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Szanowni Państwo, 

za nami półmetek kadencji 2018 – 2023, który był cza-

sem wytężonej pracy na rzecz wielu inwestycji czy 

działań społecznych.  

Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy i Zarządem 

Powiatu Przeworskiego udało nam się zrealizować 

lub rozpocząć wiele potrzebnych przedsięwzięć na 

rzecz rozwoju naszego regionu i poprawy bezpieczeń-

stwa, jak chociażby budowa nowego mostu na Wisłoku 

w Gniewczynie Łańcuckiej czy sukcesywne remonty 

dróg powiatowych wraz z budową chodników. Od po-

czątku bieżącej kadencji wyremontowaliśmy łącznie  

26 km dróg, powstało ponad 5 km nowych odcinków 

chodników.  

Szereg realizowanych inwestycji nie byłby możliwy 

w tak dużym zakresie, gdyby nie pozyskane środki ze-

wnętrzne, dzięki którym rozbudowaliśmy sieć wodno – 

kanalizacyjną w kilku miejscowościach, budynki uży-

teczności publicznej korzystają z instalacji fotowolta-

icznych, a budynek centrum kultury został komplekso-

wo wyremontowany. Łącznie w ciągu ostatniego dwa  

i pół roku realizowaliśmy 46 projektów z udziałem 

środków unijnych bądź rządowych, opiewających na 

kwotę ponad 21 mln zł.  

Te wszystkie działania zmierzające do rozwoju  

i podnoszenia jakości życia mieszkańców są efektem 

wysiłku i zaangażowania wielu osób. Cieszę się, że od 

lat udaje nam się dobrze współpracować z organami 

wyższego szczebla: Powiatem Przeworskim, Urzędem 

Marszałkowskim i Wojewódzkim, czy z Parlamen-

tarzystami. Ta owocna współpraca i wspólne cele 

przynoszą kolejne inicjatywy i realizacje, które sukce-

sywnie wykonujemy, aby mieszkańcom z roku na rok 

żyło się lepiej, a gmina Tryńcza była gminą bezpiecz-

ną, czystą i przyjazną.  

Ogromnym sukcesem jest reaktywacja Fabryki Wa-

gonów w Gniewczynie, o co od dawna jako Samorząd 

zabiegaliśmy, pukając do drzwi wielu osób i instytucji. 

Dzięki wielkiej determinacji Pana Posła do Europarla-

mentu - Tomasza Poręby oraz wielu innych osób, któ-

rym dawna, potężna Fabryka Wagonów leży na sercu, 

dziś możemy mówić o reaktywacji jej działalności.  

Na półmetku już piątej kadencji, pragnę podzięko-

wać za owocną współpracę i wsparcie Parlamentarzy-

stom Panu Tomaszowi Porębie, Pani Minister Annie 

Schmidt za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój na-

szego regionu, Zarządowi Województwa Podkarpac-

kiego – szczególnie Panu Wicemarszałkowi Piotrowi 

Pilchowi za przychylność i otwar tość na podejmo-

wane inicjatywy. Serdeczne podziękowania należą się 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej i dyrektorowi  

ks. Arturowi Jańcowi za niegasnącą motywację do 

działania i piękne dzieło pomocy osobom potrzebują-

cym, które wspólnymi siłami realizujemy.  

Dziękuję także Zarządowi Powiatu Przeworskiego, 

na czele ze Starostą Bogusławem Urbanem za szereg 

wspólnych inwestycji, które sukcesywnie podnoszą 

bezpieczeństwo i standard infrastruktury drogowej. 

Serdecznie dziękuję Radzie Gminy Tryńcza za zaufa-

nie, udzielone co rocznie absolutorium oraz otwartość 

na wspólne cele, służące naszym mieszkańcom. Po-

dziękowania należą się również moim współpracowni-

kom, za codzienne zaangażowanie, zrozumienie  

i dobrą współpracę.  

Przed Samorządem Gminy Tryńcza kolejne dwa  

i pół roku wytężonej pracy, skierowanej na zrównowa-

żony rozwój i poprawę jakości życia zarówno najmłod-

szych mieszkańców, jak i seniorów. Ufam, że będzie to 

również czas efektywnej współpracy i zaangażowania 

wielu osób, co przyniesie efekt w postaci kolejnych 

inwestycji i przedsięwzięć także społecznych. 

 

Ryszard Jędruch  
Wójt Gminy Tryńcza   
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY TRYŃCZA 

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY 

Jak co roku, ważnym zadaniem Rady Gminy, 
przed wakacyjną przerwą jest ocena pracy Wójta Gmi-
ny w zakresie wykonania budżetu za rok poprzedni,  
a szczególnie ocena stanu zrealizowanych wydatków  
i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości  
zaplanowanych. 

 Dlatego też głównym punktem XXVI Sesji Rady 
Gminy Tryńcza, która odbyła się 22 czerwca, było gło-
sowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Tryńcza. 
W pierwszej kolejności został przedstawiony Raport  
o stanie gminy za 2020 rok oraz przeprowadzona deba-
ta, po czym Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta.  

Po przedstawieniu pozytywnej opinii  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu 
Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 r., przed-
stawieniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w spra-
wie absolutorium oraz uchwały Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absoluto-
rium, Rada Gminy Tryńcza jednogłośnie podjęła 
uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy 
Tryńcza Ryszardowi Jędruchowi za 2020 rok.  

Gratulacje na ręce Wójta złożyli Przewodniczący 
Rady Gminy Zofia Nowak wraz z wiceprzewodniczą-
cymi Stanisławem Kogutem i Januszem Niżnikiem 
oraz obecni goście: Wicewojewoda Podkarpacki  
Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa  
Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Wicestarosta Przewor-
ski Jacek Kierepka.  

Warto dodać, że wszystkie pozostałe uchwały pro-
cedowane na sesji, m.in. w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza  
za 2020 rok oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2020 rok , zo-
stały przez Radę Gminy Tryńcza podjęte jednogłośnie. 

Magdalena Rachfał  

Tak niedawno, wydaje się, odbyły się wybory samo-
rządowe - a to już prawie półmetek kadencji Rady 
Gminy Tryńcza VIII kadencji.  

I Sesja Rady Gminy Tryńcza po przeprowadzonych 
wyborach samorządowych w 2018 r. odbyła się  21 li-
stopada 2018 r., podczas której został wybrany Prze-
wodniczący Rady Gminy Tryńcza w osobie Pani Zo-
fii Nowak, dwóch wiceprzewodniczących w osobach 
Pana Stanisława Koguta i Pana Janusza Niżnika.  

Na tej sesji oraz w dniu 18 grudnia 2018 r. zostali 
wybrani również Przewodniczący poszczególnych  
Komisji Rady Gminy oraz ich składy.  

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 
Pan Zbigniew Gurak,   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Zdzi-
sław Rydzik,  

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodar-
ki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożaro-
wej – Pan Stanisław Konieczny,  

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, 
Sportu – Pan Antoni Rzeczyca,  

Przewodniczący Komisji ds. Opieki Społecznej, 
Ładu i Porządku Publicznego – Pan Tadeusz Korpeta,  

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i 
Petycji – Pani Danuta Mucha.  

Od wyborów w 2018 roku do dnia dzisiejszego Rada 
Gminy Tryńcza VIII kadencji obradowała na  
27 Sesjach. Zostało podjętych 296 uchwał, 1 apel,  
5 stanowisk oraz 1 oświadczenie.  

Rada Gminy oraz jej komisje obradowały zgodnie  
z uchwalonymi planami pracy, z których realizacji 
Przewodniczący poszczególnych komisji składają co-
rocznie sprawozdania. 

Obrady Rady Gminy były również okazją do złożenia 
podziękowań osobom, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i pomagały  
w realizacji wielu inwestycji. Tymi osobami, które 
mieliśmy przyjemność gościć podczas sesji, były Pani 
Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Pan Bogusław Urban – Starosta 
Przeworski, ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej.  Jeszcze raz składamy podzięko-
wania za wszelką pomoc, współpracę i zawsze „otwarte 
drzwi” na potrzeby naszych mieszkańców i gminy.   

Magdalena Rachfał 
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WÓJT GMINY TRYŃCZA NAJLEPSZYM WÓJTEM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO!  

Wójt odebrał nagrodę z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, Wicewojo-
wody Podkarpackiego – Jolanty Sawickiej oraz Preze-
sa Centrum Promocji Biznesu, Kuratora Konkursu 

Pawła Zająca.  
Podczas obchodów Gmina Tryńcza otrzymała 

też wyróżnienie za najlepszą opiekę senioralną  
i wczesnorozwojową.  

8 czerwca podczas uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie odbyło się rozda-
nie nagród w ramach XXI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Laureatem w kategorii  

Najlepszy Wójt Województwa Podkarpackiego 2020r. został Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch .  

W latach 2018 - 2021 otrzymaliśmy szereg wyróżnień i nagród: 
Ubi Caritas 2020 - Podczas corocznej gali UBI CA-
RITAS w Warszawie w 2020 roku wójt Ryszard Ję-
druch otrzymał nagrodę główną w kategorii 
„Wpółpraca”. Został nominowany do nagrody przez 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej za wspieranie inicja-
tyw prowadzonych przez Caritas z Przemyśla na rzecz 
osób potrzebujących, a szczególnie bezrobotnych  
i starszych.  
Wójt roku 2018 - Wójt Gminy Tryńcza otrzymał tytuł 
„Wójta roku 2018”. Tytuł przyznawany jest przez kapi-
tułę ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez 
Telewizję Polską. Ryszard Jędruch był pierwszym wój-
tem z Podkarpacia, który otrzymał to wyjątkowe  
wyróżnienie. Otrzymany tytuł był powodem do dumy 
dla całej gminy, ale także województwa. Nagroda wrę-
czona była w 2019 roku.  
Kreator kapitału społecznego - Gmina Tryńcza  
w 2018 roku otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie Zło-
ta Setka Gmin Podkarpacia, organizowanym przez Ga-
zetę Codzienną Nowiny. Gmina otrzymała nagrodę 
główną w kategorii Kreator Kapitału Społecznego.  
W poprzednich latach była laureatem konkursu w kate-
gorii Inwestor Roku oraz Skuteczny Beneficjent Środ-
ków Unijnych.  
Kraina turystyki i przygody - Gmina Tryńcza  
w 2018 roku uzyskała tytuł i certyfikat oraz wyróżnie-
nie „Przyjazna Polska” , a także certyfikat tematyczny 
w kategorii „Kraina Turystyki i Przygody”. Tytuł ten 
nadawany jest w imieniu kapituły programu „Przyjazna 
Polska”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz fundacji 
„Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym”.  Dla naszej gminy był to trzeci certyfikat 

tematyczny, wcześniej otrzymała je w kategorii „Dobre 
miejsce zamieszkania” oraz „Gmina z tradycją”.  
Lider Ekonomii Społecznej – W 2019 roku Gmina 
Tryńcza zajęła I miejsce ex aequo z Gminą Leżajsk  
i Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w konkursie Podkar-
packich Liderów Ekonomii Społecznej w kategorii 
„Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej  
w regionie”. Konkurs prowadzony był pod Honoro-
wym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.  
Piękna Wieś Podkarpacka - Każdego roku wyróż-
niające się sołectwo Gminy Tryńcza startuje w konkur-
sie Piękna Wieś Podkarpacka 
Laureatów wybiera Kapituła konkursowa na podstawie 
ankiety konkursowej, następnie odbywa się wizytacja 
sołectwa. Od wielu lat sołectwa reprezentujące naszą 
gminę zdobywają wysokie miejsca lub wyróżnienia.  
2019 rok - sołectwo Gorzyce zdobyło wyróżnienie  
w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka” zajmując wy-
sokie IV miejsce.  
2018 rok - w konkursie gminę reprezentowało sołec-
two Gniewczyna Łańcucka zdobywając w nim  
zaszczytne II miejsce.  
2017 rok – Sołectwo Tryńcza zajęło I miejsce zostając 
Najpiękniejszą Wsią Podkarpacką 2017 roku. 
2016 rok – sołectwo Jagiełła wzięło udział w konkur-
sie jako pierwsza miejscowość z naszej gminy i zajęło 
w nim II miejsce.  
Zdobyte wyróżnienia i nagrody potwierdzają, że nasza 
gmina prężnie się rozwija, aktywnie działa na rzecz 
społeczeństwa oraz jest doskonałym miejscem do  
odwiedzenia i spędzenia wolnego czasu.  

Katarzyna Flak 
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ZŁOTE KRZYŻE  ZASŁUGI 

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Tryńcza, która 
odbyła się 22 czerwca, a której najważniejszym punk-
tem było udzielenie przez Radę Gminy  Wójtowi Gmi-
ny Tryńcza wotum zaufania i absolutorium za rok 
2020, miała również miejsce część bardzo uroczysta  
związana z wizytą Wicewojewody Podkarpackiego  
Pani Jolanty Sawickiej.  

W związku z odznaczeniem przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zasłużonych działaczy społecz-
nych Gminy Tryńcza Złotym Krzyżem Zasługi, Wice-
wojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka w imie-
niu Prezydenta RP dokonała aktu dekoracji – Pani Zo-

fii Nowak, obecnej Przewodniczącej Rady Gminy  
i wieloletniego pracownika samorządowego oraz 
Pana Stanisława Wielgosa – wieloletniego samorzą-
dowca.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej 
Duda uhonorował Złotym Krzyżem Zasługi Panią  
Zofię Nowak i Pana Stanisława Wielgos za długoletnią, 
wzorową pracę na rzecz społeczności lokalnej, zaanga-
żowanie w rozwój gminy oraz wzorową postawę oby-
watelską.  

Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia.  

GMINA TRYŃCZA POMAGA MIESZKAŃCOM  I ROLNIKOM  

Pomimo trwającej pande-
mii koronawirusa i pomimo 
tego, iż nie jest to zadanie 
gminy, jak co roku Urząd 
Gminy Tryńcza wsparł rolni-
ków pomocą przy wypełnia-
niu wniosków o dopłaty bez-
pośrednie do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. 

Pracownik Urzędu Gmi-
ny w Tryńczy na przełomie 
maja i czerwca bezpłatnie pomagał mieszkańcom gmi-
ny w wypełnianiu wniosków zarówno w Biurze Obsłu-
gi Klienta w Urzędzie Gminy jak również w Wiejskich 
Domach Kultury, gdzie z pomocy skorzystało ponad 
100 osób.  

Obecnie trwa Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021, w ramach którego każdy mieszka-
niec ma obowiązek dokonania samospisu. Również  
z tego powodu Urząd Gminy Tryńcza nie pozostawił 
mieszkańców bez pomocy i udzielano pomocy w Wiej-
skich Domach Kultury  - w szczególności dla osób 
starszych, które nie mały dostępu do komputera i inter-
netu. Z pomocy skorzystało ponad 250 osób.  

Natomiast w konkursie dla Gminnych Biur Spiso-
wych „Gminna Spisanka” nasza Gmina (na 160 
miejsc) zajęła  IV miejsce, za największy odsetek osób, 
które spisały się przez Internet w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  
Dziękujemy mieszkańcom, że chętnie się spisu-

ją i korzystają z udzielanej przez nas pomocy.  
Jednocześnie informujemy, że codziennie od po-

niedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, moż-
na skorzystać z tej formy pomocy  w Gminnym Biurze 
Spisowym (Biuro Obsługi  Klienta w Urzędzie Gmi-
ny). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 trwa do 30 września br.  

Warto przypomnieć, że w 2020 r. Gmina Tryńcza, 
mimo pandemii, dodatkowo wsparła rolników taką sa-
mą formą pomocy w realizacji obowiązku samospisu  
w ramach Powszechnego  Spisu Rolnego, który  odbył 
się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.  
Z tej formy pomocy skorzystało wtedy ponad 60 osób, 
które podlegały obowiązkowemu spisaniu się. 

Magdalena Rachfał  

Magdalena Rachfał 
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BUDŻET GMINY W LATACH 2019 – 2021  

Budżet Gminy Tryńcza na który składają się docho-
dy bieżące oraz majątkowe w 2021 roku opiewa  
na kwotę 55 mln zł, w 2020 r. była to kwota 52 mln zł.  
Planowane dochody ogółem w roku 2021 wzrosły  
o 2,8 mln zł do roku 2020 zaś o 10,8 mln zł do roku 
2019, w tym planowane dochody majątkowe w bieżą-
cym roku wzrosły o 1,7 mln zł w porównaniu do roku 
2020, natomiast do roku 2019 wzrosły ponad dwukrot-
nie bo 6, 3 mln zł. Ma to związek z dużymi inwestycja-
mi realizowanymi w bieżącym roku jak chociażby  
projekt parasolowy dotyczący OZE czy modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Analogicznie planowane wydat-

ki ogółem w roku 2021 wzrosły o 14,2 mln zł do roku 
2020 zaś o 18,5 mln zł do roku 2019. 

