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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
pragniemy życzyć Państwu, aby w tych  

wyjątkowych dniach w Waszych sercach, rodzinach 
i domach zagościła wiara, miłość oraz nadzieja  
odradzającego się życia, a spotkania w gronie  

najbliższych upływały w miłym,  
wiosennym nastroju. 

 
 
    Przewodnicząca Rady Gminy                    Wójt Gminy Tryńcza  

                Zofia Nowak                                     Ryszard Jędruch 



 

Szanowni Państwo! 

Pragnę, na łamach biuletynu „Echa znad Sanu  
i Wisłoka” serdecznie podziękować mieszkańcom 
Gminy Tryńcza, którzy już po raz piąty obdarzyli 
mnie zaufaniem w październikowych wyborach samo-
rządowych. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróż-
nienie reprezentować Gminę Tryńcza na stanowisku 
wójta już piątą kadencję.  

Zapewniam Państwa, że będą to kolejne lata in-
tensywnej pracy na rzecz dalszego rozwoju naszej ma-
łej ojczyzny. Zależy mi na tym, aby gmina była przy-
jazna dla mieszkańców, inwestorów i turystów, aby 
była gminą czystą, bezpieczną, nowoczesną i atrakcyj-
ną pod wieloma względami. Ufam, że nowa Rada 
Gminy, będzie również otwarta na współpracę  
i współdziałanie, a przede wszystkim  zaangażowana 
w sprawy społeczne.  

Przed nami kolejne przedsięwzięcia inwestycyj-
ne. Najważniejsza z nich to modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Tryńczy Będzie to kosztowna, kilkumilio-
nowa, jednak konieczna inwestycja, na którą będzie-
my chcieli pozyskać środki zewnętrzne. Chcemy także 
w dalszym ciągu modernizować infrastrukturę drogo-
wą, tak aby podnosić jej standard, ale przede wszyst-
kim poziom bezpieczeństwa poprzez kompleksową 
przebudowę, w zakresie której znajdą się chodniki  

i bezpieczne przejścia dla pieszych. W tym względzie 
mam  na myśli ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż 
drogi wojewódzkiej od Wólki Małkowej do Gnie-
wczyny Trynieckiej.    

W rozpoczynającej się kadencji nie może też 
zabraknąć przedsięwzięć kulturalnych,  przedsięwzięć, 
które zintegrują mieszkańców i rozwiną społeczeń-
stwo obywatelskie. Poprzez ich różnorodność  mamy 
zamiar stworzyć jeszcze lepszą markę gminy, aby 
wskoczyć o stopień wyżej na wielu płaszczyznach,  
a tym samym, aby mieszkańcom żyło się jeszcze le-
piej.  

Ufam, że dany mi przez Państwa głos zaufania 
będę mógł wykorzystać w możliwie najszerszym za-
kresie, tak aby systematycznie budować i rozwijać 
gminę według przyjętego planu.  

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie po-
dziękować mieszkańcom za oddane głosy w konkursie 
TVP „Wójt Roku 2018”. To dla mnie wielkie wyróż-
nienie, zwieńczenie naszej wieloletniej działalności  
i mobilizacja do dalszej pracy mającej na celu efek-
tywny rozwój Gminy Tryńcza.  

 

     Ryszard Jędruch 

Wójt Gminy Tryńcza     



 

RADA GMINY TRYŃCZA 

      21 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Tryńcza odbyła się pierwsza sesja nowo wy-
branej Rady Gminy Tryńcza VIII kadencji. Podczas 
sesji radni oraz Wójt Gminy Tryńcza złożyli ślubowa-
nie i otrzymali zaświadczenie o wyborze, które oficjal-
nie wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wy-
borczej Dominika Kozak. Podczas obrad I sesji Rada 
Gminy dokonała wyboru przewodniczącego RG, wice-
przewodniczących RG oraz składu stałych Komisji.  
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania jed-
nogłośnie na przewodniczącą RG wybrano Zofię No-
wak. Natomiast wiceprzewodniczącymi RG zostali 
wybrani Janusz Niżnik oraz Stanisław Kogut. Ponadto 
podczas obrad dokonano wyboru składu stałych 
Komisji.  

Nowo wybrana Rada Gminy wraz z rozpoczęciem VIII 
kadencji rozpoczyna swoje działania  
w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz na 
podstawie Statutu Gminy Tryńcza. W związku z nowe-
lizacją w/w ustawy wskazane zostały nowe wytyczne 
dotyczące zarówno funkcjonowania, jak i obsługi ob-
rad Rady podczas sesji. Istotnymi zmianami w przepi-
sach jest wymóg mówiący o tym, że obrady Rady 
Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urzą-
dzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje obrad 
Rady Gminy Tryńcza mieszkańcy mają możliwość 
oglądać na portalu YouTube – Gminy Tryńcza oraz 
poprzez otworzenie linku z nagrań, które są dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tryńcza. 
 

Po wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. do Rady Gminy  
Tryńcza wybrani zostali nowi radni. Podczas pierwszej sesji  wybrano także nowego Przewod-

niczącego Rady, wiceprzewodniczących oraz składy stałych komisji. 

Komisja Rewizyjna 
Zdzisław Rydzik  - Przewodniczący  
Zbigniew Gurak  - Zastępca 
Stanisław Botwina- Członek  

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
Danuta Mucha -  Przewodniczący  
Edward Niemiec -  Zastępca 
Tadeusz Korpeta -  Członek  
Wojciech Kuca -  Członek 
Zdzisław Rydzik -  Członek 
Aleksander Grabowiec - Członek  
Jan Wilk -   Członek  

Komisja ds. Budżetu i Finansów 
Zbigniew Gurak -  Przewodniczący  
Antoni Rzeczyca -  Zastępca  
Zofia Nowak -  Członek  
Adam Misiło -   Członek  
Aleksander Grabowiec –  Członek 

 
 

Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, 
Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej.  
Stanisław Konieczny - Przewodniczący  
Stanisław Kogut -  Zastępca  
Zofia Nowak -  Członek  
Janusz Niżnik -  Członek 
Edward Niemiec -  Członek   

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu  
Antoni Rzeczyca -  Przewodniczący  
Stanisław Kogut -  Zastępca  
Stanisław Konieczny  Członek  
Stanisław Botwina - Członek  
Adam Misiło -  Członek  

Komisja ds. Opieki Społecznej, Ładu i Porządku  
Publicznego 
Tadeusz Korpeta -  Przewodniczący  
Danuta Mucha -  Zastępca 
Wojciech Kuca -  Członek  
Janusz Niżnik -  Członek  
Jan Wilk -    Członek 
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REAKTYWACJA POSTERUNKU POLICJI 
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Od grudnia 2018 roku funkcjonuje w Tryńczy  
Posterunek Policji. 20 grudnia 2018 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie z udziałem Wicewojewody, przedsta-
wicieli parlamentarzystów,  przedstawicieli Komendy 
Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, Ko-
mendy Powiatowej Policji w Przeworsku, przedstawi-
ciela Marszałka Województwa Podkarpackiego, Staro-
sty Przeworskiego a także zaproszonych gości, rad-
nych, sołtysów z terenu gminy Tryńcza oraz pracowni-
ków Urzędu i jednostek podległych na czele z Wójtem 
Ryszardem Jędruchem oraz przedstawiciele samorzą-
dów z Błażowej i Dukli. Uroczystość, która odbyła się 

w Tryńczy związana była także z otwarciem Posterun-
ku Policji w Błażowej oraz Komisariatu Policji  
w Dukli. Otwarcie rozpoczęło się częścią oficjalną 
przed budynkiem posterunku prowadzoną przez  

kom. Wojciecha Kuliga z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej KWP w Rzeszowie. Przy tej okazji głos zabrali 
zaproszeni goście, a następnie ks. proboszcz Roman 
Trzeciak oraz ks. kapelan poświęcili nowe samochody 
policyjne, które służyć będą funkcjonariuszom Poste-
runku Policji w Tryńczy.  

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie 
zmodernizowanego posterunku, a następnie wójt  
Ryszard Jędruch wraz z Komendantem Powiatowym 

podinsp. Robertem Sobolewskim wręczyli pamiątko-
we statuetki oraz podziękowania osobom, które przy-
czyniły się do reaktywacji Posterunku w Tryńczy.  

Kierownik st. asp. Mirosław Chlebuś kontakt- 
510 997 582  

Przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do godz. 12.00 

Dzielnicowi:

 

 

Przyjmowanie stron przez dzielnicowych uzależnione 
jest od zmiany służby bądź umówienia się telefonicz-
nego. W strukturze jest także zespół patrolowo-
interwencyjny w składzie czterech funkcjonariuszy 
pracujących na trzy zmiany.  

sierż. szt. Agnieszka Łopuch 
kontakt- 572 908 648 
  

Tryńcza, Głogo-
wiec, Ubieszyn, 
Wólka Małkowa, 
Wólka Ogryzko-
wa, Gorzyce 

sierż. szt. Mariusz Brzyski 
kontakt- 572 908 649 

  

Gniewczyna Łańcuc-
ka, Gniewczyna Try-
niecka, Jagiełła 

Struktura Posterunku Policji w Tryńczy 

Magdalena Rachfał 
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WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA I RADNYCH 

Obwód Adres Uprawnionych 
Głosy 

za % Przeciw % 

1 Tryńcza 1 510 717 83,66 140 16,34 

2 Gorzyce 1 076 492 79,01 130 20,90 

3  Gniewczyna Łańcucka 1 685 635 80,28 156 19,72 

4  Jagiełła 917 466 90,84 47 10,08 

5 Głogowiec 255 123 78,34 34 21,66 

6  Gniewczyna Tryniecka 697 315 90,52 33 9,48 

7 Ubieszyn 590 222 76,55 68 23,45 

Zestawienie wyników z przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów na Wójta Gminy  

Zestawienie wyników z przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do Rady Gminy 

 

 

Miejscowość Okręg Uprawnieni do głosowania Kandydat Głosy za % 

Tryńcza 

1 497 

Kułak Celina 49 16,67 

Jakubiec Teofil 111 37,76 

Grabowiec Aleksander 134 45,58 

2 543 

Gliniak Stanisław 98 30,43 

Zięba Urszula 32 9,94 

Kata Albin 61 18,94 

Kuca Wojciech 131 40,68 

Wólka Małkowa  
i Ogryzkowa 

3 470 
Nowak Zofia 133 57,08 

Duża Helena 100 42,92 

Gorzyce 

4 524 
Misiło Adam 156 50,49 

Flak Leszek 153 49,51 

5 552 
Ficek Dariusz 112 35,33 

Niżnik Janusz 205 64,67 

Jagiełła 

10 469 
Korpeta Tadeusz 201 73,09 

Turek Tadeusz 74 26,91 

11 448 

Telega Alina 74 30,58 

Machała Henryk 63 26,03 

Botwina Stanisław 105 43,39 

Głogowiec 12 255 
Rydzik Zdzisław 80 52,29 

Mach Sławomir 73 47,71 

Ubieszyn 15 590 

Wojtyna Zdzisław 27 9,25 

Kasper Dariusz 104 35,62 

Wilk Jan 161 55,14 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/1
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/2
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/3
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/4
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/5
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/6
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181408/pollstation/7


 

WYBORY SOŁTYSÓW 

Na podstawie Statutu Sołectw 17 marca br. na terenie 
Gminy Tryńcza zostały przeprowadzone wybory sołty-
sów. W sołectwie Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, 
Głogowiec, Tryńcza oraz Wólka Małkowa zgłoszono 
dwóch lub trzech kandydatów, w związku z czym  
w głosowaniu tajnym mieszkańcy mieli możliwość 
dokonania wyboru nowego sołtysa. Natomiast w sołec-
twach Ubieszyn, Gniewczyna Łańcucka, Jagiełła, Wól-
ka Ogryzkowa w związku ze zgłoszeniem się tylko 
jednego kandydata, za wybranego na sołtysa zgodnie  
z przepisami uznaje się zarejestrowanego kandydata.  

Przez okres 5-letniej kadencji funkcję sołtysa w sołec-
twach na terenie Gminy Tryńcza będą sprawować: 
 

Głogowiec   - Bartosz Wlazło 
Gniewczyna Łańcucka  - Roman Kozyra 
Gniewczyna Tryniecka - Anna Chruściel  
Gorzyce   - Elżbieta Sobala  
Jagiełła   - Grzegorz Drzystek 
Tryńcza   - Stanisław Gliniak  
Ubieszyn    - Maria Kluczkowska 
Wólka Małkowa  - Krystyna Penkal  
Wólka Ogryzkowa  - Helena Mazur  
Wszystkim sołtysom życzymy wszelkiej pomyślności 
w działalności sołeckiej, a przede wszystkim jak naj-
lepszej współpracy z mieszkańcami sołectwa  
i władzami lokalnymi oraz wielu sukcesów na niwie 
prowadzonej działalności społecznej.   
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 Miejscowość Gniewczyna 
Tryniecka 

Gorzyce Głogowiec Tryńcza Wólka 
Małkowa 

Liczba uprawnionych 705 1085 253 1041 253 

Liczba głosów ważnych 249 355 120 452 144 

Anna Chruściel 221 (89%)         

Ewa Gurak 28 (11%)         

Elżbieta Sobala   267 (75 %)       

Marian Horojdko   88 (25%)       

Bartosz Wlazło     75 (63 %)     

Marta Harapińska     38 (32%)     

Janusz Flak     7 (5%)     

Stanisław Gliniak       327 (77%)   

Mariusz Siemieniak       125 (23%)   

Krystyna Penkal         102 (71%) 

Mirosław Dałomis         42 (29%) 

Frekwencja 35,3% 32,7% 47,4% 43,4% 56,9% 

Joanna Kot 
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 KREATOR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

GMINA TRYŃCZA – WŚRÓD NAJLEPSZYCH! 

11 października 2018 r. Gmina Tryńcza otrzy-
mała kolejne już wyróżnienie w Plebiscycie Złota Set-
ka Gmin Podkarpacia organizowanym przez Gaze-
tę Codzienną Nowiny. Gmina otrzymała nagrodę 
główną w kategorii Kreator Kapitału Społecznego. 

Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie. Nagrodę dla gminy odebrał 
wójt Ryszard Jędruch. 

W latach poprzednich gmina Tryńcza była już 
laureatem konkursu w kategorii Inwestor Roku czy 
Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych. 

Podczas uroczystości wójt Ryszard Jędruch 
otrzymał tytuł "Wójt na Medal" zdobywając najwięcej 
głosów w plebiscycie na najpopularniejszego samorzą-
dowca w kategorii Wójt. 

Tytuł przyznany przez kapitułę ogólnopolskiego kon-
kursu organizowanego przez Telewizję Polską. Dodat-
kowym wyróżnieniem jest fakt, że w osiemnastoletniej 

tradycji konkursu wójt Ryszard Jędruch jest pierw-
szym wójtem z podkarpacia, który otrzymał to wyjąt-
kowe wyróżnienie. Wybór laureata konkursu składał 
się z dwóch etapów – ocena kapituły na podstawie an-
kiety konkursowej zawierającej informacje o osiągnię-
ciach w działalności samorządowej w 2018 r. oraz gło-
sowanie telewidzów i mieszkańców za pomocą sms. 

Otrzymany tytuł to wielki zaszczyt i powód do dumy 
dla całej gminy, ale także województwa.  

Dominika Kozak 
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch  
został „WÓJTEM ROKU 2018”.  

WÓJT ROKU 2018  
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V edycji programu „Przyjazna Polska” Gmina 
Tryńcza uzyskała tytuł i certyfikat oraz wyróżnienie 
„Przyjazna Polska” 2018, a także certyfikat tema-
tyczny w kategorii „Kraina Turystyki i Przygody”. 
Tytuł ten nadany został w imieniu kapituły programu 
„Przyjazna Polska”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz 
fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsię-

biorstwem Prywatnym”. Wręczenie certyfikatów od-
było się podczas Kongresu Business Without Limits w 
G2A Arenie w Jasionce. 

Dla naszej gminy jest to trzeci certyfikat tema-
tyczny, wcześniej otrzymała je w kategorii „Dobre 
miejsce zamieszkania” oraz „Gmina z tradycją” 

 

 KRAINA TURYSTYKI I PRZYGODY!  

 PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Podczas II Podkarpackiego Forum Ekonomii 
Społecznej w Rzeszowie Gmina Tryńcza otrzymała 
wyróżnienie w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii 
Społecznej w kategor ii „Samorząd wspierający roz-
wój ekonomii społecznej w regionie” zorganizowa-
nym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Rzeszowie. 
W konkursie nominowanych było 7 samorzą-

dów. Organizowany był pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 
Katarzyna Flak 

PIĘKNA WIEŚ - GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Piękna 
Wieś Podkarpacka 2018” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W ro-

ku 2018 Gminę Tryńcza reprezentowało sołectwo 
Gniewczyna Łańcucka zdobywając w konkursie za-
szczytne II miejsce.  

Sołectwo zakwalifikowało się do II etapu konkursu 
i 21 września ub.r. gościło delegację komisji konkurso-
wej, która przyznała wysokie punkty według określo-
nych kryteriów konkursu. Komisja konkursowa oce-
niała, m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, dbałość 
o środowisko naturalne, estetykę miejscowości oraz 
aktywność społeczności lokalnej. 

7 grudnia 2018 roku w G2A Arenie w Jasionce od-
było się uroczyste wręczenie nagród konkursowych. 
Nagrodę w imieniu sołectwa odebrał sołtys Roman 
Kozyra wraz z wójtem Ryszardem Jędruchem. Pod-
czas rozdania obecni byli również radni, dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz 
reprezentanci sołectwa.  

Dwa lata temu w konkursie udział wzięło sołectwo 
Jagiełła także zajmując w nim II miejsce, natomiast 
rok temu sołectwo Tryńcza zajęło w konkursie I miej-
sce zostając Najpiękniejszą Wsią Podkarpacką 2017 
roku.  

Wyróżnienia zdobyte przez sołectwa z naszej gminy 
potwierdzają, że jest ona jedną z najpiękniejszych 
gmin na Podkarpaciu! 

Katarzyna Flak 
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INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

GŁOGOWIEC  
-  budowa Otwartej Strefy Aktywności;  
- adaptacja budynku po szkole na lokale socjalne;  
-  wyposażenie sali Wiejskiego Domu Kultury (w tym 
m.in. stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, wyposaże-
nie kuchni);   
- budowa oświetlenia ulicznego; 
- rekultywacja drogi gruntowej wzdłuż Wisłoka;  
- utwardzenie drogi gminnej tłuczniem (Ilki w kier. 
Wisłoka). 

GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA  
 budowa dwóch placów zabaw; 
- remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury  
w ramach projektu „Jak w domu”; 
- odnowienie elewacji zewnętrznej budynku WDK;  
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudo-
wę budynku szkoły;  
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej;  
- przebudowa drogi gminnej Gniewczyna – Piaski 
wraz z budową chodnika;  
- remont dróg gminnych; 
- remont kładki na rzece Mleczka;  
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej;  
- budowa oświetlenia ulicznego (ul. Wodna, Zawisło-
cze Duże);  
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż  
DW 835;  
- zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP; 
- montaż wiat przystankowych.  
 
GNIEWCZYNA TRYNIECKA  
-  budowa Otwartej Strefy Aktywności;  
- modernizacja stadionu sportowego LKS „Huragan” 
wraz z montażem systemu nawodnienia płyty;  
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż DW 835 na odcinku Wólka 
Małkowa – Gniewczyna Tryniecka; 
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej;  
- zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku 
WDK;  
- zakup działki na potrzeby utworzenia parkingu przy 
budynku WDK;  
- budowa oświetlenia ulicznego (łączniki DW835 z ul. 
Wspólną). 
 
