Gniewczynie Łaocuckiej, Gniewczynie
Trynieckiej i Ubieszynie
Drogi poscaleniowe Gorzyce, Jagiełła, Wólka Małkowa
Remont placu, drogi i parkingu przy BS w Tryoczy
Zakup samochodu FORT TRANSIT dla OSP
Zakup mundurów strażackich i wyposażenia dla OSP
Zestaw sprzętu komputerowego dla bibliotek z
programu IKONKA
Projekt „Czas na aktywność w gminie Tryńcza”
Rządowy program wyprawka szkolna (podręczniki)
Wyposażenie nowej sali lekcyjnej w Jagielle

Źródło dofinansowania

Kwota
dofinansowania

w zł

WFOŚiGW

Budżet Paostwa
ZPORR
Starostwo Powiatowe
GDDKiA
UM
UM
UM

41 440,00
84 707,00
458 283,36
228 000,00
130 000,00
53 792,00
220 000,00
131 100,00

MSWiA
PUW
PUW
PUP
Kapitał Ludzki EFS
Powiatowy Urząd Pracy

MKiDN
Sponsorzy
PFRON
PUW
Bank Żywności w
Rzeszowie
PUW
PUW
Kuratorium Oświaty
PUW
MEN
PFRON
ZPORR
UM, MSiT
UM
UM
BS Jarosław
WFOŚiGW
SPONSORZY
ZOSP Przemyśl
MSWiA
EFS
Kuratorium Oświaty
MEN
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82 500,00
218 979,80
12 439,25
75 163,00

27 063,00
20 297,00
108 060,00
301 137,84
860 000,00
37 564,00
88 939,73
72 798,94
3 146,41
68 374,00
95 000,00
17 281,38
2 370 186,30
666 000,00
95 100,00
490 000,00
120 576,10
20 000,00
109 800,00
3 565,00
5 165,48
339 178,20
15 690,00
10 000,00

36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

„Uczeo na wsi” –zakup busa do przewozu osób
niepełnosprawnych
Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych 2008
„Dziecko w świecie informacji,kultury i sportu ”
Rządowy Program Rozwój Edukacji na Terenach Wiejskich w
latach 2008-2013 „Rok Montera” w Gniewczynie
Łaocuckiej
Rządowy Program Rozwój Edukacji na Terenach Wiejskich w
latach 2008-2013
„Przywrócenie tradycji bibułkarstwa, z tradycją w
przyszłośd ” – przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kraina
Sanu – WDK Gniewczyna Łaocucka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła
Budowa kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w
Gorzycach
Zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury w
Gorzycach i Gniewczynie Trynieckiej
Remont stadionu LKS Huragan w Gniewczynie Trynieckiej
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1274R Zawisłocze
Trynieckie – Chodaczów, 1570R Tryocza – Ubieszyn

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Budowa chodnika Wólka Ogryzkowa – Gorzyce
Sprzęt sportowy dla Orlika 2012
Droga Gminna Gniewczyna Łaocucka – Gniewczyna
Tryniecka
Drogi poscaleniowe Gorzyce, Jagiełła, Wólka Małkowa
Roboty remontowe w budynku komunalnym w Tryoczy
Remont elewacji dworca kolejowego w Wólce Małkowej
Pozyskanie monitora LCD firmy HP L1950g i skanera firmy
HP model Scan Jet G 4050, HP Compaq 8000 Elite CMT
Biznes
Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej
ludności UE”
Rządowy program wyprawka szkolna (podręczniki )
Pierwsze uczniowskie doświadczenie –SZ w Tryoczy SZ w
Gniewczynie Łaocuckiej,
Animator Sportu Orlik 2012- Ministerstwo Kultury Fizycznej
i Sportu
Rządowy program Radosna szkoła (miejsca zabaw w
Ubieszynie, Jagielle i Tryoczy )
Interreg 2007-2013 „Kultura łączy narody, polsko słowackie
spotkania kulturalno-sportowe”
Zwiększenie aktywności mieszkaoców poprzez budowę sali
gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle
Rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w Tryoczy
Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem do Szkoły
Podstawowej w Gorzycach
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn
„Pod lasem”

PFRON
90 000,00
Kuratorium Oświaty
29 920,00
Kuratorium Oświaty
11 767,00
Kuratorium Oświaty

ZPORR
UM, MsiT

10 400,00
2 854 794,21
638 000,00

PROW
PROW
PRO WP
(wniosek złożony przez
Starostwo Powiatowe
Leżajsk)
Starostwo Powiatowe
Przeworsk
GDDKiA
MsiT
UM
UM
Stowarzyszenie „Kraina
Sanu” LGD
PKP S.A
Centrum Personalizacji
Dokumentów
MSWiA
Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Przemyślu
PUW
MEN

86 347,00
301 111,00

2 047 462,28
292 494,62
50 149,00
2 348,74
100 000,00
338 300,00
11 307,44
10 070,43
2 000.00
3 500,00
47 529,32
20 190,47
16 000,00

Ministerstwo Sportu i Polski
Związek Sportowy
Kuratorium Oświaty

24 000,00
23 967,00

Euroregion Karpacki
160 126,40
PROW
RPO WP
UKFIS

292 354,00
313 906,35
1 116 974,08
(planowane)

PROW
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223 283,00
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62.
63.

64.
65.
66.
67.

Remont i zakup wyposażenia do WDK w miejscowościach
Jagiełła, Tryocza, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa dla
potrzeb Kół Gospodyo Wiejskich.
Przebudowa dachu na obiekcie komunalnym wraz z
utwardzeniem placu
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr P 1 577 R
Gniewczyna – Jagiełła - Gorzyce, Nr P 1 518 R Gniewczyna –
Świętoniowa
Budowa chodnika od ronda w kierunku stacji CPN
Budowa chodnika w Gorzycach
Drogi poscaleniowe Gorzyce, Jagiełła, Wólka Małkowa
Publikacja albumu okolicznościowego

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Wniosek „Wyposażenie sali prób TCK na potrzeby
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryoczy
Zakup sceny plenerowej dla TCK
Ocalid od zapomnienia – Spotkania z Twórcami Ludowymi
Wyprawka szkolna
Małe projekty - Zakup wyposażenia dla zespołów i wydanie
albumu etnograficznego
Darowizna na rzecz PSP w Ubieszynie
Rządowy program Radosna Szkoła miejsce zabaw Gorzyce,
Gniewczyna
OGÓŁEM

Objaśnienia:
PUW- Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
FRKF – Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
WFOŚiGW –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
UM – Urząd Marszałkowski
MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW
101 250,00
(planowane)
498 750,00
(planowane)
3 334 778,17

PROW
RPO WP
(wniosek złożony przez
Starostwo Przeworsk)
Powiat Przeworski
UM
GDDKiA
UM
RPO Województwa
Podkarpackiego na lata
2007-2013
EFRROW - ARiMR

PRO
WP –

1 000 000,00
(planowane)
70 000,00
106 219,91
207 000,00

23 069,00
17 471,31
141 729,00
16 475,69
22 603,00

EFRROW - ARiMR
EFRROW - ARiMR
Kuratorium Oświaty
Urząd Marszałkowski PROW
2007-2013
Kółko Rolnicze w Ubieszynie
Kuratorium Oświaty

20 531,82
15 000,00
29 867,00
22 404 375,03

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
UKFIS – Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
BS – Bank Spółdzielczy
EFRROW- Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
ZOSP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Katarzyna Lis

OBSZARY CHRONIONE NA NASZYM TERENIE
Północna część Gminy Tryńcza leży w Sieniawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu funkcjonującym na
mocy Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego.

ryb
oraz
wykonywania
z racjonalną gospodarką
i łowiecką,

Rozporządzenie to określa szereg uwarunkowań dla
działalności człowieka na tym obszarze i wszelkie
zamierzenia inwestycyjne realizowane w jego granicach
winny to uwzględniać.

2) realizacji przedsięwzięć
oddziaływać na środowisko,

Na terenie obszaru zakazuje się :
1) zabijania dziko występujących zwierząt , niszczenia
ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
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czynności
związanych
rolną, leśną, rybacką
mogących

znacząco

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych, nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych,

Między Sanem a Wisłokiem

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym
lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą
innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka,
6)

likwidowania

naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
Od strony północno – zachodniej
teren gminy graniczy z Zmysłowskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Ponadto
od
strony
miejscowości Jagiełła gmina sąsiaduje
z obszarem ważnym dla Wspólnoty
„Starodub‖ w Pełkiniach oraz nie bez
znaczenia jest też dla propowanego
obszaru Wspólnoty „Dolina Dolnego
Sanu ‖.
Dadak Stanisława

Dolina Sanu w Ubieszynie - obszar chroniony

INFORMATOR SOCJALNY
Wykonawcą zadań socjalnych w gminie jest
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jego praca skoncentrowana jest na wspieraniu osób
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w
odpowiednich warunkach. Chcemy, aby osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nie były
marginalizowane, aby potrafiły się usamodzielnić
i zintegrować ze środowiskiem. Na przestrzeni lat 20072010 wielkość wydatków na pomoc społeczną
kształtowała się następująco:
Rok
2007

Liczba rodzin
294

2008
2009
2010
(do 30
czerwca br.)

273
282
236

Z pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych,
celowych i zdarzeń losowych korzysta rocznie około 280
rodzin.
Już kolejny rok Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zajmuje się pozyskiwaniem artykułów
żywnościowych. Asortyment otrzymywanych artykułów
jest z roku na rok coraz bardziej urozmaicony. Z tej formy
pomocy korzysta rocznie 224 rodzin.
„UCZEŃ NA WSI – to program realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Kwota w zł
494 010 w tym:
186 000 na wyposażenie stołówek
szkolnych
408 485
424 271
255 762

Przewidywane wykonanie wydatków na koniec
2010 roku kształtować będzie się znacznie wyżej z uwagi
na wypłatę zasiłków celowych związanych z powodzią.
Pomoc socjalna kierowana jest głównie na
dożywianie dzieci w szkołach. Z bezpłatnych obiadów
korzysta rocznie średnio 350 uczniów.

Idea
programu
ma
w założeniu pomagać uczniom
niepełnosprawnym
zamieszkującym
gminy wiejskie w zdobywaniu
wykształcenia.

Wartość projektów
trzech lat przedstawia tabela:

na

przestrzeni

Rok

2008

2009

2010

Wartość

99 845,00

56 529,78

111 953,06

projektu
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Szczególna uwaga kierowana jest na osoby
bezrobotne długotrwale korzystające z pomocy
społecznej. Osobom tym dajemy możliwość
zdobycia nowych kwalifikacji poprzez udział w
projekcie współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na przestrzeni trzech lat
udział w programie wzięło 36 osób, które ukończyły
następujące kursy: sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej, opiekunka osób starszych i chorych,
technolog
robót
wykończeniowych,
fryzjer,
kosmetyczka, spawacz. Pozyskane środki na
realizację projektów „ Czas na aktywność w Gminie
Tryńcza‖ przedstawiają się następująco:
Rok

2008

2009

2010

Wartość

98 145,00

104 715,00

112 358,00

projektu

Dział świadczeń rodzinnych koncentruje się na
przyjmowaniu, rozpatrywaniu i ich przyznawaniu.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31
października następnego roku.
Świadczenia rodzinne przyznane w latach 2007-2010
Rok

2007

2008

Liczba osób

1043

972

Kwota

3 130
490

2 781
247

wypłaconych

2009

2010
(do 30
czerwca
br.)

885

710

2 612
574

1 449
226

Pomoc społeczna daje poczucie bezpieczeństwa,
umożliwia
przezwyciężenie
trudności,
wymusza
aktywność i stanowi koło ratunkowe dla wielu rodzin.
Danuta Kata

POMOŻEMY ROZWIĄZAĆ
TWÓJ PROBLEM
Zespół Rozwiązywania Problemów Społecznych
z siedzibą w Wólce Małkowej to nowa forma działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, która
ma na celu udzielanie pomocy naszym mieszkańcom.
W budynku po dawnej szkole w Wólce Małkowej można
uzyskać:


pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,



doradztwo w sprawie bezrobocia, przemocy, spraw
urzędowych dotyczących pomocy społecznej (np.:
niepełnosprawność,
świadczenia
rodzinne,
świadczenie pielęgnacyjne),



pomoc przy wypełnianiu wniosków, podań i innych
pism,



pracodawcy mogą pozostawić tutaj informację
o wolnych etatach w swoich firmach.

świadczeń

Od 1 października 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje przepisy ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Ustawa przewiduje, że z
pomocy funduszu mogą skorzystać osoby, które mają
problem ze ściągnięciem zasądzonych alimentów.
Świadczenia alimentacyjne w latach 2008-2010
Wypłacone świadczenia alimentacyjne
w zł.

Liczba rodzin

Sieziba Zespołu Rozwiązywania Problemów Społecznych

2008

2009

2010

2008

2009

2010

36200

181426

176933

19

30

34

Kwoty alimentów zwróconych przez dłużników
2008

2009

Ponadto
jeżeli
ktoś
znalazł
się
w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie może sobie
poradzić, może zgłosić swój problem osobiście,
telefonicznie lub pisemnie.
Więcej informacji będzie ukazywać się na stronie
internetowej GOPS w Tryńczy (www.tryncza.itl.pl/gops).