Rok poprzedni 2020 zamknął się nadwyżką docho-
dów nad wydatkami w wysokości 6 mln zł. Udział wy-
datków majatkowych to 23,04 % do wydatków ogó-
łem. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią, uda-
ło się zrealizować wydatki w 70%. Zaś zaplanowane 
dochody zostały wydatkowane w 83 %. Wypracowana 
nadwyżka pozwoliła w bieżącym roku zaplanować 
wiele inwestycyjnych zadań na kwotę ponad 22 mln zł  
co daje 36,55% wydatków ogółem.  

Jolanta Flak 
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Dzięki wspólnej idei poprawy bezpieczeństwa przy 
drogach powiatowych, sukcesywnie od 2019 roku wy-
konywane są prace związane z budową chodników  
i przebudową dróg powiatowych.  

Wykaz zrealizowanych i trwających prac: 
2019: 

 Przebudowa drogi i budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej „Jagiełła przez wieś” na długości  
1,9 km – 1,2 mln zł. 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Tryń-
cza – Głogowiec na dł. 537 mb– 368 tys. zł. 

 Remont drogi powiatowej Tryńcza - Wólka Małko-
wa na dł. 1,2 km – 307 tys. zł. 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Tryń-
cza – Ubieszyn na dł. 550 mb – 419 tys. zł. 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorzy-
ce Żurawiec - Gorzyce Podłuże na dł. 240 mb –  
179 tys. zł. 

 wykonanie koncepcji przebudowy mostu – 30 tys. zł. 
2020: 

 kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej Tryńcza - Głogowiec na dł. 300 mb – 203 tys. zł. 

 Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej Gorzyce Żurawiec – Gorzyce Podłuże na dł. 
300 mb – 206 tys. zł. 

 Budowa chodnika w Gniewczynie Łańcuckiej w 
ciągu drogi powiatowej Grzęska – Świętoniowa na dł. 
300mb – 207 tys. zł. 

 Remont nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w 
pasie drogi powiatowej w m. Gniewczyna Łańcucka 
(ul. Fabryczna) na dł. 500 mb – 111 tys. zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej Tryńcza – Wólka 
Małkowa na dł. 1,2 km – 475 tys. zł. 

 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu 
na rzece Wisłok w Gniewczynie Łańcuckiej – 70 tys. zł. 

 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko 
Dolne (od WDK w kier. mostu) – 77 tys. zł. 

 
 

2021:   
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 

Gorzyce - Sieniawa w m. Gorzyce (w kier. dołu) na dł. 
710 mb – 274 tys. zł. 

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  
w Jagielle na dł. 290 mb – 199 tys. zł. 

- kontynuacja remontu ciągu pieszo – rowerowego  
w pasie drogi powiatowej w m. Gniewczyna Łańcucka 
(ul. Fabryczna) 500 mb – 124 tys. zł. 

- Przebudowa drogi powiatowej w m. Głogowiec  
i Tryńcza na dł. 324 mb – 213 tys. zł. 

Łącznie wykonano 6,68 km chodników oraz 
przebudowano 4,66 km dróg. Wartość prac wynosi 
7,7 mln zł.  

Zadania finansowane są z budżetu Gminy Tryńcza 
oraz budżetu Powiatu Przeworskiego po 50 % przez 
każdą ze stron.  

Współpraca przewidziana na przyszłe lata zakłada 
również  budowę nowego mostu na rzece Wisłok  
w Gniewczynie Łańcuckiej, którego wartość kosztory-
sowa opiewa na kwotę 8 mln zł. oraz przebudowę drogi 
powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne. 

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z POD-
KARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJE-
WÓDZKICH 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Tryńcza w ramach 
podjętej współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich poprawia się stan dróg wojewódzkich 
zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Wykonana 
została ścieżka rowerowa biegnącej od Wólki Małko-
wej do Gniewczyny Trynieckiej o długości 2,2 km. 
Trasa połączyła dwie miejscowości zapewniając miesz-
kańcom bezpieczne i komfortowe poruszanie się 
wzdłuż drogi wojewódzkiej. Łączna wartość robót wy-
niosła 1,42 mln zł. 

Obecnie wykonywany jest projekt budowy ścieżki 
rowerowej w Gniewczynie Łańcuckiej od szkoły  
w kier. Gorliczyny na długości 624 mb. Wykonawcą 
zadania została firma Biuro Projektowe TRAKT An-
drzej Grądalski z Mielca. Koszt opracowania dokumen-
tacji to 34. tys. zł.  

Marlena Pietruś 

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z POWIATEM PRZEWORSKIM  
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 Gmina Tryńcza przy współpracy z Powiatem Przeworskim sukcesywnie realizuje szereg inwestycji  
nastawionych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i rozbudowę infrastruktury drogowej  

i pieszo-rowerowej.  

Dzięki podjętej współpracy w najbliższym czasie 
rozpocznie się budowa nowego mostu na Wisłoku  
w Gniewczynie Łańcuckiej. Na ten cel Powiat Prze-
worski otrzymał 8 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina Tryńcza party-
cypuje w kosztach tej inwestycji, sfinansowała m.in. 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej.  

17 maja br. Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch 
przekazał na ręce Starosty Przeworskiego Bogusława 
Urbana dokumentację projektową na wykonanie inwe-
stycji .  

Budowa nowego mostu jest konieczna z uwagi na 
jego zły stan techniczny, a most stanowi jedyny dojazd 
dla mieszkańców przysiółka „Zawisłocze” i znajduje 
się na trasie łączącej ze sobą dwa powiaty – Powiat 
Przeworski i Powiat Leżajski. 

Składamy podziękowania Staroście Przeworskiemu - 
Bogusławowi Urbanowi oraz Zarządowi Powiatu Prze-
worskiego za podjętą współpracę, której efektem będzie 
budowa nowego mostu - mówi radny Stanisław Kogut. 

Mieszkańców informujemy, że w trakcie budowy 
nowego mostu przejazd w kierunku przysiółka 
„Zawisłocze” będzie odbywać się bez zmian.  

NOWY MOST NA WISŁOKU 

Wizualizacje nowego mostu 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z PFRON 

Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie na wy-
konanie dwóch zadań z „Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III”, realizowanego przez  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.  

W zakres dofinansowanych zadań wchodzą: 
- Montaż windy osobowej dla osób z niepełno-

sprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza – kwota dofi-
nansowania wynosi 150 tys. zł . 
 

- Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do 
ośrodków terapii zajęciowej – wartość dofinansowa-
nia wynosi 91 tys. zł. 

30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym wójt  
Ryszard Jędruch, przy kontrasygnacie skarbnika Jolan-
ty Flak, podpisał umowy na dofinansowanie powyż-
szych zadań. Realizacja projektów zakończy się  
w grudniu br.  

Mariusz Trojak 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2019-2021 
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INWENTARYZACJA AZBESTU 
W czerwcu zostało podpisane porozumienie z Mi-

nisterstwem Rozwoju, Pracy i Technologii na dofinan-
sowanie zadania polegającego na aktualizacji inwenta-
ryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gmi-
ny Tryńcza w ramach „Programu oczyszczania Kraju  
z Azbestu  na lata 2009-2032”. Kwota dotacji wynosi 
16 tys. zł. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie  
inwentaryzacji, przygotowanie warstwy obrysów 
obiektów z przypisanymi numerami działek i obrębów 
ewidencyjnych oraz wprowadzenie w/w danych do Ba-

zy Azbestowej. 
Inwentaryzacja została przeprowadzona  

w miesiącach maj – wrzesień bieżącego roku.  
Spis z natury dotyczył pokryć dachowych budyn-

ków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych fali-
stych i płaskich tzw. eternitu oraz płyt zgromadzonych 
na posesjach. Zadanie zrealizowali pracownicy Instytu-
tu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
z Krakowa za kwotę w wysokości 21 tys. zł.  

 
Marlena Pietruś 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TRYŃCZA  
W LATACH 2019-2021 

Łączny koszt wykonania oświetlenia 
ulicznego wyniósł 1 810 tys. zł. 

  Wyszczególnienie Ilość lamp 
1. Głogowiec 4 sztuki 
  Razem 4 sztuki 
2. Gniewczyna Łańcucka (w kier. Świętoniowej) 15 sztuk 
  Gniewczyna Łańcucka (Zawisłocze Duże) 21 sztuk 
  Gniewczyna Łańcucka (przy kościele) 6 sztuk 
  Razem 42 sztuk 
3. Ubieszyn (Mały Ubieszyn) 35 sztuk 
  Razem 35 sztuk 
4. Wólka Małkowa (ul. Łąkowa) 5 sztuk 
  Razem 5 sztuk 
5. Wólka Ogryzkowa (II linia zabudowy) 12 sztuk 
  Razem 12 sztuk 
6. Gorzyce (Żurawiec-Podłuże) 17 sztuk 
  Gorzyce (przy drodze krajowej) 13 sztuk 
  Gorzyce (droga do cmentarza) 7 sztuk 
  Gorzyce (pętla w okolicach kościoła) 57 sztuk 
  Razem 94 sztuki 
7. Jagiełła (pętla za mostem) 15 sztuk 
  Jagiełła (przy drodze do cmentarza) 11 sztuk 
  Jagiełła (ul. O.M. Darzyckiego) 18 sztuk 
  Jagiełła (pod Chałupkami) 11 sztuk 
  Razem 55 sztuk 
8. Tryńcza (Zawisłocze) 1 sztuka 
  Tryńcza (Zawisłocze) 16 sztuk 
  Tryńcza (park) 59 sztuk 
  Tryńcza (Podwólcze) 5 sztuk 
  Tryńcza (droga do cmentarza) 12 sztuk 
  Tryńcza (koło stacji paliw) 18 sztuk 
  Razem 111 sztuk 
9. Gniewczyna Tryniecka (droga do stadionu) 19 sztuk 
  Gniewczyna Tryniecka (Piaski) 14 sztuk 
  Razem 33 sztuki 

10. Wólka Małkowa, Gorzyce i Gniewczyna 
Tryniecka (ścieżka rowerowa) 

45 sztuk 

  Razem 45 sztuk 
  Łącznie 436 sztuk 

Jedną z wielu inwestycji realizowanych na terenie gminy Tryńcza jest budowa oświetlenia ulicznego, które 

wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W ciągu ostatnich dwóch lat na terenie gminy powstanie 

łącznie ponad 400 nowych punktów świetlnych. 

Magdalena Wojtuń 
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NOWOCZESNE WDK W GMINIE TRYŃCZA 

Na przestrzeni ostatnich lat 
znacznie poprawiła się kondycja 
budynków komunalnych będących 
własnością Gminy Tryńcza. Mowa 
tu o Wiejskich Domach Kultury, 
które zyskują nowoczesny wygląd, 
nowe wyposażenie i infrastrukturę 
towarzyszącą. Dzięki pozyskanym 
funduszom zewnętrznym, Fundu-
szowi Sołeckiemu oraz  przy udzia-
le środków własnych, możliwa jest 
modernizacja budynków oraz zakup 
wyposażenia do efektywnego  
korzystania z obiektów.    
Prace przy WDK w ciągu ostat-
nich dwóch lat: 

WDK Głogowiec 
- remont WDK (sanitariaty, kory-
tarz, pomieszczenia i duża sala)  
Wartość robót wyniosła 137 tys. zł. 

WDK Gniewczyna Łańcucka 
- odnowienie elewacji i zakup krze-
seł 
- wymiana szyby i pleksy na grzyb-
ku przy WDK, remont rynien 
Wartość: 47 tys. zł. 

WDK Gniewczyna Tryniecka 
- zagospodarowanie terenów zielo-
nych przy budynku 

- zakup kuchni gazowo – elektrycz-
nej 
- remont grzybka i zakup wyposa-
żenia  
- wykonanie parkingu 
- montaż klimatyzatorów  
Łączna wartość: 112 tys. zł. 

WDK Jagiełła 
- zagospodarowanie placu przed 
obiektem 
- wykonanie parkingu  
- zakup urządzenia chłodniczego  
- podwyższenie ogrodzenia 
- montaż klimatyzatora 
- wykonanie odwodnienia 
Łączna wartość: 120 tys. zł. 

WDK Tryńcza 
- zakup dwóch lodówko – zamraża-
rek 
- remont dużej sali 
- zakup piekarnika 
Łączna wartość: 6,6 tys. zł. 

WDK Ubieszyn 
- remont pomieszczeń na parterze i 
na I piętrze (w trakcie) 
- zakup mebli: szafa i meble ze stali 
nierdzewnej (w trakcie) 
Łączny koszt: 103 tys. zł. 

WDK Wólka Małkowa 
- zakup sprzętu do kuch-
ni (zmywarko – wypa-
żarka, piekarnik, pralka) 
- wykonanie parkingu za 
budynkiem   
- modernizacja pomiesz-
czeń  
- montaż rolet i klimaty-
zatorów 

- zakup mebli ze stali nierdzewnej 
Łączna wartość: 234 tys. zł. 

WDK Wólka Ogryzkowa  
- montaż klimatyzatora 
- zakup wyposażenia kuchni 
(kuchenka pięciopalnikowa, meble 
ze stali nierdzewnej, szafa) 
- montaż rolet  
- remont klatki schodowej 
Łączny koszt: 35 tys. zł. 
W związku z otrzymanym dofinan-
sowaniem z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
do końca tego roku zostanie prze-
prowadzony remont pomieszczeń  
w Wiejskim Domu Kultury w Go-
rzycach.  
Zakres prac będzie obejmował:  
- budowę podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych z kostki brukowej na 
zewnątrz budynku, 
- adaptację pomieszczeń na mini 
salę fitness i magazyn 
- remont korytarzy i pomieszczeń 
na parterze i na piętrze 
- remont toalety 
- montaż klimatyzatorów 
Ponadto w celu poszerzenia oferty 
kulturalnej zostanie zakupione wy-
posażenie tj.: zestaw do projekcji 
filmowych, nagłośnienie, zestaw do 
prowadzenia zajęć ruchowych, szta-
lugi wystawiennicze, rolety, regały 
i stoły. 
Kwota dotacji wynosi 110 tys. zł. 
Pozostałe koszty zostaną pokryte  
z budżetu gminy.  

Marlena Pietruś 

WDK w Gniewczynie Trynieckiej WDK w Wólce Małkowej 

22 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie WDK  
w Wólce Małkowej po remoncie, na którym obecni byli Wi-
cewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka oraz Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Sołtys wsi 
Krystyna Penkal podziękowała Radzie Gminy za wsparcie  
i przekazane środki na remont budynku.  
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REMONTY INFRSTRUKTURY DROGOWEJ 2019-2021 
Miejscowość Lokalizacja Długość 

wyremon-
towanego 
odcinka  

w mb 

Rodzaj  
nawierzchni 

Koszt  
w zł 

Źródło finanso-
wania 

Uwagi 

Głogowiec 

do punktu widokowego - wyrównanie na-
wierzchni gruntowej 

5 tys. środki własne 2020 

do Strzelnicy 1340 skropienie 127,4 
tys. 

środki własne 2020 

ul. Ilki 250 nawierzchnia asfaltowa 82,3 tys. środki własne 2020 

ul. Głogowiecka 324 nawierzchnia asfaltowa 213 tys. Powiat Przeworsk 
+ środki własne 

W trakcie 
realizacji 

Gniewczyna 
Łańcucka   

ul. Stefana Wyszyńskiego - rondo 42 tys. Fundusz sołecki + 
środki własne 

2019 

ul. Cicha 185 skropienie 17 tys. Fundusz sołecki + 
środki własne 

2019 

boczna drogi wojewódzkiej 240 Tłuczeń 20 tys. Fundusz sołecki + 
środki własne 

2019 

Nowa Wieś 36 Nawierzchnia asfalto-
wa 

10 tys. Fundusz sołecki 
+środki własne 

2019 

Opracowanie projektu prze-
budowy mostu przez rzekę 
Wisłok 

- - 70 tys. Powiat Przewor-
ski + środki wła-
sne 

w trakcie 
realizacji 

Opracowanie projektu prze-
budowy drogi w kier. Gro-
dziska Nowa Wieś 

- - 77,5 tys. Powiat Przewor-
ski + środki wła-
sne 

w trakcie 
realizacji 

Piaski 135 skropienie 14 tys. środki własne 2020 

Droga nr 1772 615 tłuczeń kamienny 41,7 tys. środki własne 2020 

Za torami 190 skropienie 25,7 tys. środki własne 2020 

boczna drogi powiatowej w 
kier. Świętoniowej 

250 skropienie 29,6 tys. środki własne 2020 

boczna drogi wojewódzkiej 
(w kier. Gorliczyny) 

90 nawierzchnia asfaltowa 18,3 tys. środki własne 2020 

Zakręcie 650 skropienie 41 tys. środki własne 2020 

Podgrzęszcze 970 skropienie 477 tys. Środki własne + 
Gmina Przeworsk 

w trakcie 
realizacji 

Gniewczyna 
Tryniecka 
   

boczna drogi wojewódzkiej 192 skropienie 36,5 tys. Fundusz sołecki 2020 

boczna drogi wojewódzkiej 110 skropienie 23 tys. środki własne 2020 

ul. Kwiatowa 670 nawierzchnia asfalto-
wa, skropienie 

84,8 tys. środki własne 2020 

boczna drogi wojewódzkiej 75 nawierzchnia asfaltowa 8 tys. środki własne 2020 

Białobrzeżki 240 nawierzchnia asfaltowa 50 tys. środki własne 2020 

Parking obok WDK - Skropienie i na-
wierzchnia asfaltowa 

80 tys. 
zł. 