 
GORZYCE  
- wykonane ogrodzenie placu zabaw;  
- remont szatni LKS „San” Gorzyce;  
- budowa oświetlenia ulicznego;  
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (w kie-
runku Żurawca);  
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej;  
- remont dróg gminnych;  
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
 
JAGIEŁŁA 
 budowa Otwartej Strefy Aktywności;  
- modernizacja stadionu sportowego LKS „Zorza”  
Jagiełła;  

Rok 2018 obfitował w wiele przedsięwzięć in-
westycyjnych mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców, standardu i estetyki obiek-
tów komunalnych i rozwój zaplecza rekreacyjno – 
sportowego. Na wiele inwestycji pozyskaliśmy 

środki zewnętrzne, dzięki czemu mogliśmy rozsze-
rzyć zakres realizowanych zadań, nie obciążając bu-
dżetu gminy.  

W 2018 r. na przedsięwzięcia inwestycyjne wy-
datkowaliśmy 10 mln zł.  

Otwarta Strefa Aktywności w Głogowcu 

Podsumowując mijający rok kalendarzowy prezentujemy inwestycje zrealizowane w poszczególnych  
sołectwach: 

Nowa elewacja WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 

Zagospodarowanie terenu wokół WDK  
w Gniewczynie Trynieckiej 
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INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

- wyposażenie sali WDK w projektor i ekran;  
 zagospodarowanie placu przed WDK;  
- zakup i montaż altanki rekreacyjnej obok kopca  
w ramach funduszu sołeckiego;  
- budowa oświetlenia ulicznego;  
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej;  
- remont dróg gminnych;  
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
 
TRYŃCZA  
- remont szatni LKS „Wisłoczanka”;  
- budowa oświetlenia ulicznego;  
- remont dróg gminnych;   
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych;  
- remont budynku na potrzeby utworzenia posterunku 
Policji;  
- odbudowa zabytkowej strażnicy kolejowej;  
- wykonanie alejek w parku;  
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. 
 
UBIESZYN  
- budowa Otwartej Strefy Aktywności;  
- zagospodarowanie zieleni przy budynku WDK i przy 
grzybku;  
- remont dróg gminnych;  
- budowa oświetlenia ulicznego;  
- montaż nowych wiat przystankowych.  
 
WÓLKA MAŁKOWA  
- budowa Otwartej Strefy Aktywności;  
- kontynuacja przebudowy budynku na Dom Miłosier-
dzia;  
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Mi-
łosierdzia;  
- montaż nowych wiat przystankowych.  
 
WÓLKA OGRYZKOWA  
- kontynuacja przebudowy Wiejskiego Domu Kultury; 
- wyposażenie sali WDK w projektor i ekran;  
- kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego;  
- remont drogi gminnej Wólka Ogryzkowa – Jagiełła 
(nowe osiedle);  
-  opracowanie zmiany studium i Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego – „Nowe osiedle” 
na cele mieszkalnictwa.  

Dominika Kozak 

Chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Gorzycach 

Altana rekreacyjna obok kopca w Jagielle 

Otwarta Strefa Aktywności w Ubieszynie Wyposażenie WDK w Wólce Ogryzkowej 

Remont budynku na potrzeby posterunku policji 
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INFRASTRUKTURA REKREACYJNA 

- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W PIĘCIU MIEJSCOWOŚCIACH 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej 
gminy w pięciu miejscowościach: Głogowcu, Gnie-
wczynie Trynieckiej, Jagielle, Ubieszynie i Wólce 
Małkowej powstały Otwarte Strefy Aktywności.  

W skład Otwartych Stref Aktywności wchodzą 
place zabaw, siłownie plenerowe oraz strefy relaksu.  

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysoko-
ści 250 tys. zł. Celem programu Otwartych Stref Ak-
tywności jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych 
stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać 
się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzie-
ci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą  
w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej  

i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. 
Wykonawcą zadania była firma APIS Polska Sp. z o.o. 

- MODERNIZACJA STADIONÓW  

Zakończyła się modernizacja stadionów sporto-
wych w czterech miejscowościach gminy, tj. w: Gnie-
wczynie Trynieckiej,  Gorzycach, Jagielle i Tryńczy. 
Celem modernizacji była poprawa warunków treningo-
wych dla zawodników, dzieci i młodzieży. W Gorzy-
cach prace remontowe obejmowały remont szatni i ad-
aptację poddasza, w Tryńczy wyremontowane zostały 
sanitariaty i pomieszczenia w szatni. Prace w Jagielle 
obejmowały remont szatni wraz z adaptacją poddasza, 
wykonanie nowych trybun i ogrodzenia stadionu, teren 
wokół obiektu został utwardzony oraz zrekultywowa-
no  płytę stadionową. Ostatnim stadionem poddanym 
modernizacji był  obiekt LKS „Huragan” w Gniewczy-
nie Trynieckiej. Najważniejszym elementem moderni-
zacji była rekultywacja i wykonanie nawodnienia płyty 
stadionowej. Wyremontowano także szatnię, odnowio-
no istniejące ogrodzenie oraz grzybek taneczny, a tak-
że zamontowano nowe siatki do piłkochwytów.  

Każdy z modernizowanych stadionów został tak-

że wyposażony w stojaki na rowery i elektroniczną 
tablicę z wynikami. Łączny koszt prac wyniósł ponad 
600 tys. zł. Część środków na realizację inwestycji 
gmina pozyskała ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Łączna kwota dotacji wyniosła 267 tys. zł, 
pozostała część środków sfinansowana była ze środ-
ków własnych gminy.   

Katarzyna Flak 
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STRAŻNICA ODZYSKAŁA DAWNY BLASK  

Dobiegła końca odbudowa zabytkowej strażnicy 
kolejowej, którą pozyskaliśmy nieodpłatnie od PKP,  
a która dotychczas była kompletnie zdewastowana.  
Pojawił się pomysł, aby przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych odrestaurować ten wyjątkowo cenny 
historycznie obiekt i zaaranżować go na cele kultural-
ne i turystyczne. Opracowana została koncepcja odbu-
dowy strażnicy dotycząca zagospodarowania terenu  
i budynku polegająca na odbudowaniu i dostosowaniu 
obiektu do pełnienia funkcji obiektu publicznego  
o charakterze kulturalno – regionalnym, uwzględniając 
kontekst przestrzenny i historyczny otoczenia. Na po-
czątku 2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie 
z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020 na realizację projektu partner-
skiego pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie 
instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. 
Barbary w Grodzisku Dolnym". Projekt otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł, a całkowi-
ta wartość projektu to 3,6 mln zł. 

 Projekt zakładał realizację zadania w partnerstwie 
z Parafią Rzymsko – Katolicką z Grodziska Dolnego. 
Głównym celem projektu partnerskiego było stworze-
nie wspólnego szlaku historyczno – kulturowego oraz 
podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego regio-
nu. Zakres rzeczowy po stronie Gminy Tryńcza, 
oprócz zagospodarowania strażnicy, obejmował także 
refundację części kosztów przebudowy i rozbudowy 

WDK w Jagielle oraz rozbudowy WDK w Wólce 
Ogryzkowej wraz z wyposażeniem w sprzęt multime-
dialny. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć strażni-
cy przed odbudową i po odbudowie, które dostępne są 
na dedykowanej projektowi stronie internetowej, utwo-
rzonej również w ramach projektu 
www.szlakiemkultury.tryncza.eu.  

Dominika Kozak 

BEZPIECZNIEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

Pod koniec października 2018 r. zakończyła się 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od 
Sieniawy do łącznika z autostradą A4, polegająca, 
m.in. na poszerzeniu pasa jezdni  wzmocnieniu jezdni, 
przebudowie istniejących skrzyżowań, zatok autobuso-
wych, wykonaniu przepustów i przebudowie odwod-
nienia drogi. W ramach przedsięwzięcia przewidziano 
budowę chodników dla pieszych, jak również przebu-
dowę odcinków chodników już istniejących, wykona-
nie poszerzenia jezdni (asfaltowe opaski bezpieczeń-
stwa) oraz pobocza drogi. Celem zapewnienia bezpie-
czeństwa dla wszystkich użytkowników, na odcinkach 
wysokich skarp nasypu oraz nad przepustami pod ko-
roną drogi, zostały ustawione stalowe bariery energo-
chłonne. Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który jest zarządcą 
drogi wojewódzkiej w granicach naszej gminy.   

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów, z inicjatywy Wójta Gminy Tryńcza oraz rad-

nych zakres inwestycji poszerzony został o przebudo-
wę istniejącego chodnika na odcinku Gniewczyna Try-
niecka – Gniewczyna Łańcucka poprzez poszerzenie 
go do szerokości 2 metrów, z myślą o rowerzystach, 
którzy tak licznie korzystają z wyjątkowo ruchliwej 
drogi nr 835. Takie rozwiązanie oddzieli ruch rowerzy-
stów od ruchu samochodowego, zwiększając tym sa-
mym bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkim użyt-
kownikom drogi. Przebudowa chodnika nie była ujęta 
w zakresie rzeczowym inwestycji realizowanej przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, dlatego w wyniku zawar-
tego porozumienia Gmina Tryńcza przekazała środki 
finansowe w wysokości 985 tys. zł, które pozwoliły na 
realizację jakże potrzebnej przebudowy chodnika  
w ramach realizowanej inwestycji.  

Wykonawcą całej inwestycji było konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o. o. w Mielcu 
i firma Remost Józef Siry i wspólnicy Sp. j. z Dębicy. 
Mimo, iż na etapie przebudowy odczuwaliśmy uciążli-
wości związane z trwającymi pracami oraz utrudnie-
niami w ruchu, to obecnie komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników drogi wojewódzkiej jest znacząco lep-
sze.  

Decyzja o przeznaczeniu środków na przebudowę 
chodnika była jak najbardziej słuszna. Bezpieczeństwo 
to sprawa niezwykle ważna, a takie działania mogą za-
pobiec niebezpiecznym zdarzeniom – mówi radny,  
Stanisław Kogut. 

Dominika Kozak 

http://www.szlakiemkultury.tryncza.eu


 

ROWEREM WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ  

Dzięki podjętej inicjatywnie przez Wójta i wielu stara-
niom, ruszyły prace związane z budową ścieżki rowe-
rowej przy drodze wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin 
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku 
Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka. Na ten cel 
Rada Gminy  Tryńcza zabezpieczyła środki w budże-

cie gminy w wysokości 750 tys. zł. jeszcze w 2018 r. 
Ponadto zadanie stanowi przedmiot wniosku złożone-
go do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie o ujęcie zadania do procedury prowadze-
nia przez PZDW zadań z zakresu infrastruktury drogo-
wej, dzięki czemu część kosztów w wysokości 170 tys. 
zł sfinansuje budżet Województwa. Końcem marca br. 
Wójt Ryszard Jędruch podpisał umowę z Urzędem 
Marszałkowskim dotyczącą wspólnej realizacji przed-
miotowej inwestycji.   Inwestycja realizowana będzie 
przez Podkarpacki  Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Obecnie teren wzdłuż DW 835 został przygotowany  
poprzez wycinkę drzew przez Nadleśnictwo Sieniawa. 
Następnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargo-
wego ogłoszonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, wybrany wykonawca przystąpi do 
prac budowlanych. Na długości 1,8 km jeszcze w tym 
roku powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa, usytuow-
ana poza rowem po lewej stronie. Dzięki temu powsta-
nie ciągłość komunikacyjna dla rowerzystów i pie-
szych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

Budowa ścieżki rowerowej przy w/w trasie była jed-
nym z priorytetowych zadań, o które Gmina Tryńcza 
od dawna zabiegała. Wybudowany szlak dla rowerzy-
stów zapewni bezpieczeństwo przede wszystkim rowe-
rzystom, jak również podwyższy komfort jazdy dla 
kierowców pojazdów poruszających się po drodze wo-
jewódzkiej.  Oprócz bezpieczeństwa, ścieżka poszerzy 
także  infrastrukturę rekreacyjną na terenie gminy do-
stępną przede wszystkim dla mieszkańców.  

Kolejnym projektem, o którego realizację stara się 
Gmina jest remont drogi nr 77 wraz z budową chodni-
ka w miejscowości Tryńcza – Zawisłocze. W tym celu 
zawnioskowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Krajowych 
Dróg i Autostrad o wspólną realizację zadania. Rozbu-
dowa ciągów pieszo – rowerowych ma na celu zapew-
nienie jednolitej, bezpiecznej infrastruktury zarówno 
dla pieszych jak i rowerzystów wzdłuż najbardziej ru-
chliwych tras, tj. drogi krajowej i drogi wojewódzkiej.   
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Przygotowanie terenu pod ścieżkę rowerową 

RUSZAMY Z REMONTEM DRÓG 

Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych gmi-
ny jest modernizacja infrastruktury drogowej,  
w związku z tym na ten cel również w tym roku zosta-
ły przeznaczone środki z budżetu. Wybór dróg podyk-
towany jest głównie potrzebami mieszkańców i ich 
stanem technicznym. W marcu został ogłoszony prze-
targ, w którym remont został podzielony na dwa etapy. 
W pierwszym etapie w terminie do 20 września został 
zaplanowany remont sześciu dróg, a w drugim do dnia 
15 sierpnia – remont dziesięciu dróg w gmine o łącz-
nej długości 4,46 km . Wytypowane drogi do remontu 
położone są w Głogowcu, Gniewczynie Łańcuckiej, 
Gniewczynie Trynieckiej, Gorzycach, Tryńczy i Wól-
ce Małkowej. W lutym Gmina Tryńcza wystąpiła do 
Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na 

kwotę 280 tys. zł. W ramach otrzymanych środków 
zaplanowane są remonty dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w Tryńczy, Gorzycach i Jagielle. W chwi-
li obecnej wniosek oczekuje na decyzję Marszałka.  

W tym roku wykonamy także remont drogi gmin-
nej Ubieszyn – Głogowiec. Zadanie znalazło się na 
liście zadań dofinansowanych w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Wartość kosztorysowa 
inwestycji to 1 mln zł z czego 50 % stanowi przy-
znana Gminie Tryńcza dotacja. W bieżącym roku 
wnioskować będziemy o kolejne dotacje na remont 
dróg w ramach rządowego programu - Fundusz 
Dróg Samorządowych, w tym m.in. na remont dro-
gi Gorzyce – Podłuże czy Wólka Ogryzkowa –  
Jagiełła.   

Marlena Pietruś  

Marlena Pietruś  



 

FOTOWOLTAIKA NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
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W marcu br. zakończyły sie prace związane z instala-
cją paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczno-
ści publicznej. Umowa na wykonanie robót budowla-
nych po rozstrzygnięciu przetargu, została podpisana  
z firmą TIP Solar z Krakowa.  
Instalacja realizowana jest dzięki przyznanym środ-
kom zewnętrznym w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego- Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014
-2020. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 
752 tys. zł., z czego 662 tys. zł. to kwota otrzymanego 
dofinansowania. 
Instalacje zostały zamontowane zarówno na gruncie, 
jak i na dachach obiektów użyteczności publicznej tj. 
budynek Urzędu Gminy, budynki szkół, SUW, „Orlik” 
w Gniewczynie Łańcuckiej, WDK w Jagielle i Gnie-
wczynie Łańcuckiej i połączone bezpośrednio z we-
wnętrznymi instalacjami elektrycznymi.  Kolektory 
PV doprowadzono do rozdzielni wewnętrznej budyn-
ków za pomocą kabla stałoprądowego. Falowniki  
w każdym z obiektów są zainstalowane w budynkach 
za rozdzielniami wewnętrznymi, gdzie prąd stały za-
mienia sie na prąd zmienny. 
Główna zaletą posiadania instalacji fotowoltaicznej 
jest możliwość uzyskania darmowej energii elektrycz-
nej na potrzeby danego budynku. Instalacja jest do-
brym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak 
emisji dwutlenku węgla czy siarczanów. Nie produku-

je spalin zanieczyszczających środowisko. Pozyskiwa-
nie energii jest całkowicie darmowe i długotrwałe. 
Uzyskaną energię elektryczna można zużywać na bie-
żąco lub magazynować Od momentu uruchomienia 
instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmo-
wy prąd ze słońca, a to również, oprócz korzyści eko-
logicznych, korzyści finansowe związane z redukcją 
kosztów za energię elektryczna.  

 

OZE dla mieszkańców – projekt parasolowy  

Złożony przez Gminę Tryńcza wniosek o dofinanso-
wanie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne 
źródła energii w gospodarstwach domowych obecnie 
jest na 1. miejscu listy rezerwowej projektów ocenio-
nych przez Urząd Marszałkowski. Otrzymaliśmy nieo-
ficjalną informacją o dostępnych środkach, które będą 
mogły być w najbliższym czasie przeznaczone na rea-
lizację wniosku złożonego przez Gminę Tryńcza.  Po 
otrzymaniu oficjalnego pisma, a następnie po podpisa-
niu umowy o dofinansowanie rozpoczniemy działania 
związane z realizacją projektu.  

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że re-
krutacja uczestników projektu prowadzona była przed 
terminem złożenia wniosku w którym określono liczbę 
i rodzaj instalacji, które w ramach wniosku zostaną 
wykonane. W związku z tym istnieje możliwość dopi-
sania się wyłącznie na listę rezerwową uczestników 
projektu, co nie daje gwarancji na udział w projekcie. 
Nie istnieje także możliwość zmiany zadeklarowanej 
instalacji. O wszelkich działaniach związanych z roz-
poczęciem realizacji projektu będziemy informować 
poprzez stronę internetową, tablice ogłoszeń i sołty-
sów.  
 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W URZĘDZIE GMINY TRYŃCZA 

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w Urzędzie Gminy 
w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 9:00 do 13:00 

 
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat 
wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 
Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i ma za zadanie 
zniwelować barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.  
Ważne: Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z innych punktów na 
terenie powiatu i całego kraju.  

Marlena Pietruś  
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FUNDUSZ SOŁECKI 

 

Jak co roku każde sołectwo otrzymuje środki wyod-
rębnione z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołec-
kiego na realizację własnych przedsięwzięć mających 
na celu poprawę życia mieszkańców każdej wioski. 
Wielkość środków przyznanych każdej z miejscowo-
ści uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców.  

W tym roku postawiono głównie na remont pomiesz-
czeń WDK, remont dróg oraz zakup potrzebnego 
sprzętu do kuchni w Wiejskich Domach Kultury. Za-
gospodarowanie środków z Funduszu Sołeckiego na 
2019 rok przedstawia poniższa tabela. 

Lp
. 