2010

Agata Kaszuba
3623

26

32432

37369
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NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Od 1 września br. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tryńczy rozpoczął przyjmowanie
wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy, który rozpocznie się od 1 listopada 2010 r.
i potrwa do 31 października 2011 r.

Rodzice, którzy osiągają dochody nieprzekraczające
504 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na jednego
członka rodziny, mogą się ubiegać o zasiłek rodzinny oraz
dodatki na dzieci. Jeżeli w rodzinie wychowuje się
dziecko niepełnosprawne, dochód nie może przekroczyć
583zł. Podstawą wyliczenia dochodu jest
2009 rok, lecz każdy wnioskujący jest
obowiązany
zgłosić
zmiany
sytuacji
dochodowej rodziny, a więc jego utraty lub
uzyskanie nowego dochodu. Wzór wniosków
i załączników pozostały bez zmian.
Przypominamy, że obecnie po zmianie
przepisów
przyznawanie
świadczenia
pielęgnacyjnego na osobę niepełnosprawną
jest bez względu na dochód.
Data złożenia wniosku ma wpływ na
termin wypłaty świadczeń. Zgodnie z ustawą
osoby, które wnioski złożyły we wrześniu,
otrzymają wypłaty świadczeń w listopadzie.
Natomiast do końca grudnia br. będziemy
wypłacać zasiłki tym osobom, które złożyły
wnioski w październiku i listopadzie br.
Marzena Rydzik

Przyjmowanie wniosków o zasiłek

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
W 2010 r we wszystkich krajach Unii Europejskiej
są przeprowadzane spisy rolne . Również Polska zgodnie
z ustawą przeprowadza Powszechny Spis Rolny 2010.
Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to
pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do
UE . Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwiają
obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego
i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego
rynku europejskiego. Przeprowadzenie masowych badań
statystycznych odbywa się przy wykorzystaniu
nowoczesnych
i
efektywnych
technologii
informacyjnych, jak elektroniczne rejestratory danych,
telefon czy internet.
Na
terenie
gminy
spis
przeprowadza
8 rachmistrzów, którzy zostali wyłonieni w drodze
konkursu. Obchód przedspisowy przeprowadzony był
w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia br . Miał on na
celu: zapoznanie się rachmistrza z terenem, na którym
przeprowadzać będzie spis, zweryfikowanie istnienia
gospodarstwa
rolnego,
zweryfikowanie
danych
o gospodarstwie rolnym, zweryfikowanie lokalizacji
siedziby gospodarstwa rolnego na mapie cyfrowej,
doręczenie użytkownikowi gospodarstwa listu Prezesa
GUS.

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych,
a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby
w gospodarstwie domowym, zobowiązani są do udzielenia
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisu
rolnego i badania metod produkcji rolnej. Udzielenie
odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz
odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki
prawne.
W przypadku przekazania danych statystycznych
niezgodnych ze stanem faktycznym – grzywna, kara
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
w przypadku odmowy udzielenia informacji – grzywna.
Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem
i opracowaniem wyników spisu rolnego oraz badania
metod produkcji rolnej są obowiązane do bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej i są dopuszczone
do wykonania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu
o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu
pisemnego
przyrzeczenia.
Jednocześnie
pragnę
poinformować Państwa, że dane indywidualnie
uzyskane w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą
tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane tylko
i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych .

W chwili obecnej ( tj. od 8
września do 31
października ) przeprowadzany jest powszechny spis
rolny.
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ULGI DLA ROLNIKÓW
Zapisy ustawy o podatku rolnym przewidują ulgi
i zwolnienia z podatku od gruntów, które są przeznaczone
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub
powiększenie już istniejącego do powierzchni nie
przekraczającej 100 ha. Zatem łączna powierzchnia
gruntów nabytych i posiadanych dotychczas, nie może
przekroczyć 100 ha.

W biurze podatków Urzędu Gminy Tryńcza

Okres zwolnienia wynosi 5 lat od dnia zakupu.
Zwolnienia tego nie można jednak zastosować w razie
nabycia gruntu od krewnych, tj. małżonka, zięcia,
synowej bądź krewnych w linii prostej, a są nimi rodzice,
dzieci, dziadkowie. Gdy upłynie 5-letni okres zwolnienia
w podatku rolnym, przez następny rok, podatek jest
obniżony o 75 %, a w kolejnym roku o 50 %. Zwolnienie
stosuje się na wniosek rolnika.
Wspomniana ustawa o podatku rolnym przewiduje
również tzw. ulgę inwestycyjną. Przysługuje ona
rolnikom z tytułu poniesionych wydatków na budowę lub
modernizację budynków inwentarskich, służących do
chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich
oraz obiektów służących ochronie środowiska. Z tej ulgi
również mogą skorzystać rolnicy, którzy ponieśli wydatki
na zakup i zainstalowanie : deszczowni, urządzeń
melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa
w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele
produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, słońca,
spadku wód, biogazu).
Nadmienić należy, że użyte słowo „modernizacja‖ to nie
będzie remont czy konserwacja mająca na celu naprawę
danego urządzenia albo obiektu.

Przez „modernizację‖ należy rozumieć prace
zmierzające do udoskonalenia obiektów poprzez
wprowadzanie zmian w samej konstrukcji bądź poprzez
unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych
urządzeń, które stanowią wyposażenie danego obiektu.
Budynkiem inwentarskim jest obiekt przeznaczony
do chowu, hodowli i utrzymania żywego inwentarza,
a jako taki nie może to być
budynek
magazynowogospodarczy, choćby nawet
był związany z rowadzeniem
gospodarswa rolnego. Jako
obiekty służące ochronie
środowiska należy traktować
wszelkie budynki, budowle
i urządzenia, które mają na
celu zapobieganie niszczenia
środowiska. Mogą to być
m.in. oczyszczalnie ścieków,
filtry, urządzenia tłumiące
hałas itp. Zaznaczyć należy,
że w przypadku powstania
wątpliwości
organu
podatkowego czy w danym
przypadku
mamy
do
czynienia z modernizacją,
czy remontem bądź, czy dane
urządzenie służy ochronie
środowiska, wójt gminy
może powołać biegłego
w celu wydania opinii. Aby uzyskać powyżsą ulgę należy
złożyć odpowiedni wniosek po zakończeniu inwestycji.
Do wniosku dołącza się zestawienie wydatków
poniesionych w związku z tą inwestycją oraz rachunki
stwierdzające wysokość wydatków. Do wydatków
inwestycyjnych nie mogą być zaliczone wartości w postaci
własnej robocizny, nawet potwierdzone rachunkami.
Ustawa przewiduje pewne ograniczenia czasowe,
ponieważ ulga z jednej inwestycji nie może być stosowana
dłużej niż przez 15 lat. Jej wysokość wynosi 25 %
udokumentowanych
rachunkami
nakładów
inwestycyjnych. Od 1 stycznia 2009 r. został
wprowadzony
nowy
warunek
stosowania
ulgi
inwestycyjnej. Może ona być przyznana, jeżeli wydatki
inwestycyjne nie zostały sfinansowane w całości lub
części z udziałem środków publicznych.
W Gminie Tryńcza z tego rodzaju zwolnień
w ubiegłym roku skorzystało ośmiu rolników, którzy
zakupili grunty oraz jeden rolnik, który poniósł nakłady
inwestycyjne na budowę nowej obory.
Jak wynika z powyższej informacji, inwestując
w swoje gospodarstwo rolne, warto złożyć wniosek do
wójta gminy i skorzystać z przysługujących zwolnień
i ulg.
Maria Grunt
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KURSY DLA BEZROBOTNYCH
Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej projekt „Czas na aktywność w gminie
Tryńcza” umożliwił osobom bezrobotnym ukończenie
różnych kursów podnoszących kompetencje zawodowe
bądź przekwalifikowanie.

 kucharz małej gastronomi

z obsługą przyjęć okolicznościowych;
 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z elementami

obsługi komputera i fakturowania.

Program ten w swoim założeniu ma zwiększyć
szansę na znalezienie przez nich pracy. Do chwili obecnej
nasi bezrobotni uczestniczyli w następujących kursach:
 technolog robót wykończeniowych w budownictwie;

Ćwiczenia w obsłudze kasy fiskalnej

Natomiast we wrześniu br. rozpoczął
przygotowujący do zawodu kelner-barman.

się

kurs

Kubrak Magdalena
Praktyczna nauka robót wykończeniowych

WIELKIE ŚWIĘTO SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI
Dzień 14 października 2010 r. był dla
społeczności Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Samorządowego w Jagielle dniem szczególnym. W tym
dniu otrzymaliśmy imię króla Władysława Jagiełły,
sztandar oraz pomnik patrona.
Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana przez
Jego Ekscelencję ks.biskupa Adama Szala, który także
poświęcił sztandar. W dalszej części uroczystości, na
placu przed budynkiem szkoły odbyła się ceremonia
poświęcenia pomnika patrona
oraz
odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Następnie
poczty
sztandarowe,
uczniowie
oraz
zaproszeni goście przeszli do nowo oddanej
sali gimnastycznej, gdzie odbyła się
uroczystość nadania szkole imienia króla
Władysława Jagiełły. Stosowne uchwały
odczytał przewodniczący Komisji Oświaty
Teofil Jakubiec.
W tym uroczystym dniu dokonano również
odznaczenia sztandaru odznaką za zasługi dla
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Odznaczenia dokonał Prezes Związku
pułkownik Henryk Burdon oraz Prezes
Zarządu Gminnego Dominik Stępak. Odznakę
za zasługi dla Związku otrzymali również :
Teofil Jakubiec, Leszek Flak, Stanisław
Kogut, Stanisław Wielgos oraz Franciszek Pusztuk.

Ceremonię uświetniło wielu wspaniałych gości:
duchowieństwo na czele z Jego Ekscelencją ks. Biskupem
Adamem Szalem, księżmi Dekanatu Przeworskiego z ks.
doktorem Stanisławem Szałankiewiczem, księżmi z terenu
gminy, księżmi rodakami z Jagiełły oraz sąsiednich parafii,
przedstawiciele władz wojewódzkich w osobach:
wicemarszałka Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierza
Ziobro, przewodniczącego Rady Sejmiku Andrzeja
Najpiękniejsze mieszkanki gminy wybrane

Odsłonięcie pomnika króla Władysława Jagiełły
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Matusiewicza, radnego Sejmiku Lucjana Kuźniara,
parlamentarzyści – Mieczysław Golba, Andrzej Ćwierz,
władze powiatowe na czele z starostą Zbigniewem
Kiszką, wójtowie
zaprzyjaźnionych gmin oraz
przedstawiciele wielu instytucji, organizacji oraz
właściciele firm, z którymi w ostatnich miesiącach szkoła
współpracowała. W uroczystości wzięli udział również
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz byli pracownicy
szkoły.

„trójkom― klasowym oraz wszystkim rodzicom, którzy w
jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowania do tej
uroczystości: pomagali w sprzątaniu placu szkolnego,
malowali ogrodzenie, robili elementy scenografii, szyli
kostiumy uczniom, którzy również aktywnie włączyli się
w przygotowanie uroczystości, radnym miejscowości
Jagiełła -Tadeuszowi Korpecie oraz Stefanowi
Darzyckiemu zwłaszcza za wsparcie podczas prac
remontowych i budowlanych,
szefowi OSP

Za chwilę dyrektor przekaże sztandar uczniom

Januszowi Kornaflowi oraz komendantowi Straży
Grobowej
Grzegorzowi
Drzystkowi,
wszystkim
sponsorom, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nasze
inicjatywy zmierzające do nadania tym uroczystościom
odpowiedniego kształtu,Markowi Kozakowi za wkład
w prace zmierzające do nadania takiego właśnie wyglądu
budynkowi szkoły oraz jej otoczenia, wszystkim ludziom
wielkiego i gorącego serca, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości harcerzom, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Tryńczy pod
batutą Edwarda Myłka.
Z całego serca dziękujemy wszystkim gościom, którzy
zechcieli swą obecnością uświetnić naszą uroczystość.
Jak widać, mogliśmy liczyć na wsparcie całej rzeszy ludzi
dobrej woli i wielkiego serca, bez ich pomocy oraz
wsparcia pewnie niewiele dałoby się zrobić. Wszyscy
zasługują na naszą ogromną wdzięczność i szacunek.