Fundusz sołecki + 
środki własne 

2019, 2020 

przez las do Jagiełły 2430 rekultywacja 25 tys. Środki własne w trakcie 
realizacji 

Gorzyce    

W kier. ”Dołu” 425 tłuczeń kamienny 38,5 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

Podłuże 500 nawierzchnia asfaltowa 102 tys. środki własne 2020 
  

w kier. Dołu 495 tłuczeń 71 tys. Środki własne + 
dotacja 

W trakcie 
realizacji 

Borki 320 rekultywacja 3 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Borki 280 rekultywacja 3 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Żurawiec - Podłuże 850 rekultywacja 20 tys. zł Środki własne W trakcie 
realizacji 

Podłuże 250 rekultywacja 6 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Boczna drogi krajowej za 
mostem 

300 rekultywacja 5,5 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

boczna drogi powiatowej 100 Przepust drogowy, 
nawierzchnia asfaltowa 

54 tys. Fundusz sołecki + 
środki własne 

2019,2021 

Jagiełła  

Jagiełła – Wólka Ogryzko-
wa 

850 Nawierzchnia asfalto-
wa 

281 tys. Środki własne + 
dotacja 

2019 

Mała Jagiełła 300 tłuczeń kamienny 26 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

Mała Jagiełła 405 skropienie 45,8 tys. środki własne 2020 
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 Jagiełła 
    

ul. Stanisława Drzystka 450 nawierzchnia 
asfaltowa 

90,5 tys. środki własne 2021 

droga powiatowa za lasem 200 nawierzchnia 
asfaltowa 

120 tys. środki własne 2020 

Mała Jagiełła 400 tłuczeń 55 tys. Środki własne + 
dotacja 

W trakcie 
realizacji 

Mała Jagiełła 450 rekultywacja 7 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Koło Stacji Uzdatniania Wody w 
stronę Gniewczyny Trynieckiej 

60 rekultywacja 7 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Tryńcza     

boczna drogi powiatowej w kier. 
Chodaczowa 

310 skropienie 27 tys. zł. Fundusz sołecki 
+ środki własne 

2019 

boczna droga ulicy Słowackiego 155 Nawierzchnia 
asfaltowa 

27,5 tys. Fundusz sołecki 2019 

Droga powiatowa Tryńcza - Wólka 
Małkowa 

1,2 nawierzchnia 
asfaltowa 

782 tys. Powiat Przewor-
ski + środki wła-
sne 

2019, 2020 

ul. Kościelna 
  

460 nawierzchnia 
asfaltowa 

169,8 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

ul. Sportowa 
  

997 nawierzchnia 
asfaltowa 

321,6 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

w kier. CPN 595 skropienie 70 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

za firmą MAR-SPAW 306 skropienie 70 tys. środki własne + 
dotacja 

2020 

Zawisłocze 200 skropienie 29,3 tys. Środki z fundu-
szu sołeckiego 

2020 

w kier. Ubieszyna 250 Tłuczeń ka-
mienny 

23 tys. Środki z fundu-
szu sołeckiego 

2020 

boczna droga ul. Słowackiego 100 nawierzchnia 
asfaltowa 

66 tys. środki własne 2020 

park 110 skropienie 8 tys. środki własne 2020 

równoległa do ulicy Słowackiego 170 skropienie 35 tys. Środki własne + 
dotacja 

W trakcie 
realizacji 

boczna ulicy Słowackiego 300 tłuczeń 46 tys. Środki własne + 
dotacja 

W trakcie 
realizacji 

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowy chodnika przy drodze 
krajowej Zawisłocze 

- - 33 tys. środki własne w trakcie 
realizacji 

za szkołą 980 Nawierzchnia 
asfaltowa 

383 tys.   W trakcie 
realizacji 

boczna ul. Sieniawskiej 550 rekultywacja 5 tys. zł. Środki własne W trakcie 
realizacji 

boczna ul. Sieniawskiej 450 rekultywacja 5 tys. zł Środki własne W trakcie 
realizacji 

boczna ul. Grunwaldzkiej 250 rekultywacja 3 tys. zł. Środki własne W trakcie 
realizacji 

równoległa do ul. Grunwaldzkiej 700 rekultywacja 7,5 tys. zł. Środki własne W trakcie 
realizacji 

strażnica 0,12 ha rekultywacja 3 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji  

boczna drogi krajowej DK77 435 rekultywacja 5 tys. Środki własne W trakcie 
realizacji 

Ubieszyn 
boczna drogi wojewódzkiej 55 skropienie 11 tys. Fundusz sołecki 

+ środki własne 
2019 

od ronda w kier. Borków 440 skropienie 30 tys. środki własne 2020 

Wólka  
Małkowa 

parking za WDK - nawierzchnia 
asfaltowa 

20 tys. zł. środki własne 2019 

w kier. Chodaczowa - Próg zwalnia-
jący 

7 tys. Fundusz sołecki 2019 

Wólka 

Ogryzkowa  

boczna drogi krajowej 150 nawierzchnia 
asfaltowa 

24 tys. środki własne 2020 

boczna drogi krajowej 520 Rekultywacja 6 tys. środki własne W trakcie 
realizacji 

boczna drogi krajowej 420 rekultywacja 4,5 tys. zł. środki własne W trakcie 
realizacji 

Łączna długość 25, 9 km 
Razem 

Łączny koszt 4, 8 mln zł.  
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BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH 

Miejscowość Lokalizacja Długość Koszt w zł  Źródło finansowania Uwagi 

Gniewczyna 
Łańcucka 

ul. Wyszyńskiego 250 136 tys. środki własne 2020 

Gniewczyna 
Łańcucka 

w kier. Świętonio-
wej 

300 207 tys. Powiat Przeworski + 
środki własne 

2020 

Gniewczyna 
Łańcucka 

ul. Fabryczna 1000 235 tys. Powiat Przeworski + 
środki własne 

2020,2021 

Gorzyce 
Żurawiec - Podłuże 540 385 tys. Powiat Przeworski + 

środki własne 
2019, 2020 

Gorzyce 
ul. Sanowa 200 83,9 tys. Fundusz sołecki + środ-

ki własne 
2020 

Gorzyce 
Budowa chodnika w 
kier. „Dołu” 

710 274 tys. Powiat Przeworski +  
środki własne 
+ fundusz sołecki 

W trakcie 
realizacji 

Jagiełła 
ul. Jana Pawła II 290 199 tys. zł. Powiat Przeworski + 

środki własne 
W trakcie 
realizacji 

Tryńcza za piekarnią 100 16 tys. środki własne 2020 

Tryńcza 
ul. Grunwaldzka 837 575 tys. Powiat Przeworski + 

środki własne 
2019, 2020 

Tryńcza 
ul. Sieniawska 550 419 tys. Powiat Przeworski + 

środki własne 
2019 

Ubieszyn 
remont chodnika 
wzdłuż DW 835 

230 50 tys. środki własne + PZDW 2020 

Razem  
Łączna długość 5 007 mb  

Łączny koszt 2 579,9 tys. zł 

Od 2019 roku do chwili obecnej wykonano lub są w trakcie wykonywania prace związane z remontem 

dróg i budową chodników przy drogach gminnych i powiatowych o łącznej wartości 7,4 mln zł.  
W tym czasie przebudowie, remontowi lub rekultywacji poddano 26 km dróg i wybudowano ponad 5 km 

chodników. 
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Na przestrzeni lat udało się odremontować i przywrócić do użytku budynki, z których od lat nie 

korzystano i stały zaniedbane, szpecąc wygląd naszych miejscowości. Na odrestaurowanie obiektów gmina 
pozyskała środki zewnętrzne.  

PRZYWRACAMY DO ŻYCIA NIEUŻYTKOWANE OBIEKTY 

Lokale socjalne w Głogowcu – w 2018 roku w bu-
dynku byłej szkoły w Głogowcu powstały trzy lokale 
socjalne. Pomieszczenia składają się z kuchni, łazienki, 
holu, wiatrołapu oraz pokoju. Służą one mieszkańcom 
gminy, których dotknęły różnego rodzaju zdarzenia 
losowe jak np. pożar. W czasie pandemii lokale wyko-
rzystywano na odbycie kwarantanny przez mieszkań-
ców powracających zza granicy.  Inwestycja współfi-
nansowana była ze środków Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w wysokości 158 tys. zł. Całkowita wartość 
prac wyniosła 372 tys. zł.  

Dom Miłosierdzia w Wólce Małkowej – budynek 
po byłej szkole w Wólce Małkowej został gruntownie 
odremontowany i powstał w nim Dzienny Dom Senio-
ra „Dom Miłosierdzia”. Jest to placówka dziennego 
pobytu, która działa już od prawie dwóch lat. Dzięki 
pozyskanym funduszom, osoby z terenu Gminy Tryń-
cza w wieku senioralnym mogą aktywnie spędzać czas 
wolny, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach, ma-
jąc zapewnione usługi opiekuńcze oraz terapeutyczne. 
Organizowane są również dodatkowe zajęcia i warszta-
ty, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje 
pasje, zdolności i zainteresowania. Wszyscy uczestnicy 
zajęć mają zapewniony dojazd oraz wyżywienie. Na 
remont obiektu Gmina Tryńcza pozyskała środki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości 80 tys. zł. Całkowita war-
tość zadania wyniosła 500 tys. zł.  

Strażnica kolejowa – Ponad 100-letnia ufortyfiko-
wana Strażnica Kolejowa „Tryńcza” kiedyś służyła w 
obronie pobliskiego mostu na Wisłoku. Budynek od lat 
stał zaniedbany i zdewastowany. Gmina Tryńcza pozy-
skała go nieodpłatnie od PKP i zdobyła dofinansowa-
nie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 1,5 mln zł na 
odbudowanie i dostosowanie obiektu do pełnienia 
funkcji o charakterze kulturalno-regionalnym.  

Strażnica jest dostępna dla wszystkich w każdy 
weekend w godzinach 15:00 – 19:00. Zwiedzający 
mogą podziwiać infrastrukturę budynku oraz wyre-
montowane wnętrze strażnicy. Obiekt ten coraz czę-
ściej odwiedzają zarówno mieszkańcy naszej gminy jak 
i turyści.  

Klub seniora w Jagielle – w budynku byłego 
przedszkola w Jagielle, który od lat był nieużytkowany, 
w styczniu 2021 roku otwarto Klub Seniora. Obiekt 
przeszedł gruntowny remont, zakupiono też niezbędne 
wyposażenie. Środki pozyskano z Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego  
Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020. 
Nowa placówka ma na celu zapewnienie wsparcia dla 
osób w wieku senioralnym, którzy w ramach programu 
mają możliwość integracji i dostęp do szerokiej oferty 
zajęć aktywizujących.  

Dom parafialny w Tryńczy—Parafialne Stowarzy-
szenie Rozwoju „Wiara” z/s w Tryńczy pozyskało 
środki w kwocie 300 tys. zł na odbudowę starego bu-
dynku parafialnego. Przed odbudową nie był użytko-
wany ze względu na zły stan techniczny. Po remoncie 
zyskał nowe oblicze, wyposażony został w meble i 
sprzęt multimedialny.  

Prowadzone są także prace projektowe w sprawie 
odbudowy zabytkowego spichlerza dworskiego  
w Tryńczy. Spichlerz po odrestaurowaniu będzie 
kolejnym ciekawym obiektem turystycznym na mapie 
naszej gminy!  

Katarzyna Flak 

Klub seniora w Jagielle Dom parafialny w Tryńczy 

Strażnica kolejowa Dom Miłosierdzia Lokale socjalne 
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BUDOWNICTWO W GMINIE TRYŃCZA OD 2019 DO 2021 ROKU 

Statystyka wydanych decyzji o warunkach zabudo-
wy oraz decyzji  celu publicznego w naszej gminie 
przedstawiają się następująco  ; 
  w roku 2019 wydano 113 decyzji o warunkach  

zabudowy oraz 32 decyzje celu publicznego. Łącznie 
wydano 145 decyzji lokalizacyjnych na zadania inwe-
stycyjne. 

  w roku 2020  wydano 90 decyzji o warunkach  
zabudowy oraz 44 decyzje celu publicznego. Łącznie 
wydano 134 decyzji lokalizacyjnych na zadania inwe-
stycyjne. 

  w roku 2021, wg stanu na dzień 17 czerwca 2021, 
zarejestrowano 52 wnioski o warunki zabudowy 
oraz 14 wniosków o  decyzję celu publicznego.  

W bieżącym roku wydano 20 decyzji o warunkach 
zabudowy, część tych wniosków znajduje się w fazie 
wykonania analizy  urbanistycznej, dla ok. 20 wnio-
sków dokonuje się uzgodnień z innymi organami w za-
leżności od miejsca położenia wnioskowanego terenu 
oraz charakteru inwestycji.  

Czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudo-
wy wynosi 3-4 miesiące, natomiast na decyzję celu  
publicznego wynosi  65 dni. 

Decyzja celu publicznego ustala lokalizację  infra-
struktury technicznej dla potrzeb uzbrojenia nowych 
terenów do zabudowy, m. in. rozbudowę sieci wodocią-
gowej, sieci kanalizacyjnej,  budowę oświetlenia ulicz-
nego oraz rozbudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

W okresie od stycznia 2019 do pierwszej połowy 
2021 roku wydano 253 decyzje o warunkach zabudowy  
oraz  90 decyzji celu publicznego. 

Z porównania powyższych danych wynika, że ilość 
wydanych decyzji sukcesywnie wzrasta, a ruch budow-
lany nie maleje. Ograniczeniem przy realizacji inwesty-
cji są warunki lokalne, w tym ; 

- położenie znacznej części terenu gminy w zasięgu 
szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki  
Wisłok i San oraz Mleczka, 

- występowanie gruntów objętych ochroną i wyma-
gających uzyskania zgody na ich przeznaczenie na cele 
nierolnicze i nieleśne,   

- położenie północnej części gminy w granicach 
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ,  

- położenie gminy w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych. 

 Gmina Tryńcza posiada 26 obowiązujących Miej-
scowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  
o powierzchni ok.  271 ha, co stanowi 3, 84 %  
powierzchni terenu gminy. 

Powierzchnia ta zostanie powiększona o kolejne 
plany, które obecnie są w końcowej fazie opracowania. 
Plany te dot. przełożenia sieci gazowej w obrębie miej-
scowości Wólka Ogryzkowa , zabudowy mieszkanio-
wej w Wólce Ogryzkowej oraz zagospodarowanie tere-
nu obszaru zbiornika dla celów  usług  sportu i rekreacji. 

Stanisława Dadak 

PÓŁ MILIONA DOFINANSOWANIA NA ROZBUDOWĘ SIECI WOD-KAN 

Gmina Tryńcza 
otrzymała dofi-
nansowanie na 
rozbudowę sieci 
wod-kan z 
Urzędu Mar-
szałkowskiego 
w ramach Pro-
gram Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 
Złożony wniosek pn. „Rozbudowa sieci wodocią-

gowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza” zo-
stał wysoko oceniony i zatwierdzony do dofinansowa-
nia w kwocie 567 tys. zł 

29 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim  
w Rzeszowie Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch 
przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak podpisał 
umowę o dofinansowanie projektu. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Głogowcu,  

Jagielle, Ubieszynie, Gorzycach i Gniewczynie Łań-
cuckiej. 

Łącznie wykonane zostanie 2 km sieci wodocią-
gowej i 2,5 km sieci kanalizacyjnej.  