Miejscowość Zadania do realizacji Wartość 

1. Głogowiec 1.Remont pomieszczeń w WDK 20 860,79 

2. Gniewczyna Łańcucka 1.Doposażenie OSP - umundurowanie 

2.Remont dróg 

3.Zakup akcesoriów do kuchni w WDK 

4.Remont budynku po byłym KR 

5.Zakup fontanny przed WDK 

5 000,00 

20 308,50 

5 000,00 

3 000,00 

8 000,00 
3. Gniewczyna Tryniecka 1.Zagospodarowanie działki gminnej na cele parkingowe przy WDK 41 308,50 

4. Gorzyce 1. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie całej miejscowości 

2.Doposażenie kuchni w WDK 

3.Doposażenie szatni na stadionie sportowym 

4.Doposażenie szkoły – dywany 

5.Doposażenie remizy strażackiej 

33 308,50 

 2 000,00 

2 000,00 

 2 000,00 

2 000,00 
5. Jagiełła 1.Remont mostu i drogi nr 627 

2.Zagospodarowanie WDK i placu przy WDK 

3.Doposażenie OSP – umundurowanie 

4.Wyposażenie placu zabaw w Małej Jagielle 

20 000,00 

11 308,50 

 5 000,00 

5 000,00 
6. Tryńcza 1.Remont dróg gminnych 

2.Zakup sprzętu AGD do kuchni w WDK 

3.Remont Sali w WDK 

4.Doposażenie OSP 

5.Doposażenie Młodzieżowej orkiestry dętej 

6.Doposażenie Mażoretek 

28 808,50 

3 000,00 

1 500,00 

3 000,00 

3 000,00 

 2 000,00 
7. Ubieszyn 1.Remont dróg gminnych 39 490,93 

8. Wólka Małkowa 1.Zamontowanie progu zwalniającego 

2.Doposażenie kuchni w WDK 

3.Malowanie Sali w WDK 

4.Zagospodarowanie placu obok WDK 

5 000,00 

3 000,00 

1 000,00 

12 480,42 
9. Wólka Ogryzkowa 1.Doposażenie kuchni w WDK 20 117,24 

 

Marlena Pietruś 



 

ADAPTACJA BUDYNKU NA LOKALE SOCJALNE  
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Od lipca ubiegłego roku trwają prace nad przebudową 
byłej szkoły w Głogowcu na budynek z lokalami so-
cjalnymi w ramach rządowego programu wsparcia fi-
nansowego budownictwa socjalnego i komunalnego. 
Wykonawcą robót została firma Remontowo - Budow-

lana Mirosław Piątek z Mirocina. Koszt robót wyniesie 
ponad 350 tys. zł, z czego 158 tys.  zł. pochodzi ze 
środków pozyskanych z Funduszu Dopłat z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Celem programu jest zwięk-
szenie zasobów mieszkaniowych gminy przeznaczo-
nych dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej przy 
zapewnieniu określonych standardów technicznych  
i integracji społecznej najemców. Dzięki wsparciu  
z budżetu Państwa w Głogowcu powstały 3 lokale so-
cjalne. W każdym z mieszkań znajduje się: łazienka, 
kuchnia, hol, pokój i wiatrołap. W budynku wymienio-
no więźbę i pokrycie dachu, okna, ułożono nowe po-
sadzki, docieplono stropy, wyremontowano kominy. 
Przebudowie podlegała także instalacja elektryczna. 
Wykonawca założył także instalację centralnego 
ogrzewania, instalację gazową, wody zimnej i ciepłej, 
kanalizację sanitarną. 

 

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY 

Informujemy o możliwości nabycia działek sta-
nowiących własność Gminy Tryńcza, których sprzedaż 
odbywać się będzie w drodze przetargu ustnego. Ogło-
szenia o sprzedaży nieruchomości są zamieszczane na 
tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu oraz publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tryńcza na 

stronie www.bip.tryncza.eu w zakładce Przetargi,     
30 dni przed licytacją. Szczegółowe informacje dot. 
sprzedaży poszczególnych działek można uzyskać  
w siedzibie Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie pod  
nr 16 642 12 21 wew. 40. 

Nr działki/ obręb Powierzchnia Cena wywoław-
cza netto 

Opis 

1405 Gniewczyna 
Tryniecka 

0,13 ha 3 952,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona w północnej części 
miejscowości, w odległości około 4 km od centrum wsi, te-
ren płaski, kształt nieregularny. Otoczenie stanowią nieru-
chomości użytkowane rolniczo. 

311 Gniewczyna 
Tryniecka 

0,05 ha Zlecona wycena Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowa-
nych, kształt regularny, media w zasięgu, dostęp do drogi 
publicznej. 

2230/2 Gniewczyn 
Łańcucka 

0,0661 ha 11 025,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, położona w terenach zabu-
dowanych, kształt regularny, teren płaski. 

941 Jagiełła 0,1472 ha 18 840,00 zł. Nieruchomość jest płaska, niezabudowana, posiada kształt 
regularny, zbliżony do trapezu, częściowo zakrzaczony. Po-
siada dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka po-
łożona jest w terenach zabudowanych. Posiada dostęp do 
infrastruktury technicznej. 

1431/2 Jagiełła 0,35 ha 28 608,00 zł. Nieruchomość niezabudowana, kształt trapezu, wzdłuż jed-
nego z boków płynie ciek wodny. Dojazd drogą asfaltową i 
gruntową. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej. 

 74/9 Jagiełła 0,1887 ha Zlecona wycena Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren pła-
ski. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej. 

74/10 Jagiełła 0,2213 ha Zlecona wycena Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren pła-
ski. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej. 

1307/5 Gorzyce 0,0828 ha Do wyceny Nieruchomość niezabudowana, kształtem przypomina trój-
kąt, teren płaski. Posiada dostęp do infrastruktury technicz-
nej. 

1602/7 Gorzyce 0,1650 Do wyceny Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren pła-
ski. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej. 

460/3 Tryńcza 0,10 ha Zlecona wycena Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren pła-
ski. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Położona 
w centrum miejscowości 

Marlena Pietruś 

file:///Z:/Dominika/artykuły%20poprawione/www.bip.tryncza.eu
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Podczas grudniowej sesji w 2018 r. Rada Gminy Tryń-
cza  uchwaliła budżet dla gminy Tryńcza na 2019 r., 

który określa dochody i wydatki w podziale na po-
szczególne paragrafy. Uchwała budżetowa warunkuje 
możliwości finansowe gminy przede wszystkim  

w kwestii wydatkowej. Dochody gminy w br. opiewa-
ją na kwotę 38,6 mln zł w tym dochody bieżące to 
36,3 mln zł i dochody majątkowe 2,3 mln zł. Wydatki 

stanowią kwotę 37,4 mln zł w tym na bieżące – 31,8 
mln zł i majątkowe 5,6 mln zł.  
W podziale na poszczególne kategorie wydatków, naj-

ważniejsze z nich to pomoc społeczna. Są to wydatki 
rzędu 13,7 mln zł i dotyczą przede wszystkim świad-
czeń. Kolejnym istotnym filarem jest oświata, gdzie 

wydatki kształtują się na poziomie 9,5 mln zł i dotyczą 
wynagrodzenia nauczycieli, utrzymania bieżącego 

szkół oraz remontów infrastruktury oświatowej. Tego-
roczny budżet zakłada wydatki na remont dróg gmin-
nych w kwocie 2,5 mln zł a także remont i utrzymanie 

infrastruktury komunalnej na poziomie 1 mln zł.   
W budżecie przewidziano także wydatki na gospodar-
kę wodno –ściekową w tym rozbudowę oraz doku-

mentację projektową rzędu 1,8 mln zł. Wydatki na kul-
turę i sport zaplanowano na poziomie 885 tys. zł.  
Dochód gminy stanowią dochody z podatków i opłat, 

subwencje, dotacje i pozyskane środki zewnętrzne.  

Jolanta Flak 
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STOP WYPALANIU TRAW 

 

Przypominamy  mieszkańcom, że do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który usytuowany jest przy rondzie, obok 

Stadionu LKS „Wisłoczanka” Tryńcza przyjmowa-

ne są wyłącznie odpady zebrane selektywnie i dostar-

czone we własnym zakresie przez właścicieli nieru-

chomości: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,  

w tym szkło okienne, opakowania wielomateriałowe, 

odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 

zielone, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabary-

towe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, 

zimne popioły.  
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwio-
śnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba po-
żarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy  
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chę-
cią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi 
panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowo-
duje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym 
przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całko-
wicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, nieko-
rzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożytecz-
ny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymila-
cja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się 

szereg związków chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest 
również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrot-
nie prowadzą niestety także do wypadków śmiertel-
nych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć po-
nosi kilkanaście osób. 

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla 
lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi 
się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez 
wiele dziesiątek lat.  

Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które 
jest szczególnie groźne dla osób przebywających  
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwa-
gi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowa-
dzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wy-
padków drogowych.  

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega pod-
ziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do 
kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe 
(nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do uga-
szenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po po-
żarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu 
potrzebują na to kilku tysięcy lat. 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZ-
PIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!  

Wiesław Tołpa 

KILKA INFORMACJI O PSZOK 

Agnieszka Śmiglarska  

CO MUSISZ WIEDZIEĆ JADĄC DO PSZOK 
 

 Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady 

dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Tryńcza (np. dowód 

osobisty, potwierdzenie dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych). 

 PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez 

przedsiębiorców oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00.  

Dostarczanie odpadów poza godzinami otwarcia PSZOK jest surowo wzbronione !  
Obiekt jest monitorowany. 
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NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTE POWIETRZE” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego 
Czyste Powietrze. Celem projektu jest poprawa 

efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji py-
łów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery 

z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza 

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, w terminie  

od 19 września 2018 r. od godz. 8.00  
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. 

 
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie, 

na portalu beneficjenta programu oraz pod nr tel. WFOŚiGW w Rzeszowie : 
- 17 853 63 61 wew. 222 lub 333.  

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem WFOŚiGW prosi o korzystanie z Portalu Beneficjenta 
oraz poczty elektronicznej jako drogi uzyskania informacji o programie. . 
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STAN ZALEGŁOŚCI W ,,ŚMIECIACH”  

Urząd Gminy w Tryńczy apeluje o terminowe regulo-
wanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Obecny stan zaległości  
w podziale na sołectwa wygląda następująco: 

 

Lp
. 

Sołectwo 
Stan zaległości  

na dzień 15.03.2019 r. 

Liczba nieruchomo-
ści zalegających z 

opłatą 

1 2 3 4 

  Głogowiec 365,28 zł 3 

  Gniewczyna Łańcucka 7 192,57 zł 23 

  Gniewczyna Tryniecka 2 545,93 zł 10 

  Gorzyce 1 397,96 zł 11 

  Jagiełła 4 261,06 zł 11 

  Tryńcza 1 779,18 zł 16 

  Ubieszyn 629,70 zł 6 

  Wólka Małkowa 2 836,78 zł 6 

  Wólka Ogryzkowa 1 084,42 zł 6 

  Łącznie 22 092,88 zł 92 

Przypominamy mieszkańcom, że na nieregulowane  

w terminie raty zostaje wysłane upomnienie, którego 

koszt wynosi 11,60 zł. W przypadkach w których upo-

mnienie nie skutkuje zaległości przekazywane są do 

ściągnięcia przez Urząd Skarbowy bądź w razie zbie-

gu egzekucji przez Komornika Sądowego. Zaznaczyć 

należy, że oba organy naliczają odrębne, dodatkowe 

koszty prowadzonego postępowania. 

Ponadto po raz kolejny zwracamy uwagę na problem 
niezgodności treści deklaracji opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi a danymi pobranymi  
z ewidencji ludności. Przypominamy mieszkańcom  
o obowiązku aktualizacji kartotek. Wszelkie zmiany 

jakie mają wpływ na liczbę osób będących w gospo-
darstwie m.in. zgon, urodzenie, zmiana miejsca za-
mieszkania winny być zgłaszane w terminie 14 dni od 

ich zaistnienia. Skalę zróżnicowania danych obrazuje 
poniższa tabela. 

Lp. Miejscowość 
Liczba osób zameldowanych 
według danych pobranych  

z ewidencji ludności 

Liczba osób zadeklarowanych  
w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
Różnica 

1 2 3 4 5 

  Głogowiec 307 238 69 

  Gniewczyna Łań. 2 153 1 728 425 

  Gniewczyna Tryn. 875 705 170 

  Gorzyce 1 399 1 012 387 

  Jagiełła 1 171 930 241 

  Tryńcza 1 297 1 013 284 

  Ubieszyn 754 548 206 

  Wólka Małkowa 314 207 107 

  Wólka Ogryzkowa 287 210 77 

Razem: 8 557 6 591 1 966 

W związku z ogólnokrajowym wzrostem cen na towa-
ry i usługi również sektor gospodarki odpadami ulega 

zmianie. Z roku na rok koszty odbioru, transportu  
i zagospodarowania odpadów rosną. Pamiętajmy 
więc, że opłata za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi pobierana jest od osoby zamieszkałej w da-

nym gospodarstwie. Jeżeli zwiększa się liczba osób 
zgłoszonych do systemu tym samym koszty odbioru  

i zagospodarowania odpadów rozkładają się na więk-
szą liczbę osób. Tak więc, pamiętajmy o obowiązku 
aktualizacji kartotek. 

Agnieszka Śmiglarska 
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WYCINKA DRZEW W PRZEPISACH PRAWA 

Okres porządkowania działek w pełni wiec warto 
przypomnieć przepisy dotyczące wycinki drzew na 
własnej posesji. 

Zasadą jest zgodnie z nowymi przepisami, że usunię-
cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej 
części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wyda-
nego na wniosek posiadacza nieruchomości – za 
zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku, 
gdy ziemia na, której rosną drzewa lub krzewy należy 
do nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba. 

Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności 
uzyskania zezwolenia, są wyjątki, które w określonych 
przypadkach zliberalizują powyższe obostrzenie. 

Nie stosuje się tych przepisów odniesieniu do drzew 
lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych i są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Zatem uzyskanie zezwolenia nie jest wymaga-
ne w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie 

nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą, 
jak to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach. 

W niektórych jednak sytuacjach – mimo że drzewo 
jest nasze, na naszej działce i nie zamierzamy go 
sprzedawać - konieczne będzie zgłoszenie zamiaru 
usunięcia. 

Ma to miejsce w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza: 

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu srebrzystego; 

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, ro-
binii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Należy zwrócić uwagę, iż od dnia 1.03.2019 r. 
rozpoczął się okres lęgowy ptaków, który potrwa aż do 
połowy października. W związku z tym, miejsca 
gniazdowania ptaków oraz te, które stanowią ich osto-
ję lub są miejscem żerowania, nie mogą być niszczone. 
Dotyczy to w szczególności drzew zagrożonych wy-
cinką.  

Należy przypomnieć, że okres lęgowy ptaków (1 mar-
ca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobiera-
ją się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to 
również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc 
gniazdowania. 

W związku z powyższym usuwanie drzew, stanowią-
cych ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków - rów-
nież tych na działkach osób prywatnych - jest niemoż-
liwe, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek sta-
nowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powo-
dów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest 
chore lub martwe. 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW GMINY TRYŃCZA 

Wiesław Tołpa  

W Gminie Tryńcza podatek: rolny, leśny i od nieru-
chomości  można wpłacać  bez dodatkowych opłat  
w Banku Spółdzielczym Jarosław Filia Tryńcza  
i w Banku Spółdzielczym  Przeworsk punkt kasowy 
Gniewczyna Łańcucka. Wpłat można dokonać rów-
nież elektronicznie pamiętając o wpłaceniu na indywi-
dualny numer konta. 

Jednocześnie przypominamy, że  ustawowe terminy 
płatności to: I rata do 15 marca,  II rata do 15 maja, III 

rata do  15 września a IV rata do 15 listopada.  Nato-
miast podatnikom, którym wyliczona kwota podatków 
nie przekroczyła 100,00 zł. ustawowy termin płatności 
upływa wraz z terminem I raty t.j. 15 marzec danego 
roku. Prosimy o terminowe wpłaty podatku. 

Wszystkim podatnikom, którzy terminowo wpłacają 
podatki dziękujemy. 

   
Lucyna Kulpa 

APEL DO ROLNIKÓW  

W związku z rozpoczynającym się sezonem wiosen-
nym, zwracamy się z prośbą i apelem o właściwe ko-
rzystanie i utrzymanie dróg przez rolników. Dotyczy 
to nierzadkich  przypadków uszkodzenia  nawierzchni 
sprzętem rolniczym lub zanieczyszczenia w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu pozostałych użytkowni-
ków dróg. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub za-
nieczyszczenia na drogach, należy zgłaszać do sołty-

sów wsi lub do Urzędu Gminy Tryńcza. Właściciel lub 
dzierżawca nieruchomości przy której powstało uszko-
dzenie zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów na-
prawy drogi, a w przypadku zanieczyszczenia do jej 
niezwłocznego uporządkowania. Remonty dróg finan-
sowane są ze środków publicznych, więc naszym 
wspólnym interesem jest ich właściwe utrzymanie, aby 
służyły mieszkańcom przez kolejne lata.  
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Jesienią ubiegłego roku wykonany został remont 
kładki na rzece Mleczka w Gniewczynie Łańcuckiej. 
Remont obejmował wymianę zniszczonej upływem 
czasu drewnianej nawierzchni oraz odmalowanie barie-
rek. Dziękujemy radnemu Stanisławowi Koniecznemu 
za przekazanie materiałów na kładkę i pomoc przy re-
moncie. Wykonany został również chodnik z kostki 
brukowej prowadzący do kładki. Kostka pochodziła  
z rozbiórki starego chodnika wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 835. Nowa nawierzchnia zwiększyła bezpie-
czeństwo mieszkańców i ułatwiła korzystanie z kładki 
mieszkańcom wsi. Remont kładki oraz chodnik wyko-
nali pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Tryń-
czy.  

Od maja ubiegłego roku w ramach projektu „Razem 
na rynek pracy” w gminie Tryńcza funkcjonuje Cen-
trum Integracji Społecznej (CIS). Centrum prowadzi 
„Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, gmina zaś poma-
ga w sprawnym funkcjonowaniu nowej jednostki. 
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu 
aktywności społecznej i zawodowej pracowników, 
wzrost umiejętności oraz samooceny i motywacji do 
zmiany.W ramach projektu zatrudnionych zostało 30 
osób zamieszkujących na obszarze gminy Tryńcza. 
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy zawodowe, 
gdzie pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej 
poznają tajniki zawodów związanych z profilami za-
wodowymi: 

warsztat gastronomiczny – zajmuje się przygotowy-
waniem i wydawaniem posiłków; 
warsztat remontowo-budowlany - zajmuje się praca-
mi remontowymi oraz budowlanymi; 
warsztat utrzymania zieleni - zajmuje się pielęgnacją 
zieleni oraz pracami porządkowymi. 

Dotychczas pracownicy CIS wykonali szereg prac. 
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć, m.in.: ko-
szenie traw oraz usuwanie zakrzaczeń przy drogach, 
sadzenie i  pielęgnacja krzewów ozdobnych, utrzyma-
nie czystości chodników oraz miejsc użyteczności pu-
blicznej, budowa ogrodzeń przy budynkach komunal-
nych, wykonanie remontów wewnątrz budynków, po-
moc przy pracach polowych itp. CIS współpracuje tak-
że z innymi jednostkami podległymi gminie. 

W okresie jesienno-zimowym pracownicy CIS od-
śnieżają place i chodniki, a także przy budynkach ko-
munalnych. Również na gminnych terenach leśnych 

wykonywane są prace porządkowe i pielęgnacyjne. 
Pracownicy CIS zaangażowali się także w prace pole-
gające na zbiórce śmieci z miejsc najczęściej użytko-
wanych przez mieszkańców. W budynkach użyteczno-
ści publicznej zrealizowano prace remontowo-
budowlane (odmalowano ściany m.in. w budynku 
WDK-a w Tryńczy, budynku UG w Tryńczy, budynku 
GOPS, remizach OSP Ubieszyn i OSP Gniewczyna 
Łańcucka). Wiele pracy poświęcono także w budynku 
WDK-a w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie odnowiono, 
m.in. klatkę schodową, piwnicę oraz inne pomieszcze-
nia filii Trynieckiego Centrum Kultury. Osoby zatrud-
nione w Centrum Integracji Społecznej zaangażowały 
się ponadto w tworzenie rękodzielniczych ozdób wy-
konywanych z bibuły i papieru. Tego typu ozdoby mo-
gą posłużyć jako dekoracja czapek, które przywdzie-
wają w okresie świąt wielkanocnych straże grobowe – 
tzw. Turki. Ponadto uczestnicy projektu biorą czynny 
udział w przygotowaniach różnego rodzaju imprez ple-
nerowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.  