Tak piękne święto nie byłoby możliwe ,gdyby
nie całe grono ludzi wielkiego serca i dobrej woli, którzy
w przygotowaniach do nadania szkole imienia brali
udział. Nie sposób z imienia i nazwiska wymienić
wszystkich, bo w trwających od prawie roku
przygotowaniach udział brały zarówno pojedyncze
osoby, jak i organizacje, firmy czy instytucje społeczne.
Dziękujemy przede wszystkim grupie inicjatywnej, w
skład której weszli przedstawiciele wszystkich
organizacji społecznych działających w naszej
miejscowości na czele z Radą Sołecką i sołtysem
Franciszkiem Pusztukiem,dziękujemy Radzie Rodziców
naszej szkoły na czele z przewodniczącą Małgorzatą
Kornafel za ufundowanie sztandaru oraz pomnika
patrona, za ogromny wkład pracy oraz finansowe
wsparcie,paniom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z
Bożeną Lasek, które wspierały nas zarówno podczas
zbierania funduszy, jak i podczas przygotowywania
specjałów kulinarnych,
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Andrzej Ruchała

ISTOTNE ZMIANY W OŚWIACIE
Gmina jest organem prowadzącym szkoły od
1996r. Reforma oświaty w 1999r. wprowadziła zmiany
i wówczas powstały gimnazja. Od tej pory w naszej
gminie funkcjonowało 5 szkół podstawowych z dwoma
filiami, 3 gimnazja oraz przedszkole samorządowe.
Od 2004r. połączono szkoły podstawowe i gimnazja
w zespoły szkół, a w Jagielle w 2005r. utworzono Zespół
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego.
Czynnik demograficzny wymusił na nas likwidację
w 2008r. Szkoły Filialnej w Głogowcu, natomiast w
2009r. w Wólce Małkowej.

Obchody 20-lecia nadania imienia szkole w Gniewczynie

Z każdym rokiem zmieniają się przepisy , w wyniku
których na samorząd nakładane są coraz to nowe
zadania. Oto kilka przykładów:

W ostatnich latach prowadzone były systematyczne
działania mające na celu poprawę stanu bazy
dydaktycznej,
stałe
modernizowanie
budynków
i podnoszenie ich estetyki. W tym okresie prowadzono
remonty szkół, a w Jagielle zaadoptowano pomieszczenia
po
byłej
kotłowni
węglowej
na
salę
gimnastyczną .Wykonano elewacje zewnętrzne budynków,
parkingi szkolne , ogrodzenia a także zagospodarowanie
terenu wokół szkół . Gruntownej poprawie uległy warunki
do uprawiania sportu. Wybudowano pełnowymiarową
halę sportową w Tryńczy, dwa „Orliki‖ w Tryńczy
i Gorzycach, boiska tartanowe w Ubieszynie, Jagielle
i Gniewczynie Łańcuckiej .Obecnie rozpoczęto budowę
sali gimnastycznej w Gorzycach . W każdej szkole są
klasopracownie internetowe, biblioteki z dostępem do
Internetu, a Tryńcza ma klasopracownię multimedialną.
W Jagielle przeprowadzono kompleksowy remont
wszystkich klasopracowni , sanitariatów, kuchni oraz
stołówki. Od 2008r. przygotowywane są tam gorące
posiłki dla wszystkich uczniów. Również w pozostałych
szkołach wyremontowano kuchnie i doposażono
w niezbędny sprzęt oraz naczynia.
Od 2008r. wprowadzono dożywianie w formie gorącego
posiłku, który dostarczają firmy cateringowe.
W 2009r. w każdej szkole przystosowano pomieszczenia
dla Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych, do
których uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.

1) od 1999r. dowóz uczniów do gimnazjum
oraz zwrot kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych ,
2) od 2004r. przeprowadzanie postępowania
egzaminacyjnego
dla
nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego ,
3) od 2004r. udzielanie i rozliczanie dotacji
dla niepublicznych przedszkoli ,
4) w latach 2005r.-2008r. coroczny obowiązek
uchwalania
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli, a od 2009r. wprowadzono
wyrównanie dla
nauczycieli ,tak aby
średnie
wynagrodzenie
w
gminie
w
poszczególnych
stopniach
awansu
zawodowego odpowiadało zapisom Karty Nauczyciela,
5) od 2005r. zwrot pracodawcom kosztów kształcenia
pracowników młodocianych,
6) od 2009r. ocenę pracy dyrektora szkoły przeprowadza
organ prowadzący, wcześniej dokonywał oceny organ
nadzoru pedagogicznego,
7) od 2009r. arkusze organizacyjne szkół nie opiniuje
organ nadzoru pedagogicznego, podlegają one
zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

Unijne przedszkole w Gorzycach

Na terenie naszej gminy powstało ich siedem. W tym roku
zostały one wyposażone w nowoczesne place zabaw.
Sukcesywnie czynione są
starania, z pozytywnym
skutkiem, które mają na celu pozyskiwanie środków
zewnętrznych na wyposażenie szkół (pracownie
komputerowe, sprzęt multimedialny,
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pomoce naukowe, meble, miejsca zabaw), a także na
zajęcia artystyczne czy wycieczki krajoznawcze .
Już po raz drugi uzyskaliśmy dofinansowanie na
zatrudnienie animatorów sportu, którzy prowadzą na
„Orlikach‖ zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W 2008r.
uzyskaliśmy dofinansowanie z PEFRON na zakup
samochodu ,którym dowożone są dzieci do ośrodków
rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych i szkół
specjalnych. Staramy się podejmować działania
wyrównujące szanse młodzieży wiejskiej. Dla każdego
gimnazjum wójt gminy przydzielił tygodniowo na zajęcia
sportowe 2 godz.

„WESOŁY SKRZAT
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ
Informujemy naszych mieszkańców ,że od
października br. funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole
„Wesoły Skrzat‖ w Gniewczynie Łańcuckiej. Jest ono
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0017:00.Istnieje także możliwość
wydłużenia lub
przesunięcia czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie
z oczekiwaniami rodziców.
Kwestia ta jest do
uzgodnienia z dyrekcją przedszkola. Dzieci w wieku 2-5
lat zapisywane będą przez cały rok. Śniadania, obiady i
podwieczorki dla dzieci przygotowują wykwalifikowane
kucharki.
W
naszym
przedszkolu
nauczyciele
i opiekunki zatrudnione są z najlepszymi kwalifikacjami.
Zajęcia odbywają się zgodnie z ramowym programem
dnia, który uwzględnia założenia podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Przedszkole posiada dwie
sale przeznaczone do prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych, szatnię, dwie łazienki dla dzieci i dwie
dla dorosłych, pokój dla nauczycieli, pokój dyrektora,
kuchnię, zmywalnię i inne pomieszczenia, potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

Radosne zabawy dzieci w dniu ich święta

Sale,
korytarz
oraz
szatnia
w różne bajkowe obrazki i postaci.

Pracownia internetowa w Jagielle

Od II semestru
roku szkolnego 2009/2010
wprowadzono dla kl II i III gimnazjum po 2 godz.
w tygodniu zajęć z drugiego języka obcego.
Działania te z pewnością umożliwią naszej młodzieży
lepszy start w dalszej edukacji .
Najzdolniejsi uczniowie z naszych szkół po zakończeniu
każdego semestru otrzymują stypendium naukowe.
Zostało ono wprowadzone w roku szkolnym 2005/2006.
Cieszy fakt, że w każdej edycji stypendystów jest coraz
więcej .

są

pomalowane

Ponadto w każdej sali, a także w szatni i na korytarzu
znajdują się tablice wiszące i stojące, przedstawiające
obrazki związane z określoną tematyką oraz prace dzieci.
Dzięki temu dziecko uczy się kojarzenia wzrokowego
i zapamiętywania . Sale wyposażone są w kolorowe
szafki, krzesła i stoliki a także ogromną ilość zabawek
z różnych kategorii.

W szkołach powstały również zespoły wokalne
i
taneczne, które swoimi występami uświetniają
uroczystości szkolne oraz gminne .
Warto również wspomnieć o tym ,że każda szkoła
obrała patrona . Uroczyste nadanie imienia i poświęcenie
sztandaru odbyło się :
 w 2006r. w Tryńczy,
 w 2008r. w Ubieszynie (tylko sztandar, szkoła imię

miała wcześniej),
 w 2009r w Gorzycach,
 w 2010 r. w Jagielle (14 X) .

Szkoła w Gniewczynie posiada imię i sztandar od 1989r.
Jak widać w oświacie zaszło wiele istotnych zmian i to
nie tylko o charakterze materialnym.

Przedszkolaki ze swoimi opiekunkami

Łazienki, w których znajdują się ubikacje, umywalki oraz
prysznic są pomalowane w kolorach tęczy. Przed
budynkiem przedszkola znajduje się plac zabaw
dostosowany do każdego wieku dziecka.
Przedszkole oferuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad
i podwieczorek.

Teresa Wielgos
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 odpoczynek

poobiedni,dzieci
młodsze
–
leżakowanie,dzieci starsze - słuchanie bajek, ćwiczenia
relaksacyjne,

 zabawy dowolne w grupach,
 zajęcia dodatkowe wg uzgodnień z rodzicami.

A ponadto:
z logopedą.

język

angielski,

rytmika,

zajęcia

Tu dzieci czują się bardzo dobrze

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu odbywają się:
 ćwiczenia poranne,
 zabawy

dowolne według zainteresowań ,służące
realizacji pomysłów dzieci - zabawy konstrukcyjne,
manipulacyjne, tematyczne,

 zabawy integrujące grupę,
 ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję

wzrokową, słuchową, grafomotorykę,
 rozmowy

i opowiadania
z zainteresowaniem dzieci,

kierowane

zgodnie

 zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym,
 gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę

dziecka,
 zabawy

Widok sali do prowadzenia zajęć dydaktyczno— wychowawczych

Zajęcia dodatkowe i posiłki podlegają osobnej opłacie,
pozostałe zaś są wliczone w czesne.
Informujemy ,że posiadamy
w przedszkolu .

jeszcze wolne

miejsca

Aby zapisać dziecko do przedszkola ,należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy oraz wpłacić wpisowe -100 zł za
dziecko.

organizowane i swobodne podejmowane
z inicjatywy dzieci,

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem
telefonu : 506 529 277 .

 czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do

Ewa Harpula

posiłków,

BY DZIECI NIE BYŁY GŁODNE !
Od
15 września br. we
wszystkich szkołach naszej gminy
rozpoczęło się dożywianie dzieci.
Uczniowie otrzymują gorące posiłki,
dostarczane przez firmę cateringową,
natomiast w Jagielle przygotowywane
są one w szkolnej kuchni. Dzieci
z rodzin o niskich dochodach mają
refundowane przez
gminę koszty
obiadów.
Natomiast
pozostali
uczniowie mogą kupować posiłki
bezpośrednio u dostawcy .
Teresa Wielgos
W stołówce szkolnej w Gniewczynie Łańcuckiej
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Z KART SZKOLNEGO KALENDARZA
Początek nowego roku szkolnego w Zespole
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach
obfitował w różne wydarzenia. Już w pierwszym
tygodniu września po podsumowaniu wyników
w powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej
okazało się ,że uczniowie tutejszego gimnazjum zajęli
w niej wysokie ,bo V miejsce ,ustępując jedynie
gimnazjum w Przeworsku, Adamówce, Jaworniku
Polskim i Kańczudze.

gdzie zwiedzili arboretum. Na krótki wypoczynek
zatrzymali się w przemyskich fortach.

Na Wawelu przy sarkofagu Prezydenta

Po zwiedzeniu Sanktuarium w Łagiewnikach

Nieco później uczniowie klas 0-III ze swoimi
wychowawcami wyjechali na wycieczkę do Krakowa.
Zwiedzili tam sanktuarium w Łagiewnikach, Sukiennice,
Kościół Mariacki, Wawel.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był
wyjazd delegacji uczniów na zlot szkół papieskich do
Przemyśla. Była więc okazja do bliższego poznania się
z innymi szkołami noszącymi imię Jana Pawła II,
integracji i wymiany doświadczeń .Również w szkole
uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole
imienia i sztandaru. Były też kremówki papieskie,
którymi dzieci i młodzież uraczyły panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich.

Zeszli też do krypty wawelskiej, gdzie na dłuższą
chwilę zatrzymali się przed sarkofagiem Lecha i Marii
Kaczyńskich.

Tym razem na zlocie „Szkół Papieskich” w Przemyślu

Uczniowie z Gorzyc przed pomnikiem Mickiewicza w Krakowie

Następnego dnia uczniowie gimnazjum wyjechali na
wycieczkę do Przemyśla i Bolestraszyc,

Niebawem szkołę odwiedzi europoseł Tomasz
Poręba ,który spotka się z uczniami i wygłosi wykład na
temat integracji europejskiej. Pod koniec października br.
odbędzie się także uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego w budowaną salę gimnastyczną. Więcej
informacji
na
stronie
internetowej
szkoły:
www.zsgorzyce.cba.pl
Andrzej Swatek
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NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZONA Z TRADYCJĄ „STARĄ JAK ŚWIAT”
Drewno jest jednym z najstarszych materiałów
używanych przez człowieka. Obok węgla, ropy i żelaza,
drewno należy do głównych surowców przemysłowych
na całym świecie.
Mimo ogromnego rozwoju techniki drewno
i jego pochodne nie straciło swojego znaczenia
w konkurencji z innymi surowcami i materiałami; jest
cennym i cenionym surowcem, o stale rosnących
możliwościach
uszlachetniania
i
modyfikacji
i o permanentnie zwiększającym się spektrum
zastosowań.
Wiele dziedzin gospodarki jest użytkownikiem
materiałów drzewnych i jednocześnie kreatorem popytu
na drzewne wyroby finalne.