Całkowita kwota inwestycji wynosi 890 tys. zł. 
Prace potrwają do końca października bieżącego roku.   

 
Mariusz Trojak 

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY W RAMACH PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" 

Informujemy, że w Gminie Tryńcza funkcjonuje 
Punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach realizacji 
programu "Czyste Powietrze" 

Konsultacje w punkcie zlokalizowanym w bu-
dynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Tryńczy prowadzone będą od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 

poniedziałek 8:00 - 11:00 

wtorek 8:00 - 11:00 

czwartek 15:00 - 17:00 

piątek 15:00 - 17:00 
Wszystkie informacje na temat programu można 

uzyskać pod numerem telefonu: 533 733 308  
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FUNDUSZ SOŁECKI 
Gmina Tryńcza co roku realizuje zadania inwesty-

cyjne zgłoszone przez poszczególne sołectwa w ra-
mach środków funduszu sołeckiego. Proponowane 
przedsięwzięcia, które zostały ustalone przez miesz-
kańców i radę sołecką w trakcie zebrań wiejskich, mu-
siały pokrywać się z zadaniami własnymi gminy oraz 
sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców. Na 
zadania z funduszu sołeckiego przeznaczono: w 2019 
roku – 307 tys. zł., w 2020 roku – 326 tys. zł i realizo-
wane w 2021r. - 351 tys. zł. Budżet w głównej mierze 
przeznaczany jest na remont dróg i budowę chodni-

ków, zagospodarowanie terenów przy WDK (parkingi i 
zieleń), remont Wiejskich Domów Kultury, zakup wy-
posażenia i inne.  

Na wysokość kwoty funduszu sołeckiego mają 
wpływ dochody gminy oraz liczba mieszkańców po-
szczególnych sołectw. Po realizacji zaplanowanych 
działań gmina wnioskuje o częściowy zwrot za wyko-
nane zadania, jednak z każdym rokiem stopa zwrotu 
środków jest niższa. 

 
Marlena Pietruś 

Poniższy wykres przedstawia wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2019 – 2021 

STREFA STREET WORKOUT W GORZYCACH 

W ramach podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi gmina otrzymała 12 tys. zł dofinanso-

wania na Utworzenie Strefy Plenerowej Street 
Workout w Gorzycach przy placu zabaw w 
przysiółku Żurawiec. Aktualnie zamontowany 

został zestaw do Street Workoutu, bujak, 2 ław-
ki, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Całko-
wity koszt inwestycji wyniesie 23 tys. zł.  

Marlena Pietruś 



 
20 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych w latach (od początku kadencji) 2019-2021 w Gminie Tryńcza 

lp. Instytucja wdrażająca/ Program Nazwa zadania/ zakres projektu 
Kwota dofi-
nansowania 

(w zł) 

Koszty 
całkowite 

(w zł) 

Okres 
realiza-

cji 
2019 

1.  Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpac-

kiego / RPO WP 2014 -2020 
Instalacja paneli fotowoltaicznych na 10 budynkach 

użyteczności publicznej  gminy Tryńcza 497 tys. 584 tys. 2019 

 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszo-

wie / RPO WP 2014-2020 
Dzienny Dom Seniora „Dom Miłosierdzia” w Wólce 

Małkowej 950 tys. 1 mln 2019-

2021 
 3. Wojewódzki Urząd Pracy / 

RPO WP 2014-2020 
Dzienny Dom Opieki „Jak w domu” 

w Gniewczynie Łańcuckiej 780  tys. 821 tys. 2018-
2020 

 4. Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 

Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby działal-
ności turystycznej i kulturalnej w m. Tryńcza 101 300 tys. 300 tys. 2019 

 5. Wojewoda Podkarpacki / Fundusz Dróg 

Samorządowych 
Remont drogi gminnej nr 111034 R W. Ogryzkowa – 

Gorzyce – Jagiełła w m. Jagiełła 225 tys. 281 tys. 2019 

 6. Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego 
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do terenów 

gruntów rolnych 150 tys. 256 tys. 2019 

 7. Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpac-
kiego / PPOW 2017-2020 

Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia do 
Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Trynieckiej 10 tys. 24 tys. 2019 

 8. Ministerstwo Obrony Narodowej Tryniecki weekend z historią „Wrzesień 1939 r. – Wal-
czymy do końca!” 40 tys. 40 tys. 2019 

 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastęp-
czej 15 tys. 38 tys. 2019 

 10 Program operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 

Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 
Gminy Tryńcza 20 tys. 20 tys. 2019 

 11

. Ministerstwo Sportu i Turystyki Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 25 tys. 31 tys. 2019 

 12

. 
Instytut Solidarności i Męstwa im. Wi-

tolda Pileckiego Być jak Feliks Młynarski 20 tys. 20 tys. 2019 

 13

. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Posiłek w szkole i w domu 174 tys. 236 tys. 2019 

Razem w 2019 roku 3,2 mln 3,7 mln   
2020 

1.  
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpac-

kiego / 
RPO WP 2014 -2020 

Czysta energia w Gminie Tryńcza 
i Gminie Raniżów (OZE) /projekt parasolowy 7,7 mln 9,9 mln 2020-

2021 

 2. Ministerstwo Obrony Narodowej Budowa strzelnicy sportowej w Głogowcu 1,5 mln 2 mln 2020 

 3. Narodowe Centrum Kultury / 
Infrastruktura domów kultury 

Rozwój edukacji kulturalnej poprzez przebudowę i za-

kup wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury 300 tys. 648 tys. 2020-

2021 
 4. Program Wieloletni „Senior+” Utworzenie Klubu Seniora w Jagielle 150 tys. 325 tys. 2020 

 5. Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpac-

kiego / PROW 2014-2020 Rozbudowa sieci wod-kan w gminie Tryńcza 592 tys. 930 tys. 2020 

 6. Wojewoda Podkarpacki / 
Fundusz Dróg Samorządowych 

Remont ul. Sportowej i ul. Kościelnej 
w Tryńczy 295 tys. 497 tys. 2020 

 7. Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego 
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w 2020 roku 120 tys. 200 tys. 2020 

 8. Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpac-

kiego / RPO WP 2014-2020 
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w 

Tryńczy 178 tys. 209 tys. 2020 

 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej 
Termomodernizacja remizy OSP w Gniewczynie Łań-

cuckiej 57 tys. 124 tys. 2020 

 10 LGD „Kraina Sanu”/ 
PROW 2014-2020 

Zagospodarowanie terenu oraz dostawa i montaż wypo-

sażenia boiska do piłki siatkowej w Gniewczynie Łań-

cuckiej 
93 tys. 93 tys. 2020 

 11

. 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 
Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła+ 

- zakup laptopów do nauki zdalnej 153 tys. 153 tys. 2020 

 12

. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 
Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II 

wojny światowej położonego w miejscowości Jagiełła 16 tys. 21 tys. 2020 

 13

. Podkarpacki Urząd Wojewódzki Posiłek w szkole i w domu 138 tys. 184 tys. 2020 

14.

  
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-

łecznej Opieka wytchnieniowa 86 tys. 108 tys. 2020 

15. Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-

łecznej / Program ASOS Akcja aktywizacja – aktywny senior 60+ 60 tys. 60 tys. 2020 

 16

. Biuro Programu Niepodległa Tryniecki weekend z historią – "Cud nad Wisłą. 1920" 40 tys. 45 tys. 2020 

 17

. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  
Upowszechnianie tradycji Wielkanocnych Straży Grobo-

wych zgminy Tryńcza 30 tys. 37 tys. 2020 

 18
. Ministerstwo Sportu i Turystyki „Umiem pływać!” – aktywizacja najmłodszych z terenu 

gminy Tryńcza 31 tys. 39 tys. 2020 

 19
. Ministerstwo Sportu i Turystyki Zajęcia gimnastyczne dla uczniów szkół podstawowych z 

terenu gminy Tryńcza 20 tys. 25 tys. 2020 



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu           21                    

 20. Urząd Marszałkowski Woj. Pod-
karpackiego / PPOW 2021-2025 Jarmark promujący sołectwo Gniewczyna Tryniecka 10 tys. 22 tys. 2020 

 21. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryń-
cza 15 tys. 18 tys. 2020 

 22. Projekt NAWIGATOR II Realizacja 5 mikrograntów dot. rozwoju ekonomii społecznej w 
gminie Tryńcza 30 tys. 30 tys. 2020 

Razem w 2020 r. 11,6 mln 15,7 mln   
2021 (realizowane i w trakcie oceny) 

1.  
Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza 3,1 mln 3,1 mln W trakcie 
realizacji 

 2. 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki / 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej 2 mln 3,5 mln W trakcie 
realizacji 

3. 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w m. Tryńcza 2,7 mln 2,7 mln 

W trakcie 

oceny 

 4. 
Ministerstwo Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i Sportu 
Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w m. Tryńcza 1,8 mln 3,9 mln 

Zatwierdzo-
ny do dofina-

sowania 

 5. 
Fundacja Fundusz Współpracy / 

Fundacją Instytut Rozwoju Regio-
nalnego 

Dostępna szkoła – dostosowanie szkół do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnościami 

1,4 mln 1,4 mln 
W trakcie 

oceny 

 6. 
Urząd Marszałkowski Woj. Pod-
karpackiego /PROW 2014 -2020 

Rozbudowa sieci wod-kan w gminie Tryńcza 557 tys. 890 tys. 
W trakcie 
realizacji 

 7. 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza 

(za szkołą) 
324 tys. 540 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 8. 
Ministerstwo Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i Sportu 
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i zakup 
wyposażenia sposobem na rozwój kultury w gminie Tryńcza 

110 tys. 223 tys. 
W trakcie 
realizacji 

 9. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
Montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla os. z niepełno-

sprawnością w Urzędzie Gminy w Tryńczy 
150 tys. 474 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 10.
. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnospraw-

nych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej. 
91 tys. 131 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 11 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 
Program Senior+ - moduł II  na zapewnienie funkcjonowania 

już istniejących ośrodków wsparcia. 
32 tys. 64 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 12. 
Ministerstwo Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i Sportu 
Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II wojny 

światowej w Jagielle - Etap II 
17 tys. 22 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 13. Fundacja PZU Tryniecki weekend z historią – Podkarpacki wrzesień 1939 65 tys. 73 tys. 
W trakcie 
realizacji 

 14. 
Urząd Marszałkowski Woj. Pod-
karpackiego / PPOW 2021-2025 

Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami 
placu zabaw w Gorzycach 

12 tys. 30 tys. 
W trakcie 
realizacji 

 15. 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej 
3, 2, 1.. Akcja? Motywacja! 

Działania aktywizujące dla seniorów 
46 tys. 46 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 16. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Zielone innowacje - utworzenie Kieszonkowego parku wodno-

lądowego w Tryńczy 
8 tys. 19 tys. 

W trakcie 
realizacji 

 17. 
Fundacja BGK / 

„Moja Mała Ojczyzna” 
Utworzenie strefy plenerowej Street Workout w Gniewczynie 

Łańcuckiej 
30 tys. 30 tys. 

W trakcie 
oceny 

 18. Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych  

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza. 
2. Poprawa oferty turystycznej w Gminie Tryńcza – przebudowa zabyt-

kowego spichlerza w Tryńczy, budowa WDK w Gniewczynie Łańcuc-

kiej, utworzenie mini skansenu lokalnego rzemiosła w Tryńczy.  

3. Utworzenie strefy rekreacji i sportu poprzez zagospodarowanie zbior-

nika wodnego w Gniewczynie Łańcuckiej.  

19 mln  20 mln  Wnioski w 
trakcie oceny  

19. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  Przebudowa drogi gminnej nr 111034R Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – 

Jagiełła   331 tys.  552 tys.  Wniosek w 
trakcie oceny  

20. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  Przebudowa drogi gminnej nr 111020R oraz drogi wewnętrznej na 

działce nr 1524 w m. Gorzyce  428 tys.  714 tys.  Wniosek w 
trakcie oceny  

21. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  Budowa nowych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych  w m. 

Tryńcza – nr 111065R, Gniewczyna Łańcucka – nr 111003R oraz Go-
107 tys.  179 tys.  Wniosek w 

trakcie oceny  

 Razem w 2021 r. 
32,3,6 
mln 

38,6 mln   

Razem w latach 2019-2021 47 mln 57,8 mln   

Zestawienie projektów dotyczy wniosków reali-
zowanych przez Gminę Tryńcza przy współpracy 
jej jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń. 
Sumy kwot dofinansowania w tabeli różnią się  
w porównaniu do środków zewnętrznych otrzyma-
nych w danym roku uwzględnionych na wykresie, 
ponieważ poszczególne transze przekazywane były 
przez instytucje zarządzające na przełomie dwóch/
trzech lat kalendarzowych oraz beneficjentami nie-
których projektów były jednostki organizacyjne 
gminy i stowarzyszenia.  

Mariusz Trojak 
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REGULOWANIE OPŁAT ZA ŚMIECI - TO TRZEBA WIEDZIEĆ! 

Każdy właściciel czy zarządca nieruchomości zobo-
wiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do 
wnoszenia wyliczonych z tego tytułu opłat. Każda zło-
żona deklaracja wprowadzane jest w system opłat i na-
dawany jest wówczas indywidualny numer rachunku 
bankowego. Wpłat należy dokonać 6 razy w roku  
w kwocie i w czasie jaki wskazany został w zawiado-
mieniu. To, czy mieszkańcy płacą regularnie, weryfiku-
je Dział Windykacji. Jeżeli pracownik stwierdzi, że na 
koncie mieszkańca są zaległości, wpierw przypomina  
o dokonaniu płatności a w następstwie nieuregulowania 
należności wystawiane jest upomnienie. 

Co zrobić, żeby uniknąć upomnienia oraz jakie dzia-
łania należy podjąć, gdy już upomnienie dotrze? Warto 
stosować się do poniższych wskazówek:   

Opłacaj rachunki terminowo: Za odbiór  odpadów 
komunalnych należy płacić 6 razy w roku do 15 dnia 
miesiąca: marca, maja, lipca, września, listopada  
i grudnia. 

Dokonuj opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi: J eżeli wystąpiły zmiany, np. zmniejszy-
ła lub zwiększyła się liczba mieszkańców, należy bez-
zwłocznie to zgłosić, składając nową deklarację w for-
mie papierowej. Samo wpłacanie zmienionej kwoty, 
bez złożenia deklaracji, nie ma mocy prawnej. W przy-
padku otrzymania zawiadomienia o zmianie stawki 
opłaty, należy dokonywać wpłaty na kwotę wskazaną 
w zawiadomieniu. 

Wyrównaj różnicę: Jeżeli w 2020 roku zapłaciłeś 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
cały rok z góry, pamiętaj że w lipcu zmieniły się stawki 
i jesteś zobowiązany niezwłocznie dopłacić różnicę. 
Tak samo jest w sytuacji gdy w drugiej połowie roku 
uiszczałeś opłaty według stawek już nie obowiązują-
cych.  

Opłać koszty upomnienia: Otrzymałeś upomnie-
nie, zapłać całą kwotę o jaką Cię wzywamy na upo-
mnieniu, łącznie z kosztami upomnienia w wysokości 
11,60 zł. Jeżeli nie uwzględnisz tej kwoty, znów po-
wstanie zaległość. 

Zlecenia stałe: Zakładając zlecenie stałe, upewnij 
się że nie masz zaległości w opłatach gdyż otrzymanie 

wpłaty księgowane są na najstarszą zaległość płatnika. 
Np. gdy w 2020 roku nie dokonywałeś opłaty za odbiór 
odpadów, a w styczniu 2021 roku uruchomiłeś zlecenie 
stałe, to wszystkie wpłaty i tak będą księgowane na  
zaległości z 2020 roku, odsetki za zwłokę i koszty upo-
mnienia.  

Reaguj na wezwania: Jeżeli pracownik znajdzie 
nieprawidłowość w twoich płatnościach, to zadzwoni, 
wyśle pismo wyjaśniające bądź wystawi wezwanie do 
złożenia wyjaśnienia lub korekty błędów w deklaracji. 
Brak reakcji na wezwanie może skutkować podjęciem 
kolejnych kroków prawnych. 

Stan zaległości na dzień 31.08.2021 r. 

