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Teren rekreacyjny

 Spływy Kajakowe

Plac zabaw oraz
Orlik w Gniewczynie

Łańcuckiej

Co Warto zobaczyć 
W Gminie Tryńcza ?

 Izba Orkiestranta
  oraz Galeria 
Pod Aniołem

Kopiec im. króla
Władysława Jagiełły

Leśna kapliczka
"Boża Męka"

Cmentarz ofiar
hitleryzmu z czasów 

II wojny światowej
w Jagielle

Ścieżka rowerowa

Punkt widokowy przy
ujściu Wisłoka do Sanu



Gmina Tryńcza położona  jest na  terenie  powiatu  przeworskiego  w  województwie 
 podkarpackim w widłach rzeki  Wisłok i San. Duże obszary leśne, brak przemysłu dostęp do
szeroko pojętej infrastruktury także rekreacyjno - sportowej sprawia że Gmina Tryńcza to idealne
miejsce do zamieszkania, wypoczynku i aktywności na łonie natury.

Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu przygotowaliśmy szereg możliwości m.in.
spływy kajakowe rzeką Wisłok, różnorodne trasy rowerowe oraz nordic walking o różnym stopniu
trudności a także nieograniczony dostęp do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

Zapraszamy także do unikatowej w skali regionu trynieckiej, zabytkowej strażnicy kolejowej,
zlokalizowanej na trasie rowerowej i kajakowej.

Gmina Tryńcza



Kajakiem 
po Wisłoku
Gmina Tryńcza oferuje wiele atrakcji i form aktywnego spędzania wolnego czasu, zarówno dla
dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców. W sezonie letnim zapraszamy na spływ kajakowy rzeką
Wisłok na trasie Gniewczyna Łańcucka - Tryńcza. Podczas spływu mija się zabytkowy most oraz
ponad stu letnią strażnicę kolejową. Dysponujemy sprzętem, który wypożyczamy. Wzdłuż rzeki
usytuowane są specjalne przestrzenie rekreacyjne, na których można rozpalić ognisko 
i zregenerować siły.





Rowerowym szlakiem 
po Gminie Tryńcza
Zapraszamy do zwiedzania Gminy Tryńcza trasami rowerowymi, wzdłuż których zlokalizowane są
różne atrakcje i miejsca cenne pod względem historycznym, które z całą pewnością warto zobaczyć.
Przygotowana przez nas propozycja szlaków rowerowych to aktywny wypoczynek, połączony ze
zwiedzaniem ciekawych miejsc, atrakcyjnych dla osób w każdym wieku.

Strażnica Kolejowa
"Tryńcza"



Miejsca które warto odwiedzić:

Tryńcza

Izba Turka oraz Izba Orkiestranta
Galeria Pod Aniołem
Teren rekreacyjny 
Nowoczesny plac zabaw

Miejsca które warto odwiedzić :



Głogowiec

Wiata widokowa przy ujściu Wisłoka               
do Sanu

Miejsca które warto odwiedzić :

Miejsca które warto odwiedzić:

Wólka
Ogryzkowa

Teren rekreacyjny
Boisko wielofunkcyjne
Plac zabaw 

Miejsca które warto odwiedzić :



Miejsca które warto odwiedzić:

Jagiełła

Leśna kapliczka "Boża Męka" w Jagielle
Kopiec im. Króla Wł. Jagiełły w Jagielle
cmentarz wojenny ofiar hitleryzmu 
w Jagielle - Niechciałkach

Miejsca które warto odwiedzić :



Otwarta strefa aktywności
Plac zabaw
Zabytkowa kapliczka  

Ubieszyn
Miejsca które warto odwiedzić :



Cmentarz wojskowy z okresu I wojny
światowej w Gorzycach
Kompleks Sportowy "Orlik 2012"
Nowoczesny plac zabaw

Gorzyce
Miejsca które warto odwiedzić :