Wsparcia pracownikom udziela także pracownik 
socjalny, doradca zawodowy oraz psycholog. Dzięki 
temu uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwięk-
szają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywa-
ją kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielne-
go planowania własnych działań. Nabierają pewności 
siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co 
najważniejsze – podejmują pracę. 

Działania Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy 
można śledzić na bieżąco na stronie internetowej, którą 
znajdziemy na portalu społecznościowym Facebook. 

 
Dawid Szwacz 

Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

REMONT KŁADKI NA RZECE MLECZKA 
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ETAPY DZIAŁALNOŚCI ZGK W 2018 R 

Miniony rok był dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Tryńczy Sp. z o.o. bardzo udany, czego od-
zwierciedleniem jest jego dodatki wynik finansowy. 
Spółka realizowała szereg prac remontowo-
budowlanych. Duży nacisk przykładaliśmy również 
do prawidłowego utrzymania infrastruktury służącej 
wydobyciu, uzdatnianiu i dystrybucji wody oraz syste-
mu odprowadzania ścieków.  

Na przełomie I i II kwartału 2018 r. Zakład realizo-
wał w głównej mierze zadania w ramach wygranych 
przetargów związanych poprawą warunków treningo-
wych na stadionach sportowych a także rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Spółka wygrała również przetarg na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Tryńcza. Zlece-
nie to obejmowało 9 zadań, dzięki którym oddanych 
zostało do eksploatacji łącznie 3712 mb sieci wodo-
ciągowej oraz 1430 mb sieci kanalizacji sanitarnej. 
Rozbudowa sieci prowadzona była w Jagielle, Gnie-
wczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy i Ubieszy-
nie.  

Pracownicy Zakładu realizowali również prace re-
montowe pomieszczeń w WDK w Gniewczynie Łań-
cuckiej, który zaadoptowany został na Dom Dziennej 
Opieki. W późniejszym terminie w tym samym obiek-
cie pracownicy odmalowali również elewację budyn-
ku. Ponadto Spółka pozyskała zlecenie na remont bu-
dynku byłej weterynarii w Gorzycach, której pomiesz-
czenia przystosowane zostały pod działalność usługo-
wą spółdzielni socjalnej „Gorzyczanka”. Drugie pół-
rocze 2018 r. również było intensywne pod względem 
realizacji robót budowlanych. W okresie wakacyjnym 
pracownicy Zakładu odnawiali klasy w Szkole Pod-
stawowej w Tryńczy, a także odmalowali część ele-
wacji budynku. Równocześnie Spółka rozpoczęła rea-
lizację prac polegającą na adaptacji pomieszczeń 
Gminnej Biblioteki Publicznej na Komisariat Policji 
w Tryńczy. Zakład pozyskał zlecenie na budowę 
chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gorzycach na 
„Żurawcu”, jak również pracownicy Spółki dostoso-
wywali pomieszczenia dla dzieci, tj. na potrzeby żłob-
ka mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Tryń-
czy. 

Jak co roku w okresie letnim Zakład uczestniczył  
w utrzymaniu terenów zielonych poprzez koszenie 
poboczy przy drogach gminnych. 

Miniony rok to nie tylko realizacja zleceń na terenie 
macierzystej Gminy. Spółka nawiązała współpracę  
z Gminą Adamówka gdzie w miejscowości Krasne 
pracownicy przeprowadzili remont pomieszczeń  
w budynku byłego przedszkola, natomiast w miejsco-
wości Dobcza ukończyli I etap prac remontowych  
w budynku byłej świetlicy wiejskiej. Spółka realizo-
wała również szereg różnych innych mniejszych zle-
ceń remontowo-budowlanych, usług transportowych 
oraz usług związanych z utrzymaniem czystości i po-
rządku. Zleceniodawcą większości prac była Gmina 
Tryńcza, jednakże z oferowanych przez Spółkę usług 
korzystały również firmy, instytucje a także klienci 
indywidualni. Wszystkie zadania realizowane były 
terminowo co w połączeniu z odpowiednią jakością 
wykonywanych przez nas usług pozwoliło Spółce po-
zyskać pozytywne referencje. Łącznie w 2018 r. Za-
kład zrealizował 68 zleceń, był to więc dla nas bardzo 
intensywny rok.  

Doposażenie w nowy sprzęt 

Duża ilość zrealizowanych zadań spowodowała ko-
nieczność doposażenia zaplecza Zakładu w nowe na-
rzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do prawidło-
wej realizacji pozyskanych kontraktów. Zakupiony 
został m.in. drobny sprzęt budowlany: wiertarki, 
wkrętarki, profesjonalny młot wyburzeniowy, myjka 
ciśnieniowa, zagęszczarka, nagrzewnice czy ruszto-
wania. Spółka nieustannie odtwarza wyeksploatowany 
majątek mając również na uwadze bezpieczeństwo 
pracowników i wyposażając zaplecze Zakładu w nie-
zbędne środki ochrony indywidualnej. Pracownicy 
Spółki zyskali odnowione pomieszczenia socjalne,  
a także sanitariaty, które wyremontowali własnymi 
siłami.  

Gospodarka wodno-ściekowa 

Pracownicy Zakładu nieustannie dbają również  
o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury wod-kan. 
W realizacji tego celu niewątpliwie pomoże zakup 
nowego urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia ka-
nalizacji typu WUKO, które zastąpi wysłużony na 
przestrzeni lat sprzęt. Urządzenie to służy do udraż-
niania przewodów kanalizacyjnych przy pomocy na-
trysku wody o wysokim ciśnieniu. Nowe narzędzie 
pracy niewątpliwe znacząco skróci czas i usprawni 
usuwanie awarii powstałych na sieci kanalizacyjnej. 
Na bieżąco dbamy o prawidłową pracę przepompowni 
ścieków oraz zagospodarowanie terenu wokół nich, 
sukcesywnie dokonujemy również wymiany lub reno-
wacji hydrantów p.poż. W roku 2017 pracownicy bry-
gady wodno-kanalizacyjnej rozpoczęli wymianę wo-
domierzy głównych w Głogowcu, natomiast na prze-
łomie roku 2018/2019 te same działania przeprowa-
dzone zostały w Wólce Małkowej. Wodomierze  
w dalszym ciągu będą sukcesywnie wymieniane rów-
nież w pozostałych miejscowościach gminnych.  

Pomieszczenia GBP zaadaptowane na Posterunek 
Policji w Tryńczy 
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Wymienione wodomierze przystosowane są do 
systemu zdalnego odczytu, który Spółka będzie starała 
się zakupić i sukcesywnie wdrażać w poszczególnych 
miejscowościach gminy. Dbałość o prawidłową eks-
ploatację sieci wodociągowej oraz wymiana wodo-
mierzy głównych przyczyniła się jednocześnie do 
ograniczenia strat wody w trakcie jej przesyłu.        

„Sedes to nie śmietnik” 

W 2018 roku rozpoczęliśmy kampanię społeczną 
pt. „Sedes to nie śmietnik” zapoczątkowaną podczas 
gminnego Dnia Dziecka w którego organizacji Spółka 
zawsze bierze czynny udział. Kontynuując to dzieło 
apelujemy do wszystkich użytkowników o prawidło-
we korzystanie z sieci kanalizacyjnej. Prosimy przede 
wszystkim o nie wrzucanie do toalet nawilżanych chu-
steczek, patyczków czy innych odpadów stałych które 
nie rozpuszczają się w wodzie, jak również o nie 
wrzucanie odpadów bezpośrednio do studzienek kana-
lizacyjnych. Zdarzały się przypadki, iż pracownicy 
wyciągali z sieci kanalizacyjnej duże elementy folii, 
plandek, worków na zboże czy butelek. Takie zacho-
wania powodują powstawanie zatorów na sieci kanali-
zacyjnej jak również awarie pomp w przepompow-
niach ścieków których naprawa jest bardzo kosztow-
na. Miejmy na uwadze, że zwiększona ilość awarii ma 
wpływ na cenę odprowadzania ścieków z naszych go-
spodarstw, w związku z tym nie pozostawajmy obo-
jętni na tego typu zdarzenia i wzajemnie dbajmy  
o prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej.  
Wszystkich mieszkańców prosimy również o nie-
zwłoczne zgłaszanie zaistniałych awarii sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Dzięki szybkiej reakcji pra-
cownicy Spółki będą mieli możliwość ograniczenia 

strat wody związanych z powstałymi awariami wodo-
ciągowymi oraz zapewnienia ciągłego i niezawodnego 
odprowadzania ścieków przez system kanalizacyjny. 
Zaobserwowane awarie prosimy zgłaszać pod nume-
rem telefonu 16 642 12 88 w godzinach pracy Zakła-
du, tj. pon-pt. w godzinach 7: 00-15: 00 lub dzwoniąc 
pod numer alarmowy 601 861 547. 

Nadchodzący czas to dla Zakładu kontynuacja roz-
poczętych zadań a także przygotowania do sezonu let-
niego związanego z utrzymaniem porządku i zieleni. 
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do skorzystania 
z oferty Zakładu. Staramy się stale podnosić, jakość 
oferowanych przez nas usług a pracownicy Spółki  
z pewnością dołożą wszelkich starań, aby każde zlece-
nie spełniło oczekiwania klienta.  

 

Nowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji typu 
WUKO 

Magdalena Kotulska 

 

    Przed nami kosztowna inwestycja dotycząca mo-
dernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Tryń-
czy. Oczyszczalnia wybudowana została w 2001 r.  
i od tamtego czasu obsługuje sieć kanalizacyjną na 

terenie całej gminy. W ciągu tych kilkunastu lat pro-
wadzone były drobne prace remontowe, które doty-
czyły głównie bieżącego utrzymania oczyszczalni.  
W związku z przybywająca liczbą gospodarstw na 

przestrzeni ostatnich kilku lat, a tym samym zwięk-
szoną ilością ścieków odprowadzanych do oczyszczal-
ni, jej wydajność jest niewystarczająca. Konieczna 
jest kompleksowa modernizacja w celu zwiększenia 
wydajności i jakości oczyszczania ścieków, które  
z oczyszczalni trafiają do Wisłoka. Gmina Tryńcza 
posiada kompletną dokumentację techniczną dla tego 
przedsięwzięcia i obecnie przygotowujemy się do 
ogłoszenia przetargu na modernizację istniejącej 
oczyszczalni. Koszt inwestycji szacuje się na pozio-
mie ok. 7 mln zł. To bardzo duże przedsięwzięcie in-
westycyjne, przede wszystkim ze względu na koszty 
jednak niezbędne i konieczne do wykonania w naj-
bliższym czasie. Aby inwestycja nie obciążyła zbyt 
mocno budżetu, zadanie realizować będziemy w ciągu 
dwóch lat  poprzez montaż finansowy z udziałem 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej po-
życzki z możliwością częściowego umorzenia. Zakres 
rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. remont pompow-
ni głównej, remont i adaptację zbiornika ścieków do-
wożonych, dostawę i montaż nowego punktu zlewne-
go ścieków, remont i adaptację reaktorów biologicz-
nych i remont budynku techniczno – socjalnego.  

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Tryńczy 
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Forma pomocy 
Kwota świadczeń  

w tys. zł 
Liczba rodzin/
osób 

- zasiłki stałe: 187 tys. zł 48 rodzin/67 osób 

- zasiłki okresowe: 29 tys. zł 35 rodzin/70  osób 

- posiłek dla dzieci w szkole: 150 tys. zł 146 uczniów 

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności: 152 tys. zł 149 rodzin/ 687 osób 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 tys. zł 7 osób 

- zasiłki celowe: 74 tys. zł 93 rodziny/206 osób 

- opłata za osoby umieszczone w DPS: 73 tys. zł 5 osób 

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego: 71 tys. zł 13 rodzin/ 26 osób 

- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej i rodzinie 
zastępczej: 

66 tys. zł 2 rodziny/4 osoby 

- fundusz alimentacyjny: 284 tys. zł 35 rodzin 

- świadczenia rodzinne: 3 877 tys. zł 663 rodziny 

- świadczenia rodzicielskie: 407 tys. zł 36 rodzin 

 - świadczenia wychowawcze (500+): 7 001 tys. zł 770 rodzin 

 Razem: 12 420 tys. zł   

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH – 2018 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomo-
cowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne 
środowiska na rzecz wsparcia osób i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Celem GOPS-u jest 
wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzy-
skiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych  
i uczestnictwa w życiu społecznym. Prawo do świad-
czeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzi-
nom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza: 701 zł- na osobę samotnie gospodarującą, 529 zł- 

na osobę w rodzinie. 
Pracownicy Ośrodka rozpoznają, analizują i w mia-

rę możliwości zaspokajają podstawowe potrzeby ro-
dzin lub osób samotnych. Wspomagają nas również  
w tym działaniu: radni, sołtysi, nauczyciele, kuratorzy 
sądowi, policja i inni, którym na sercu leży dobro dru-
giego człowieka. 

W 2018 r. w okresie od stycznia do listopada pomo-
cą społeczną objęto 330 rodzin i 1061 osób w tych ro-
dzinach.  

Anna Zgórska 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA  

Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara”  
z Tryńczy  przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Tryńczy pozyskało w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 żywność dla 806 osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrze-
bującej. Asortyment składał się z następujących pro-
duktów: ryż (1612 kg), makaron kukurydziany bezglu-
tenowy (403 kg), mleko (1612 kg), ser (645 kg), gro-
szek z marchewką (1289 kg), fasola biała (1289 kg), 
koncentrat pomidorowy (516 kg), olej (806 kg), powi-
dła śliwkowe (483 kg), szynka drobiowa (967 kg), 
szynka wieprzowa mielona (483,60 kg), pasztet  

wieprzowy (258 kg), filet z makreli (548 kg), cukier 
(806 kg), kabanosy wieprzowe (290 kg), herbatniki 
maślane (322 kg), gołąbki w sosie pomidorowym (685 
kg). Ogólna ilość pozyskanej żywności wyniosła 13 
tys. kg o łącznej wartości 73 tys. zł. O kolejnej dosta-
wie żywności stowarzyszenie informować będzie 
mieszkańców poprzez sołtysów, tablice ogłoszeń i stro-
nę internetową Urzędu.   

 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZA OKRES OD I DO XII 2018 R.: 

Agnieszka Kulpa 
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Od lipca 2018 r. w życie wszedł rządowy program 
„Dobry Start”. Jest to świadczenie przysługujące  raz  
w roku, rodzicom dzieci w wieku od  7 do 20 roku  
życia (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności 
dziecka do 24 roku życia), z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko, które 
rozpoczynało naukę w szkole podstawowej oraz konty-
nuuje ją aż do ukończenia szkoły średniej. Jest ono 
przyznawane, bez względu na wysokość dochodu 
wnioskodawcy. 

Wnioski o przyznanie tego świadczenia można było 
składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r.,  
zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej  
w siedzibie ośrodka. Ze zgromadzonych danych wyni-

ka, że z tej formy wsparcia skorzystało 718 rodzin. 
W ramach programu „Dobry Start” zrealizowane 

zostały wypłaty na kwotę 348 tys. zł co oznacza, że 
pomoc ta dotarła  do 1160 dzieci z terenu naszej gmi-
ny. 

Teresa Zamorska 

DOBRY START 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmia-
na w ustawie o Karcie Dużej Rodziny-od tego dnia  
o przyznanie KDR mogą ubiegać się nie tylko członko-
wie rodzin, w których w chwili składania wniosku co 
najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale rów-
nież rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez 
względu na wiek tych dzieci w chwili składania 
wniosku. 

Karta Dużej Rodziny od niedawna dostępna była tylko 
w wersji plastikowej, natomiast członkowie rodzin 
wielodzietnych mogą otrzymywać karty również w for-
mie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenia mobilne 
(smartfon, telefon, tablet).Aby otrzymać taką formę 
należy złożyć wniosek (wersja papierowa) w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy lub z wyko-
rzystaniem portalu Emp@tia. Uzyskanie wersji elektro-
nicznej Karty uzależnione jest od podania przez wnio-

skodawcę numeru telefonu i adresu poczty elektronicz-
nej. Karta w wersji elektronicznej jest znacznie szyb-
ciej dostępna niż tradycyjna, z kart oczywiście można 
korzystać równolegle. 

-Bardzo się cieszę, że istnieje już Karta Dużej Rodziny 
dostępna w telefonie, często zdarza, że wersja plastiko-
wa zostaje w domu, a jednak telefon zawsze mam przy 
sobie. Moi synowie również są zadowoleni, że mogą 
korzystać ze zniżek pokazując kartę na aplikacji w tele-
fonie-mówi Pani Lucyna z Gniewczyny Łańcuckiej. 

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednocze-
snym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną  
formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w później-
szym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie 
wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł 
za każdą kartę. Zwolnieni z opłat są również człon-
kowie rodzin wielodzietnych, którzy wniosek o KDR 
złożyli przed 1 stycznia 2018 r. i złożą ponownie wnio-
sek o kartę elektroniczną najpóźniej do 31 grudnia 
2019 r. Przyznanie karty w formie elektronicznej wiąże 
się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty a na 
telefon SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania 
się w aplikacji. Aplikację mobilnej KDR należy pobrać 
z Google Play lub Apple Store. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania 
z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwo-
wej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżet 
rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr  
i usług w całym kraju. Mapa z partnerami KDR oraz 
opisem zniżek znajduje się na stronie internetowej: 
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/krd 
 

Natalia Pempek 

MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY 

BEZINTERESOWNA POMOC 

Kierujemy wyrazy 
wdzięczności przedsię-
biorcy z terenu gminy 
Tryńcza, który prosi  
o anonimowość za  
sfinansowanie i odbu-

dowanie pieca dla mieszkańca Głogowca, którego dom  
w styczniu 2018 spłonął w pożarze. Bardzo dziękuje-
my za bezinteresowny gest dobrej woli. W pomoc po-
szkodowanemu włączyli się także mieszkańcy  
Głogowca. 
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ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! 
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pra-

ca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykracza-
jąca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie,  
z kolei wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i świa-
domie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na 
rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmai-
tych instytucji działających w różnych obszarach spo-
łecznych. Wolontariuszem może być każdy, kto chce 
podzielić się swoim czasem, wiedzą i dobrymi chęciami 
z innymi ludźmi.  

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chciałbyś podzie-
lić się z nami swoją wiedzą, zdobyć nowe doświadcze-
nia, poznać ciekawych ludzi – ZOSTAŃ  

WOLONTARIUSZEM  
Liczą się przede wszystkim dobre chęci i gotowość 

niesienia pomocy innym! 

Wolontariusze, którzy zgłoszą się do 
nas będą odwiedzać osoby  starsze 
w  ich domach, spędzać wspólnie czas 
poprzez spacery, rozmowy, czytanie 
prasy i książek, pomogą w zrobieniu 
zakupów, czy przy wyjściu do lekarza. 
Wolontariusze, będą także organizować 
dzieciom czas wolny, pomagać im przy 
odrabianiu zadań domowych, a także 
wspólnie się z nimi bawić. Wolontariusz 
będzie także wsparciem przy organizacji 
imprez i wszelkich działań pomoco-
wych prowadzonych przez tutejszy 
ośrodek. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tryńczy zaprasza chętne osoby, 
które chciałyby zostać wolontariuszem  
i podarować swój wolny czas na rzecz 
drugiej osoby. Jesteśmy otwarci na no-
we inicjatywy, wobec tego serdecznie 
zapraszamy  do współpracy wszystkie 
osoby zainteresowane podjęciem pracy 
wolontarystycznej. Więcej szczegółów 
udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tryńczy,  
tel.: (16) 642 17 32.  