Diagnoza rynku na dziś zaskakuje: wyższe
wykształcenie nie jest już postrzegane jako przepustka do
zatrudnienia. Przekonanie o upadku mitu magistra
potwierdzają badania. Osoby z wykształceniem wyższym
niejednokrotnie pracują jako robotnicy bez kwalifikacji
by utrzymać rodziny. Zarówno w roku 2008 jak i w 2009
najbardziej poszukiwani byli wg. danych statystycznych
wykwalifikowani
pracownicy
fizyczni.
Wykwalifikowani, czyli specjaliści wykształceni
w konkretnej branży: elektrycy, cieśle, stolarze, murarze
czy spawacze. To właśnie im, jak wynika z badania
rynku, najłatwiej było w 2009 roku o pracę
i zapotrzebowanie ciągle będzie rosło. Firmy będą szukać
również inżynierów i dobrze przygotowanych techników.
Zwrócenie uwagi na wykształcenie zawodowe
i techniczne może dać w najbliższych latach zapewnienie
dobrych zarobków i pewną pracę. Wśród ludzi o różnych
profesjach duże zapotrzebowanie jest na techników
technologii drewna, specjalistów ds. poligrafii, stolarzy
i cieśli. Z rozmów z pracodawcami wynika konieczność
aby w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych

było więcej godzin nauczania przeznaczonych na
praktyczną naukę zawodu, gdzie możliwe będzie
przygotowanie
uczniów
pod
kątem
również
wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu i maszyn.
Możliwość realizacji tych wskazań to praktyki
uczniowskie w zakładach pracy ale również konieczność
posiadania przez szkołę warsztatów z prawdziwego
zdarzenia.
Pośrednio z drewnem związana jest również
poligrafia. To przecież dzięki technikom i inżynierom
poligrafii docierają do każdego domu informacje
drukowane na papierze. Drewno jest niezbędnym
materiałem do produkcji nieskończonych ilości różnych
gatunków papieru wykorzystywanych w drukarstwie.
Od ponad 100 lat placówka
w
Miejscu
Piastowym
stawia
na
kształcenie
mistrzów wykorzystujących
w swojej pracy drewno
i
papier.
Technologia
drewna i poligrafia jako
następczyni tradycyjnego
drukarstwa dają ogromnie
dużo
satysfakcji
i
gwarancję
dobrych
zarobków gdy trafiają do
niej pasjonaci. Fascynacja
majsterkowaniem
i nowościami technicznymi
od najmłodszych lat jest
dobrym
motywem
dla
odnalezienia
swojego
zawodu w przyszłości.
Wiele
placówek
oświatowych ma świetnie
przygotowane oferty kształcenia dla młodych ludzi.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym jako lider w kształceniu zawodowym
młodzieży szczególnie w sektorze stolarstwa, meblarstwa,
poligrafii i informatyki dba o praktyczne przygotowanie
do zawodu w wymienionych dziedzinach. Otwarte
zostaną wyremontowane i w części nowe warsztaty
zawodowe wyposażone w park maszynowy najnowszej
generacji. Znajdują się tu nowoczesne maszyny branży
drzewnej jak wiertarki stacjonarne, frezarki, wyrówniarki,
szlifierki, grubościówki, okleiniarki, ale będzie tu również
obrabiarka sterowana numerycznie najnowocześniejsza
frezarko-grawerka produkowana przez firmę KIMLA.
Dzięki kontaktom z pracodawcami i ich sugestiom
powstały świetnie wyposażone laboratoria z zakresu
poligrafii i informatyki.
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Bolesław Wota
pedagog Michalickiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym
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WYPRAWKA SZKOLNA
Podobnie jak w latach ubiegłych, we wrześniu
br. rodzinom o niskich dochodach zostały zwrócone
koszty zakupu podręczników w ramach rządowego
programu „Wyprawka szkolna‖.
Wnioski o zwrot
kosztów podręczników zostały rozpatrzone w szkołach
naszej gminy. Z refundacji skorzystało ogółem 74
uczniów, w tym: .

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Zgodnie z tradycją na przełomie sierpnia
i września organizowane są doroczne uroczystości święta
plonów. Tegoroczne „Dożynki Gminne‖ obchodziliśmy
22 sierpnia br. w Gorzycach na stadionie sportowym.

-Zespół Szkół w Tryńczy -18,
-Zespół Szkół w Gorzycach -23,
-Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej -20,
-Szkoła Podstawowa w Ubieszynie -4 ,
-Szkoła Podstawowa w Jagielle- 9.
Teresa Wielgos

WYSOKA OCENA PRACY KÓŁ
Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy mają
już utrwaloną pozycję w działalności społecznej. W celu
podsumowania efektów ich pracy wójt gminy spotkał się
8 października br. z
przewodniczącymi KGW ze
wszystkich sołectw. Ocenił on bardzo wysoko ich
dotychczasowy dorobek na niwie społecznej, kulturalnej,
a także ich zaangażowanie w pracy dla dobra swoich
„małych ojczyzn‖.

Korowód dożynkowych wieńców

Uroczystość zainaugurowała dziękczynna msza
św. odprawiona w kościele parafialnym w Gorzycach pod
przewodnictwem księdza proboszcza Mariana Jagieły.

Na dożynki przybyło wiele osób nie tylko z gminy

W czasie podsumowania pracy KGW

W spotkaniu wziął także udział dyrektor TCK
Henryk Chruściel, który zadeklarował szeroką pomoc
w dalszej działalności tych organizacji. Okazuje się, że
reaktywowanie bądź tworzenie nowych kół gospodyń
wiejskich jest bardzo uzasadnione. Organizacje te starają
się kultywować, rozwijać i promować lokalne tradycje,
zwyczaje czy obrzędy. Ich działalność przyczynia się
także do ocalenia od zapomnienia potraw naszych babć,
wyrobów rękodzielniczych, bibułkarskich itp. Jest to
niewątpliwie ważny aspekt w wychowaniu
naszego młodego pokolenia.

Następnie korowód dożynkowy udał się na
miejsce uroczystości. W oficjalnej części starostowie
tegorocznych dożynek – Małgorzata Groch i Janusz
Niżnik na ręce Wójta Gminy przekazali chleb dożynkowy,
który potem podzielono między zgromadzonych.
Gminne święto plonów swoją obecnością zaszczycili m.in.
poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
Andrzej
Matusiewicz,
wicemarszałek
Województwa
Podkarpackiego Kazimierz Ziobro, starosta przeworski
Zbigniew Kiszka wraz z wicestarostą Markiem Frączkiem,

Przemysław Górski
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wicestarosta leżajski Józef Majkut oraz dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Adam
Zabłocki.

Można było podziwiać także piękne wieńce dożynkowe
przygotowane przez poszczególne sołectwa.

Wieńce dożynkowe to prawdziwe arcydzieła

Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja
dorobku artystycznego zespołów
amatorskich. Jako
pierwszy
wystąpił Zespół
Piosenki
Biesiadnej „Śpiewające Zośki‖
z
Gniewczyny,
który
zaprezentował program ludowo dożynkowy.

Chleb ten będę sprawiedliwie dzielił...

W okolicznościowych wystąpieniach
rolnikom za trud codziennej pracy na roli.

dziękowano

W dalszej kolejności
wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Tryńczy, Zespół Piosenki
Biesiadnej
„Jagiellanie‖
z
Jagiełły, Zespół „Chłopaki ze
Startej Paki‖ , Duet WokalnoInstrumentalny
„H&Z‖
z Gniewczyny, Zespół „HIT‖
z Gorzyc
oraz
mażoretki
z Tryńczy. Gościnnie wystąpił
także
Zespół
„Korcaskare‖
z Jablonova. Delegacja ze
Słowacji przebywała u nas
z
trzydniową
wizytą
w ramach kolejnego etapu realizacji projektu „Kultura
łączy narody…‖.

Między Sanem a Wisłokiem
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JESTEŚMY LIDEREM W ROZWOJU KULTURY
Na przestrzeni ostatnich dwóch kadencji władzy
samorządowej w Tryńczy towarzyszyło konsekwentne
przekonanie, wola i świadomość, że rozwojowa strategia
gminy – w swej sferze materialnej może się dokonywać
poprzez odpowiednio uhierarchizowane inwestycje
finansowane z budżetu własnego i ze środków
zewnętrznych. W ślad za tak postrzeganą polityką
powstała przemyślana wielowątkowa strategia rozwoju
gminy do roku 2015.

w których to swój dorobek mogą zaprezentować
miejscowi twórcy ludowi. Nasza gmina skutecznie
aplikuje o pozyskanie środków unijnych na realizację
zadań w zakresie kultury i sportu. Dzięki temu istnieje
możliwość
organizowania
różnorodnych
imprez
i uroczystości, nawet o charakterze międzynarodowym.
Nawiązaliśmy owocną współpracę z Ukrainą i Słowacją.
Realizowane ostatnio projekty pozwoliły na szeroko
rozumianą wymianę doświadczeń w zakresie kultury
i rekreacji z mieszkańcami Jabłonova na Słowacji.

Koncertu orkiestry dętej warto posłuchać

Zespół „Śpiewające Zośki”

W ostatnich latach w Gminie Tryńcza zaszły istotne
zmiany, które przyniosły wymierny rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny. Jest on spowodowany przede
wszystkim skuteczną realizację przez samorząd gminny
ambitnych i dalekosiężnych celów, planów i zamierzeń.
Główne osiągnięcia koncentrują się wokół infrastruktury
technicznej, ale także dotyczą sfery kulturalno –
społecznej.

Gmina Tryńcza zasługuje na miano lidera, jeżeli
chodzi o rozwój kultury, ilość i jakość organizowanych
uroczystości oraz imprez o charakterze lokalnym,
regionalnym, a nawet międzynardowym. Pozytywnym
zjawiskiem jest również to, że na naszym terenie rozwija
się działalność organizacji pozarządowych. Należy
wspomnieć chociażby Koła Gospodyń Wiejskich, Straże
Grobowe, Ludowe Kluby Sportowe, Chór „Cantilena‖.

Gmina stale troszczy się o rozwój i popularyzację
kultury we wszystkich miejscowościach. Modernizacje
i remonty oraz nowoczesne wyposażenie zdecydowanie
poprawiły funkcjonalność i estetykę wiejskich domów
kultury. Bardzo dobra baza kulturalna pozwala
zapewnić dzieciom, młodzieży oraz dorosłym jak
najlepsze warunki spędzania czasu wolnego, rozwijania
swoich pasji, zainteresowań czy uzdolnień.
Pod patronatem Trynieckiego Centrum Kultury działają
u nas liczne amatorskie zespoły artystyczne,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, grupy śpiewacze
i folklorystyczne, które sukcesywnie uczestniczą
w życiu kulturalnym naszej gminy. Zespoły te odnoszą
znaczące sukcesy na różnych szczeblach konkursów
i przeglądów. W ten sposób podtrzymują, kultywują
i pielęgnują dziedzictwo kulturowe. Bardzo bogaty jest
kalendarz imprez i uroczystości gminnych. W obchodach
świąt narodowych, imprezach patronalnych, lokalnych
i regionalnych licznie uczestniczą nasi mieszkańcy.
Organizujemy wiele konkursów, przeglądów oraz
wystaw,
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Zespół „Dolanie” po występie w Kazimierzu Dolnym

Organizacje te aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym
gminy. W
bezpośrednią
aktywność
kulturalną
zaangażowana jest spora grupa mieszkańców naszej
gminy.

Między Sanem a Wisłokiem

Henryk Chruściel

LETNIE IMPREZY ZA UNIJNE PIENIĄDZE
W tym roku Gmina
Tryńcza
realizowała
projekt
„Kultura łączy narody, polskosłowackie spotkania kulturalnosportowe”, współfinansowany ze
środków
Unii
Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu
Karpackiego w ramach Programu
Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Dzięki
pozyskanym
środkom
przedstawiciele
naszej
gminy
( młodzież szkolna, zespoły
artystyczne, strażacy, członkinie
kół gospodyń, samorządowcy)
mogli poznać struktury samorządu
słowackiego, zasady działania
tamtejszych organizacji, jak również
zwiedzić przepiękne okolice Jablonova
na Słowacji.

Po zwiedzeniu „Góry Mariańskiej” - pamiątkowa fotografia

Wzięły one udział w następujących imprezach:
Gminne Zawody Pożarnicze , Dni Gminy Tryńcza,
Przegląd Piosenki Biesiadnej, Puchar
Wójta, Gminne Święto Plonów. Oprócz
sfinansowania imprez, z pozyskanych
środków zaistniała także możliwość
zakupu dla naszej gminy sprzętu
nagłaśniającego,
aparatu
fotograficznego, kamery video oraz
sprzętu
komputerowego
wraz
z drukarką.
Taka wymiana doświadczeń
z pewnością na długo pozostanie
w pamięci wszystkich uczestników
spotkań oraz przyczyni się do zbliżenia
obu narodów .

Kolejna grupa naszej delegacji w centrum Levoczy

Nasze delegacje goszczące na Słowacji poznawały
specyfikę
działania
poszczególnych
organizacji
społecznych, by czerpać dobre wzorce. Równolegle do
spotkań o charakterze roboczym poznawaliśmy uroki
przepięknego Spiskiego Hradu, Levoczy, a także
tradycje ,zwyczaje i obrzędy słowackich górali. W sumie
w wymianie kulturalnej uczestniczyły trzy 50-osobowe
delegacje z naszej gminy. Natomiast my gościliśmy pięć
50-osobowych delegacji ze Słowacji.