Miejsca które warto odwiedzić:
Kościół parafialny w Gniewczynie
Łańcuckiej
Teren rekreacyjny
Plac zabaw

Gniewczyna
Łańcucka

Miejsca które warto odwiedzić :



Miejsca które warto odwiedzić:
Przystań kajakowa
Teren rekreacyjny
Otwarta strefa aktywności

Gniewczyna 
Tryniecka

Miejsca które warto odwiedzić :



Ścieżka Rowerowa
To idealna trasa na rower, rolki, hulajnogę czy spacer. Bezpieczne i idealne miejsce do
aktywnego wypoczynku, wzdłuż linii lasu. Dodatkowo ścieżka jest oświetlona, aby bezpiecznie 
 z niej korzystać także po zmroku.



Serca na Plastikowe Nakrętki

Strzelnica multimedialna to świetna alternatywa dla tradycyjnej strzelnicy, jednak całkowicie
bezpieczna. Wygląda jak gra komputerowa, ale zamiast dżojstika używa się repliki glocka                 
i pistoletu maszynowego MP5 z wiązką światła laserowego. Jest wyposażona w duży ekran                 
i interaktywne symulatory strzeleckie.

Ustawione w 3 miejscowościach niebieskie serca
na nakrętki to nie tylko element dekoracyjny.
Służą przede wszystkim do zbiórki plastikowych
nakrętek, środki ze sprzedaży nakrętek trafiają na
rzecz osób chorych lub niepełnosprawnych                   
z terenu gminy Tryńcza, i nie tylko. Serca to także
wsparcie działań związanych z ochroną
środowiska. 

Strzelnica Multimedialna



Strzelnica to pierwszy w regionie tego typu obiekt, który powstał dla miłośników strzelectwa
sportowego, a także dla organizacji proobronnych, sił zbrojnych, funkcjonariuszy policji czy
uczniów klas o profilu wojskowym.

Po środki na budowę strzelnicy Gmina Tryńcza zawnioskowała do Ministerstwa Obrony
Narodowej w ramach programu „Strzelnica w Powiecie” i otrzymała dotację w kwocie 1,5 mln
zł. Budowa takiego obiektu to koszt rzędu 2 mln zł. Wokół strzelnicy przygotowano
infrastrukturę tak, aby obiekt był jak najbardziej funkcjonalny.  Mowa o miejscach parkingowych,
infrastrukturze drogowej i oznaczeniach, zapewniających komfortowy dojazd do obiektu,
oddalonego od zabudowań.

Ze strzelnicy w Głogowcu może strzelać jednocześnie sześć osób. Obiekt umożliwia strzelanie             
z maksymalnej odległości 100 metrów, z różnych linii otwarcia ognia. Jest to obiekt
wielkogabarytowy, ale też nowoczesny, dobrze wyposażony i bezpieczny. 

Strzelnica w Głogowcu





Historia strażnicy sięga początków XX wieku. Na początku 1900 roku otwartego w Galicji nowe po -
łączenie kolejowe. Licząca 74,7 km linia prowadziła z Przeworska przez Leżajsk i Nisko do
Rozwadowa. Linia ta, podobnie jak inne na terenie zaborów były chronione przez ufortyfikowane
strażnice. W 1914 roku w Galicji istniało ponad 30 podobnych lub bardzo podobnych
ufortyfikowanych strażnic kolejowych. Wszystkie projekty zakładały upodobnienie do zameczku           
i ukrycie funkcji obronnej. Strażnica Tryńcza jest jedną z dwóch zachowanych dzisiaj,  obok strażnicy
w Tarnowie. Strażnice kolejowe miały zabezpieczyć newralgiczne odcinki tras kolejowych (mosty           
i tunele) przed zniszczeniem. Strażnica Tryńcza powstała około roku 1905, chroniła most linii
kolejowej biegnącej bardzo blisko rosyjskiej granicy, niemal równolegle do linii Sanu.
Dwukondygnacyjny budynek strażnicy wzniesiono z cegieł, przy czym dolną kondygnację obłożono
z zewnątrz piaskowcem, co przypomina kamienny fundament. Powyżej nałożono tynk z poziomym
boniowaniem. Stropy wykonano w technice Kleina. Na dwóch narożnikach dodano wieże, pozostałe
dwa ścięto. 