Magdalena Lasek 

WARSZTATY DIETETYCZNE 

Obok dystrybucji paczek żywnościowych, pro-
wadzone są również działania towarzyszące realizowa-
ne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
dla osób zakwalifikowanych do programu. 29 listopada 
ub. r. w Wiejskim Domu Kultury w Tryńczy w godzi-
nach popołudniowych odbyły się warsztaty dietetycz-
ne. Kierowane były do osób zakwalifikowanych do  

w/w programu  
i dotyczyły 
zwiększenia 
wiedzy na te-
mat choroby 
cywilizacyjnej, 
jaką jest cu-
krzyca. Spotka-
nie cieszyło się 
dużym zaintere-
sowaniem ze 

względu na ciekawą tematykę oraz profesjonalne pro-
wadzenie. Słuchacze dowiedzieli się czym jest cukrzy-
ca, jakie są jej typy, objawy, które świadczą o możli-
wości wystąpienia tej choroby, a także o diecie, którą 
należy stosować przy cukrzycy. Uczestnicy mogli po-
słuchać informacji, ale także urozmaicić warsztaty 
własnymi doświadczeniami związanymi z tą chorobą.  

 
Andżelika Ziemniak 
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DEMOGRAFIA W GMINIE 

Ogólna liczba mieszkań-

ców w 2018 roku wynosiła 

8541. Jest to o 3 osoby mniej 

w porównaniu z rokiem ubie-

głym. Złożył się na to jeden 

główny czynnik ujemne saldo 

migracji -20. Cieszy nato-

miast dodatni przyrost natu-

ralny +28. Jako ciekawostkę 

można podać, że jedna  

z mieszkanek Gminy Tryńcza 

ma 99 lat i mieszka  

w Gniewczynie Łańcuckiej.  
 

Ryszard Matyja 

Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Tryńcza w roku 2018 

Liczba ślubów w Gminie Tryńcza w 2018 r.  

Saldo migracji w Gminie Tryńcza w 2018 r. 

* - dane za rok 2018 r., stan na dzień 10.12.2018 r.  
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TAJEMNICE E-DOWODU 

Od marca 2019 r. wydawane są nowe dowody. 
Nie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych doku-
mentów - zachowają one ważność do upływu termi-
nów w nich określonych. Wymiana dowodów, na te  
z warstwą elektroniczna, potrwa do 2029 roku. 

Nowy e-dowód jest środkiem identyfikacji elektro-
nicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że 
będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia 
posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycz-
nych w celu realizacji usług online. Obywatel w spo-
sób jednoznaczny będzie mógł zostać zidentyfikowany 
oraz uwierzytelniony. 

Zawiera on dane dotyczące posiadacza: imię 
(imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, da-
tę i miejsce urodzenia. Zawiera też inne dane - np. nu-
mer seryjny certyfikatu, oznaczenie daty i godziny  
początku i końca okresu ważności certyfikatu. 

Funkcjonalności e-dowodu: potwierdzanie obecno-
ści np. w placówkach służby zdrowia, będzie doku-

mentem podróży, 
zgodnym z wy-
mogami Organi-
zacji Międzyna-
rodowego Lotnic-
twa Cywilnego. 
Możliwe będzie 
przy jego użyciu 
zalogowanie się 
do portali internetowych administracji publicznej po 
ich przyłączeniu do Węzła Krajowego. W pierwszej 
kolejności - portal Obywatel.gov.pl i ePUAP.   

Wraz z dowodem osobistym zawierającym certyfi-
kat identyfikacji i uwierzytelniania lub także certyfikat 
podpisu osobistego, posiadaczowi dowodu osobistego 
przekazywany będzie zabezpieczony dokument  
z kodem PUK. 

Ryszard Matyja 

Skąd wziął się pomysł na otwarcie spółdzielni? 
 Od wielu lat działamy aktywnie w Kole Gospodyń 

Wiejskich w Gorzycach. Stąd też nazwa spółdzielni 
„Gorzyczanka”. Gdy dowiedziałyśmy się o możliwości 
pozyskania środków na otwarcie spółdzielni, w której 
mogłybyśmy oferować nasze produkty, nie zastanawia-
łyśmy się długo. Spółdzielnia powołana została  ra-
mach partnerstwa Gminy Tryńcz, Gminy Leżajsk oraz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w celu podjęcia działań 
przeciwdziałającym bezrobociu.  

Skąd zostały pozyskane środki na rozpoczęcie 
działalności i na co zostały wydane? 

Środki na otwarcie spółdzielni pozyskane zostały 
dzięki udziałowi w projekcie „NAWIGATOR” – kom-
pleksowy program wspierania rozwoju ekonomii spo-
łecznej. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie ze spe-
cjalnego funduszu na inicjatywę w ramach ekonomii 
społecznej na utworzenie nowo powstałych miejsce 
pracy „Gorzyczanka” otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 125 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na 
wyposażenie miejsc pracy oraz zakup środka transpor-
tu. Spółdzielnia dodatkowo może liczyć na wsparcie 
pomostowe, którego łączna kwota wynosi 108 tys. zł.  

                                                                                 

Co znajduje się  
w ofercie spółdzielni? 

Na potrzeby klientów 
spółdzielnia prowadzi 
działalność cukierniczą. 
Nasze wyroby wykonu-
jemy z najlepszych 
składników według sta-
rych tradycyjnych prze-
pisów. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom 
klientów do sprzedaży 
wprowadzamy coraz 
więcej produktów. Ofe-
rujemy szeroki asorty-
ment wyrobów z ciasta drożdżowego, kruchego, bisz-
koptowego oraz biszkoptowo-tłuszczowego. Ofertę 
dostosujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Na-
szym znakiem rozpoznawczym i zdecydowanie jed-
nym z najpopularniejszych i najbardziej wychwalanych 
produktów są rurki z kremem. Dodatkowo spółdzielnia 
w ostatnim czasie poszerzyła swoja ofertę o usługi ca-
teringowe. Organizujemy również warsztaty kulinarne 
dla dzieci. 

Czy pieczenie od zawsze było waszą pasją? 
Tak, to ma również związek z naszą działalnością  

w Kole Gospodyń. Organizowałyśmy różnego rodzaju 
wydarzenia, przyjęcia okolicznościowe itp. Wspólne 
spotkania i ich organizacja jest dla nas odskocznią od 
codziennego życia, pomysłem na spędzenie ciekawe 
wolnego czasu, a w dodatku robieniem czegoś, co bar-
dzo lubimy. Dlatego działania w spółdzielni nie traktu-
jemy jak pracę a przyjemność i rozwijanie swoich pa-
sji.   

Jakie mają Panie plany na przyszłość i rozwój 
spółdzielni? 

Cały czas chcemy się rozwijać i poszerzać naszą 
ofertę. Testujemy nowe przepisy i przysmaki. 

SPÓŁDZIELNIA „GORZYCZANKA” 

Z Dorotą Czwakiel—prezesem Spółdzielni „Gorzyczanka” rozmawia Katarzyna Flak. 
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SAMOCHÓD DLA OSP 

W niedzielę 16 września ub.r. odbyło się uroczyste 
przekazanie i poświęcenie samochodu strażackiego dla 
jednostki OSP W Gniewczynie Łańcuckiej. Podczas 
uroczystości poświęcony i przekazany został także sa-
mochód strażacki dla jednostki OSP z Giedlarowej. 
Uroczystości rozpoczęła zbiórka pod remizą OSP  
w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie meldunek złożył do-
wódca zgrupowania. Potem nastąpiło podniesienie fla-
gi na maszt. Przemarsz w korowodzie do kościoła para-
fialnego w Gniewczynie Łańcuckiej prowadziły Mażo-
retki „Finezja”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy 
oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gmi-

ny Tryńcza, Urzędu Gminy w Tryńczy oraz Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej. W kościele 
odbyła się koncelebrowana Msza święta, której prze-
wodniczył kapelan ks. Prałat Mieczysław Rusin. Po 
Mszy na placu kościelnym odbyło się uroczyste prze-
kazanie dokumentów i kluczyków do samochodów 
strażackich oraz symboliczne przecięcia wstęgi. Na-
stępnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulo-
wali jednostkom nowego sprzętu. 

W uroczystościach udział wzięli wiceminister Spra-
wiedliwości - Marcin Warchoł, senator RP -
  Mieczysław Golba, radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego - Anna Huk, zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Andrzej 
Marczenia, komendant Powiatowej PSP w Przeworsku 
– kpt. Marcin Lachnik, komendant Komisariatu Policji 
w Sieniawie -  nadkom. Bogusław Pisarczyk, wójt 
Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko, przewodniczący 
Rady Gminy Tryńcza – Stanisław Wielgos wraz z rad-

nymi z terenu Gminy Tryńcza oraz wójt Gminy Tryń-
cza – Ryszard Jędruch, strażacy z jednostek OSP  na 
czele z prezesami. 

Na zakończe-
nie uroczysto-
ści wójt Gmi-
ny Tryńcza 
oraz wójt 
Gminy Le-
żajsk złożyli 
specjalne po-
dziękowania 
na ręce wice-
ministra Spra-
wiedliwości, 
senatora RP 

oraz zastępcy Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP za pomoc i wsparcie w pozyskaniu 
środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sa-
mochodów. 

Zakup samochodu dla jednostki OSP z Gniewczyny 
Łańcuckiej dofinansowany został ze środków Minister-
stwa Sprawiedliwości w wysokości 350 tys. zł. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego  
w gminie Tryńcza działa 7 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych typu „S”, tzn. jednostek posiadają-
cych samochody pożarnicze. Zadania ratownicze  
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
na terenie gminy realizuje jedna jednostka włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest 
nią OSP Tryńcza. W ramach tego systemu jednostka 
została wyposażona w radiowy system powiadamiania 
selektywnego. Oprócz tego strażacy z jednostki KSRG 

dostają powiadomienie SMS na telefon komórkowy 
wysyłany równocześnie z włączeniem syreny alarmo-
wej przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Prze-
worsku. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na-
szej gminy skupiają 405 członków, w tym: 332 męż-
czyzn, 52 kobiety oraz 21 członków honorowych. 89 
strażaków ochotników z naszych jednostek może brać 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśni-
czych. 

OSP W LICZBACH  
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Straże dysponują 9 wozami bojowymi oraz dużą 
ilością specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśni-
czego. Stan wyszkolenia członków czynnych, biorą-
cych udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest pro-
wadzony na bieżąco zgodnie z wymogami PSP  

w Przeworsku. W 2018 roku strażacy z terenu naszej 
gminy interweniowały 82 razy. Na 82 wyjazdy składa-
ły się: 33 pożary, oraz 49 miejscowych zagrożeń.  
Poniższa tabelka przedstawia wyjazdy w rozbiciu na 
jednostki z terenu gminy.   

Lp
. 

Nazwa OSP 

Męż-
czyźni w 

wieku 
18-65 lat 

Męż-
czyźni w 

wieku 
ponad 
65 lat 

Kobie-
ty 

Członkowie zwyczaj-
ni OSP w wieku 18-
65 lat  mogący brać 

bezpośredni udział w 
akcjach ratowniczo-

gaśniczych 

Członko-
wie hono-

rowi 

1. OSP Głogowiec 27 5 5 10 6 

2. 
OSP Gniewczyna Łań-
cucka 

31 8 -  10 1 

3. 
OSP Gniewczyna Try-
niecka 

31 2  - 10 3 

4. OSP Gorzyce 73  - 21 14 9 

5. OSP Jagiełła 42  - 14 10   

6. OSP Tryńcza 83 2 12 25 2 

7. OSP Ubieszyn 28 -   - 10   

  Razem 315 17 52 89 21 

Lp
. 

Jednostka 

Ilość zdarzeń   

Pożar 
Miejscowe 
zagrożenie 

Alarm 
fałszywy 

Razem Uwagi 

-1- -2- -3- -4- -6- -7- -8- 

1. OSP Gorzyce 3 4 - 7   

2. OSP Gniewczyna Łańcucka 10 10 - 20   

3. OSP Gniewczyna Tryniecka - - - - 
  

4. OSP Głogowiec - - - -   

5. OSP Jagiełła - 2 - 2   

6. OSP Tryńcza 20 32 - 52   

7. OSP Ubieszyn - 1 - 1   

W ramach podnoszenia świadomości społeczeństwa  
w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego, Za-
rząd Gminny OSP organizuje corocznie konkurs 
OTWP i plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem 
„Młodzież zapobiega pożarom”, jak również organizu-
je i przeprowadza Gminne Zawody Sportowo Pożarni-
cze. Należy zaznaczyć, że jednostki OSP z terenu gmi-
ny aktywnie uczestniczyły w czynach społecznych na 
rzecz swojego środowiska. Druhny i Druhowie wielo-
krotnie angażowali się w organizację imprez oraz uro-

czystości odbywających się na terenie naszej gminy, 
zabezpieczali porządek podczas imprez, oraz  uczest-
niczyli z pocztami sztandarowymi podczas świąt pań-
stwowych, kościelnych i samorządowych. Ochotnicza 
Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym po-
sterunkiem służby publicznej, to nowoczesna  
i wszechstronna formacja ludzi, oddanych idei bezin-
teresownego niesienia pomocy, która cieszy się 
ogromnym zaufaniem społeczeństwa. 

Łukasz Rzeczyca 
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Rok 2018 był rokiem szczególnym pod 
względem organizacji zarządzania szkołami 
dla których organem prowadzących jest 
Gmina Tryńcza. Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego 2018/2019 nastąpiły zmiany na 
stanowiskach dyrektorów aż w trzech szko-
łach na terenie gminy. Stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Gen. Antoniego 
Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie 
Łańcuckiej objęła Pani Jadwiga Gwóźdź, tę 
samą funkcję w Szkole Podstawowej im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Gorzycach z dniem 1 września 
przejęła Pani Izabela Misiło a Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie aktu-
alnie obowiązki dyrektora pełni Pani Elżbieta Rydzik-
Korzeniowska. Z powodu przejścia na zasłużoną eme-
ryturę pracę na stanowiskach dyrektorów zakończyli 
natomiast Pani Barbara Tytuła – dotychczasowy dyrek-
tor SP w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Pan Andrzej 
Swatek – dyrektor SP w Gorzycach. Należy podkreślić, 
że obie te osoby niemalże całą swoją karierę zawodową 

związały z pracą na danych stanowiskach, wkładając 
ogromną pracę i trud w kształtowanie serc i umysłów 
młodego pokolenia. Analizując zmiany związane z za-
rządzaniem oświatą nie można również zapomnieć  
o Panu Teofilu Jakubcu – wieloletnim przewodniczą-
cym Komisji Oświaty ds. Kultury i Sportu, którego 
wiedza i doświadczenie było nieocenioną pomocą.  

Składamy więc wielkie podziękowania za lata 
współpracy i zaangażowania na rzecz rozwoju oświaty 
na terenie gminy.   

Magdalena Kubis 

ZMIANY NA STANOWISKACH DYREKTORÓW SZKÓŁ 

Rozmowa z Izabelą Misiło 
M.K. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział  
w konkursie na dyrektora SP w Gorzycach? 
Od urodzenia mieszkam w Gorzycach. Tutaj się wy-
chowałam, tutaj wraz z mężem wybudowaliśmy swój 
dom. Jest to moja mała ojczyzna. Jako dziecko uczęsz-
czałam do tutejszej szkoły, do niej także posłałam swo-
je dzieci. Od roku pracuję tu jako nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego. Szkołę w Gorzycach znam więc 
z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela.  
M.K. Jakie są pani główne zamierzenia związane  
z objęciem funkcji dyrektora? 
Jako dyrektor chcę efektywnie i twórczo wpływać na 
kształtowanie głównych obszarów działania szkoły: 
procesów zarządzania, procesów opieki, wychowania 
oraz kształcenia, procesów dotyczących współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, rozwoju bazy dydaktycznej  
i infrastruktury szkoły. Kształcenie w szkole podstawo-
wej stanowi fundament wykształcenia – powyższy cy-
tat, zaczerpnięty z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, doskonale wyraża mój osobisty pogląd na 
temat roli, jaką szkoła podstawowa odgrywa w proce-
sie wychowania, nauczania i uczenia się każdego czło-
wieka. Dlatego jednym z moich kluczowych zadań ja-
ko dyrektora będzie doskonalenie i podnoszenie jako-
ści pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
M.K. Czego życzyć pani w związku z objęciem no-
wego stanowiska? 
Życzliwości! zarówno ze strony władz samorządo-
wych, jak i najbliższego otoczenia - grona pedagogicz-
nego, rodziców, uczniów. Pozytywna atmosfera gwa-
rantuje owocną współpracę szkoły ze społecznością 
lokalną, samorządem terytorialnym, placówkami kultu-
ralnymi i sportowymi, czyli z tymi wszystkimi, którzy 
ponoszą odpowiedzialność za właściwe kształtowanie 
osobowości i postaw młodego człowieka. Także niega-
snącego zapału i efektywności pracy, ponieważ jak na-
pisał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz -  
„W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę”.  

Rozmowa z Jadwigą Gwóźdź 
M.K. Co skłoniło panią do udziału w konkursie na 
dyrektora SP w Gniewczynie Łańcuckiej? 
J.G. Ze szkołami na terenie gminy Tryńcza jestem 
związana od 34 lat. Zawodowo (i emocjonalnie) naj-
bliższa mi była szkoła w Ubieszynie, w której prze-
pracowałam prawie 30 lat  w tym 14 lat na stanowisku 
dyrektora. W moją pracę wkradła się rutyna i przewi-
dywalność. Chciałam się sprawdzić na stanowisku 
dyrektora w innej szkole. Pod uwagę brałam jedynie 
udział w konkursie na dyrektora SP w Gniewczynie 
Łańcuckiej. Mieszkańcy obu Gniewczyn wielokrotnie 
popierali mnie w wyborach samorządowych. Swoją 
pracą na rzecz tworzenia szkoły przyjaznej, efektyw-
nej i rozwijającej się chcę podziękować za zaufanie, 
którym mnie dotychczas darzyli. 
M.K. Jakie zmiany chciałaby pani wprowadzić  
w szkole? 
J.G. Zamierzam nadal podejmować działania 
związane z pełną realizacją celów i zadań szkoły za-
wartych w przepisach prawa oświatowego. Przy for-
mułowaniu koncepcji pracy uwzględniłam opinie ro-
dziców , którzy chcą, by szkoła nie tylko uczyła i za-
pewniła dzieciom opiekę, lecz przede wszystkim 
oczekują, że ich dzieci będą bezpieczne w sensie psy-
chicznym i emocjonalnym, właściwie traktowane 
przez nauczycieli i kolegów, dobrze i skutecznie nau-
czane i każde z nich na swoją miarę osiągnie sukces. 
Niezwykle ważny jest dla mnie dialog ze środowi-
skiem i promocja szkoły. 
M.K. Czy jest pani bardziej nauczycielem przed-
miotu, czy wychowawcą? 
J.G. Zawsze zwracałam uwagę na to, że uczymy 
dzieci/młodzież, a nie przedmiotu. W pracy kieruję się 
słowami Janusza Korczaka: „Wychowawca, który nie 
wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, 
a kształtuje, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz  
z dzieckiem wiele szczęśliwych chwil”. Dzięki temu 
wciąż kocham swój zawód. 
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ŻŁOBEK DLA NAJMŁODSZYCH 

3 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
pierwszego w gminie Tryńcza żłobka "Tęczowa Krai-
na". W początkowym okresie jest przeznaczony dla 10 
dzieci z terenu całej gminy. Żłobek został utworzony  
w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Tryńczy  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działa-
nie nr 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, projekt 
pn. Utworzenie nowego żłobka „Tęczowa Kraina” w 
Gminie Tryńcza.  