Lp. Sołectwo 
Stan  

zaległości 
 1. Głogowiec 1 872,01  

 2. Gniewczyna Łańcucka 15 641,53  

 3. Gniewczyna Tryniecka 5 871,93  

 4. Gorzyce 6 781,35  

 5. Jagiełła 10 545,22  

 6. Tryńcza 8 337,57  

 7. Ubieszyn 2 165,30 

 8. Wólka Małkowa 4 275,68  

 9. Wólka Ogryzkowa 3 301,79  

Łącznie: 58 792,38  

Z założenia system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinien się sam bilansować co oznacza, 
że wpływy z tytułu opłaty winny pokrywać generowane 
przez system koszty. Niestety z roku na rok gmina bo-
ryka się z coraz wyższymi zaległościami w opłacie i tak 
też rok 2020 został zamknięty deficytem. Pomimo sto-
sowania egzekucji miękkiej polegającej na wykonywa-
niu telefonów i wysyłce pism przypominających o zale-
głej racie oraz wystawianych upomnień czy kierowania 
zaległości do Urzędu Skarbowego celem przymusowe-
go ściągnięcia odsetek wpłat nie jest współmierny  
z poniesionymi kosztami. 

Głównymi kosztami funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami są koszty związane z odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 
gminy (od mieszkańców oraz z PSZOK).  

Agnieszka Śmiglarska 

MÓWIMY STOP DZIKIM WYSYPISKOM ŚMIECI  

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie? 
Zrób zdjęcie, dokładnie opisz lokalizację i wyślij 
zgłoszenie na e-mail: gosp.odpadami@tryncza.eu  

Pozwoli to stworzyć mapę dzikich wysypisk 
i wesprze Urząd Gminy w walce o czyste środowisko!  

Często można spotkać się z sytuacją wyrzucania 
śmieci do lasów, na brzegi rzek lub w inne miejsca pu-
bliczne. Wyrzucane są główne elektrośmieci, odpady 
komunalne i budowlane. Uruchamiamy więc akcję 
„Mówimy STOP dzikim wysypiskom śmieci” i angażu-
jemy Was, nasi drodzy mieszkańcy! Bez Waszej pomo-
cy się nie uda! Obowiązek utrzymania czystości leży po 
stronie samorządu, ale nie zawsze mamy wiedzę  
o miejscu, w którym podrzucono odpady. Dlatego też 

apelujemy - znajdźmy razem miejsca, które wymagają 
posprzątania i zróbmy wszystko, by były znowu czyste.  

Dla najbardziej aktywnych tropicieli dzikich wysy-
pisk czekają symboliczne nagrody niespodzianki  
i ekogadżety. 

Zachęcamy również do działania bezpośredniego. 
Uprzątnięcie śmieci  w swojej okolicy, które sami  
wytwarzamy, to wspaniała inicjatywa. Należy ją sze-
rzyć, by żyło nam się zdrowo w czystym środowisku. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, radnych, sołty-
sów, szkoły oraz inne organizacje funkcjonujące na te-
renie Gminy, do wzięcia udziału w tym przedsięwzię-
ciu. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Razem możemy 
więcej ! 

mailto:gosp.odpadami@tryncza.eu
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRYŃCZA   
ZA ROK 2019 - 2020  

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości 
gruntowych o powierzchni 593,25  ha oraz  92,21 ha  
nieruchomości  gruntowych  posiadanych.  
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy 
Tryńcza zgodnie z aktualnym wykorzystaniem przed-
stawiają się następująco z podziałem  na: 
a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urzą-

dzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nie-
odpłatnych obligatoryjnych  usług na rzecz wspól-
noty samorządowej, 

b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związa-
ne z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz 
członków wspólnoty samorządowej – w części wy-
najmowane, 

c) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynajmo-
wane pod prowadzenie różnego rodzaju działalności 
gospodarczej oraz oddane w użytkowanie. 

Na ogólną liczbę 593,70 ha  nieruchomości grunto-
wych zabudowanych i użytków rolnych  stanowiących 
własność Gminy Tryńcza składają się między innymi 
grunty:  
 wydzierżawione  283,1772 ha,   
 drogi dojazdowe i gminne  178,34 ha, 
 lasy i grunty leśne  31,33 ha, 
 przekazane w wieczyste użytkowanie  5,55 ha, 
 grunty pozostałe 123,52 
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy 
Tryńcza w poszczególnych miejscowościach przedsta-
wia się następująco: 
 Głogowiec 56,7787 ha 
 Gniewczyna Łańcucka 123,0522 ha 
 Gniewczyna Tryniecka 32,4663 ha 
 Gorzyce 110,5341 ha 
 Jagiełła 275,4965 ha 
 Tryńcza 41,1875 ha 
 Ubieszyn 21,4217 ha 
 Wólka Małkowa 6,9074 ha 
 Wólka Ogryzkowa 17,5611 ha 
W budynkach stanowiących własność gminy wynaj-
mowane są lokale użytkowe na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, między innymi: ”Stowarzyszenie 

Kraina Sanu” Lokalna Grupa Działania, apteka, Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, gabinet rehabilita-
cyjny, firma internetowa, trzy salony fryzjerskie, gabi-
net stomatologiczny, gabinet kosmetyczny, lokal pod 
usługi weterynaryjne, dwie firmy ubezpieczeniowe, 
biuro projektowe, poczta, lokal mieszkalny, spółdziel-
nia socjalna oraz sklepy spożywczo –przemysłowe.  
Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy 
wydzierżawionych w poszczególnych sołectwach: 
 Głogowiec 32,18 ha 
 Gorzyce 54, 2199 ha 
 Gniewczyna Łańcucka 7,3060 ha 
 Gniewczyna Tryniecka 0,7044 ha 
 Jagiełła 188,7669 ha 
Razem powierzchnia gruntów wydzierżawionych wy-
nosi: 283,1772 ha. 
Dochody z tytułu  wynajmu lokali i dzierżawy gruntów 
w 2019r wyniosły 229 124,6 zł. 

W 2019 r. sprzedanych zostało 1,7914 ha. Dochody 
z tego tytułu wyniosły 268 774 zł. Do 31 grudnia 2020r. 
sprzedano 14 działek na ogólną powierzchnię gruntu  
1,4614  ha tj. 2 działki w Gorzycach (1  mieszkaniowa, 
1 rolna), 11 działek  w Jagielle (na cele mieszkaniowe), 
1 działka w Gniewczynie Łańcuckiej (rolna). 

Dochody  ze sprzedaży gruntów w 2020r wyno-
szą 221 982,78 zł 

Dochody z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów 
wyniosły 241 531 zł. 

W 2020 r zakupiono 5 działek o łącznej po-
wierzchni 1,0077 ha tj. 2 działki w Gniewczynie Try-
nieckiej (1 rolna, 1 pod przystanek), 2 działki w Wólce 
Małkowej (pod ścieżkę), 1 działkę rolną w Głogowcu.                                                         

W 2021r sprzedanych zostało 7 działek budowla-
nych w Gorzycach na Podłużu, 8 działek budowlanych 
w Jagielle, 3 działki przemysłowe w Tryńczy pod  
lasem. Sporządzony i podany został do publicznej wia-
domości wykaz 14 działek położonych w Gniewczynie 
Łańcuckiej na Podgrzęszczu do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na powiększenie działek sąsiednich. 

Dorota Szelepa 
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DZIAŁALNOŚĆ ZGK 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy rozpo-
czął swoją działalność 01 stycznia 2016 roku. 

Dokumentem powołującym Spółkę jest akt nota-
rialny Rep. A nr 5076/2015 z dnia 16 grudnia 2015 ro-
ku, sporządzony przez notariusz Aleksandrę Jurczak  
w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy al. Rejtana 
65. 

Dnia 31 grudnia 2015 roku Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Tryńczy Sp. z o.o. został wpisany do Kra-
jowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 
0000594430. Posiada numer statystyczny w systemie 
REGON 363363282 oraz numer identyfikacji podatko-
wej NIP 794-182-16-90. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 
2020 roku wynosi 858 000 zł i dzielił się na 858 udzia-
łów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Właścicie-
lem 100% udziałów jest Gmina Tryńcza. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy  
Sp. z o.o. działa jako jednozakładowe przedsiębiorstwo 
z siedzibą w Tryńczy 118, 37-204 Tryńcza. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy  
Sp. z o.o. posiada osobowość prawną. Czas trwania jest 
nieograniczony. Władzami Spółki są: 
 Zgromadzenie Wspólników 
 Rada Nadzorcza 
 Zarząd 

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Ka-
dencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Skład Rady Nad-
zorczej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następu-
jąco: 
 Tomasz Ciechanowski – przewodniczący rady nad-

zorczej 
 Adam Czerwonka – członek rady nadzorczej  
 Adam Zabłocki – członek rady nadzorczej 

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryń-
czy Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu od 
dnia 17 grudnia 2019 r. jest Pan Wiesław Tołpa. 

W 2019r. Spółka wypracowała zysk w kwocie: 
9 030,50, natomiast zysk za 2020r. wyniósł 391 727,88 
zł. 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w 2019 
r. wyniosły 3 057 936,69zł, natomiast w 2020r. 
4 364 078,28zł, co stanowi wzrost o 42,72%. 

Aktywa trwałe netto Spółki w roku 2020 wzrosły  
o kwotę 103 301,59 w stosunku do roku 2019.W ra-
mach podstawowej działalności Spółka wydobywa, 
uzdatnia i dostarcza wodę, oraz odbiera i oczyszcza 
ścieki na terenie Gminy Tryńcza. Prowadzi ciągły mo-
nitoring sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyj-
nych, realizuje prace remontowo-konserwacyjne oraz 
usuwa ewentualne awarie. 

W ramach działalności remontowo-budowlanej 
Spółka w latach 2019-2020 zrealizowała zadania takie 
jak: 
Generalny remont  budynku Szkoły Podstawowej im. 
Gen. Antoniego Chruściela „Montera” w Gniewczynie 

Łańcuckiej. Odnowiono powierzchnię korytarza i po-
łożono płytki, zamontowano nowe barierki na klatkach 
schodowych, odmalowano klasopracownie, wymienio-
no lampy, a parkiety zastąpiono wykładzinami. Ponad-
to w całej szkole pojawiła się nowa instalacja elek-
tryczna. Pomieszczenia piwniczne zaadaptowano na 
nowoczesne szatnie. 

Remont pomieszczeń łazienek znajdujących się na 
parterze w budynku UG Tryńcza. 

Montaż nowych wiat przystankowych w miejscowości 
Ubieszyn i Gorzyce. 

Remont grzybka tanecznego oraz zakup krzewów  
ozdobnych w miejscowości Gniewczyna Tryniecka. 

Adaptacja poddasza budynku ówczesnego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (dzisiejszego Centrum 
Usług Wspólnych) na rzecz nowych pomieszczeń biu-
rowych. We wspomnianych pomieszczeniach wymie-
niono instalację elektryczną, wyszpachlowano i poma-
lowano ściany, położono płytki,  docieplono obiekt, 
wykonano sufit podwieszany i zabudowano poddasze z 
płyt kartonowo – gipsowych. 

Zaadaptowano budynek dawnego przedszkola w Ja-
gielle na rzecz Klubu Seniora. Podczas prac remonto-
wych wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową 
oraz instalacje wewnętrzne. Odnowiono elewację  
budynku i wyremontowano pomieszczenia, dostoso-
wując miejsce do potrzeb osób starszych i niepełno-
sprawnych. Budynek został także odpowiednio wypo-
sażony we wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do 
działania klubu. 

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego na terenie cmentarza  

Z HISTORII ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRYŃCZY 
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wojennego w Jagielle- Niechciałki odrestaurowano 
betonowe murki okalające mogiły, jak również zabez-
pieczono je przed wszelkimi warunkami atmosferycz-
nymi.  

Przeprowadzono  termomodernizację budynku OSP 
w Gniewczynie Łańcuckiej. Ocieplono ściany ze-
wnętrzne oraz stropy i podłogi, wymieniono drzwi  
i okna oraz wstawiono kocioł gazowy, tym samym 
zmieniając całość systemu ogrzewania budynku i wo-
dy. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom 
pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont 
pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Głogo-
wcu. 

Remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w 
Ubieszynie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r. 

Remont klatki schodowej w  Wiejskim Domu Kultury 
w Wólce Ogryzkowej w ramach środków z Funduszu 
Sołeckiego. 

Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Tryńczy. 
Remont pomieszczeń  w budynku Urzędu Gminy 
wraz z wyposażeniem. 

Remont drogi gminnej nr ewid. 3082 w miejscowości 
Gniewczyna Łańcucka, związany z utwardzeniem  
i zagospodarowaniem pobocza. 

Remont przepompowni zlokalizowanych na terenie 
Gminy Tryńcza. 

Zakład uczestniczył w pracach związanych z bu-
dową publicznej strzelnicy sportowej w ramach 
konkursu „Strzelnica w powiecie”. Zadaniem ZGK 
było umocnienie skarp za pomocą geokraty. Zro-
biony został parking, podjazdy, ułożono kostkę 
oraz wybudowano ogrodzenie wokół strzelnicy. 

W 2020r Spółka wygrała przetarg na rozbudowę sie-
ci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tryńcza. 
Zlecenie to obejmowało następujące zadania: 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej „ pod Zmysłów-
ką”. 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gorzycach (III linia zabudowy). 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej – Zawisłocze. 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej (osiedle za szko-
łą). 

- Rozbudowa przyłącza sieci wodociągowej i przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła. 

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Wólka Ogryzkowa. 

- Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w Gminie Tryńcza. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy  
Sp. z o.o. wykonał również przyłącz wodociągowy  
w miejscowości Gorzyce – cmentarz.  

 W ramach utrzymania porządku i zieleni na 
terenie Gminy Tryńcza prowadzono działania w zakre-
sie koszenia poboczy dróg gminnych, placów komu-
nalnych  i mienia gminnego. Zakład prowadził rów-
nież prace porządkowe na obiekcie Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) oraz świadczył usługi związane z komplek-
sowym utrzymaniem czystości na przystankach auto-
busowych na terenie Gminy Tryńcza. W okresie zimo-
wym Spółka prowadziła prace związane z utrzyma-
niem dróg gminnych, placów, parkingów oraz chodni-
ków. Drogi gminne były odśnieżane, posypywane 
środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka sol-
no-piaskowa). 

Aby podnieść jakość świadczonych usług, Spółka 
powiększyła swoje zaplecze o; 
 Koparko – ładowarkę JCB 3CX Turbo pPlus 
 Zbiornik na paliwo 2500 ELDPS 
 Samochód Iveco Daily 
 Ciągnik rolniczy New Holland typ T4S.75 
 Ciągnik marki Arbos 3055 w zestawie z kosiarką 

bijakową 
 Dzięki temu może skutecznie realizować swoje za-

dania  na terenie całej  Gminy. 
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do skorzysta-

nia z oferty Zakładu, którymi są między innymi: 
- usługi remontowo-budowlane, w tym: budowa 

przyłączy wod-kan. ,prace wykończeniowe, tj. układa-
nie płyt kartonowo gipsowych, szpachlowanie, malo-
wanie ścian, cyklinowanie i malowanie parkietów, 
układanie kostki brukowej 

- usługi transportowo-sprzętowe, w tym: koparko-
ładowarką, ciągnikiem oraz wynajem sprzętu 

- prace porządkowe, w tym: całoroczne utrzymanie 
zieleni, pielęgnacja trawników, zakładanie i pielęgna-
cja kwietników sezonowych i wieloletnich, sadzenie 
drzew i krzewów oraz prace związanie z ich pielęgna-
cją 

- utrzymanie zimowe: odśnieżanie, sprzątanie ulic  
i chodników. 

Zarząd ZGK w Tryńczy składa serdeczne podzię-
kowanie Radnym Gminy Tryńcza oraz Sołtysom 
poszczególnych Sołectw za okazaną pomoc i współ-
pracę w działaniu na rzecz Gminy Tryńcza. 

 
Małgorzata Wojciechowska 



 

Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRYŃCZY 

Kontynuacja remontu pomieszczeń biurowych w 
budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Porządkowanie i konserwacja strategicznych punk-
tów na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
przystanków, witaczy i chodników 

Kontynuacja prac remontowych na terenie oczysz-
czalni ścieków oraz jej obsługa, jak również oczysz-
czanie instalacji i przepompowni na terenie gminy 
Tryńcza 

Oczyszczanie i obsługa stacji uzdatniania wody 
Remont budynku WDK w Ubieszynie 
Prace porządkowe przy budynku Klubu Senior+  

w Jagielle 
Prace konserwacyjne przy wiacie widokowej  

w Głogowcu 
Prace porządkowe na przystaniach kajakowych 
Remont pomieszczeń biurowych CUW w Tryńczy 
Koszenie traw na terenach użyteczności publicznej 
Naprawa dróg wzdłuż Wisłoka wraz drogą prowa-

dzącą do wiaty widokowej 
Prace remontowe przy okapie dachu na budynku 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego  
w Tryńczy 

Prace porządkowe na terenie strzelnicy sportowej  
w Głogowcu 

Porządkowanie terenu przy strażnicy kolejowej 
Montaż tablic informacyjnych i tablic kierunkowych 

na terenie gminy 
Wiele z podejmowanych działań odbywa się cyklicz-

nie bądź długofalowo. Wszystko zgodnie z założenia-
mi i w wyznaczonych terminach. Każde zadanie wyko-
nywane jest z należytą starannością, co doceniają  
zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. 