Występ Zespołu Śpiewaczego „Adam” ze Słowacji

Teresa Wielgos

Między Sanem a Wisłokiem
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PAPIEŻ W OCZACH DZIECKA
Od 8 października 2010 roku w Zespole Szkół
im. św. Jana Kantego w Tryńczy można oglądać
ekspozycję 42 prac plastycznych uczniów
klas
czwartych, piątych i szóstych na temat „Papież Jan
Paweł II – Odwaga świętości ”. Celem wystawy jest
uczczenie 32 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża
oraz ukazanie Jego świętości, która była domeną życia
Papieża i przewijała się przez cały pontyfikat.

Dość często ukazany jest na modlitwie, podczas spotkań
z ludźmi, podczas pielgrzymek, jest też kilka prac
w formie portretu. Zapraszamy wszystkich do zwiedzenia
wystawy
s. Bogusława Dzika

KSIĄŻKI NIC NIE ZASTĄPI !
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy jest ważnym
miejscem kulturotwórczym. Przez ostatnie lata wiele się w
niej zmieniło. Różne to były zmiany, począwszy od
zewnętrznych, jak choćby zmiana siedziby, poprzez
remonty czy też doposażenie. Biblioteka już nie tylko
wypożycza
i udostępnia swój księgozbiór, ale podejmuje też wiele
inicjatyw z myślą o swoich czytelnikach.

Wystawa różańców wykonanych przez dzieci

Prace uczniów są przeróżne, tak pod względem
formatu, jak i zastosowanych przez autorów technik
plastycznych. Największa ilość prac wykonana jest
kredkami. Są też prace, w których połączono różne
techniki, na przykład wycinanki lub farby plus kredka
i węgiel.

Spotkanie z pisarzem w trynieckiej bibliotece

Te prace warto obejrzeć

Prace są naprawdę piękne. Zawierają głęboką treść,
oddają to, co odczuwają ich twórcy, czyli dzieci. Z prac
tych można wyczuć wielkość postaci, która jak się
okazało dla naszych uczniów jest bardzo bliska. Młodzi
artyści poprzez przygotowane prace wspaniale ukazali
świętość Jana Pawła II w Jego codziennym życiu.
Przedstawiony został w różnych sytuacjach.
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Nasi pracownicy przez ostatnie cztery lata starali się
prowadzić aktywna działalność kulturalną, często
współpracując z różnymi instytucjami nie tylko z naszej
gminy. Do sztandarowych przedsięwzięć bibliotecznych
należą coroczne konkursy na najlepszego czytelnika,
pielgrzymki autokarowe do Kalwarii Pacławskiej
i Częstochowy, montaże słowno-muzyczne organizowane
z okazji świąt kościelnych i państwowych oraz rocznic
patriotycznych, częste pogadanki, dyskusje panelowe
dotyczące literatury pięknej, konkursy wiedzy oraz zajęcia
plastyczne.

Dużą popularnością cieszą się organizowane
w okresie wiosennym i letnim wycieczki rowerowe,
w czasie których nasi najmłodsi czytelnicy poznają zabytki
lokalnej kultury. W ostatnim okresie biblioteka
zaangażowała się także w organizację imprez i turniejów
sportowych. Do najważniejszych można zaliczyć kolejne
edycje „Turnieju Ping Ponga o Rakietkę Wójta Gminy
Tryńcza‖ oraz „Biblioteczny Turniej Piłki Siatkowej‖.

Między Sanem a Wisłokiem

Jednak nie zapomnieliśmy o swojej najważniejszej misji,
czyli szerzeniu i wspieraniu czytelnictwa. Od ponad roku
sprawujemy patronat nad galerią sztuki „Pod Aniołem‖.
Uroczyste jej otwarcie miało miejsce 15 maja 2009 r.
Od tego czasu galeria tętni życiem, otwierane są wciąż
nowe wystawy o różnej tematyce.

atrakcyjnie spędzać czas, bawić się, spotykać
z wybitnymi postaciami, zarażać coraz to nowymi
pasjami.
Stwarzamy
także
możliwość
udziału
w konkursach oraz wycieczkach krajoznawczo –
turystycznych. Ale zawsze mamy na uwadze to,
że książki nic nie zastąpi!

Interesujące zajęcia w bibliotece

Obecnie praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie
książek. Staramy się, aby biblioteka była miejscem,
w którym ludzie, bez względu na wiek i płeć mogą

W bibliotece młodzież często przygotowuje się do lekcji szkolnych

Borcz Marcin

SPOTKANIE Z AUTORKĄ „NASZEJ MAMY CZARODZIEJKI”
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku gościła u
siebie znaną i popularną autorkę książek dla dzieci i
młodzieży – Joannę Papuzińską.
Pani Papuzińska – profesor zwyczajny nauk
humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek
zarządu Polskiej Sekcji IBBY (Stowarzyszenie
Przyjaciół Książki dla Młodych) – jest autorytetem w
dziedzinie
literatury
dla
dzieci
i młodzieży. Jej utwory wielokrotnie nagradzano,
wyróżniano nagrodami literackimi i wpisano do kanonu
książek dla dzieci i młodzieży.

16 września 2010 roku w przeworskiej czytelni pisarka
spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2
z Przeworska oraz uczniami klas I – IV PSP z Ubieszyna.
Formuła spotkania okazała się dla dzieci niezwykle
atrakcyjna. Salwy śmiechu wzbudziły taki tekst: „Mydło
pasło się rogate: krowy, kotły i banany. I spadały z drzew
kaftany. I brzęczały pszczółki miłe, co zbierają z kwiatów
tyłek‖. Dzieci doskonale poradziły sobie z tłumaczeniem
tekstu: „Gdy ptaszkały sobie śpiewki, kiedy płociał siedz
na kocie, stołkłam sobie na sadeczku, w ogrodziutkim
zieloneczku‖. Nasi uczniowie mieli więc okazję
osobistego poznania tej wybitnej pisarki.
Nie tylko z uwagą wysłuchały ciekawych
opowieści o tym, jak powstawały jej
książki, lecz również zadawały sporo
interesujących pytań. Pani Papuzińska
starała się wyczerpująco na nie
odpowiadać, a jej pogodne usposobienie
stworzyło
bardzo
miłą
atmosferę
spotkania. Wielu z uczestników ustawiło
się w długiej kolejce po autograf.
71 letnia pisarka z Warszawy była
bardzo bezpośrednia, więc już po chwili
dzieci polubiły ją ja własną babcię. I jak
z babcią trudno było się z nią rozstać.
Takie spotkania na zawsze pozostaną w
pamięci.
Jadwiga Gwóźdź

Każdy chciał otrzymać autograf od pisarki

Marta Pawełek

Między Sanem a Wisłokiem
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA
Już swego rodzaju tradycją stały się wakacyjne
pielgrzymko – wycieczki organizowane przez
pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy.
Tym razem podróżowaliśmy na Podlasie, Warmię
i Mazury. Trasa wycieczki wiodła przez Kodeń, Pratulin,
Gietrzwałd, Świętą Lipkę i Głotowo, gdzie znajdują się
sanktuaria Maryjne. Kodeń jako główne sanktuarium
Maryjne na Podlasiu od wielu lat cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród pielgrzymów, którzy pragną
pomodlić się przy cudownym obrazie Matki Bożej
Kodeńskiej.

Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom – Justynie
i Basi. Mówiła do nich po polsku. Objawienia te uznano
jako przebudzenie świadomości narodowej miejscowych
Warmiaków i odrodzenie się ich poczucia jedności
z Polakami. Bardzo szybko powstało w tym miejscu
sanktuarium, które cieszy się ogromną popularnością nie
tylko w Polsce .
Z kolei najmniej chyba znane ze wszystkich jest
sanktuarium w Głotowie. Posiada ono unikalną „Kalwarię
Warmińską‖, położoną w malowniczym wąwozie.
Kalwarię wybudowano pod koniec
XIX
w.,
wiernie
naśladując
„Jerozolimską Drogę Krzyżową‖,
chodzi o jej długość i nachylenie.
W programie wycieczki nie zabrakło
akcentów
historycznych.
Zwiedziliśmy bunkier i „Wilczy
Szaniec‖ w Gierłoży koło Kętrzyna.
Następnie udaliśmy się na pola
Grunwaldu, gdzie w 1410 roku
rycerstwo polskie stoczyło zwycięską
bitwę z Zakonem
Krzyżackim.
Piękno
jezior
mazurskich
podziwialiśmy podczas rejsu po
Jeziorze Śniardwy.
Wycieczka
uczestnikom
i wspomnień.

dostarczyła
jej
miłych
wrażeń
Borcz Marcin

Warto zwiedzić krainę tysiąca jezior

Z kolei Pratulin dopiero od kilku lat staje się
coraz bardziej znanym sanktuarium. Jest ono poświęcone
męczennikom podlaskim – 13 unitom, którzy 24 stycznia
1874 r. zginęli z rąk żołnierzy carskich w obronie wiary
katolickiej. Warto poznać historię tego miejsca. Ponadto
zwiedziliśmy święte miejsce
dla
wyznawców
prawosławia – „Górę Grabarkę‖, na której wówczas
trwały
przygotowania
do
obchodów
jednego
z najważniejszych świąt, czyli „Przemienienia
Pańskiego‖.
W sanktuarium w Świętej Lipce wysłuchaliśmy
koncertu muzyki organowej. Barokowe organy
tamtejszego sanktuarium należą do najwspanialszych
tego typu instrumentów w Europie. Rzeźby umieszczone
na
zwieńczeniach
wież
wraz
z gwiazdami i dzwoneczkami są wprawiane w ruch
podczas gry na organach. Natomiast sanktuarium
w Gietrzwałdzie stało się sławne dzięki objawieniom
Matki Bożej. Objawienia miały miejsce dziewiętnaście
lat
po
cudownych
wydarzeniach
w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877
roku.
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WARSZTATY LITERACKIE
DLA DZIECI
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy gościła
w dniu 6 pażdziernika br. Mateusza Pieniążka – poetę,
autora legend, nauczyciela, muzyka i doktora nauk
humanistycznych.

Dzieci podczas wykorzystania ilustracji do przeczytanych utworów

Między Sanem a Wisłokiem

Jest on autorem wielu bajek i legend dla dzieci, m. in.
„Bajeczki z zielonej teczki‖, „Ciocia Szpila i walizki
wierszy‖, „Otwórz mi bramy raju‖, „Legendy Leżajskie‖,
„Legendy Przeworskie‖. Wydał także 11 tomików
wierszy. Jest również twórcą muzyki do wielu
współczesnych pastorałek, organizatorem spotkań
i warsztatów literackich w kraju i zagranicą.

W bibliotece w Tryńczy odbyły się warsztaty literackie
dla dzieci pt. „Jak powstaje wiersz?‖. Dzieci
uczestniczące
w spotkaniu malowały również ilustracje do czytanych
wierszy przez autora oraz próbowały własnej twórczości.
Po spotkaniu była możliwość otrzymania dedykacji
i autograf od poety.
Borcz Marcin

BIESIADNE RYWALIZACJE
Już po raz czwarty byliśmy organizatorami
„Regionalnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej i
Gawędy‖. Tym razem wzięło w nim udział 18 zespołów
wokalnych i wokalno- instrumentalnych oraz 3
gawędziarki. Patronat honorowy nad imprezą sprawował
wójt Gminy Tryńcza. Jury w składzie: Jolanta Danak –
Gajda z Radia Rzeszów, Jerzy Dynia z TVP Rzeszów i
Dariusz Dudek – muzyk, po długich naradach najwyżej
oceniło w kategorii „gawędziarze‖ Urszulę Gąsiorowską
z Pigan.

Przeglądowi
towarzyszyła
prezentacja
potraw
regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń
wiejskich z terenu gminy.

Laureaci przeglądu - „Jagielanie”

W tym dniu także gościliśmy delegację
z Jablonova (Słowacja), która już po raz kolejny przybyła
do nas w ramach polsko - słowackiej wymiany
kulturalnej.
Zespół „Piganeczki” z Pigan koło Sieniawy

W kategorii zespołów wokalno - instrumentalnych
pierwsze miejsce zdobył Zespół Piosenki Biesiadnej
„Jagiellanie‖ z Jagiełły. Dwie równorzędne drugie
nagrody w tej samej kategorii przypadły zespołowi
„Pawłosiowianie‖ z Pawłosiowa oraz Kapeli „Ziomki
z okolicy‖ z Cieszanowa. Natomiast trzecie miejsce
otrzymała „Kapela Gacoki‖ z Gaci Przeworskiej.
Wyróżnienia
przyznano
zespołom
„Cantus‖
z Gorliczyny i „Niespodzianka‖ z Krowicy Samej.
W kategorii zespołów wokalnych pierwsze miejsce
otrzymały „Piganeczki‖ z Pigan, zaś drugie Zespół
Piosenki Biesiadnej z Kisielowa. Trzecie miejsce w tej
kategorii
przypadło
Zespołowi
Biesiadnemu
z Maćkówki. Wyróżnienie otrzymali „Grzęszczanie‖
z Grzęski.
Kulminacyjnym momentem przeglądu był
wspólny występ na scenie wszystkich zespołów
i zaśpiewanie kilku znanych oraz lubianych piosenek
biesiadnych.