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do projektu nie 
ponoszą odpłatności za pobyt, w tym za wyżywienie 
dziecka w żłobku. Prowadzone będą w nim również 
bezpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz języka  
angielskiego.  

Projekt umożliwia powrót na rynek pracy rodzicom, 
którzy nie są aktywni zawodowo ze względu na pełnie-
nie opieki nad dzieckiem do lat 3. Żłobek posiada no-
woczesną salę do zabawy i wypoczynku oraz osobny 

plac zabaw. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
zapewni dzieciom opiekę oraz zajęcia edukacyjne  
w formie zabawy dostosowane do możliwości dzieci. 

Aneta Ofierska 
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  Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej reali-
zuje projekt pn. „Innowacyjna Szkoła – Gniewczyna 
Łańcucka”. Głównym celem realizowanego projektu 
jest wzmocnienie jakości    i podniesienie atrakcyjności 
oferty edukacyjnej szkoły poprzez szkolenia doskona-
lące dla nauczycieli, które pozwoliły między innymi na 
wdrożenie dziennika elektronicznego, rozwijające  
i wyrównujące umiejętności uczniów, doposażenie 
szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzę-
dzia do technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(laptopy, tablice interaktywne, dywany edukacyjne,  
w tym zakup sprzętu do robotyki). Stworzona została 
pracownia przyrodnicza pozwalająca na naukę opartą 
na eksperymencie, wyposażona w mikroskopy, interak-
tywne materiały dydaktyczne, szkielety i mapy. W ra-
mach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia po-
zalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umie-
jętności cyfrowych i zajęcia z programowania, dodat-
kowe zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego - 
uczniowie otrzymali również darmowe podręczniki. 
    Zakupiono wyposażenie na zajęcia do terapii logope-
dycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Uczniowie 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucz-
niowie młodsi otrzymali wsparcie logopedyczne oraz 
psychologiczno-pedagogiczne. Wsparciem zostało ob-
jętych 258 uczniów oraz 31 nauczycieli. 
     Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa. O środki na realizacje projektu Gmina Tryńcza 
sukcesywnie zawnioskowała do Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Rzeszowie.  Całkowity koszt realizacji pro-
jektu pt. "Innowacyjna Szkoła - Gniewczyna Łańcuc-
ka" wynosi 598  tys. zł. w tym 95 % kosztów projektu 
pokrywają środki pozyskane w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Rzeszowie, pozostałą część stanowi 
wkład własny rzeczowy Gminy Tryńcza. 

 Małgorzata Pilek 

INNOWACYJNA SZKOŁA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ  

 6 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Gnie-
wczynie Łańcuckiej odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów ufundowanych przez Wójta Gminy Tryń-
cza.  Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy 
Tryńcza, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, 
zostali nagrodzeni i wyróżnieni podczas uroczystego 
spotkania. Na początku pani dyrektor Jadwiga Gwóźdź 
przywitała zaproszonych gości. W uroczystości udział 
wzięli Wójt Gminy Tryńcza pan Ryszard Jędruch,  
sekretarz Gminy Magdalena Rachfał, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Kogut, Sołtys wsi Ro-
man Kozyra oraz dyrektorzy i uczniowie szkół z tere-
nu gminy Tryńcza. Następnie uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Gniewczynie Łańcuckiej zaprezentowali 
swoje umiejętności artystyczne w krótkim programie.  

Najmłodsi z oddziałów zatańczyli tradycyjny taniec 
narodowy Krakowiak, uczennice klasy pierwszej wy-
stąpiły w uroczym tańcu Śnieżynek, a uczniowie star-
szych klas zaprezentowali swoje zdolności muzyczne  
i wokalne.  Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie stypendiów, dyplomów i słodkich upominków.  
Pan Wójt w krótkim wystąpieniu pogratulował wszyst-
kim nagrodzonym uczniom. Nagrody otrzymało 85 
uczniów:  27 uczniów – Szkoła Podstawowa w Tryń-
czy,  35 uczniów – Szkoła Podstawowa w Gniewczy-
nie Łańcuckiej,  16 uczniów – Szkoła Podstawowa w 
Gorzycach, 4  uczniów – Szkoła Podstawowa w Ubie-
szynie, 3 uczniów – Szkoła Podstawowa w Jagielle. 
Gratulujemy wszystkim stypendystom  i życzymy wie-
lu sukcesów w nauce. 

PRIMUS INTER PARES - STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 

Magdalena Weselak 
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OFERTA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW 

Poza zajęciami odbywającymi się w szkołach w ra-
mach tzw. podstawy programowej, uczniowie ze 
wszystkich szkół na terenie Gminy Tryńcza mogą ko-
rzystać z oferty licznych zajęć dodatkowych. Najważ-
niejsze z nich zostały przedstawione poniżej: 

Szkolny Klub Sportowy 

W okresie od lutego do grudnia 2019 r. we wszystkich 
szkołach na terenie Gminy Tryńcza odbywają się do-
datkowe zajęcia sportowe w ramach programu 
„Szkolny Klub Sportowy 2019”.  

Umiem pływać 

Uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych od lute-
go do kwietnia 2019 r. biorą udział w bezpłatnych lek-
cjach pływania na pływalni „Oceanik” w Leżajsku  
w ramach realizacji programu „Umiem pływać”. 

Być jak Feliks Młynarski 

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej reali-
zuje projekt „Być jak Feliks Młynarski”. Przedmiotem 

projektu jest popularyzacja wśród lokalnej społeczno-
ści postaci urodzonego na terenie Gminy Tryńcza  
Feliksa Młynarskiego, wybitnego ekonomisty, ban-
kowca, filozofa, współtwórcy i wiceprezesa Banku 
Polskiego S.A., przewodniczącego Komitetu Finanso-
wego Ligi Narodów. Poza zajęciami rozwijającymi dla 
uczniów obejmuje on również m. in. wycieczkę do 
Krakowa. Łączna wartość dofinansowania pozyskane-
go na ten cel to 20 tys. zł 

Warsztaty w Rajskiem 

Od 18 do 21 marca grupa ponad 100 uczniów z terenu 
Gminy Tryńcza wzięła udział w wyjazdowych warsz-
tatach mających na celu przygotowanie do zaangażo-
wania się w różnych formach wolontariatu. W nagrodę 
za osiągnięcia w nauce wzięli w nich udział ucznio-
wie, którzy otrzymali stypendium za I półrocze roku 
szkolnego 2018/2019 oraz osoby wyróżniające się  
w sposób szczególny w dziedzinie aktywności spo-
łecznej. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Caritas  
w Rajskiem. Wskazane działania miały na celu inte-
grację uczniów ze wszystkich 

Magdalena Kubis 
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OFERTA ZAJĘĆ TRYNIECKIEGO CENTRUM KULTURY 

Próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy 
Sala prób Trynieckiego Centrum Kultury 
Instruktor: Edward Myłek, Jakub Duda 

Wtorek: 18.30 – 21.00 
Środa:18.30 – 21.00 
Piątek: 18.30 – 21.00 

 

Próby Chóru 
Sala prób Trynieckiego Centrum Kultury 

Instruktor: Edward Myłek 
Poniedziałek: 18.30 – 21.00 

Czwartek: 18.30 – 21.00 
 

 

Zajęcia Grupy Mażoretek „Finezja” 
Hala Widowiskowo – Sportowa w Tryńczy 

Instruktor: Katarzyna Duży 
Wtorek: 15.00 – 19.00 

Czwartek: 15.00 – 19.00 
Piątek: 15.00 – 19.00 

  
Próby Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego  
„Mali Gniewczanie” 

Sala WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 
Instruktor: Zofia Sokół 
Piątek: 16.00 – 18.00 

 

 

 
Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci  i dorosłych 

Sala WDKw Gniewczynie Łańcuckiej 
Instruktor: Zofia Sokół 
Piątek: 18.00 – 20.00 

 

Próby Zespołu Piosenki Biesiadnej „ZOŚKI” 
Sala WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 

Instruktor: Henryk Chruściel, Zofia Sokół 
Wtorek: 18.00 – 21.00 

 

Próby Kapeli Ludowo- Biesiadnej 
Sala WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 

Instruktor: Henryk Chruściel, Zofia Sokół 
Piątek: 20.00 – 21.30 

 

Próby Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” 
Sala WDK w Gniewczynie Trynieckiej 

Instruktor: Henryk Chruściel, Zofia Sokół 
 Czwartek: 18.00 – 20.00 

 

Próby Zespołu Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” 
Sala WDK w Jagielle 

Instruktor: Stanisław Turek 
Wtorek: 19.00 – 21.00 
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W STULECIE NIEPODLEGŁEJ 
"11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Pola-

ków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po roz-
biorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, 
po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na 
mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawia-
jącej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. W 2018 r. w Gminie 
Tryńcza  odbyło  się wiele wydarzeń celebrujących 
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Tryńczy, Trynieckie Centrum Kultury oraz szkoły. 

Do najważniejszych zorganizowanych wyda-
rzeń można zaliczyć: 
 Dyktando Niepodległościowe „O pióro Wójta 

Gminy Tryńcza” 
 Uroczyste obchody 8. rocznicy katastrofy smoleń-

skiej w parku im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy 
 Gminne rajdy rowerowe z flagą 
 Autokarowa pielgrzymko-wycieczka 
 Narodowe czytanie 2018 
 Weekend z historią Rekonstrukcja Wydarzeń Hi-

storycznych 1939-1943. 

W roku jubileuszowym w gminie zorganizowano również: 

 WYSTAWĘ 100 PRAC NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

W ramach obchodów  100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w Galerii „Pod Anio-
łem” im. Stanisława Perykaszy  w Tryńczy 15 listo-
pada odbyła się wystawa  pt. „100 prac na 100 lecie 
niepodległości”, w której wzięli udział artyści z tere-
nu gminy Tryńcza, prezentując swój dorobek arty-
styczny. Swoje dzieła prezentowali : Henryk Cebu-
la,  Krzysztof Dziamara,  Dariusz Dałomis,  Tadeusz 
Hanejko, Kinga Manowiec, Przemysław Cebu-
la,  Bartosz Cebula, Ludwika  Koczut,  Marek Ko-
zak ,Alicja Nikiel. 

Na otwarcie wystawy oprócz wójta gminy Tryń-
cza Ryszarda Jędrucha, przewodniczącego Komisji ds. 
Oświaty Kultury i Sportu – Teofila Jakubca, licznie 
przybyli mieszkańcy naszej gminy, radni, sołtysi, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele oraz zaproszeni goście. 
Podczas otwarcia nie zabrakło również muzycznych 
akcentów. Wystawę uświetnił występ utalentowanej 
wokalistki Martyny Niemirowskiej, a na zakończenie 

uczestnicy wystawy delektowali się tortem w biało-
czerwonych barwach.  

Dla upamiętnienia jubileuszu  wydany  został pa-
miątkowy album sfinansowany  ze środków projektu 
„NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM 
WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZ-
NEJ”. 

Marzena Rydzik 

 KONCERT PATRIOTYCZNY 

Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru 
Chłopięco – Męskiego „Pueri Cantores Resovienses”, 
solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie 
oraz niezwykle barwne widowisko przygotowane przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” – to wszystko mogli-
śmy obejrzeć i wysłuchać podczas koncertu, który od-
był się 27 października br. w hali widowiskowo – spor-
towej w Tryńczy. 

Koncert poprowadził Wojciech Jakubiec, znany  
w naszej gminie muzyk i nauczyciel. Podkreślił, że 
koncert jest pięknym podsumowaniem pamięci, wspo-
mnień oraz manifestacji patriotyzmu i narodowej tożsa-
mości. W patriotyczny klimat wprowadzili wszystkich 

soliści z pracowni wokalnej Iwony Josse – 
Jakubiec z Młodzieżowego Domu Kultury. 
Niewątpliwie atrakcją sobotniego wydarze-
nia był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Karpaty” z Rzeszowskiego Domu Kultury, 
którego kierownikiem i choreografem jest 
Anna Wawrzynowska. Publiczność mogła 
obejrzeć tańce narodowe, m.in.: poloneza  
i mazura oraz tance spiskie. Usłyszeliśmy 
również utwory wykonane przez kapelę 
oraz solistów. Równie ujmującym był wy-
stęp chóru pod dyrekcją Marcina Florczaka. 

Młodzi artyści zaśpiewali najpiękniejsze patriotyczne 
pieśni, m. in. „O mój rozmarynie”, „Biały krzyż” czy 
„Rotę”.  Na zakończenie sekretarz gminy, Magdalena 
Rachfał, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy  
Elżbieta Kubrak oraz Teofil Jakubiec wręczyli wyko-
nawcom podziękowania, kwiaty oraz upominki. Szcze-
gólne słowa wdzięczności popłynęły również w stronę 
współorganizatora Wojciecha Jakubca, który bardzo 
zaangażował się w organizację tego przedsięwzięcia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom 
koncertu za piękną lekcję patriotyzmu. 

Katarzyna Duży 
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11 listopada 2018 r. w Tryńczy odbyły się uroczyste 
obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.  

Uroczystości rozpoczęła Mszą św. w intencji ojczy-
zny w kościele parafialnym w Tryńczy. Po zakończe-
niu Mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik 
Jana Pawła II, gdzie delegacja Urzędu Gminy złożyła 
kwiaty, natomiast okoliczni mieszkańcy wspólnie od-
śpiewali hymn państwowy.  

Zwieńczeniem obchodów był koncert zatytułowany 
„ Dla Niepodległej” w wykonaniu Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej, Chóru Mieszanego, Grupy Mażore-
tek  „Finezja”, uczniów Szkoły Podstawowej w Tryń-
czy. Koncert zgromadził szerokie grono mieszkańców. 
Był nie tylko pięknym podsumowaniem obchodów ale 
i lekcją patriotyzmu. Złożył się na to ogromny wysiłek 
zespołów działających przy TCK, a także uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Tryńczy. Wszystkim wyko-
nawcom koncertu należą się ogromne gratulacje,  
a szczególnie Państwu Lucynie i Edwardowi Myłkom 
za trud pracy włożony w przygotowanie tak ważnej 
uroczystości.  

Katarzyna Duży 

 UROCZYSTE OBCHODY 
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WIELKANOC W  GMINIE TRYŃCZA 
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Straż Grobowa z Jagiełły  

Straż Grobowa z Gniewczyny Trynieckiej  Straż Grobowa z Tryńczy  

Straż Grobowa z Gniewczyny Łańcuckiej  

Straż Grobowa z Gorzyc  
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OBCHODY ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ I ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

8 kwietnia br. w naszej gminie miały miejsce obchody 
79. rocznicy zbrodni katyńskiej i 9. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej. Uroczystość odbyła się w parku imienia 
Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy, gdzie posadzono dę-
by pamięci na część pamięci ofiar katastrofy  
w Smoleńsku. Patronat nad wydarzeniem objęła Poseł 
na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz. 

    Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również 
Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Przeworski Bogu-
sław Urban, a także przedstawiciele władz powiato-
wych, jednostek i organizacji. Udział w wydarzeniu 
brały również delegacje uczniów z szkół z terenu gmi-
ny, dla których była to przede wszystkim doskonała 
lekcja patriotyzmu. 

    Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele para-
fialnym w Tryńczy. Następnie wszyscy uczestnicy  
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy, 
żołnierzy Wojskowej Asysty Honorowej z 21 Dywi-
zjonu Artylerii Przeciwlotniczej Garnizonu Jarosław 
oraz uczniów z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 
w Zarzeczu przemaszerowali do parku im. Lecha Ka-
czyńskiego.  
    Podczas uroczystości na maszt wciągnięta została 
flaga państwowa oraz odegrano hymn państwowy. Od-
czytano również apel poległych i złożono wiązanki 
kwiatów, a w hołdzie tragicznie zmarłym w Smoleń-
sku ułożono krzyż z 96 białych i czerwonych zniczy. 

Delegacjom, które składały wiązanki kwiatów i zapa-
lały biało-czerwone znicze asystowali harcerze –  
I Drużyna Harcerek „Leśne Echo” Związku Harcer-
stwa RP w Gniewczynie. W czasie uroczystości od-
czytano list od premiera Mateusza Morawieckiego. 

Dla lokalnej społeczności została przygotowana oko-
licznościowa wystawa o Katyniu i Smoleńsku.  

    Zbrodnia katyńska oraz tragedia w Smoleńsku są 
jedną z najważniejszych kart polskiej historii. Jak mó-
wiła pani wojewoda: „Tego nie wolno zapomnieć”. 
Mamy nadzieję, że poprzez organizację tego typu wy-
darzeń młodsze pokolenia nigdy nie zapomną. 

Katarzyna Duży 
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XV SPOTKANIE TWÓRCÓW LUDOWYCH W JAGIELLE 

Spotkanie Twórców Ludowych „Ocalić od zapo-
mnienia” na stałe wpisało się w tradycję naszej gminy. 
W 2018 r. XV, jubileuszowe spotkanie, odbyło się  
12 października w Wiejskim Domu Kultury w Jagielle, 
podczas którego 46 twórców  z gminy Tryńcza zapre-
zentowało  swoje prace rękodzielnicze. Cieszy nas 
fakt, że organizowane spotkania z roku na rok ściągają 
coraz większą liczbę osób zainteresowanych sztuką 
rękodzielniczą. Wśród dzieł można było podziwiać, 
m.in.: haft krzyżykowy, koronkarstwo, szydełkowanie, 
malarstwo, rzeźbę, kwiaty z krepiny, papieru, wyszy-
wane gorsety ludowe oraz  papierowe origami. XV ju-
bileuszowe Spotkanie Twórców było wyrazem podzię-
kowania dla wszystkich osób: twórców, artystów spo-
łeczników za zaangażowanie i trud włożony w wyko-
nywanie misternych „dzieł sztuki” oraz pracę na niwie 
społecznej, która jest wyrazem wzmacniania i utrwala-
nia lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na spotkanie 
licznie przybyli wystawcy prezentujący swoje dzieła 

oraz mieszkańcy z Jagiełły i całej gminy. Wśród gości 
przybyłych na spotkanie znaleźli się: ks. Józef Machaj 
– proboszcz Parafii Jagiełła, jak również władze woje-
wódzkie i samorządowe: Piotr Pilch – Członek Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego oraz Teresa Pamuła 
– dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Paweł 
Słysz – kierownik TUW oddział w Jarosławiu, prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos wraz  
z radnymi, wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch wraz 
z kierownikami jednostek i pracownikami urzędu, 
Magdalena Rachfał – sekretarz gminy, Jolanta Flak – 
skarbnik, sołtysi, przewodniczące KGW wraz z delega-
cjami, prezesi i naczelnicy OSP. Oprawę muzyczną  
i program artystyczny przygotował Zespół 
„Jagiellanie”, a ucztę kulinarną przygotowały panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Jagielle. 

Marzena Rydzik  

„WIERSZE SERCEM PISANE…” 

Końcem listopada 2018 r. w sali Wiejskiego Domu 
Kultury w Gorzycach rozbrzmiewały słowa poezji  
i dźwięki muzyki. Tego dnia miłośnicy sztuki słowa 
wzięli udział w spotkaniu Klubu Poetów Podkarpacia 
„Perły” oraz w wieczorze autorskim pani Stefanii 
Groch. Lokalna poetka-Stefania Groch urodziła się 
17.04.1933 w Gorzycach. Jej pasją jest pisanie wierszy. 
Oprócz poezji jej pasją jest hafciarstwo i koronkarstwo. 