Robert Pieczek 

W mijającym kwartale pracownicy ZGK w Tryńczy podejmowali szereg działań, mających na celu 

poprawę zarówno wizerunku Gminy Tryńcza jak i komfortu życia jej mieszkańców: 

NOWY TRAKTOR DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRYŃCZY 
Przez cały rok pracownicy Zakładu Gospo-

darki Komunalnej w Tryńczy ze wszystkich sił 
dbają o należyty wizerunek Gminy Tryńcza. 
Wymaga to ogromnego nakładu pracy fizycz-
nej, jak również użycia najwyższej jakości 
sprzętu.  

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,  
zakupiono ciągnik marki ARBOS 3055. To 
wysokiej klasy maszyna, którą cechuje zwrot-
ność i wielozadaniowość – traktor jest przysto-
sowany do wykonywania różnego rodzaju prac 
komunalnych. 

Mamy nadzieję, że zakupiony ciągnik uła-
twi pracownikom ZGK wykonywanie ich obo-
wiązków, jak również pozwoli na jeszcze 
większą precyzję w dbałości o teren Gminy 
Tryńcza. 

Robert Pieczek 
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NOWE STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI 

W dniu 1 kwietnia br., – Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie”, decyzją Dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, za-
twierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Tryńcza, na okres kolejnych trzech lat. 

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wo-
dy, wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców 
usług oraz dwie taryfowe grupy odbiorców usług  
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
Grupa 1 – taryfa obowiązująca odbiorców zuży-

wających wodę na potrzeby gospodarstw domo-
wych, na potrzeby związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą oraz w sferze użyteczności pu-
blicznej. 

2. Zbiorowe odprowadzenie ścieków: 
Grupa 1 – gospodarstwa domowe – taryfa obej-

mująca odbiorców odprowadzających ścieki bytowe 
z gospodarstw domowych. 

Grupa 2 – pozo-
stali odbiorcy - tary-
fa obejmująca od-
biorców odprowa-
dzających ścieki 
związane z prowa-
dzoną działalnością 
gospodarczą oraz 
działalność w sferze użyteczności publicznej. 

Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na 
„Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz 
„Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obo-
wiązują  w okresach 12 miesięcznych: 

I okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
obowiązuje od 01 do 12 miesiąca; 

II okres od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 
obowiązuje od 13 do 24 miesiąca; 

III okres od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 
r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca; 

Ceny wody obowiązujące od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2024 r. (w złotych brutto) 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia Taryfa w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 25 do 36 miesiąca 

1. Grupa 1: 
2. stała opłata abonamentowa: 
3. stała opłata abonamentowa (licznik wody bezpowrotnie 
utraconej): 

3,14 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 
  
3,24zł / odb./m-c 

3,22 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 
  
3,24zł / odb./m-c 

3,22 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 
  
3,24zł / odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odpro-
wadzania: 

Taryfa w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 25 do 36 miesiąca 

1. Grupa 1: 
2. stała opłata abonamentowa: 

4,24 zł/m³ 
- 

4,50 zł/m³ 
- 

4,50 zł/m³ 
- 

1. Grupa 2: 
2. stała opłata abonamentowa: 

7,12 zł/m³ 
- 

7,38 zł/m³ 
- 

7,38 zł/m³ 
- 

Przedstawione powyżej stawki są niższe od rze-
czywistych kosztów dostawy wody i odbioru ście-
ków, dzięki dotacji z budżetu Gminy Tryńcza, ja-
kiej Rada Gminy udziela mieszkańcom, na podstawie 
podjętej uchwały. Od 2019 i 2020 roku na ten cel  

z budżetu gminy udzielono prawie 1 mln zł , a kwota 
dopłaty na 1m3 ścieków wynosiła 2,88 zł. W roku bie-
żącym do końca maja przekazana kwota dotacji  
wyniosła ponad 200 tys. zł. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. informuje mieszkańców o stanie należności  
na dzień 31.12.2020r 

ROK 
Stan należności na koniec 

roku 
Należności przetermino-

wane 
Udział % należności przeterminowanych  

w stosunku do należności ogółem 
2019 68 826,19 57 866,87 84,08% 
2020 82 186,40 60 454,72 73,56% 

Na koniec 2020 roku zanotowano spadek zadłuże-
nia przeterminowanego w stosunku do 2019 roku  
o 10,52%. 

Przypominamy wszystkim klientom o termino-
wym regulowaniu płatności za dostarczane media  

i usługi świadczone przez Spółkę w celu uniknięcia 
konsekwencji wynikających z braku płatności, tj. 
wszczęcie procedury odcięcia klienta od dostawy wody. 

Małgorzata Wojciechowska 

INFORMACJA 

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Tryńcza, regulu-
jących należności za wodę i ścieki w formie przelewu, o zamieszczanie w treści przelewu nastę-

pujących danych: imię i nazwisko osoby na którą jest wystawiona faktura,  
adres, numer faktury oraz numer nabywcy/odbiorcy. 
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DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Od maja 2018 r. w naszej gminie zrealizowano  
2 projekty pn. „Razem na Rynek Pracy”. W pierwszej 
edycji projektu zatrudnienie znalazło 30 osób, nato-
miast w drugiej - liczba uczestników zwiększyła się  
o 10. W obu edycjach uczestnicy mieli możliwość pod-
niesienia kwalifikacji w ramach trzech warsztatów: 
gastronomicznego, remontowo – budowlanego i utrzy-
mania zieleni. 

Uczestnicy dali się poznać jako osoby pracowite, 
pełne zaangażowania i chętne do realizacji różnorod-
nych zadań. A do tych najważniejszych z nich należy 
zaliczyć m.in. utrzymanie porządku i czystości w miej-
scach użyteczności publicznej oraz prace budowlane 
przy budynkach komunalnych.  

We wszystkich sołectwach gminy wykonano szereg 
prac porządkowych przy usuwaniu zarośli z poboczy 
dróg gminnych, przycinaniu krzewów ozdobnych, ple-
wieniu rabat kwiatowych, utrzymaniu w czystości 
chodników oraz miejsc użyteczności publicznej, czysz-
czeniu tablic ogłoszeniowych, koszeniu traw, porząd-
kowaniu cmentarzy oraz prac remontowych wewnątrz 
budynków. 

Pracownicy CIS włączali się także w akcję wypieku 
pieczywa dla osób starszych. Pod okiem instruktora 

zawodu przygotowywali pączki, chleby, rogale, które 
trafiły do osób starszych, samotnych i potrzebujących 
wsparcia. 

W ramach projektu prowadzone były zajęcia grupo-
we, gdzie ze wsparciem ze strony pracownika socjal-
nego, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika 
pracownicy zwiększali swoje kwalifikacje zawodowe  
i umiejętności samodzielnego planowania działań. 

Druga edycja projektu pn. „ Razem na Rynek pracy 
– edycja II” zakończyła się w kwietniu br.  

Należy nadmienić, że od maja br. Centrum Integracji 
Społecznej jest kontynuowane dla 10 osób, które mają 
możliwość odbycia praktyk zawodowych w funkcjonu-
jącym już warsztacie porządkowo - gospodarczym. 

Centrum Integracji Społecznej to wyjątkowa forma 
pomocy społecznej, przeznaczonej dla osób niepracu-
jących, niepełnosprawnych, będących z różnych przy-
czyn w trudnej sytuacji życiowej, borykających się  
z brakiem środków finansowych i korzystających  
ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

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

Łukasz Rzeczyca 

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej w gminie Tryńcza była aktywna integracja uczestni-
ków, w tym zwiększenie ich szans na usamodzielnienie i poprawę zdolności do zatrudnienia. 
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WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ 
Urząd Gminy Tryńcza organizuje różnorodne for-

my wsparcia dla osób bezrobotnych.  Jednym z kluczo-
wych działań realizowanych w ostatnich latach jest 
działalność CIS. Niemniej jednak,  od 2019 roku wy-
korzystano szereg innych możliwości  pozwalających 
na utworzenie nowych miejsc pracy. Obejmowały  
one głównie działania realizowane we współpracy  
z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku (prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże), Caritas Archi-

diecezji Przemyskiej (staże zawodowe, zatrudnienie 
subsydiowane) oraz pozostałymi podmiotami  organi-
zującymi staże współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej.  W pierwszej połowie 2021 r. zatrudnienie 
rozpoczęło 19 osób, przy czym uruchomienie kolej-
nych form wsparcia planowane jest od września br.  

 „Jestem bardzo zadowolony, że zostałem zatrud-
nionych w ramach robót publicznych jako robotnik  
gospodarczy. Jestem już w wieku powyżej 60 roku  

życia.  Po utracie poprzedniej 
pracy miałem problem ze znale-
zieniem zatrudnienia.” – mówi 
Jan Pietraszek. 

Magdalena Kubis 

Formy aktywizacji  osób bezrobotnych od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. 

  
Roboty publiczne / zatrud-

nienie subsydiowane 
Prace inter-

wencyjne 
Staże Ogółem 

2019 15 5 34 54 
2020 34 3 15 52 

I-VI 2021 9 1 9 19 

STATYSTYKA GMINY W LATACH 2018-2020 

Ogólna liczba ślubów zawar-
tych w 2018 roku to 71, w 2019 r. 
– 48 i 2020 r. - 33. Rok 2018 był 
rekordowy w porównaniu do 
wcześniejszych lat. W następnych 
latach ewidentnie zaznaczyła się 
tendencja spadkowa, zwłaszcza  
w 2020 r. Znaczący wpływ na ten 
stan miała utrzymująca się sytua-
cja epidemiologiczna w kraju 
związana z koronawirusem SARS
-CoV-2. Tylko parafia Gorzyce 
nie odczuła skutków pandemii, 
gdzie liczba związków małżeń-
skich przez ostatnie 3 lata była 
prawie taka sama. Warte podkre-
ślenia jest również to, że utrzy-
muje się duża liczba ślubów  
cywilnych.  

Przekrój społeczeństwa wg wieku i płci na dzień 16.06.2020 r. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę  
urodzeń i zgonów w latach 2018-2020. Tylko 
na przestrzeni 3 lat dodatni przyrost naturalny 
w naszej gminie (+33) w 2018 r. zmienił się  
w ujemny (-16) w 2020 r.  
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Gmina Tryńcza, jako jedna z 30 gmin w Polsce, otrzymała stuprocentowe dofinansowanie z Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii na stworzenie modelowego Centrum Usług Społecznych. 

Głównym założeniem 
projektu pilotażowego- na któ-
rego realizację otrzymaliśmy 
ponad 3 mln złotych- jest  

poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy po-
przez wzrost dostępności do usług społecznych. Cen-
trum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, które po-
wstało z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, funkcjonuje od 1 maja br., Poza usługami 
świadczonymi dotychczas, Centrum będzie realizowało 
wiele różnorodnych działań z obszaru kultury, sportu 
czy edukacji. Duże wsparcie otrzymają osoby starsze, 
poprzez usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne czy pomoc 
„złotej rączki” przy drobnych naprawach, a także zaję-
cia w „Klubie Aktywnego Seniora”.  

Na terenie Gminy działać będą również cztery 
świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży w miej-
scowościach Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła 
i Tryńcza. Zostaną one wyposażone w sprzęt i materia-
ły pomocne do realizacji zajęć, m.in. stoły do pin-

ponga, książki, gry, zestawy audio czy maty do ćwi-
czeń. Wdrożony zostanie również kompleksowy pro-
gram profilaktyczny dla dzieci i młodzieży. Badania 
przesiewowe swoim zakresem obejmą diagnozę wad 
postawy, diagnozę stomatologiczną, dietetyczną, opto-
metryczną, audiologiczną czy logopedyczną.  

Dzięki poszerzeniu dostępności szerokiego katalo-
gu usług społecznych, samorząd gminny będzie w sta-
nie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowia-
dać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin  
i społeczności lokalnych. Liczymy, że powstałe  
Centrum stanie się instytucjonalnym pomostem pomię-
dzy wsparciem socjalnym, a wsparciem społecznym  
o charakterze powszechnym z usługami oferowanymi 
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Zmienia-
my się dla Państwa, mając nadzieję, że Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza wykorzysta potencjał 
środowiska lokalnego oraz będzie miejscem jego  
integracji.  

Magdalena Kozak 

ZMIANA SIEDZIBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA  

Od czerwca br. Centrum Usług Społecznych  
w Gminie Tryńcza, dawniej Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tryńczy, zmienił swoją siedzibę.  

Dział Pomocy Społecznej wraz z  Działem Usług 
Społecznych oraz Działem Świadczeń Rodzinnych znaj-
duje się w budynku Urzędu Gminy - I piętro (wejście od 
strony Banku Spółdzielczego).  

Z pracownikami można kontaktować się telefonicz-
nie pod numerem: 16 642 17 32  

Dział świadczeń rodzinnych – wew. 63 

Dział pomocy społecznej- wew. 64 

Dział usług społecznych – wew. 62 

KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU 

Zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2020  
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzysta-
nia z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Tryńcza, zostały przeprowadzone kon-
trole wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych ,przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 

Przedsiębiorcy posiadają aktualne zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wykraczają poza 
zakresy objęte zezwoleniami. Punkty sprzedaży napo-
jów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia na  
miejscu jak i poza miejscem sprzedaży spełniają wy-
mogi określone przez Radę Gminy, tj. m.in. nie są usy-
tuowane w  odległości bliższej niż 50 metrów od świą-
tyń, domów parafialnych, domów zakonnych, szkół 
oraz przedszkoli ponadto na terenie przylegającym do 

lokali gastronomicznych w tzw. ogródkach sezono-
wych dopuszcza się podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%. Nie 
stwierdzono naruszeń przy zatrudnianiu sprzedawców 
napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu oso-
bom nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.  
Usytuowanie stoisk sprzedaży napojów alkoholowych 
jest zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm).  

Kontrole przebiegły bez utrudnień, przedsiębiorcy 
oraz sprzedawcy zostali poinformowani o ewentual-
nych konsekwencjach za naruszenie prawa.  

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

Marta Harapińska 

Informacja o przeprowadzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych kontroli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
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OPIEKA WYTCHNIENIOWA 
Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom 
mieszkańców naszej 
gminy oraz dużym 
zainteresowaniem 
programem „Opieka 
wytchnieniowa- edycja 
2020”, świadczonego 
w okresie od 
01.08.2020 
r. do 
1.12.2020 
r., Gmina 
Tryńcza 
przystąpi-

ła do realizacji II edycji programu 
„Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” 
 w ramach Funduszu Solidarnościowego 
na Rzecz Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.  

Program „Opieka wytchnieniowa” jest 
adresowany do osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności, których człon-
kowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia 
w codziennych obowiązkach lub zapew-

nienia czasowego zastępstwa. 
Na terenie naszej gminy od 15.04.2021 r. zatrud-

nionych jest 3 opiekunów osób niepełnosprawnych, 
którzy świadczą usługi opiekuńcze u 12 podopiecz-
nych w miejscu ich zamieszkania. Opiekunowie pod-
czas swoich wizyt pomagają w codziennych obowiąz-
kach, robią zakupy, załatwiają sprawy urzędowe oraz 
poświęcają swój czas na rozmowach z podopiecznymi.  

Justyna Wikiera 

  „Opieka wytchnie-
niowa- edycja 2020” 

„Opieka wytchnie-
niowa- edycja 2021” 

Data realizacji 01.08.2020 r. - 
31.12.2020 r. 

15.04.2021 r. – 
31.12.2021 r. 

Kwota dotacji 94 000,00 zł 88 000,00 zł 
Liczba opiekunów 3 3 
Liczba podopiecznych 

12 12 
Miejscowości: 
Głogowiec 0 0 
Gniewczyna Łańcucka 4 5 
Gniewczyna Tryniecka 3 2 
Gorzyce 2 1 
Jagiełła 1 1 
Tryńcza 1 2 
Ubieszyn 0 0 
Wólka Małkowa 0 1 
Wólka Ogryzkowa 1 0 

PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
 2014-2020  

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, 
przy współpracy Parafialnego Stowarzyszenia Wiara, 
pozyskał żywność z Podkarpackiego Banku Żywności 
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym.  