Zespół „Pawłosiowianie” gm. Jarosław

Goście z Jablonova dzień wcześniej
odwiedzili Arboretum w Bolestraszycach oraz Zespół
Zamkowo – Parkowy w Krasiczynie.
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PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO
„Jan Paweł II – Odwaga Świetości" to hasło
tegorocznego, dziesiątego już Dnia Papieskiego, który
obchodziliśmy w niedzielę 10 października 2010 roku.
Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze
w niedzielę przed datą 16 października - dniem wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Głównym
organizatorem Dnia Papieskiego jest
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia",
powołana do życia przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 r.Jej celem
jest upamiętnienie pontyfikatu Jana
Pawła II porzez m.in.promowanie
nauczania
Papieża,wspieranie
określonych przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Tegoroczny jubileuszowy X Dzień
Papieski przypadł niewątpliwie w chwili
wyjątkowej. Wyrażone na Placu
Świętego Piotra gorące pragnienie
wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II, pamiętne
„santo subito‖ nie straciło nic ze swej
dynamiki, a obecnie urzeczywistnia się.
Podpisany przez papieża Benedykta XVI
Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II pozwala
żywić nadzieję na rychłe ziszczenie się pragnień zarówno
wiernych Kościoła Katolickiego, wyznawców innych
religii, jak również wielu ludzi dobrej woli na całym
świecie.
W Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy,
z racji obchodzonego Dnia Papieskiego został
przygotowany dnia 8 października 2010 roku, przez
uczniów pod kierunkiem s. Bogusławy, Lucyny
Czeszyk i Ewy Szpytma,

która opracowała prezentację multimedialną, montaż
słowno - muzyczny, ukazujący nauczanie Jana Pawła II.
Całość występu upiększyły piosenki religijne parafialnej
scholii „Jutrzenka‖ oraz wiersze własnego autorstwa
napisane przez gimnazjalistki Magdalenę Dziergę z klasy
trzeciej i Nel Zamorską z klasy pierwszej.

s. Bogusława wprowadza zebranych w podniosły nastrój uroczystości

Historia życia Jana Pawła II jest przykładem
bardzo konsekwentnego dążenia do świętości.
Od najmłodszych lat, aż po kres swoich ziemskich dni
Ojciec Święty cierpliwie, w każdej sytuacji swojego życia
i posługi duszpasterskiej pamiętał o świętości.
To pragnienie świętości przejawiało się w modlitwach,
głoszeniu Ewangelii, kontaktach z ludźmi, niezwykłej
wytrwałości, prostych gestach czy
też zachwycie
nad pięknem
przyrody. Był i jest dla świata
znakiem
dobroci
i miłości Boga, prawdziwym
świadkiem Chrystusa i Jego
Ewangelii, człowiekiem świętym.
Niech uroczystości Dni Papieskich
połączą
nas
w dziękczynieniu Bogu za dar
Wielkiego Polaka, który swoją
modlitwą, posługą, otwartością na
każdego człowieka dokonał tak
wiele. Wpisał się On głęboko w
pamięć i serca nie tylko katolików,
ale także wyznawców różnych
religii świata.
s. Bogusława Dzika

Część artystyczna w wykonaniu uczniów
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STO LAT PARAFII W TRYŃCZY
Sto lat w dziejach parafii to przynajmniej cztery
pokolenia uczestniczące w pomnażaniu jej dorobku
materialnego i duchowego, to praca wielu proboszczów
i wikarych oraz służby kościelnej, a także okres
budowania i cementowania różnych więzi parafialnych.

W przygotowania do uroczystości 100-lecia parafii
wpisało się także wybudowanie i oddanie do użytku
kaplicy pogrzebowej zlokalizowanej w bezpośredniej
bliskości kościoła parafialnego.
Dzieło to wzniesione ofiarnością trynieckich parafian
wydaje się być trwałym pomnikiem wzniesionym
dla uczczenia jubileuszu.
Bez wątpienia 20-lecie poświęcenia
kościoła filialnego w Głogowcu stało się wielką
manifestacją uczuć religijnych wszystkich
parafian.
Uroczystościom
w
Głogowcu
przewodniczył
ks.bp
Marian
Rojek.
Przypomnijmy: kościół parafialny w Głogowcu
zaczęto budować w 1985r. , by ukończyć go w
1990r.We wrześniu 1990r. poświęcił go ks.bp
Edward Białogłowski .

Pamiątkowy krzyż misyjny

Dla współczesnych mieszkańców trynieckiej
parafii dorobek i dokonania poprzedników są nie tylko
powodem do dumy, ale i swoistym wyzwaniem na
przyszłość.
W tym duchu przez cały rok 2010 parafianie –pod
honorowym patronatem wójta gminy-podjęli szereg
inicjatyw dla uczczenia 100-lecia istnienia parafii w
Tryńczy. Wielkim przeżyciem duchowym była msza
prymicyjna księdza Rafała Borcza, który się tutaj
wychował, uczył się i chodził do kościoła.

W ostatnich dniach września br. przed kościołem
parafialnym w Tryńczy stanął 12-metrowej
wysokości
krzyż
z
rzeźbą
Chrystusa
Ukrzyżowanego-to również element przygotowań
do obchodów 100-lecia istnienia parafii. Pojawi
się tutaj także pomnik dwóch wielkich Polaków: Jana
Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Proboszcz ks.
Roman Trzeciak przez cały obecny rok , aby godnie
przygotować duchowo swoich parafian do tej wyjątkowej
uroczystości w dziejach parafii podejmował wiele
inicjatyw. Ważnym wydarzeniem były misje parafialne.
Proboszcz niestrudzenie zabiegał także o upiększanie
kościoła i jego otoczenia, aby –tak jak jego poprzednicymieć swój trwały wkład w dzieje trynieckiego kościoła.
Kulminacyjnym punktem obchodów 100 - lecia istnienia
parafii była uroczysta Msza św. odprawiona przez ks. abp.
Józefa
Michalika
—Metropolitę
Przemyskiego
w poniedziałkowe popołudnie w dniu 25 października
2010 roku. Poprzedziło ją poświęcenie pomnika Jana
Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Uroczysta
Msza św. zgromadziła nieprzebrane rzesze
wiernych i zaproszonych gości, wśród których
było wielu kapłanów i sióstr zakonnych oraz
posłowie Mieczysław Golba, Jan Bury
i wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Kazimierz Ziobro. Niezwykłej atmosfery
jubileuszowej uroczystości przydawały występy
chóru „Cantilena‖ , Młodzieżowej Orkiestry
Dętej i scholii „Jutrzenka‖, kolorytu obecność
trynieckiego oddziału ‖Turków‖ i pocztów
sztandarowych Po uroczystej Mszy św.
zaproszeni goście udali się na obiad do hali
sportowej przy szkole w Tryńczy. Tak oto
parafia w Tryńczy wkracza w drugi wiek swego
istnienia.
Andrzej Swatek

Poświęcenie pomnika przez ks. arcybiskupa
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NIECODZIENNA WIZYTA
W ostatnich dniach września Zespół Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej w swoich murach witał
szczególnego gościa.

Billi Watio – Kameruńczyk studiujący w Polsce,
odwiedzając autora niniejszego artykułu, przyjął również
zaproszenie dyrekcji szkoły, i z chęcią przybliżył
uczniom sytuację polityczno – społeczno – gospodarczo –
kulturalną Kamerunu oraz podzielił się swoim
doświadczeniem i obserwacjami z pobytu w Polsce.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie
zgromadzili się wszyscy uczniowie, począwszy od
najmłodszych przedszkolaków a skończywszy na
najstarszych gimnazjalistach. Obecne również było grono
nauczycielskie na czele
z Panią Dyrektor, która
przywitała tak niecodziennego gościa.
Zacznijmy jednak od początku. Rodzi się
przecież pytanie, skąd czarnoskóry mężczyzna znalazł się
w Polsce, a tym bardziej w naszej Gniewczynie?
Otóż 5 lat temu 22 – letni Billi wyjechał z Kamerunu
i przybył na Ukrainę, gdzie podjął specjalistyczne studia
z zakresu mechaniki i budowy silników samolotowych.

Znając doskonale język francuski i angielski (są to języki
oficjalne, pozostałość po kolonizacji Kamerunu przez
Francję i Wielką Brytanię) rozpoczął również niełatwą
naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego. W tym czasie
poznał na Ukrainie polskiego kapłana od kilku lat
pracującego za granicą wschodnią. Ów kapłan
wielokrotnie wspomagał naszego gościa, a także
przygotował go do przyjęcia chrztu.
W 2007 roku Billi po raz pierwszy wybrał się na kilka dni
do Polski. Pobyt jednak przedłużył się do 3 tygodni
z powodu anulowania jego wizy na granicy ukraińskiej.
Po nową wizę trzeba było udać się do Warszawy,
a formalności z nią związane trwały kilkanaście dni.
Wtedy to Billi, pokierowany przez wspominanego
kapłana, znalazł się wśród profesorów i kleryków
Przemyskiego Seminarium, gdzie poznał wielu przyszłych
kapłanów, w tym również autora niniejszego artykułu.
Obecnie Billi Watio ukończył studia na Ukrainie na
poziomie licencjatu i przeniósł się do Warszawy, by
kontynuować studia magisterskie. W ten oto sposób
uczniowie szkoły w Gniewczynie mogli zapoznać się z
kulturą, obyczajami i tradycjami Kamerunu. Jeżeli do tego
dołożyć niezłą znajomość języka polskiego oraz barwną
opowieść o dalekiej Afryce i naukę piosenek w ojczystym
języku naszego gościa, to efekt zarówno dydaktyczny jak
i wychowawczy murowany. Uczniowie byli bardzo
zadowoleni z tego spotkania. Jak sami mówili, dziwna jest
ta Afryka, skoro ma aż dwie stolice: Juande i Duala,
a obok 2 języków oficjalnych każda wioska ma jeszcze
swój oddzielny, co łącznie daje 256 języków.
Na koniec spotkania Billi zaprosił wszystkich
nauczycieli i uczniów do Kamerunu. Zapewnił, że jego
kraj jest tak urozmaicony klimatycznie, że dla każdego
znajdzie się odpowiednia pogoda. Podziękował za
spotkanie i wyraził wielką radość z możliwości
studiowania w Polsce.
ks. Wojciech Kuzar

WYBITNI ARTYŚCI Z KONCERTEM W GNIEWCZYNIE
19 września br. w kościele pw. św.
Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej
mogliśmy wysłuchać koncertu muzyki
klasycznej, w którym wystąpili prof.
Ryszard Cieśla – baryton, Robert Cieśla –
tenor, Mateusz Rettner - organy. Koncert
odbył się dzięki staraniom ks. proboszcza
Krzysztofa Filipa. Publiczność mogła
wysłuchać kilkunastu wykonań pieśni i arii
kompozytorów: R.V. Williamsa, G.
Pucciniego, F. Schuberta, G. Donizettiego,
G.F. Hendla, J.S. Bacha, C. Francka, G.
Verdiego.
Z pewnością ten koncert
na długo zostanie w naszej pamięci.
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Artyści sprawili, że każdy z obecnych poczuł się tak,
jakby uczestniczył w koncercie w prawdziwej sali
koncertowej. Wszystkie zagrane utwory zostały
nagrodzone gromkimi brawami na stojąco. Ryszard
Cieśla to absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.

Obecnie jest solistą Teatru Wielkiego w Warszawie od
1983 r. Artysta jest profesorem Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a w latach
2005-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Wokalnego.
Ryszard Cieśla jest organizatorem i dyrektorem
artystycznym wielu festiwali.
Przemysław Górski

WIZYTA DZIECI ZE LWOWA
25 sierpnia br. naszą gminę
odwiedziła delegacja polonijnych dzieci
z Archidiecezji Lwowskiej przebywająca
w Polsce na kolonii w Ośrodku „Wzrastanie‖
w Giedlarowej. Dzieci wraz z opiekunami
zwiedziły Urząd Gminy, Gminną Bibliotekę
Publiczną, Trynieckie Centrum Kultury,
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola oraz
Zespół Szkół w Tryńczy. Na hali
widowiskowo – sportowej, pod okiem
opiekunów, dzieci czynnie spędzały czas
grając w różne gry i uczestnicząc w zabawach.
To był dla nich „prezent‖, którego długo nie
zapomną.

Pamiątkowe zdjęcie w Urzędzie Gminy

Młodzież aktywnie spędziła czas

Przemysław Górski
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ZŁOTE GODY
Uroczystość „Złotych Godów‖ w naszej gminie
odbyła się 22 września br. Jest to wyjątkowe święto,
które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia
małżeńskiego.

W tym roku jubileusz 51-lecia świętowały następujące
pary:
1. Maria i Feliks MATYJA
2. Stanisława i Marian DZIAMARA
3. Stefania i Jan GROCH
4. Zofia i Stanisław SIWIK
5. Eugenia i Bolesław OLEARKA
6. Aniela i Józef GRABOWIEC
7. Anna i Tadeusz KUBRAK
Natomiast jubileusz 55-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Katarzyna i
Franciszek
CZERWONKA
z Gniewczyny Trynieckiej.
Po zakończonej uroczystości
władze samorządowe z kwiatami
i życzeniami udały się do Państwa
Olearków
zamieszkałych
w Głogowcu, którzy nie mogli
przybyć na uroczystość do urzędu
względu na zły stan zdrowia.