Podczas spotkania usłyszeliśmy wiersze poetki  

z tomika pt: „Wiersze sercem 
pisane… – zarówno w wyko-
naniu autorki, jak również 
wnuka Jakuba Grocha i Ewe-
liny Łopuszańskiej z Rzeszo-
wa. Na spotkanie licznie 
przybyli mieszkańcy Gorzyc, 
radni, sołtysi, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, członko-
wie Klubu Poetów Podkarpa-
cia „Perły” i rodzina. Swoją 
obecnością na spotkaniu za-
szczycił również senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Mieczysław Golba. O oprawę muzyczną zadbali: syn 
Krzysztof Groch z zespołu „Family Power” oraz 
wnuczka Katarzyna w roli solistki. Na zakończenie 
każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy tomik 
poezji z dedykacją autorki.  

 
Marzena Rydzik 
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SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 

Trynieckie 
Centrum Kultu-
ry propaguje 
lokalną kulturę 
oraz pomaga  
w rozwijaniu 
działalności 
zespołów folk-
lorystycznych, 

które co roku wzbogacają swój dorobek artystyczny  
o nowe sukcesy i osiągnięcia. Wśród najważniejszych 
należy wymienić: 
- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów 
Śpiewaczych w Kańczudze w ramach Eliminacji do 
52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą i 52 
„Sabałowych Bajań” Festiwalu Folkloru Polskiego  
w Bukowinie Tatrzańskiej. Naszą gminę reprezento-
wały zespoły i soliści w 5 różnych kategoriach. Jury 
eliminacji wysoko oceniło przedstawiony program  
i przyznało nagrody:  

w kategorii Duży – Mały - dla Mistrzyni Zofii So-
kół z uczennicami Martyną Niemiec i Anną 
Wnęk - I miejsce wraz z nominacją do Buko-
winy Tatrzańskiej (Ogólnopolski Festiwal 
Folkloru),  

w kategorii Kapele Ludowe - I miejsce dla Kapeli 
Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej wraz z no-
minacją do OFKiŚL do Kazimierza Dolnego,  

w kategorii solista – śpiewak - I miejsce dla Zofii 
Sokół wraz z nominacją do Bukowiny Tatrzań-
skiej,  

w kategorii solista – instrumentalista - I miejsce 
dla Stanisława Porębnego – skrzypka Kapeli 
Ludowej wraz z nominacją do Bukowiny Ta-
trzańskiej,  

w kategorii Zespół Śpiewaczy - II miejsce dla Lu-
dowego Zespołu Śpiewaczego „DOLANIE”  
z Gniewczyny Trynieckiej.  

 Ponadto zdobywcy czołowych miejsc zostali 
uhonorowani nagrodami pieniężnymi.  
- XXIII Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych 
w Tyczynie: 

w kategorii a’capella I miejsce dla Ludowego Ze-
społu Śpiewaczego „DOLANIE” z Gniewczy-
ny Trynieckiej  

- IV Roztoczański Przegląd Kapel Ludowych  
w Zwierzyńcu: 

I miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny 
 - 52- Ogólnopolski Festiwal Kapel Ludowych- Ka-
zimierz Dolny nad Wisłą 

Wyróżnienie dla Kapeli Ludowej w kategorii ka-
pel ludowych 

 -52 Festiwal Folkloru w Bukowinie Tatrzańskiej 
II miejsce dla Zespołu „Mali Gniewczanie”( Anna 

Wnęk i Martyna Niemiec) 
III miejsce dla solistki Zofii Sokół 
Wyróżnienie dla solisty skrzypka Stanisława Po-

rębnego 
Polską muzykę biesiadną promuje również Zespół 

Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”, którego 
instruktorem jest Stanisław Turek. Zespół 
chętnie uczestniczy podczas różnego rodzaju 
wydarzeń kulturalnych organizowanej w na-
szej gminie. 

Między innymi Dni Seniora, Dni Gminy Tryńcza, 
Spotkanie Twórców Ludowych czy też prze-
gląd Pieśni Maryjnej. Ich największym sukce-
sem było zdobycie I miejsca podczas Przeglą-
du Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryń-
czy. „Jagiellanie” swój dorobek artystyczny 
prezentują również poza gminą. Występowali 
podczas Biesiady w Grabówce i na Święcie 
Chleba w Przeworsku. Zespół uczestniczył 
również w koncercie „Weekend Szanty nad 
Wisłokiem” w ramach projektu „Podkarpacka 
Edukacja Kulturowa”, którego operatorem by-
ło Centrum Kulturalne w Przemyślu. 

 
- Cieszymy się osiągnięciami naszych zespołów, jest 
to najlepsze docenienie naszej pracy - tak podsumowu-
ją konkurs kierownicy zespołu Zofia Sokół i Henryk 
Chruściel. 
     Życzymy im dalszych sukcesów na niwie propago-
wania folkloru. 

Katarzyna Duży 

JUBILEUSZ KAPELI LUDOWEJ 

23 września 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury  

w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się Biesiada  
z Folklorem połączona z jubileuszem 25 lat istnienia  
i działalności artystycznej Kapeli Ludowej z Gnie-
wczyny Łańcuckiej. 

Podczas wydarzenia odbył się koncert jubileuszo-
wy Kapeli Ludowej. Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili także: Zespół „Jagiellanie”,  
Zespół Biesiadny „Zośki” oraz Zespół „Dolanie”. 

Podczas biesiady odbył się kiermasz potraw  
z ziemniaków. A całość wydarzenia zakończyła zaba-
wa taneczna przy zespole P.M.J Music. 

Serdecznie gratulujemy Kapeli i życzymy kolej-
nych wielu lat na scenie. 

Katarzyna Duży  
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PLAKT TUW 
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JUBILEUSZ ORKIESTRY I MAŻORETEK 

Działająca już 35 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz 
towarzysząca jej od 5 lat Grupa Mażoretek „Finezja” są 
niewątpliwie rozpoznawalną wizytówką kulturalną na-
szej gminy. Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek wy-
darzenie bez udziału orkiestry i mażoretek. Młodzież 
rozwija się pod okiem instruktorów Trynieckiego Cen-
trum Kultury: Edwarda Myłka oraz Katarzyny Duży.  
  W ramach roku jubileuszowego 3 marca odbył 
się koncert karnawałowy, podczas którego mogliśmy 
zobaczyć umiejętności orkiestry i mażoretek. Była to 
już czwarta edycja koncertu, która co roku gromadzi 
liczną publiczność. Wykonawcy zaprezentowali utwory 
muzyki tanecznej, jazzowej i filmowej. W karnawało-
wy nastrój wprawiły wszystkich również występy ta-
neczne mażoretek, w szeregi, które z roku na rok wstę-
puje coraz więcej dziewcząt. Niewątpliwie najwięcej 
owacji zdobył finałowy utwór „Can’t Stop The Fee-
ling” zagrany przez orkiestrę dętą, do którego choreo-
grafię przygotowały wszystkie cztery grupy mażoretek.  
 Młodzieżowa Orkiestra Dęta, to z jednej strony 
wspaniała tradycja, zamiłowanie do muzyki oraz ciężka 
długoletnia praca, ale przede wszystkim radość  
z muzykowania.  35 lat to czas sukcesów i zmian, które 
dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz instytucji przy-
niosły orkiestrze wiele dobrego. Zaowocowały miedzy 
innymi powstaniem grupy mażoretek, będącej pięk-
nym, odnoszącym sukcesy uzupełnieniem orkiestry. 
Trynieckie Centrum Kultury, pod którego patronatem 
działają oba zespoły od początku istnienia, zarówno 
orkiestry, jak i mażoretek dba o rozwój zespołów. 
Dzięki wsparciu finansowemu wójta naszej gminy, Ry-
szarda Jędrucha oraz Rady Gminy Tryńcza, oba zespo-
ły mają zapewnione dobre warunki do ćwiczeń i trenin-
gów. Próby orkiestry oraz nauka gry odbywa się w sali 
prób Trynieckiego Centrum Kultury, natomiast treningi 
mażoretek w hali widowiskowo – sportowej w Tryń-
czy.  Dzięki wsparciu finansowemu, dzieci bezpłatnie 
uczą się grać na instrumentach, natomiast mażoretki 
poznają technikę pracy z pałeczką marszową oraz fla-
gą. W chwili obecnej mażoretki składają się z 4 grup 
wiekowych, z których każda pięknie prezentuje się  
w różnych kostiumach tanecznych.  
 Oprócz środków budżetowych, Trynieckie Cen-
trum Kultury pozyskuje środki zewnętrzne na sprzęt 
oraz wyposażenie zespołów. Pozytywnie rozpatrzony 
został wniosek o dofinansowanie w kwocie 6000 zł  
w ramach projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSO-

WY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKO-
NOMII SPOŁECZNEJ” pt. „Rozwój ruchu mażoretko-
wego w gminie Tryńcza – krok do przodu”. Jego zało-
żeniem będą warsztaty taneczne zorganizowane dla 
grupy mażoretek „Finezja” oraz wyposażenie grupy w 
nowy sprzęt treningowy, czyli pałeczki marszowe oraz 
kostiumy taneczne. Trynieckie Centrum Kultury otrzy-
ma również wsparcie w ramach grantu na zakup instru-
mentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Tryńczy w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” objętego progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020. Wnioskowana kwota wsparcia to 50 tys. zł. Or-
kiestra otrzyma również dofinansowanie w kwocie 
15 000 zł w ramach działania „Dbamy o tradycje i kul-
turę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Tryńczy” z PROW. Ośrodki 
TCK wnioskowały do LGD „Kraina Sanu” z/s w Tryń-
czy. 

 Nie da się zaprzeczyć, iż zarówno tryniecka or-
kiestra, jak i mażoretki to piękna wizytówka naszej 
gminy. Zespoły aktywnie uczestniczą w działalności 
kulturalnej nie tylko naszego regionu. Angażują się  
w różnorodne przedsięwzięcia, w tym koncerty, festy-
ny, przeglądy, konkursy oraz wydarzenia sportowe  
i uroczystości kościelne. Otrzymują zaproszenia na 
koncerty w całym kraju, co świadczy o atrakcyjności 
ich występów i o wysokim poziomie artystycznym.  
W ramach roku jubileuszowego orkiestra wraz z mażo-
retkami zaprezentują się również podczas koncertu ga-
lowego, który będzie miał miejsce we wrześniu. 
 
Kierujemy serdeczne podziękowania Wójtowi  
Gminy Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi oraz Ra-
dzie Gminy Tryńcza za wsparcie finansowe i rzeczo-
we naszej działalności. Dzięki dostępnej infrastruk-
turze, młodzież może w komfortowych warunkach 
szlifować swoje umiejętności i rozwijać pasje bez 
ponoszenia kosztów. Szczególne podziękowania na-
leżą się również panu Teofilowi Jakubcowi, który 
jako przewodniczący komisji ds. oświaty, kultury  
i sportu od zawsze wspierał twórczość orkiestry  
i działalność mażoretek, która była i jest bliska Jego 
sercu.  

Katarzyna Duży 
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KONCERT SZANTY 

14 października ubiegłego roku w hali widowiskowo-
sportowej w Tryńczy, po raz pierwszy w tym klimacie 
nasi artyści przygotowali dla mieszkańców Koncert 
Szanty. Podczas koncertu zaprezentowali się: Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Tryńczy, Mażoretki „Finezja” 
oraz Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie”.  
 Artyści zaprezentowali muzykę i tańce utrzy-
mane w klimacie morskim. Na zakończenie koncertu  
z okazji Dnia Papieskiego wszyscy uczestnicy koncer-
tu zaśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Naszego papie-

ża św. Jana Pawła II. Projekt obejmował warsztaty  
z zakresu muzyki, śpiewu i tańca w których mażoretki, 
orkiestra i zespół „Jagiellanie” uczestniczył  przez  
kilka tygodni   oraz organizację koncertu. 

Organizacja wydarzenia sfinansowana została ze środ-
ków zewnętrznych w ramach projektu „Podkarpacka 
Edukacja Kulturowa”, którego operatorem było  
Centrum Kulturalne w Przemyślu. 

Katarzyna Duży 

KWIATY DLA KOBIET 

II Gminny Dzień Kobiet w tym roku obchodzony był 
Gniewczynie Łańcuckiej. Dla mieszkanek gminy część 
artystyczną przygotowali muzycy i wokaliści z Try-
nieckiego Centrum Kultury w Tryńczy, a panowie- 
wójt, radni i sołtysi wręczali paniom kwiaty oraz słod-
kie upominki przygotowane specjalnie na tę okazję   
W ramach obchodów Dnia Kobiet wójt Gminy Tryń-
cza Ryszard Jędruch po raz pierwszy uhonorował tytu-
łem "Kobieta Roku" Panią Marię Kluczkowską, sołtys 
wsi Ubieszyn, która od 12 lat wychowuje  
i opiekuje się dziećmi w ramach prowadzonej rodziny 
zastępczej. Wielki szacunek i podziw dla działalności 
Pani Marii wyraziła także posłanka Anna Schmidt - 
Rodziewicz, która również w tym dniu świętowała 

Dzień Kobiet razem z mieszkankami naszej gminy.  
Święto było również okazją do wręczenia pamiątko-
wych statuetek i kwiatów sołtysom  
z terenu gminy Tryńcza z okazji Dnia Sołtysa oraz 
podsumowania kończącej się kadencji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie  
obchodów święta kobiet oraz gospodarzom wsi Gnie-
wczyna Łańcucka za ciepłą i serdeczną atmosferę. 

Dziękujemy także sponsorom, w tym Monice Hader za 
przygotowanie i ufundowanie „kwiatowej” dekoracji 
sali, dzięki której wystrój podkreślał wyjątkowy cha-
rakter uroczystości oraz firmie  APIS  za ufundowanie 
słodkości dla kobiet. 

Olga Sobala  
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MISTRZ ORTOGRAFII  

Z KULTURĄ OD 32 LAT 

 „Z kulturą od 32 
lat” - mowa  o panu  
Henryku Chruście-
lu, który od lat peł-
nił funkcję dyrektora 
TCK. W tym roku 
postanowił 
„przekazać pałeczkę 
dyrektorską”  Try-
nieckiego Centrum 
Kultury w Tryńczy. 
Muzyk, pasjonat, 
człowiek kochający 
ludzi, zawsze pomoc-
ny i oddany kulturze.  
Urodził się w 1957 r., 
mieszka w Gnie-
wczynie Łańcuckiej. 
Pochodzi z muzykal-

nej rodziny. Jego dziadek- Ludwik Chruściel grał  
w kapeli, był cymbalistą i basistą. Grał również na 
bębnie po weselach i z Turkami. Ojciec pana Henryka, 
Józef, pobierał już naukę w szkole muzycznej, był 
skrzypkiem, grał w filharmonii ponad 26 lat,  
a brat ojca - Bronisław prowadził chór, orkiestrę dętą 
w Jagielle, grał na cymbałach, skrzypcach, na trąbce  
i akordeonie. Henryk Chruściel pracę w kulturze roz-
począł w 1976 r. na stanowisku instruktora ds. muzyki  
w Gminnym Ośrodku Kultury, który wtedy miał jesz-
cze siedzibę w Gorzycach. Pracował wówczas, jako 
akompaniator Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Tryniecka”. W 1987 r. został dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. W 2003 r. 
GOK przeniósł swoją siedzibę do Tryńczy.   
Muzyka jest nieodzownym elementem życia pana 
Henryka zarówno prywatnego jak  
i zawodowego. Jest założycielem wielu zespołów lu-
dowych i biesiadnych. W 1993 roku założył kapelę  
w Gniewczynie Łańcuckiej, której jest kierownikiem. 
Pan Chruściel prowadzi również zespół „Dolanie” oraz 

współtworzy także instrumentalno- wokalny zespół 
HiZ, (gdzie gra na keyboardzie), wraz z wokalistką - 
Zofią Sokół. Z panią Sokół od 7 lat prowadzi również 
zespół śpiewaczy „Zośki”. Pan Henryk, jako sympatyk 
muzyki folkowej i biesiadnej promował działalność 
tych zespołów w różnego rodzaju konkursach i prze-
glądach. 
Pod skrzydłami Trynieckiego Centrum Kultury pręż-
nie działa już 35 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz 
od 5 lat Grupa Mażoretek „Finezja”, nad którymi rów-
nież trzymał pieczę pan Henryk. Placówka Trynieckie-
go Centrum wzbogaciła się o bardzo wielu muzyków, 
śpiewaków i tancerzy, – co najważniejsze do tej pory 
przyciąga dzieci i młodzież.  
Kultura przez te 32 lata znacznie się rozwinęła.  
Z chwila wejścia Polski do Unii Europejskiej mieliśmy 
dostęp do środków unijnych. Efektem tego był miedzy 
innymi zakup sceny mobilnej na potrzeby różnego ro-
dzaju wydarzeń kulturalnych. Należy również wspo-
mnieć o warunkach pracy i infrastrukturze naszej jed-
nostki. Zaopatrzyła się w sprzęt elektroakustyczny, 
audiowizualny, instrumenty oraz stroje dla amator-
skich zespołów artystycznych działających pod patro-
natem Trynieckiego Centrum Kultury.  
Praca na rzecz kultury wymaga wiele wyrzeczeń, po-
święceń i ogrom cierpliwości. Ale jak twierdzi pan 
Henryk: „…praca przyniosła i nadal przynosi wiele 
satysfakcji. Mam tę przyjemność, że udało mi się połą-
czyć ścieżkę zawodową ze swoja pasją, która towarzy-
szyła mi przez te wszystkie lata”.  
Panu Henrykowi składamy ogromne wyrazy podzięko-
wania za pielęgnowanie kultury w gminie Tryńcza 
oraz zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju 
Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy, na stano-
wisku dyrektora. 
Pan Henryk oczywiście nadal pozostaje w szeregach 
TCK i nadal będzie wykonywał to, co sprawia mu naj-
większą radość i satysfakcję czyli muzykowanie  
i wspieranie lokalnej kultury. 
 