Celem Programu jest zapewnienie mieszkańcom 
Gminy Tryńcza pomocy żywnościowej oraz uczestnic-
twa w działaniach towarzyszących POPŻ. To min: 
warsztaty o tematyce kulinarnej, żywieniowo-
dietetycznej, ekonomicznej oraz niemarnowania żyw-
ności.  

Pomoc w ramach POPŻ 2014-2020 trafiała do osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, 
których dochód nie przekracza 1402,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w ro-
dzinie. 

Żywność wydawana była cyklicznie w formie pa-
czek, w których znajdo-
wały się następujące 
produkty: ryż biały, 
mleko UHT, groszek z 
marchewką, fasola bia-
ła, cukier biały, olej 
rzepakowy, szynka wie-
przowa, szynka drobio-
wa, koncentrat pomido-
rowy, buraczki, powidła 
śliwkowe, makaron, ser 
żółty, pasztet wieprzo-

wy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe,  
gołąbki w sosie pomidorowym, herbatniki, mód. Ro-
dziny, które otrzymały paczki żywnościowe, były bar-
dzo zaskoczone tak dużą ilością produktów spożyw-
czych, które w każdym gospodarstwie domowym sta-
nowią ogromną pomoc. 

Dzięki prężnej współpracy wymienionych jednostek 
od roku 2018 r. do chwili obecnej zostały pozyskane 
artykuły żywnościowe o łącznej wadze 159 ton, a po-
moc żywnościową w formie paczek otrzymało 3 391 
mieszkańców gminy Tryńcza.   

Bernadeta  Jakubiec  

Rok 
Waga żywno-

ści (tony) 
Liczba osób korzy-
stających z pomocy 

2018 41,5 ton 743 
2019 37 ton 809 
2020 44,5 ton 879 
2021 36 ton 877 

RAZEM 159 ton 3 308 

2018 2019 2020 2021 
Miejscowość 

Liczba osób Liczba osób Liczba osób Liczba osób 
Głogowiec 16 19 21 22 

Wólka Małkowa 18 22 25 21 
Tryńcza 133 141 149 151 

Gniewczyna Łańcucka 182 213 223 230 
Gniewczyna Tryniecka 56 58 73 77 

Ubieszyn 43 49 63 61 
Wólka Ogryzkowa 18 22 24 28 

Gorzyce 116 118 129 120 
Jagiełła 161 167 172 167 
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PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY GMINY TRYŃCZA Z CARITAS ARCHIDIECEZJI 
PRZEMYSKIEJ 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi wszech-
stronną działalność charytatywną na rzecz osób potrze-
bujących, wymagających różnego rodzaju wsparcia. 
Współpraca Gminy z Caritas miała na celu pomoc oso-
bom najbardziej potrzebującym, m.in. osobom długo-
trwale bezrobotnym oraz wykluczonym społecznie, 
osobom starszym/niesamodzielnym, które ze względu 
na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają wsparcia i pomocy w podstawowych czyn-
nościach dnia codziennego, a także osobom /rodzinom 
znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.  
Współpraca z Caritas przejawia się w realizacji projek-
tów i podjętych działaniach dla dobra wszystkich 
mieszkańców Gminy Tryńcza.  

1. CENTRUM  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
 W GMINIE  TRYŃCZA 
Od maja 2018 roku w ramach projektu „Razem na ry-
nek pracy” w gminie Tryńcza funkcjonowało Centrum 
Integracji Społecznej (CIS). Głównym celem projektu 
było podniesienie poziomu aktywności społecznej i za-
wodowej pracowników, wzrost umiejętności oraz 
wzrost samooceny i motywacji do zmiany. W 2018 r. 
do pracy zatrudnionych zostało 30 osób zamieszkują-
cych na terenie gminy Tryńcza. Od listopada 2019 ro-
ku, na terenie gminy ruszyła nowa odsłona projektu 
„Razem na rynek pracy” Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej. W jego ramach, powtórnie funkcjonować zaczęło 
Centrum Integracji Społecznej – jednostka podległa 
bezpośrednio Caritas, wspierana i ściśle współpracująca 
z Gminą oraz jej jednostkami organizacyjnymi. W dro-
dze rekrutacji, do nowego projektu zatrudnionych  
zostało 40 osób. Warto zaznaczyć, że spośród osób koń-
czących udział w projekcie, 12 z nich znalazło zatrud-
nienie w zakładach pracy znajdujących się na terenie 
gminy. 
Dzięki dobrej współpracy z Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej, pracownicy CIS Gminy Tryńcza otrzymywali 
również wsparcie rzeczowe w postaci paczek z artyku-

łami spożywczymi i środkami czystości.  

2. REALIZACJA PROJEKTU „POMOCNA 
DŁOŃ” DLA SENIORÓW   
Od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego 2020 roku  Gmi-
na Tryńcza realizowała projekt pt. „Pomocna dłoń”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej.   
Celem głównym projektu było wsparcie osób starszych/
niesamodzielnych, które, ze względu na podeszły wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagały wspar-
cia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia  
codziennego. W naszej gminie zatrudniono 5 przeszko-
lonych opiekunek dziennych, które świadczyły usługi 
opiekuńcze dla 19 podopiecznych w miejscu ich  
zamieszkania. Opiekunki podczas swoich wizyt poma-
gały w codziennych obowiązkach, robiły zakupy, zała-
twiały sprawy urzędowe czy poświęcały swój czas na 
rozmowy z podopiecznymi. Od marca 2020 r. projekt 
jest kontynuowany pod nową nazwą ,,Życzliwa Dłoń”. 
Liczba opiekunek została zwiększona ze względu na 
coraz większą potrzebę zapewnienia usług opiekuń-
czych dla seniorów. W naszej gminie opieką zostało 
objętych 25 osób starszych.   

3. SPÓŁDZIENIA SOCJLANA GORZYCZANKA 
Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka” swoją działalność 
rozpoczęła w czerwcu 2018 r. Została utworzona z ini-
cjatywy Gminy Tryńcza, Gminy Leżajsk oraz Gminy 
Nowa Sarzyna. Na utworzenie miejsc pracy otrzymała 
dotację z Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka. Spół-
dzielnia, oprócz celów statutowych, zajmuje się wypie-
kami cukierniczymi, a także dożywianiem uczniów  
ze szkół z terenu gminy Tryńcza. Spółdzielnia ciągle 
pozyskuje fundusze, co pozwala na rozwój jej działalności.  

4. WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPO-
ŁECZNEJ 
Udział w projekcie pn. „Nawigator II- program rozwoju 
ekonomii społecznej”, realizowanym w ramach Działa-
nia 8.5  RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym 
przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkar-
packą Akademię Przedsiębiorczości. Celem projektu 
było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 
- aktywizowanie społeczności lokalnej, głównie osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
- tworzenie grup inicjatywnych; 
- utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych; 
- utworzenie 402 miejsc pracy w przedsiębiorstwach Wigilia Caritas w Tryńczy 

Tornister pełen uśmiechów 
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społecznych; 
- wsparcie doradcze grup inicjatywnych oraz podmio-
tów ekonomii społecznej; 
- realizację projektów/ inicjatyw/ przedsięwzięć na 
rzecz ekonomii społecznej 

5. FINAŁ AKCJI „TORNISTER PEŁEN UŚMIE-
CHÓW” W TRYŃCZY 
16 sierpnia 2020 roku Gmina Tryńcza była gospoda-
rzem XII finału ogólnopolskiej akcji Caritas pod na-
zwą „Tornister Pełen Uśmiechów”. Celem akcji było 
zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zebra-
nie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu 
tysięcy wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży  
w Gminie Tryńcza. Ponadto dzieci mogły korzystać  
z atrakcji przygotowanych tylko dla nich. Były to 
dmuchane zamki, kiermasz z nagrodami, wata cukro-
wa i słodkie przekąski. Jednak najbardziej wyczekiwa-
nym momentem był ten, w którym rozpoczęto rozda-
wanie tornistrów. Każdy z plecaków został w pełni 
wyposażony w najpotrzebniejsze przybory szkolne 
oraz wzbogacony o słodycze i drobne upominki dla każde-
go z 200 obdarowanych uczniów.  

6. WIGILIA CARITAS W TRYŃCZY 
4 stycznia 2020 r. w hali Widowiskowo-Sportowej   
w Tryńczy odbyło się spotkanie wigilijne  pod hasłem 
- „Dobrze, że jesteście, by jak opłatkiem dzielić się 
miłością”, zorganizowane przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej, Gminę Tryńcza, Miasto i Gminę Nowa 
Sarzyna, Gminę Leżajsk, Gminę Zarzecze oraz Zakon 
Św. Łazarza z Jerozolimy. Na spotkanie przybyło łącz-
nie ponad 1200 osób. W Wigilii wziął udział metropo-
lita przemyski abp. Adam Szal; złożył wszystkim ży-
czenia, w których nawiązał do miłości do Boga i dru-
giego człowieka. W serdecznej i rodzinnej atmosferze 
mieszkańcy z w/w gmin oraz zaproszeni goście  
podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Nie 
zabrakło również tradycyjnych, wigilijnych potraw 
przygotowanych przez organizatorów. Całą uroczy-
stość uświetnił koncert rodziny Pospieszalskich.   

7.PACZKI Z ŻYWNOŚCIĄ ORAZ ŚRODKAMI CZY-
STOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH 
Paczki z żywnością oraz środkami czystości dla osób 
starszych i samotnych, to kolejna wspólna inicjatywa 
zorganizowana przez Gminę Tryńcza i Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej. Celem akcji było udzielenie oso-
bom najbardziej potrzebującym wsparcia i pomocy  
w tym trudnym okresie spowodowanym pandemią 
COVID-19. Przygotowanych zostało ponad 400 pacek 
żywnościowych, które zawierały najpotrzebniejsze 
produkty m.in. cukier, olej, makaron, mąka, konserwy 
oraz środki czystości. Tego rodzaju wsparcie jest 
szczególnie potrzebne, zwłaszcza w przypadku senio-
rów, którzy mają największą trudność ze zrobieniem 
niezbędnych zakupów. 

Bernadeta Jakubiec 

 WAKACJE Z CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Nie zabrakło atrakcji zarówno ruchowych jak i umysłowych. 
Najmłodsi mieszkańcy uczestniczyli m.in.  w: 

- Piknikach sportowych  
- Rowerowych wycieczkach  
- Wyjazdach na basen  
- Wyjazdach dzieci do gospodarstwa agroturystycznego  
„W MIĘDZYCZASIE 
- Trening pamięci i koncentracji uwagi dla dzieci  

Seniorzy z terenu Gminy Tryńcza mieli możliwość wzięcia 
udziału w: 

- Zajęciach ruchowych dla seniorów  
- Cyklach spotkań „Bezpieczny Senior”  
- Dzień otwarty w Dziennym Domu Seniora  

„Dom Miłosierdzia” Wólka Małkowa  
- Treningach pamięci i koncentracji uwagi dla Seniorów  
- Warsztatach robienia świec  
- Cyklach spotkań „Dzień pizzy”  

Justyna Wikiera 

W lipcu i sierpniu dzieci oraz seniorzy z terenu Gminy Tryńcza mieli możliwość uczestniczyć w różnego 

rodzaju działaniach zorganizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza.  
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GMINA PRZYJAZNA SENIOROM 

Dzienny Dom Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej 
był pierwszą placówką utworzoną dla Seniorów z tere-
nu gminy. Funkcjonował w okresie od 07.2018r. do 
01.2020r. w ramach projektu „Jak w domu”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania, 
jaką udało się pozyskać na realizację projektu, wynosiła 
ponad 770 tys. Zajęcia gimnastyczne, terapia zajęciowa 
decoupage, wsparcie psychologa i rehabilitanta, spotka-
nia z prawnikiem czy policjantem- to tylko część pro-
gramu, z którego bezpłatnie mogli korzystać seniorzy 
podczas pobytu w DDO. 

W październiku 2019 roku rozpoczęła się realizacja 
kolejnego projektu, który miał na celu utworzenie 
Dziennego Domu Seniora „Domu Miłosierdzia” w 
miejscowości Wólka Małkowa. Fundusze, jakie udało 
się pozyskać w kwocie ponad 950 tys. zł, przeznaczyli-
śmy m.in. na wyposażenie oraz zajęcia dostosowane do 
potrzeb osób starszych. Spotkania dla Seniorów odby-
wają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do 
piątku. Uczestnicy projektu mają zapewnione wyżywie-
nie: śniadanie  i obiad oraz  mogą skorzystać z porad 
psychologa, rehabilitanta czy dietetyka. Organizowane 
są również dodatkowe zajęcia i warsztaty, podczas któ-
rych mogą rozwijać swoje pasje, zdolności i zaintereso-
wania.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
naszej gminy w wieku senioralnym, od stycznia 2021 r. 
funkcjonuje Klub Senior+ w Jagielle.  Środki na utwo-
rzenie Klubu Seniora, w kwocie 150 tys. zł, przezna-
czone na remont budynku oraz zakup wyposażenia, zo-
stały pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
„Senior+” na lata 2015-2020. Dodatkowo udało się po-
zyskać środki na funkcjonowanie placówki w kwocie 
ponad 32 tys. złotych w ramach Wieloletniego Progra-
mu Rządowego „Senior+ na lata 2021-2025.  

Seniorzy z Klubu Senior+ w Jagielle aktywnie 
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach: m.in. warsz-
tatach pracy twórczej, gdzie zapoznają się ze sztuką 
zdobienia i rozwijają umiejętności artystyczne, warszta-
tach kulinarnych, gdzie samodzielnie przygotowują 
pyszne dania i potrawy, które wspólnie degustują. 
Uczestnicy klubu również czynnie uczestniczą w zaję-
ciach ruchowych, muzycznych, spotkaniach integracyj-
nych z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami z innych pla-
cówek. Seniorzy bardzo chętnie biorą udział w wyjaz-
dach integracyjnych i wycieczkach do ciekawych 
miejsc w Polsce.  

Uczestnicy Klubu Senior+ w Jagielle podjęli się za-
dania jakim było przygotowanie wieńca dożynkowego, 
który został wykonany z przepięknych i bardzo drob-
nych kłosów pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia. Wie-
niec został oficjalnie zaprezentowany na dożynkach 
parafialnych oraz dożynkach gminnych. Składamy ser-
deczne podziękowania dla Pani Marii Pruchnickiej za 

udzieloną pomoc w wykonaniu tak pięknego i okazałe-
go wieńca dożynkowego. 

Działania podejmowane w klubie mają na celu roz-
szerzenie dostępu do usług społecznych, motywowania 
seniorów do aktywności, realizowania pasji, integracji 
międzypokoleniowej i promocji wizerunku środowiska 
senioralnego. Podsumowując w klubie seniorzy wspól-
nie przygotowują smaczne posiłki, rozwijają sie  

Gmina Tryńcza w swoich działaniach nie zapominała nigdy o osobach starszych. Dzięki pozyskanym środ-
kom ze środków zewnętrznych mogliśmy stworzyć miejsca, w których  Seniorzy miło i aktywnie spędzają 

czas.  
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POLITYKA SENIORALNA W GMINIE TRYŃCZA 

Od kilku lat obserwuje się poważny problem,  
jakim jest starzenie się społeczeństwa. Znacząco wzra-
sta średnia wieku mieszkańców naszej Gminy, dlatego 
w szczególny sposób wspiera się seniorów w codzien-
nym funkcjonowaniu. Centrum Usług Społecznych  
w Gminie Tryńcza inicjuje różne działania na rzecz 
osób starszych, spośród których można wyróżnić: 

Wsparcie rzeczowe w postaci paczek z artykułami 
spożywczymi i środkami czystości. Dzięki współpra-
cy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej tylko w prze-
ciągu ostatniego roku udało się pozyskać ponad 1 000 
paczek. 

Od stycznia 2021 r. zapewniony jest bezpłatny 
transport dla osób starszych oraz niepełnospraw-
nych, które chcą zaszczepić się przeciw COVID-19, 
ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień.  
W tym celu uruchomiono telefoniczny punkt zgłoszeń 
dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie  
na szczepienia. 

Realizacja Programu Rodziny i Polityki Społecznej 
„Wspieraj Seniora”, którego celem jest zapewnienie 
usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej  
poprzez dostarczenie zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby. 

Przy współpracy pracowników Centrum Integracji 
Społecznej Gminy Tryńcza, Spółdzielni Socjalnej 
„Gorzyczanka” oraz pań z obsługi szkół z Tryńczy  
i Gorzyc, zostały przygotowane pyszne rogaliki, piero-
gi oraz pączki. Pomoc żywnościowa w postaci posił-
ków przekazywana była przez pracowników socjal-
nych osobom starszym, samotnym i wykluczonym spo-
łecznie. 