Toast za zdrowie jubilatów

Te wspólne 50 lat to wyraz
wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego, to wzór i piękny
przykład
dla
młodych
pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie.
Za
zgodność
pożycia
małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń
dla dobra swych rodzin założonych
przed pół wiekiem, za wychowanie
dzieci, za noce przy nich nieprzespane,
za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy
włos na ich skroni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta RP
medalami.
Aktu tego dokonał wójt gminy Ryszard
Jędruch
w
towarzystwie
z-cy
przewodniczącego RG Teofila Jakubca
oraz sekretarza urzędu Bogusławy
Kornak.
Spotkanie
odbyło
się
w
miłej
i sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty,
pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka
szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali
zaproszeni przez wójta na wspólny poczęstunek oraz
miłą chwilę wspomnień. Całą uroczystość uświetnił
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy pod
batutą Edwarda Myłka.
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Ryszard Matyja

ODZNACZENIA

„CHŁOPAKI ZE STAREJ PAKI”

DLA KOMBATANTÓW

Kiedyś pisałem o „gorzyckim Ikarze ‖-Józku
Czwaklu, którego często można zobaczyć latającego
w przestworzach na swojej paralotni. Ma on także inną
pasję. Ale po kolei…

7 września br. w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się
posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, na którym prezes
Zarządu Okręgowego Związku w Przemyślu płk Henryk
Burdon wręczył odznaczenia zasłużonym osobom.

Podczas swoich imienin, w maju 2009r. rzucił
myśl o utworzeniu zespołu muzycznego złożonego
z dawnych znajomych, którzy-jak on-grali kiedyś na
weselach i festynach. Są to przeważnie samoucy,
odznaczający się nieprzeciętnym talentem i wrażliwością
muzyczną. Przechowują oni także w swojej pamięci
dawne utwory ludowe, które chcą przekazać następnym
pokoleniom. W ich muzykowaniu zaklęta jest dawna
melodyjność,
a teksty pieśni i
przyśpiewek
wykonywanych przez zespół mają pierwotny kształt.
Najważniejsze jest jednak to, że nie kuszą ich
współczesne mody, maniery czy stylizacje, które
odzierają ludowe lub pseudoludowe
zespoły
z prawdziwej ludowości, a próby odbywają z potrzeby
serca.

Chwila po wręczeniu medali

Otrzymali je: Michał Dzieża i Dominik Stępak za
udział w obronie ludności polskiej po wojnie.

Występ „Chłopaków ...” na dożynkach w Gorzycach

Będąc na „Święcie Chleba‖ w Przeworsku wiele
starszych osób z publiczności wypytywało mnie
o „Chłopaków ze starej paki‖ i jednocześnie zauważało,
że ich muzyka i śpiew ma rzeczywiście pierwotny,
ludowy charakter i naprawdę brzmi inaczej…
Dominik Stępak dekorowany medalem

Płk Henryk Burdon wręczył też odznaczenia
Ryszardowi Jędruchowi, Stanisławowi Koniecznemu
i Edwardowi Wiecheć za popularyzację i utrwalanie
pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość
i wolność.

Zespół występuje w składzie: Bronisław Sternik,
Bronisław Szczotka, Stanisław Hala, Edward Ciurko,
Franciszek Chmura, Tadeusz Pusztuk, Stanisław Gliniak i
Józef Czwakiel. Warto zwrócić na nich uwagę! Przydałby
się im może jakiś mecenat. Chłopaki tak trzymać!
Andrzej Swatek

Edward Wiecheć
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LAUREACI WYŁONIENI
W naszej gminie corocznie organizowany jest
przez Trynieckie Centrum Kultury „Konkurs na
najładniejszą zagrodę‖, a patronat nad nimi objął wójt
Ryszard Jędruch

Wyróżnienie otrzymała
z Gniewczyny Łańcuckiej.

zagroda

Beaty

Jasic

Gratulujemy zwycięzcom, zaś wszystkim
uczestnikom dziękujemy za przystąpienie
do konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów
w propagowaniu piękna i estetycznego
wyglądu naszych obejść.

Posesja Łucji i Zbigniewa Lasek - Gniewczyna Łańcucka

Do konkursu przystąpiło w tej edycji sześciu
właścicieli zagród. Komisja w oparciu o przyjęte kryteria
konkursowe za najładniejsze zagrody uznała:

Posesja Małgorzaty i Janusza Kornafel - Jagiełła

Posesja Danuty Kot - Tryńcza

Posesja Beaty Jasic - Gniewczyna Łańcucka

 posesję Łucji i Zbigniewa Lasek z Gniewczyny

O terminie i miejscu uroczystego wręczenia
nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez
organizatorów.

Łańcuckiej- I miejsce,
 posesję Małgorzaty i Janusza Kornafel z Jagiełły -

II miejsce,
 posesję Danuty Kot z Tryńczy- III miejsce.
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Przemysław Górski

NORDIC WALKING W GMINIE TRYŃCZA
W dniu 8 października 2010 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się
spotkanie dwóch Lokalnych Grup Działania (LGD), tj.
Stowarzyszenia „Kraina Sanu‖ oraz Stowarzyszenia

gmin do uprawiania dyscypliny Nordic Walking.
Projekt umożliwi również wykorzystanie i promocję
lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych. W spotkaniu udział wzięli wójtowie,
przedstawiciele starostw powiatowych, nadleśnictw,
przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz innych
instytucji publicznych.

Przedstawiciele stowarzyszeń podczas prezentacji

„Dorzecze Mleczki‖, które obejmuja łącznie 10 gmin:
Tryńczę, Jarosław, Wiązownicę, Adamówkę, Kuryłówkę,
Sieniawę, Grodzisko Dolne oraz Przeworsk, Zarzecze
i Gać. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników
spotkania z planowaną realizacją projektu współpracy
pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania.
Celem projektu pod nazwą „Nordic Walking Park
PODKARPACIE CENTRUM‖ jest utworzenie sieci
pieszych certyfikowanych tras na terenie wszystkich

NABORY WNIOSKÓW
W „KRAINIE SANU”
Zarząd Województwa Podkarpackiego na wniosek
Stowarzyszenia „Kraina Sanu‖ – Lokalna Grupa
Działania ogłosił dwa nabory wniosków w ramach osi
4 Leader PROW na lata 2007 – 2013. W ramach
ogłoszonych konkursów od 11 października do 05
listopada br. można składać wnioski na działanie
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‖,
natomiast od 28 października do 23 listopada br. na
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw‖. Zasady
przyznawania pomocy, wzory wniosków i kryteria
wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej
www.krainasanu.pl.

Elżbieta Antosiewicz prezentuje technikę „Nordic Walking‖

Szczegóły związane z realizacją projektu zaprezentowali
przedstawiciele Polskiej Federacji Nordic Walking:
Elżbieta Antosiewicz- Prezes Okręgu Podkarpackiego
oraz Rafał Pzyszlak – Krajowy Konsultant ds. Tras
Nordic Walking.
Magdalena Rachwał

ORLIKOWE TURNIEJE
We wrześniu br. na „Orlikach‖ w Gorzycach
i Tryńczy zaroiło się od zawodników, którzy stanęli do
rywalizacji o puchar polskiego premiera. Animatorzy
sportu Karolina Jakubiec i Józef Ciurko zadbali o sprawne
przeprowadzenie eliminacji gminnych turnieju, a także o
przestrzeganie ducha „fair play‖ podczas zawodów.
Rozgrywki, w których wzięły udział roczniki 1997-1998,
przeprowadzone na „Orliku‖ w Gorzycach zakończyły

Wszystkim zainteresowanym przypomina się, że
jednym z głównych warunków uzyskania pomocy jest
konieczność
zgodności
zaplanowanych
działań
w składanych wnioskach z celami Lokalnej Strategii
Rozwoju Krainy Sanu (min. rozwój turystyki, rekreacji,
sportu, kultury). Szczegółowe informacje dotyczące
naboru można uzyskać w Biurze LGD, Tryńcza 127
(dawny budynek WDK).
Anna Pokrywka

Piłka w grze o puchar
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się zwycięstwem drużyny z Gorzyc. Wyprzedziła ona
ekipę z Tryńczy i Dębna. Także rocznik 1999-2000
chłopców nie miał sobie równych podczas gminnych
eliminacji na „Orliku‖ w Tryńczy. Im też przypadło
I miejsce przed Tryńczą i Dębnem. Również drużyna
dziewcząt z Gorzyc w pokonanym polu zostawiła dwie
drużyny z Tryńczy podczas turnieju na trynieckim
„Orliku‖.
Nieco gorzej powiodło się naszym drużynom na
eliminacjach wojewódzkich.
Podczas zawodów na
„Orliku‖ w Tryńczy I miejsce zajęli chłopcy z Sieniawy,
a drużyna z Gorzyc ostatecznie uplasowała się na V
miejscu.

Natomiast drużyna dziewcząt z Gorzyc na turnieju w Gaci
zajęła II miejsce, ustępując jedynie drużynie z Przeworska.
Wyprawa chłopców do Nowej Dęby również przyniosła
im II miejsce. Drużyna klas czwartych i piątych z Gorzyc
rywalizowała także na „Orliku‖ w Wólce Pełkińskiej,
gdzie zajęła II miejsce, ustępując jedynie drużynie
z Wiązownicy.
Bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem „orlikowych‖
turniejów był Mateusz Olejarka-uczeń V-klasy Szkoły
Podstawowej w Gorzycach. Warto zapamiętać to
nazwisko, bo jest on nieprzeciętnym talentem piłkarskim.
Andrzej Swatek

SZKOLNE WIADOMOŚCI PIŁKARSKIE
Sukcesem zakończyły się gościnne występy piłkarek
i piłkarzy nożnych w Mistrzostwach Powiatu
Leżajskiego.
Po trzech turniejach dziewczęta z Gimnazjum w
Tryńczy uplasowały się na II miejscu, ulegając tylko
drużynie dziewcząt z Grodziska Dolnego, a pokonując
drużyny z Brzózy Królewskiej i Dębna. Dziewczęta
grały w składzie: Marta Posala., Aneta Danak, Agata
Ogryzek, Aleksandra Kozioł, Magdalena Szczepańska,
Ewelina Ochab, Aleksandra Czekierda, Ewa Kojder
i Martyna Duży.II miejsce zajęli w Powiatowej Lidze
w Piłce Nożnej młodzicy ze Szkoły Podstawowej
w Tryńczy i Ubieszynie. I miejsce w tej kategorii
wiekowej zajęła Szkoła Podstawowa z Giedlarowej.
Młodzicy z Tryńczy pozostawili w polu drużyny
z Grodziska Górnego, Wierzawic i Jelnej. Skład
drużyny: Łukasz Lewcio, Krystian Wojtyna, Arkadiusz
Wojtyna, Adrian Żuk, Maciej Usowski, Karol Kulpa,
Łukasz Duży, Krystian Siemieniak, Karol Jędruch,
Mateusz Wojtyna, Tomasz Wojtas, Jakub Gwóźdź,
Hubert Wojtyna, Michał Nasiewicz, Damian Krówka.

Po ubiegłorocznym sukcesie, w tegorocznej edycji
Powiatowej Ligi w Piłce Nożnej zespół trampkarzy
z Tryńczy znalazł pogromcę w drużynie z Nowej
Sarzyny, podobnie również jak ich koleżanki i młodsi
koledzy II miejsce. Za drużyną trampkarzy z Tryńczy
uplasowały się zespoły z Grodziska Dolnego, Wierzawic,
Brzózy Królewskiej, Jelnej i Starego Miasta.

Drużyna chłopców Gimnazjum w Tryńczy

Drużyna dziewcząt Gimnazjum w Tryńczy

Chłopcy z Gimnazjum w Tryńczy, startując jako
zespół „Wisłoczanka‖ Tryńcza w Klasie
Okręgowej
Junior
Młodszy
B
w
dotychczasowych meczach strzelili 39 bramek,a
stracili 10.Wygrali pięć meczów i jeden
zremisowali. Mają zatem szansę na powtórzenie
sukcesu z ubiegłego roku ,kiedy to zajęli
I miejsce. Drużyna juniorów gra w składzie:
kapitan – Kamil Sosnowy, bramkarze – Łukasz
Lewcio, Grzegorz Kosturek, Mateusz Gwóźdź,
obrońcy - Damian Wojtas, Maciej Dadak,
Sylwester Bukowy, Sebastian Bury, Karol
Kulpa, pomocnicy – Michał Jędruch, Adam
Bednarz, Emil Techmański, Karol Kluczkowski,
Artur Strug, Hubert Wojtyna, Adrian Żuk,
Mateusz Duży, Michał Techmański, Marcin
Wojtyna, napastnicy – Krystian Malec, Paweł Wlazło
Józef Ciurko
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WALCZYLI O PUCHAR PREZESA
W dniu 2 października 2010r. na boisku sportowym
"Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Tryńczy rozegrany
został turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Fabryki
Wagonów Gniewczyna S.A.