 20 marca 2019 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury  
w Tryńczy, odbył się gminny konkurs ortograficzny o 
„Pióro Wójta Gminy Tryńcza 2019”. Już po raz szósty 
dorośli mieszkańcy naszej gminy przystąpili do gmin-
nego dyktanda ortograficznego, którego organizatorem 
był Wójt Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dorosłych 
mieszkańców umiejętności poprawnej pisowni, posze-

rzenie wiedzy zdobytej przez lata nauki oraz kształto-
wanie pozytywnego nastawienia do podejmowania 
wysiłku intelektualnego. Do etapu gminnego zgłosiły 
się 22 osoby a do pisania dyktanda przystąpiło  
17 osób. Tytuł dyktanda brzmiał: ”Wojna to nie tylko 
męska sprawa”. Po dokładnym sprawdzeniu prac, Ko-
misja oceniająca w składzie: Andrzej Swatek, Anna 
Walkiewicz i Magdalena Młynarska- wyłoniła zwy-
cięzców. Mistrzem ortografii  została pani Danuta  
Sobala z Gniewczyny Łańcuckiej. Dla "Mistrza Orto-
grafii" wójt gminy ufundował „wieczne” pióro a dla 
pozostałych uczestników o nagrody książkowe i pa-
miątkowe dyplomy zadbała Gminna Biblioteka Pu-
bliczna. W imieniu wójta nagrody książkowe wręczyła 
Magdalena Kubis- Pełnomocnik ds. Oświaty  
i Marzena Rydzik – dyrektor GBP w Tryńczy. Wszyst-
kim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych edycjach.   Maria Strama 
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Gmina Tryńcza wspólnie ze Szkołą Podstawową im. 
Gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczy-

nie Łańcuckiej otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 20 000 zł za uzyskanie I miejsca w Konkursie 
"Pionierzy Polskiej Niepodległości - Nauka i Moderni-
zacja" na projekt pt. "Być jak Feliks Młynarski".  
W ramach programu "Pionierzy Polskiej Niepodległo-
ści" zgłaszane były projekty opowiadające o wydarze-
niach związanych z odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę w danej miejscowości czy regionie oraz które 
przywracają pamięć o mniej znanych bohaterach. Do 
czterech konkursów zgłoszono 100 projektów które 
przybliżały postacie, środowiska i zjawiska związane  
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości lub póź-
niejszych działań na rzecz jej umacniania w okresie  
II RP. Tematem projektu "Być jak Feliks Młynarski" 
jest popularyzacja wśród lokalnej społeczności postaci 
Feliksa Młynarskiego urodzonego na terenie Gminy 
Tryńcza, wybitnego ekonomisty, bankowca, filozofa, 
współtwórcy i wiceprezesa Banku Polskiego S.A., 
przewodniczącego Komitetu Finansowego Ligi Naro-
dów. W ramach inicjatywy dla dzieci i młodzieży ze 
szkoły zorganizowane zostaną m. in. 

- warsztaty tematyczne, 
- projekcje filmowe, 
- wycieczka do Krakowa śladami Feliksa Młynarskie-
go, 
- happening ulicami Gniewczyny, 
- Gminny Konkurs Wiedzy „Młody Ekonomista”, 
- wystawa o Feliksie Młynarskim. 

„BYĆ JAK FELIKS MŁYNARSKI” 

WIZYTA KOSOWSKIEJ I CHORWACKIEJ DELEGACJI  W GMINIE TRYŃCZA 

Od 26 marca do 3 kwietnia gościliśmy w gminie Tryń-
cza delegację przedstawicieli samorządów i instytucji 
z Serbii z Kosowa. Organizatorem pobytu zagranicz-
nych gości w naszych stronach była Fundacja im. Bra-
ci Sołuńskich Cyryla i Metodego. Miejscem pobytu 
gości była Szkoła Podstawowa w Tryńczy - jej wyod-
rębniona część hotelowa. Szanowni goście drugi dzień 
spędzili na zwiedzaniu wszystkich ciekawych atrakcji 
znajdujących się w gminie Tryńcza. Poznali również 
profil  funkcjonujących na terenie gminy firm. Dzień 
zakończył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 
występ grupy Mażoretek. W czwartek 28 marca dele-

gacja wraz z przedstawicielami gminy Tryńcza zawita-
ła do sąsiedniej gminy Leżajsk. 

Tego samego dnia przybyli do Tryńczy przedstawicie-
le instytucji z Chorwacji. Piątkowy dzień zaproszeni 
goście wraz z przedstawicielami gminy Tryńcza i Le-
żajsk spędzili na zwiedzaniu Warszawy. Byli m.in.  
w Sejmie oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Sobotni dzień delegacja, przedstawiciele Gmin oraz 
przedsiębiorcy spędzili w gminie Leżajsk, podczas 
zorganizowanego na tę okazję forum przedsiębiorców. 
Wyjazd miał na celu nawiązanie współpracy społecz-
nej jak i gospodarczej. 
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Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa  
w Gniewczynie Łańcuckiej. 

Mariusz Trojak 

Joanna Śliwa 
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FERIE Z GMINĄ TRYŃCZA 

Ferie zimowe to przede wszystkim dwutygodniowy 
okres wolny od zajęć szkolnych. W naszym woje-
wództwie trwały one od 11 do 22 lutego 
2019.Tegoroczne ferie zimowe obfitowały w szereg 
atrakcji wyjazdowych i stacjonarnych przygotowanych 
przez pracowników Trynieckiego Centrum Kultury  
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Dla dzieci 
i młodzieży z terenu naszej gminy została przygotowa-
na specjalna oferta. W programie znalazło się wiele 
nowych i ciekawych atrakcji! Dla uczniów koniec se-

mestru zawsze jest okresem wzmożonego wysiłku in-
telektualnego. Następujące po nim ferie zimowe po-
winny być momentem wytchnienia, czasem przezna-
czonym na relaks i regenerację, oderwaniem od poran-
nego wstawania, odrabiania lekcji i przygotowań do 
klasówek. Nie znaczy to jednak, że te dwa tygodnie 
dzieci i młodzież powinny spędzić przed ekranem tele-
wizora lub komputera. Czas wolny można przeznaczyć 
na zabawę w gronie kolegów, aktywny wypoczynek  
i przede wszystkim zdobywanie nowych, ciekawych 
umiejętności. Dla uczniów przygotowano bardzo 
atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu. W organi-
zację zajęć feryjnych włączyły się szkoły, Trynieckie 
Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna  

w Tryńczy. Dzieci miały możliwość skorzystania  
z zajęć tematycznych, sportowych, tanecznych, pla-
stycznych i integracyjnych. W pierwszym tygodniu 
zimowej przerwy zorganizowany został 5-cio dniowy 
obóz narciarskim w Zakopanem. Na dzieci i młodzież 
czekało wiele atrakcji związanych z pobytem na obo-
zie m. in. nauka jazdy na nartach, lodowisko, kuligi, 
rajdy nordic walking. Wyjazd został dofinansowany 
przez Wójta Gminy Tryńcza. W drugim tygodniu ferii 
dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do Radia 
Rzeszów, na basen, do parku trampolin, do kina oraz 

zajęcia kulinarne prowadzone pod okiem pań ze Spół-
dzielni Socjalnej „Gorzyczanka”. Ponadto w trakcie 
całych ferii można było korzystać z zajęć świetlico-
wych w bibliotekach i filiach bibliotecznych, gdzie 
dzieci i młodzież mogły pograć w gry planszowe oraz 
wziąć udział w turniejach szachowych. Ferie bardzo 
szybko dobiegły końca teraz pozostało już tylko odli-
czanie do wakacji. 

Uczestnicy obozu narciarskiego 

Wizyta w Radiu Rzeszów 
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Marzena Rydzik 
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Karnawał kojarzy się z dobrą zabawą, balami, wystę-
pami, pięknymi przebraniami i z dużą porcją radości. 
Karnawał to czas, na który czekają również najmłodsi. 
To moment, kiedy można przebierać się do woli! Za-
bawy karnawałowe dla dzieci to, przede wszystkim, 
możliwość przeistaczania się w inne osoby. W sobotę 
16 lutego br. w WDK w Wólce Małkowej odbył się 
bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie oczekiwa-
ny przez wszystkie dzieci. Tego dnia Wiejski Dom 
Kultury zamienił się w salę balową. Zjawiskowy wy-
gląd sali, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachę-
cił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe 
stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i fil-
mów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wy-
śmienicie! Zabawa urozmaicana była ciekawymi kon-
kursami przygotowanymi przez pracowników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tryńczy a zwycięzcy byli na-
gradzani drobnymi upominkami. W czasie przerwy 
dzieci miały czas na słodki poczęstunek, o który zad-
bały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Była to rów-
nież okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć 

w karnawałowych przebraniach. Wszyscy uczestnicy 
karnawałowego szaleństwa zmęczeni, ale pełni wrażeń 
wrócili do swoich domów. Wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karna-
wałowa udała się - serdecznie dziękujemy! 

Marzena Rydzik 

KARNAWAŁ DLA NAJMŁODSZYCH 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I PRZYJACIÓŁ „STOKROTKA” 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Przyjaciół 
„Stokrotka” działa w gminie Tryńcza począwszy od 
maja 2018 r., jednak wtedy pod inną nazwą. Obecna 
nazwa została oficjalnie przyjęta w dniu 17.10.2018 r. 
Stowarzyszenie zrzesza 65 członków i nieustannie 
zyskuje nowych sympatyków. Najważniejsze aspekty 
działalności instytucji skupiają się przede wszystkim 
wokół aktywizowania seniorów, organizowaniu czasu 
wolnego oraz kultywowaniu tradycji ludowych. Istot-
nym celem działania Stowarzyszenia jest rozbudzanie 
pasji oraz zainteresowań przy jednoczesnym przeciw-
działaniu chorobom i stanom depresji towarzyszącym 
okresowi starości. Członkowie Stowarzyszenia 
„Stokrotka” biorą udział w licznych wycieczkach, za-
bawach tanecznych, ogniskach. Organizowane są rów-

nież spotkania Wigilijne i Śniadania Wielkanocne  
w duchu tradycji chrześcijańskiej. Zaangażowanie 
członków zarządu zaowocowało zorganizowaniem 
bezpłatnego szkolenia z zakresu informatyki. Grupa 
30 seniorów każdego weekendu nabywa praktyczne 
umiejętności z obsługi komputera, tak znaczące w dzi-
siejszym świecie. Ponadto odbywa się kurs języka an-
gielskiego. Spotkania członków Stowarzyszenia Eme-
rytów, Rencistów i Przyjaciół „Stokrotka” odbywają 
się w każdą pierwszą środę miesiąca w sali Wiejskie-
go Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej. Spędzanie 
czasu wolnego, integracja, zabawa, nauka sprawiają, 
że na twarzach seniorów pojawia się uśmiech 

Prezes Stowarzyszenia  
Bogusława Wojnar 

WZROST KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TRYŃCZA  

Gmina Tryńcza pozyskała dofinansowanie w wysoko-
ści  20 160,00 zł na realizację projektu pn. „Wzrost 
kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy 
Tryńcza", którego celem jest wzrost kompetencji cy-
frowych 36 mieszkańców Gminy Tryńcza w wieku  
25-74 lata. Projekt realizowany jest w ramach konkur-
su grantowego pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego  
i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 
– 2020, Projekt zakłada realizację szkoleń w obszarze 
kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy 
jak: „Rodzic w Internecie”,Mój biznes w sieci”, 
„Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sie-
ciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę 
internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sie-
ci”. Pierwsze szkolenia przeprowadzone zostały  
w Wiejskim Domu Kultury w Wólce Małko-
wej.  Dwunastoosobowa grupa uczestników jako 

ścieżkę tematyczną wybrała moduł "Moje finanse  
i transakcje w sieci". Zajęcia pozwoliły uczestnikom 
na rozwój swoich umiejętności m. in. w zakresie reali-
zacji transakcji internetowych, korzystania z banko-
wości internetowej i sklepów internetowych, korzysta-
nia z profilu zaufanego i ePuap. 

Mariusz Trojak 
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PODZIELILI SIĘ ŻYCIEM  

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN” 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy przy 
współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Przeworsku 18 sierpnia 2018 roku 
przeprowadził trzecią akcję honorowego oddawania 
krwi. Do udziału w akcji zgłosiło się 43 dawców, nato-
miast krew oddało 30 osób. Dotychczas, łącznie od 
roku 2016, oddano 40 litrów krwi przez 120 uczestni-
ków.  
Mamy nadzieję, że postawa okazana przez wszystkich 
uczestników znajdzie godnych naśladowców wśród 
całego społeczeństwa naszej gminy. Dziękujemy 
wszystkim za życzliwość, a przede wszystkim za ak-
tywne uczestnictwo w akcji. Cieszymy się, że tak wie-
le osób chce pomagać innym oddając swoją krew. 

GMINNE ZAWODY SPORTOWE 

W dniu 22.01.2019r. w Szkole Podstawowej w 
Tryńczy został Noworoczny Turniej w piłce nożnej 
halowej. W rozgrywkach udział wzięli chłopcy z rocz-
nika 2003 oraz 2004, czyli ostatni uczniowie oddzia-
łów gimnazjalnych oraz z klas ósmych. W turnieju 
uczestniczyli zawodnicy ze Szkół Podstawowych z 
oddziałami gimnazjalnymi z Gorzyc, Gniewczyny 
Łańcuckiej oraz Tryńczy. Mecze rozegrane zostały 
systemem ,,każdy z każdym”, a ich wyniki przedsta-
wiają się następująco:  

I miejsce: SP Gorzyce  
II miejsce SP Tryńcza  
III miejsce SP Gniewczyna Łańcucka  

Poszczególnym drużynom wręczone zostały pamiąt-
kowe puchary, dyplomy oraz nagrody. 

08.02.2019 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Tryńczy odbył się Gminny Noworoczny 
Turniej w piłce nożnej halowej. Do turnieju przystąpi-
ły cztery szkoły: SP Tryńcza, SP Jagiełła, SP Gorzyce 
i SP Gniewczyna Łańcucka. Poziom gry był bardzo 
wyrównany i nie brakowało zaciętości w grze. Udział 
w zawodach był okazją do sprawdzenia swoich umie-
jętności a także lekcją sportowej rywalizacji na boi-
sku.  
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:  

I miejsce – SP Tryńcza  
II miejsce – SP Jagiełła  
III miejsce – SP Gorzyce  
IV miejsce – SP Gniewczyna Łańcucka  

 

09.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Gorzycach 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Tryńcza w Sza-
chach.  Szachy należą do rodziny planszowych gier 
strategicznych uznawanych przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski za dyscyplinę sportową. Jest to 
gra, która ma wiele zalet edukacyjnych. Znakomicie 
wpływa na rozwój intelektualny młodego człowieka 
ucząc go logicznego myślenia, strategii, pobudzając 
wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również 
osobowość, ucząc waleczności oraz odpowiedzialno-
ści za podejmowane decyzje. 

Waldemar Szewczyk, Adam Kulpa 
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ORLIKI DLA SPORTU 
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W minionym roku gmina Tryńcza pozyskała dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realiza-
cję projektu Lokalny Animator Sportu 2018 w miej-
scowości Gorzyce, Gniewczyna Łańcucka i Tryńcza. 
W ramach otrzymanego dofinansowania w trzech 
miejscowościach zostali zatrudnieni Animatorzy 
Sportu, którzy w ramach wykonywanej pracy organi-
zowali na Orlikach wiele zajęć i rozgrywek sporto-
wych. Jednymi z ważniejszych turniejów sportowych 
przeprowadzonych na orliku w Gorzycach był Majo-
wy Otwarty Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestni-
czyły drużyny z Tryńczy, Wólki Ogryzkowej, Gorzyc, 
Jagiełły, Przeworska, Wólki Pełkińskiej. Memoriał 
upamiętniający śp. Stanisława Gargasa, Stanisława 
Misiło oraz Wiesława Trojanowskiego, Turniej Old-
boji, zabawy i konkurencje w ramach Międzynarodo-
wego Dnia Sportu, w sierpniu turniej tenisa ziemnego 
oraz turniej piłki nożnej dziewcząt.  
W Gniewczynie Łańcuckiej do zorganizowanych tur-
niejów i zajęć sportowych można zaliczyć przeprowa-
dzenie testów sprawnościowych w połowie lipca oraz 
na początku października, podczas których grupa 15 
osób mogła sprawdzić swój poziom sportowy wyko-
nując odpowiednie ćwiczenia. Trzykrotnie organizo-
wany wielobój orlikowy, który składał się z następują-
cych konkurencji: bieg z piłką na rakietce, strzał na 
bramkę, rzut do kosza. Uczestnikami były głównie 

dzieci w wieku szkolnym. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się Turniej Diecezjalny Ministrantów czy tur-
nieje tenisa stołowego. 
Ponadto na orliku w Gniewczynie odbyły się dożynki 
gminne, Gminny Dzień Dziecka, a w każdym tygo-
dniu średnio 8-9 grup zorganizowanych korzystało  
z boiska trawiastego i wielofunkcyjnego. 

Na 2019 r. udało się także pozyskać dofinansowanie 
na realizację projektu Lokalny Animator Sportu 2019. 
Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do od-
wiedzania boisk sportowych i czynnego udziału w or-
ganizowanych przez Animatorów Sportu zajęciach, 
turniejach czy zawodach.  

 

Kolejny sezon na futsalowych parkietach mają za sobą 
zawodnicy Górala Tryńcza, który reprezentowali naszą 
Gminę na terenie woj. podkarpackiego jak i kraju 
przez cztery zespoły: seniorów oraz grupy młodzieżo-
we U-18, U-14 i najmłodsza U-12. Pierwszy zespół 
tradycyjnie występował w rozgrywkach II ligi, w któ-
rych rywalizował z zespołami Stali Mielec, Przewor-
ska, Dukli, Zaczernia oraz Zarzecza. Jak co roku do 
składu wprowadzani byli juniorzy z grup młodzieżo-
wych, którzy w mijającym sezonie stanowili w głów-
nej mierze o sile zespołu seniorów – ostatecznie po 
wielu emocjonujących meczach odmłodzony „Góral” 
uplasował się na szóstej pozycji w rozgrywkach,  
a spotkania rozgrywane w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Tryńczy cieszyły się dużym zaintereso-
waniem kibiców. Najstarsza z grup młodzieżowych 
drużyna U-18 osiągnęła duży sukces, awansując do 
finałów Mistrzostw Polski do lat 18 w futsalu. W eli-
minacjach rozgrywanych w Chrzanowie (woj. mało-
polskie) i Tychach (woj. śląskie) „Górale” zaprezento-
wali się z bardzo dobrej strony i wraz z GKS Tychy 
wywalczyli przepustkę do grona 16-stu najlepszych 
zespołów w kraju pozostawiając w pokonanym polu 
drużyny Fabloka Chrzanów, AZS Katowice i FT Prze-
worsk. Na pewno sam fakt awansu i reprezentowania 
gminy Tryńcza wśród najlepszych drużyn w Polsce 
należy uznać za sukces. Drużyna U-14 wystąpiła w 
Mistrzostwach Podkarpacia w futsalu, gdzie uplasowa-
ło się ostatecznie na 5 pozycji w województwie. Naj-
młodszy zespół U-12 w rozegranych finałach Mi-
strzostw Podkarpacia do lat 12 w Tryńczy również 

uplasował się na 5 pozycji w województwie, co jest 
bardzo dobrym wynikiem, jednak w wieku tym naj-
ważniejsze jest zarażanie młodych zawodników pasją 
do futsalu i aktywnego trybu życia. Skład zespołów 
opiera się przede wszystkim na zawodnikach z terenu 
gminy Tryńcza jak i okolic, celem szkolenia jest przy-
gotowanie młodych zawodników do gry w pierwszym 
zespole Górala. Dla naszej młodzieży rywalizacja  
z najlepszymi zespołami z Podkarpacia, jak i Polski 
jest dużym doświadczeniem, które będzie na pewno 
procentować w przyszłości i prowadzić do jej rozwoju. 
Gra w futsal w naszym klubie sprawia, że w czasie 
przerwy w rozgrywkach „trawiastych” kontakt z piłką 

jest w tym okresie zachowany i systematyczny, a wy-
stępy w hali poprawiają podstawowe elementy tech-
niczne jak i taktyczne zawodników Podziękowania 
należą się wszystkim zawodnikom, ich rodzicom, wła-
dzom gminy oraz naszym partnerom. 

GÓRAL TRYŃCZA W FINAŁACH 
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Joanna Kot 

Robert Kurosz 



 

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW W RAMACH PROJEKTU „JAK W DOMU” 

11 listopada 

1/2019 

ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 

Czasopismo zarejestrowane w Rejestrze 

Dzienników i Czasopism pod pozycją 92 

Zespół redakcyjny:   Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych 

Nakład 1500 egz.      Egzemplarz bezpłatny 

 

AKCJA SADZENIA DRZEW W JAGIELLE 

FERIE W GMINIE TRYŃCZA 