Zabytkowa Strażnica
Kolejowa - Perełka Turystyczna
w Skali Regionu

Ruiny strażnicy przed odbudow
ą



Zewnętrzne schody prowadzą na I piętro. Wewnętrzna klatka 
 schodowa prowadzi na parter i półpiętro,  z  którego  wychodzi 
 się  na  dach. Każde piętro posiada kilka względnie dużych okien,
które wyposażone były w stalowe okiennice, oraz kilkanaście
otworów strzelniczych, które przed mobilizacją pozostawały
zatynkowane od zewnątrz. Niestety nie  zachowały się w nich
płyty pancerne. Dodatkowo na górnej kondygnacji wykuszu po
stronie północnej 3 otwory strzelnicze zostały znacznie
powiększone, tym samym pozbawione pancerzy, zapewne długo
po I wojnie światowej. Ochronę strażnic stanowiły stalowe
ogrodzenia, często także kłujące krzewy. Największe
pomieszczenia budynku na obu piętrach to izby mieszkalne dla
około 10 żołnierzy każda.  Oficer zajmował mniejsze
pomieszczenie na I piętrze. Budynek posiada dwie latryny
(ubikacje), system ogrzewania, połączenie telefoniczne i magazyn
amunicji. Tak jak w przypadku innych obiektów fortecznych,          
w pobliżu wartowni kolejowych obowiązywał całkowity          
(do 570m) i częściowy (570-1150m) zakaz budowania obiektów
cywilnych bez zgody władz wojskowych. W czasie I wojny
światowej strażnicę osadziło wojsko austro - węgierskie.          
W latach niemieckiej okupacji istniał w niej posterunek
niemieckiej strażnicy kolejowej. Dziś budynek jest własnością
Gminy Tryńcza i został odbudowany na potrzeby kulturalne          
i turystyczne. Stanowi obiekt o charakterze kulturalno-
regionalnym, uwzględniając kontekst przestrzenny          
i historyczny otoczenia. Inwestycja współfinansowana ze
środków unijnych  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.



Wrzesień to szczególny miesiąc, gdy pamięcią wracamy do wydarzeń historycznych. Jest to także
okazja do złożenia należytego hołdu poległym w obronie naszej Ojczyzny. Gmina Tryńcza z tej
okazji, co roku przygotowuje rekonstrukcje wydarzeń historycznych, m.in. "Wrzesień 1939r." czy
"Cud nad Wisłą - 1920". Inscenizacje nawiązują do lokalnych wydarzeń, a także ponadregionalnych. 
Zabytkowa strażnica kolejowa stała się także wyjątkowym elementem scenografii idealnie wpisując
się w charakter wydarzenia. Dodatkowo w pomieszczeniach strażnicy można zobaczyć unikatową
wystawę manierek austro-węgierskich ze zbiorów kpt. Łukasza Hubacza.

Rekonstrukcja Wydarzeń 
Historycznych





Utworzona w kwietniu 2017 r. Izba Turka to miejsce w którym na prezentowanej wystawie można
obejrzeć m.in.: sztandar trynieckich "Turków", mundury 5 oddziałów Straży Grobowych z terenu
gminy Tryńcza, szable, archiwalne oraz aktualne zdjęcia, grawertony czy pamiątki z udziału           
w przeglądach Straży Grobowych. W sali możemy również zobaczyć pokaz slajdów ze zdjęciami
poszczególnych oddziałów, wyświetlanych na ekranie projekcyjnym, którym towarzyszy muzyka
orkiestry dętej.

Wielopokoleniowa Tradycja 
W Izbie Turka 





Aktywnie
z Gminą Tryńcza









www.tryncza.eu