Przyznano także indywidualne wyróżnienia. Najlepszym
bramkarzem został Stanisław Krupa, zaś korona króla
strzelców przypadła Tomaszowi Turkowi.
Podczas
ceremonii
zakończenia turnieju członek
zarządu
Fabryki
WagonówWiesław Kojder , wójt gminy
Ryszard Jędruch, dyrektor ds.
utrzymania
mienia
Edward
Pawłucki, dyrektor ZS w Tryńczy
Zygmunt
Kulpa
nagrodzili
drużyny pucharami, dyplomami,
sprzętem
sportowym
oraz
upominkami.
Rozgrywki
piłkarskie
dostarczyły
kibicom
wiele
emocji. Trzeba też podkreślić, że
podczas zawodów panowała miła
i przyjazna atmosfera.

Tomasz Turek otrzymuje statuetkę najlepszego strzelca z rąk członka
zarządu Wiesława Kojdra

Organizatorami imprezy był zarząd Fabryki
Wagonów oraz wójt gminy Ryszard Jędruch.
W zawodach udział wzięło 4 reprezentacje
fabrycznych wydziałów. Mecze zostały rozegrane
systemem "każdy z każdym". Najlepszą drużyną
okazał się Wydział Przygotowania Produkcji Blacharnia.
Drugie miejsce zajęła drużyna pracowników
administracji, trzecie Wydział Wózków, a na
ostatnim miejscu uplasował się Wydział Produkcji.
Mecze sędziował Krzysztof Kuśnierz.

Mecze stały na wysokim poziomie

Przemysław Górski
Pamiątkowe foto sportowców Fabryki Wagonów
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GRALI O PUCHAR WÓJTA
W niedzielne, upalne popołudnie 1 sierpnia 2010r. na
stadionie Ludowego Klubu Sportowego "Huragan" w
Gniewczynie Trynieckiej odbyły się rozgrywki sportowe
drużyn walczących o "Puchar Wójta Gminy Tryńcza". W
tym roku impreza ta miała szczególny wymiar.
Poświęcono i oddano do użytku nowo wyremontowany
stadion
sportowy
wraz
z całym
zapleczem.

potwierdzając swój prymat w gminie. Był to ich czwarty
tryumf z kolei w tych rozgrywkach. Najlepszym
bramkarzem turnieju okazał się Bartosz Drzystek, zaś
tytuł najlepszego strzelca wywalczył Łukasz Jagieła.
Impreza sportowa zgromadziła tłumy kibiców i fanów
sportowych emocji nie tylko z terenu naszej gminy.
Na "Pucharze Wójta" obecna była delegacja z Jablonowa
na Słowacji, przebywająca u nas w ramach wymiany
kulturalnej.
Imprezę uświetniły występy zespołów
artystycznych: Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
mażoretek i Zespołu "Resonance" z Tryńczy oraz
występ Zespołu "Kortiaskary" i "Adam" z Jablonowa
(Słowacja). Całość zakończyła zabawa taneczna przy
zespole "Libero".
Przemysław Górski

PIŁKARSKIE WAKACJE
Król strzelców Łukasz Jagieła odbiera statuetkę

W uroczystościach uczestniczyli poseł na Sejm RP
Mieczysław Golba, wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Kazimierz Ziobro, księża z ks. prałatem
Stanisławem Szałankiewiczem na czele, przewodniczący
Rady Gminy wraz z radnymi, sołtysi z poszczególnych
wsi a także główny wykonawca - właściciel Firmy
"Miarka" z Sieniawy.

Na boisku „Orlik‖ w Tryńczy w lipcu i sierpniu
br. został rozegrany „Wakacyjny Biblioteczny Turniej
Piłki Nożnej‖. Udział w nim wzięło pięć drużyn z naszej
gminy: juniorzy „Sanu‖ Gorzyce, „Wicher‖ Wólka
Małkowa,
juniorzy
„Huraganu‖
Gniewczyna,
„Zawisłocze‖ Tryńcza, juniorzy „Zorzy‖ Jagiełła oraz
zespół „Cokolwiek‖ z Ubieszyna. Rozegrano pięć
kolejek, w każdej trzy mecze. Bezkonkurencyjny okazał
się zespół „Zawisłocze‖ Tryńcza, drugie miejsce zajęli
juniorzy „Sanu‖ Gorzyce, trzecie miejsce zespół z
Ubieszyna, czwarte miejsce juniorzy „Huraganu‖
Gniewczyna, piąte „Wicher‖ Wólka Małkowa, a szóste
juniorzy „Zorzy‖ Jagiełła.

„Huragan” Gniewczyna - drużyna na medal!

Przy tej okazji wójt gminy wręczył zaproszonym
gościom pamiątkowe statuetki, dziękując przy tym za
współpracę z naszym samorządem i okazywaną pomoc.
Dodatkowo radość z nowo otwartego kompleksu
sportowego potęgowała wygrana "Huraganu".W meczu
o trzecie miejsce „Zorza‖ Jagiełła pokonała w rzutach
karnych "San" Gorzyce 4:3, w normalnym czasie gry
było 0:0, natomiast w finale "Huragan" Gniewczyna
zdecydowanie pokonał "Wisłoczankę" Tryńcza 4:0,
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Zawodnicy na „Orliku”

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie
Gminy w Tryńczy, gdzie nagrody rzeczowe, pamiątkowe
puchary i dyplomy wręczył wójt gminy Ryszard Jędruch.
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Marcin Borcz

II LIGA FUTSALU W TRYŃCZY
W wyniku porozumienia prezesów klubów
„Góral‖ Winna Góra Przemyśl – Roberta Kurosza oraz
Marcina Borcza- prezesa LKS Wisłoczanka w Tryńczy,
przy wsparciu wójta gminy Ryszarda Jędrucha powstał
klub „Góral‖ Tryńcza.

Jest to historyczna chwila dla zawodników i dla sportu
gminnego. Zespół będzie grał w II lidze futsalu, a mecze
piłki halowej będą rozgrywane m. in. w hali sportowo –
widowiskowej w Tryńczy. W rozgrywkach II ligi udział
wezmą
drużyny
z
województw:
lubelskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Drużyna futsalowa „Góral” Tryńcza

Pierwszy
mecz
został rozegrany w dniu
17 października br., kiedy
to drużyna futsalowa
„Góral‖ Tryńcza pokonała
w stosunku 3:2 piłkarzy
MKF „99‖ Grajów.
Z pewnością kolejne
mecze staną się świętem
sportu, a kibice obejrzą
niejedno
wspaniałe
widowisko piłkarskie.

Borcz Marcin
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PIŁKARSKA JESIEŃ
Drużyny piłkarskie z terenu gminy Tryńcza
ze zmiennym szczęściem walczyły w rundzie jesiennej
w swoich klasach rozgrywkowych.
„Huragan‖ Gniewczyna, który po kilku latach gry
w A-klasie Przeworskiej po bardzo udanym zeszłym

L.P.

NAZWA DRUŻYNY

MECZE

sezonie awansował do Jarosławskiej klasy opkręgowej.
Tutaj początek sezonu nie był zbyt udany, jednak po
ostatnim okazałym zwycięstwie wydaje się, że drużyna
kryzys ma już za sobą.
Klasa okręgowa 2010/2011, grupa: Jarosław:

PUNKTY

R.

P.

BRAMKI

1.

Wólczanka Wólka Pełkińska

13

31

10

1

2

33-10

2.

Czuwaj Przemyśl

13

31

10

1

2

33-16

3.

Golbalux Wiązownica

13

26

8

2

3

24-9

4.

Granica Stubno

13

23

7

2

4

17-13

5.

Pogórze Rokietnica

13

22

6

4

3

26-18

6.

Sokół Sieniawa

13

21

6

3

4

27-14

7.

Pogoń Małkowice

13

21

6

3

4

18-14

8.

Syrenka Roźwienica

13

21

6

3

4

25-17

9.

LKS Skołoszów

13

17

4

5

4

13-10

10.

Bizon Medyka

13

16

5

1

7

21-27

11.

Huragan Gniewczyna

13

15

4

3

6

21-21

12.

MKS Radymno

13

14

4

2

7

10-20

13.

Budowlani Szówsko

13

14

3

5

5

15-23

14.

Błękitni Grzęska

13

10

3

1

9

17-26

15.

Pogoń-Sokół Lubaczów

13

8

2

2

9

12-35

16.

Roztocze Narol

13

3

1

0

12

11-50

Z pozostałych trzech drużyn
naszej
gminy w A-klasie
Przeworskiej najlepiej prezentuje
się drużyna „Sanu‖ Gorzyce,
która zajmuje obecnie czwarte
miejsce w tabeli. Z kolei „Zorza‖
Jagiełła i „Wisłoczanka‖ Tryńcza
plasują się odpowiednio na
ósmym i dziewiątym miejscu.
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Klasa A 2010/2011, grupa: Przeworsk:
L.P.

NAZWA DRUŻYNY

MECZE

PUNKTY

Z.

R.

P.

BRAMKI

1.

LKS Kisielów

11

27

9

0

2

31-9

2.

Cresovia Krzeczowice

11

22

7

1

3

16-10

3.

Sokół Studzian

11

21

7

0

4

18-11

4.

San Gorzyce

11

19

5

4

2

21-11

5.

Piast Nowosielce

11

19

6

1

4

14-13

6.

Wisełka Siennów

11

18

5

3

3

15-18

7.

Zorza Zarzecze

11

13

3

4

4

14-18

8.

Zorza Jagiełła

11

13

3

4

4

17-20

9.

Wisłoczanka Tryńcza

11

13

4

1

6

19-20

10.

Żuraw Żurawiczki

11

12

3

3

5

18-19

11.

Promyk Urzejowice

11

11

3

2

6

17-20

12.

Gacovia Gać

11

9

2

3

6

5-18

13.

Start Mirocin

11

8

1

5

5

16-26

14.

Wisłok Świętoniowa

11

8

1

5

5

12-20

Marcin Borcz

KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORA SŁONECZNEGO
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu udziela kredytu
z dotacją na zakup kolektorów słonecznych.
Kredyt z dotacją może otrzymać:
- osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania
jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory
słoneczne,
- wspólnota mieszkaniowa instalująca kolektory
słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Kredyt z dotacją można przeznaczyć na zakup i montaż
instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody
użytkowej
w
budynkach
przeznaczonych
lub
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z kredytu
można sfinansować :
- koszt projektu budowlano- wykonawczego instalacji,
- koszt nabycia
słonecznych,

nowych

instalacji

kolektorów

- koszt zakupu ciepłomierza,
- koszt montażu kolektora słonecznego.
Bank finansuje do 100 % wartości przedsięwzięcia/
kosztów kwalifikowanych.
Oprocentowanie : WIBOR 3 M + marża od 3 p.p. tj.
aktualnie 6,82 %
Prowizja – od 2 % kwoty udzielonego kredytu.
Kwota kredytu – od 3000 zł.
Okres kredytowania – do 10 lat
Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu z dotacją
udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 %
kapitału kredytu z dotacją na zakup kolektorów
słonecznych. Bank pozyskuje oraz przekazuje dotację na
rachunek kredytowy Kredytobiorcy na poczet spłaty
kapitału.
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NAJLEPSZY W POLSCE
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w bieżącym
roku otrzymał kilka prestiżowych nagród.
Uzyskał I miejsce w Rankingu Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych na Najlepszy Bank
Spółdzielczy w Polsce, kategoria Banki o sumie
bilansowej 100-200 mln PLN. Jury rankingu
uwzględniało kryteria stosowane
w analizach
ekonomicznych w sektorze bankowym oraz kryteria
pozwalające ocenić konkurencyjność i pozycję Banku na
lokalnym rynku finansowym.

W czerwcu b.r. nasz bank otrzymał prestiżową
nagrodę
Orzeł
Agrobiznesu
przyznawaną za
udokumentowany sukces rynkowy.

Studio Urody
„Ewa”
(Tryocza
Ośrodek
Zdrowia)
tel. 667043511
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Całkiem niedawno, bo 12 października b.r. Bank
Spółdzielczy w Jarosławiu zdobył tytuł Lider Zrzeszenia
w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony
z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Nasz bank prowadzi działalność na terenie
województwa podkarpackiego. Szczególnie mocną
pozycję mamy w powiecie jarosławskim i przeworskim.
W mieście Rzeszowie posiadamy 2 placówki bankowe.
Rozwijamy się znacznie szybciej niż banki komercyjne.
Zarówno depozyty, jak i kredyty rosną nam w tempie ok.
25- 35 rocznie. Obecnie ok. 400 osób i firm miesięcznie
otwiera u nas rachunki. Co drugi właściciel otwieranego
konta korzysta z bankowości internetowej, a praktycznie
każdy z kart bankomatowych.
W swojej strategii zakładamy doskonalenie obsługi
dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych
m.in. poprzez otwieranie nowych placówek bankowych.
"Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto
by cnotę kochał tak jak urodę. "
Konfucjusz
Zapraszamy na darmowe porady i wspólne
poszukiwanie rozwiązao najbardziej nurtujących
kwestii dotyczących urody.
W ofercie salonu m. in. :
~ Makijaż
~ Zdobienie paznokci żelem
~ Zabiegi pielęgnacyjne
~ Henna rzęs, brwi
~ przekłuwanie uszu

Między Sanem a Wisłokiem