Akcja "Dowóz zakupów i 
leków dla seniorów" adresowana jest do samotnych 
seniorów mieszkających na terenie gminy Tryńcza. Jej 
celem jest maksymalna ochrona mieszkańców przed 
koniecznością wychodzenia z domów. Usługa dostar-
czenia podstawowych,  
codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt 
zamówionych zakupów lub leków, który pokrywa za-
interesowany, nie może przekroczyć kwoty 200 zło-
tych. 

Akcja "Dowóz obiadów dla seniorów" adresowana 
jest do samotnych seniorów mieszkających na terenie 
gminy Tryńcza. Z "dowozów" mogą skorzystać osoby 
samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub 
mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, 
długotrwale chorą lub niesamodzielną. Koszt obiadu 
wynosi 10 zł. Posiłki przygotowywane są przez  
Spółdzielnię Socjalną „Gorzyczanka”. 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana 
Romana Kozyry, sołtysa wsi Gniewczyny Łańcuckiej, 
Pani Anny Chruściel, sołtysa wsi Gniewczyna Tryniec-
ka, Pani Krystyny Penkal, sołtysa wsi Wólka Małko-
wa, Pani Elżbiety Sobala, sołtysa wsi Gorzyce, Pana 
Grzegorza Drzystka, sołtysa wsi Jagiełła, Pana Stani-
sława Gliniaka, sołtysa wsi Tryńcza, Pani Marii Klucz-
kowskiej, sołtysa wsi Ubieszyn, Pani Heleny Mazur, 
sołtysa wsi Wólka Ogryzkowa, Pana Bartosza Wlazło, 
sołtysa wsi Głogowiec oraz radnych z poszczególnych 
sołectw. Dzięki sprawnej współpracy z sołtysami oraz 
radnymi paczki żywnościowe, mogły szybko trafić do 
mieszkańców naszej gminy.  

Justyna Wikiera  

„ZŁOTA RĄCZKA” DLA SENIORÓW 

W podeszłym wieku, nawet z pozoru proste czynno-
ści, mogą stanowić nie lada wyzwanie, dlatego zachę-
camy do skorzystania z usług „złotej rączki”, skiero-
wanych do osób powyżej 70 roku życia, samotnie  
gospodarujących.   

Katalog napraw obejmuje m.in.: 
- wymianę lub naprawę kranów w kuchni i łazience 
- udrażnianie zatkanych odpływów 
- naprawę nieszczelnych rur 
- naprawę spłuczki 
- montaż lub wymianę deski sedesowej 
- podłączenie pralki lub zmywarki 

- wymianę żarówki 
- regulację lub uszczelnienie drzwi i okien 
- naprawę klamek lub zamków w drzwiach i oknach 
- naprawę listew przypodłogowych  
„Złota rączka” dla seniora to usługa, która ma na 

celu podniesienie jakości życia osób starszych i przy-
stosowania otoczenia do ich potrzeb, jak również 
zwiększenia ich bezpieczeństwa.  

Osoby chcące skorzystać z w/w usług proszone są  
o zgłaszanie swoich potrzeb do Centrum Usług Spo-
łecznych w Gminie Tryńcza.  

Nr tel: (16) 642 17 32 wew. 63 
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ZAKRES ŚWIADCZEŃ GOPS W LATACH 2018-2021 

W marcu 2020 roku wszyscy, w tym także Centrum Usług Społecznych, stanęli naprzeciw nowemu wyzwa-
niu zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-
COV-2. Szczególnie ostatni rok ukazał, jak istotne są działania podejmowane przez CUS w Gminie Tryńcza,  
zarówno te o charakterze pomocowym, aktywizującym, jak i materialnym. 

Zakres świadczeń GOPS dla mieszkańców gminy w latach 2018-2021 

 Liczba dłużników alimentacyjnych z podziałem na miejscowości (stan na 30.06.2021) 

Miejscowość Liczba dłużników Liczba dłużników 2020 Liczba dłużników 2019 

Głogowiec 3 3 5 
Gniewczyna Łańcucka 6 6 6 
Gniewczyna Tryniecka 0 1 3 
Gorzyce 2 3 5 
Jagiełła 5 5 6 
Tryńcza 8 8 8 
Ubieszyn 2 3 3 
Wólka Małkowa 4 4 4 
Wólka Ogryzkowa 1 2 2 
RAZEM 31 35 42 

  
Forma pomocy 

    

  
2019 

  
2020 

2021 
(stan na 30.05.2021r.) 

Liczba 
świad-
czeń 

Kwota Liczba 
świad-
czeń 

Kwota Liczba 
świad-
czeń 

Kwota 

Zasiłek stały 445 251 tys. 427 246 tys. 194 114 tys. 
Zasiłek okresowy 62 21 tys. 106 36 tys. 55 18 tys. 
Zasiłek celowy na zakup żywności 144 40 tys. 25 885 80 tys. 6 558 20 tys. 

Dożywianie dzieci w szkole 39 731 180 tys. 26 614 73 tys. 7 832 21 tys. 
Wynagrodzenie dla opiekuna 
prawnego 

236 68 tys. 272 78 tys. 111 32 tys. 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 3 686 68 tys. 3 149 54 tys. 704 23 tys. 

DPS 60 136 tys. 48 107 tys. 12 46 tys. 
Zasiłki rodzinne 10 161 1 154 tys. 9 331 1 064 tys. 3 422 386 tys. 
Dodatki do zasiłku rodzinnego, z 
tego z tytułu: 

5 638 568 tys. 5 666 562 tys. 2 016 198 tys. 

urodzenia dziecka 48 44 tys. 46 40 tys. 22 19 tys. 
opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego 

217 80 tys. 222 82 tys. 51 19 tys. 

samotnego wychowywania dziecka 230 40 tys. 229 42 tys. 94 17 tys. 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

565 60 tys. 564 59 tys. 221 23 tys. 

rozpoczęcia roku szkolnego 1 077 57 tys. 1 114 53 tys. 171 1 tys. 
podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania 

1 514 102 tys. 1 608 111 tys. 747 52 tys. 

wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1 987 182 tys. 1 883 174 tys. 710 65 tys. 

Zasiłek pielęgnacyjny 2 559 484 tys. 2 589 557 tys. 1 054 227 tys. 
Świadczenia pielęgnacyjne 542 857 tys. 642 1 162 tys. 306 594 tys. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 557 340 tys. 549 337 tys. 204 124 tys. 
Zasiłek dla opiekuna 156 96 tys. 127 77 tys. 35 27 tys. 
Jednorazowa zapomoga 
"becikowe" 

74 74 tys. 83 83 tys. 37 37 tys. 

Świadczenie rodzicielskie 
"kosiniakowe" 

386 348 tys. 355 311 tys. 152 132 tys. 

Świadczenia wychowawcze (500+) 16 284 8 100 tys. 19 985 9 877 tys. 8 352 4 128 tys. 

Świadczenie Dobry Start 300+ 1 162 348 tys. 1 140 342 tys. 0 0 
Świadczenie "Za życiem" 0 0 zł 0 0 zł 0 0 
Świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego 

465 208 tys. 489 223 tys. 204 87 tys. 

Razem 82 348 13 906 tys. 97 457 15 830 tys. 31 248 6 410 tys. 
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Z WIZYTĄ U JUBILATÓW 
Pracownicy Centrum Usług Spo-

łecznych w Gminie Tryńcza, z my-
ślą o najstarszych mieszkańcach na-
szej gminy, wyszli z inicjatywą od-
wiedzania jubilatów urodzonych na 
przełomie lat 20-tych i 30-tych. 
Podczas wizyt pracownicy mieli 
przyjemność spotkania się z seniora-
mi, składając im najserdeczniejsze 
życzenia oraz wręczając kwiaty 
wraz z drobnymi upominkami. Wie-
lu sędziwych mieszkańców nadal 
cieszy się dobrym zdrowiem, dużym 
optymizmem i pogodą ducha. Obec-

nie na terenie Gminy Tryńcza za-
meldowanych jest 65 osób, które 
osiągnęły co najmniej 90 lat. Pra-
cownicy złożyli życzenia m.in. Pani 
Marii Brud, najstarszej kobiecie 
w gminie, liczącej 101 lat.  

Seniorom serdecznie gratulujemy 
tak pięknych Jubileuszy i życzymy 
dużo zdrowia, wsparcia i miłości od 
osób najbliższych. Niech każdy 
dzień upływa w nieustającym szczę-
ściu, a codzienność niech będzie 
wypełniona wieloma radosnymi 
chwilami.  

Justyna Wikiera 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2020 r.  

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. (stan na 30.05.2021 r.)  

  
Miejscowość 

Zasiłek 
stały 

Zasiłek 
okresowy 

Zasiłek celo-
wy na zakup 

żywności 

Dożywia-
nie dzieci 
w szkole 

Wynagrodzenie 
dla opiekuna 

prawnego 

Specjalistycz-
ne Usługi 

Opiekuńcze 

DPS 

  Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba  
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba  
rodzin 

Głogowiec 2 1 1 7 0 0 1 
Gniewczyna Łańcucka 9 4 12 25 3 0 1 
Gniewczyna Tryniecka 2 3 2 9 1 2 0 
Gorzyce 11 7 5 13 1 2 0 
Jagiełła 10 4 10 40 2 0 0 
Tryńcza 8 1 14 21 1 1 0 
Ubieszyn 1 0 4 10 1 1 3 
Wólka Małkowa 1 4 10 2 3 0 0 
Wólka Ogryzkowa 2 1 2 4 0 1 0 
RAZEM 46 25 60 131 12 7 5 

  

Miejscowość 

Zasiłek 
stały 

Zasiłek 
okresowy 

Zasiłek celowy 
na zakup żyw-

ności 

Dożywia-
nie dzieci 
w szkole 

Wynagrodzenie 
dla opiekuna 

prawnego 

Specjalistycz-
ne Usługi 

Opiekuńcze 

DPS 

  Liczba Liczba Liczba rodzin Liczba Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba 

Głogowiec 2 1 6 5 0 0 0 
Gniewczyna Łańcucka 8 9 29 26 3 0 1 
Gniewczyna Tryniecka 1 2 11 9 1 1 0 
Gorzyce 9 3 10 11 0 1 0 
Jagiełła 10 4 24 34 4 0 0 
Tryńcza 8 4 24 20 2 1 0 
Ubieszyn 1 0 7 8 1 1 3 
Wólka Małkowa 0 5 10 2 2 0 0 
Wólka Ogryzkowa 2 0 2 2 0 1 0 
RAZEM 41 28 123 117 13 5 4 

  

Miejscowość 

Zasiłek 
stały 

Zasiłek 
okresowy 

Zasiłek celowy 
na zakup żyw-

ności 

Dożywianie 
dzieci w 
szkole 

Wynagrodzenie 
dla opiekuna 

prawnego 

Specjalistyczne 
Usługi Opie-

kuńcze 

DPS 

  Liczba 
rodzin  

Liczba 
rodzin 

Liczba rodzin Liczba ro-
dzin 

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba 
rodzin 

Głogowiec 2 0 1 3 0 0 0 
Gniewczyna Łańcucka 7 8 3 9 0 0 1 
Gniewczyna Tryniecka 2 2 3 2 0 1 0 
Gorzyce 9 1 6 3 1 0 0 
Jagiełła 12 4 4 11 1 0 0 
Tryńcza 8 2 9 8 1 1 0 
Ubieszyn 1 0 0 3 1 1 3 
Wólka Małkowa 1 4 5 0 2 0 0 
Wólka Ogryzkowa 2 0 2 0 0 1 0 
RAZEM 44 21 33 39 6 4 4 



 
38 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

Od początku swego istnienia, 
głównym celem działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
jest walka z zagrożeniem pożaro-
wym oraz pomoc mieszkańcom 
gminy w przypadku każdego  
innego zagrożenia. 

W 9 miejscowościach gminy 
Tryńcza zarejestrowanych jest  
7 jednostek OSP, w których 
zrzeszonych jest kilkuset straża-
ków.  

We wszystkich jednostkach 
powołane są zarządy, których 
członkowie są bezpośrednio od-
powiedzialni za funkcjonowanie 
danej jednostki.  

Koordynacja działań jedno-
stek z terenu całej gminy odby-
wa się poprzez Zarząd Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP.  
Straże łącznie dysponują  

9 wozami bojowymi oraz dużą 
ilością specjalistycznego sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego. 

Na stanie posiadają wyposa-
żenie takie jak: motopompy pły-
wające, motopompy szlamowe, 
piły do drewna oraz betonu i sta-
li, agregaty prądotwórcze, dwie 
jednostki posiadają zestaw sprzę-
tu hydraulicznego. 

Od wielu lat samorząd gminy 
przeznacza znaczne środki finan-
sowe na funkcjonowanie i dzia-
łalność jednostek pożarniczych, 
a także na modernizację i rozbu-
dowę remiz, zakup wozów stra-
żackich oraz wyposażenie w no-
woczesny sprzęt bojowy.  

OSP Głogowiec 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Peugeot Boxer 

2. Motopompa 

3. Torba medyczna R1 

4. Deska ortopedyczna 

5. Drabina wysuwana 

OSP Gorzyce 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Renault Master 

2. 
Agregat wysokociśnienio-
wy 

3. Maszt oświetleniowy 

4. Pompa pływająca Niagara 

5. Nosze ortopedyczne 

6. Torba medyczna R1 

7. Piła motorowa STIHL 

8. Drabina 

9. Pompa szlamowa 

10. 
Agregat prądotwórczy GE-
KO 

11. Zbiornik wodny na zawody 

OSP Gniewczyna Łańcucka 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Ford Transit 

2. Samochód OPEL Movano 

3. Agregat wysokociśnieniowy 

4. Motopompa Tohatsu 

5. Motopompa szlamowa WT30X 

6. Wyciągarka samochodowa 

7. Maszt oświetleniowy 

8. Sprężarka 3tłokowa 

9. Torba medyczna R1 

10. Defiblilator 

11. Deska ortopedyczna 

12. Kombinezon na pszczoły 

13. Przenośny maszt oświetleniowy 

14. Nosze ewakuacyjne 

15. Piła spalinowa 

16. Zestaw hydrauliczny 

17. Aparaty powietrzne Fenzy 

18. Wentylator oddymiający 

19. Agregat prądotwórczy Honda 

20. Drabina rozkładana 

OSP Tryńcza 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód OPEL Movano 

2. Samochód Renault Midlum 

3. Agregat wysokociśnieniowy 

4. Maszt oświetleniowy 

5. Agregat prądotwórczy Honda 

6. Piła motorowa STIHL 

7. Pompa pływająca Honda 

8. Torba medyczna R1 

9. Defiblilator 

10. Zestaw hydrauliczny 

11. Piła do drewna STIHL 

12. Piła do betonu 

13. Kombinezon pszczelarski 

14. Wentylator oddymiający 

15. Agregat prądotwórczy 

16. Aparaty powietrzne 

17. Detektor prądotwórczy 

18. Drabina wysuwana 

OSP Gniewczyna Tryniecka 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Peugeot Boxer 

2. Pompa szlamowa 

3. Deska ortopedyczna 

4. Torba medyczna R1 

OSP Jagiełła 

Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Ford Transit 

2. Agregat wysokociśnieniowy 

3. Ubranie na pszczoły 

4. Deska ortopedyczna 

5. Torba medyczna R1 

6. Piła motorowa 

7. Pompa pływająca Niagara 

8. Agregat prądotwórczy 2,5kw 

9. Drabina wysuwana 

10. Drabina nasadkowa 

11. Maszt oświetleniowy 

12. 
Manekin do nauki pierwszej 
pomocy 

OSP Ubieszyn 
Lp. Wyposażenie 

1. Samochód Ford Transit 

2. Agregat wysokociśnieniowy 

3. Maszt oświetleniowy 

4. Motopompa Honda WT 30X 

5. Piła motorowa 

6. Torba medyczna 

7. Deska ortopedyczna 

8. Maszt oświetleniowy 

Stan techniczny sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie w środki 
ochrony osobistej są przedmiotem corocznej inspekcji przeprowadzanej 
przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. 

Elżbieta Sternik 
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

W latach 2019-2021 strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz udzielali pomocy w przypad-
ku różnych zagrożeń życia i mienia. Były to głównie wyjazdy do zdarzeń w gminie, ale zdarzały się również  
wyjazdy do innych gmin z powiatu przeworskiego. Wyjazdy do pożarów budynków gospodarczych, traw i nieu-
żytków oraz do zdarzeń takich jak wypadki drogowe, powalone drzewa czy poszukiwanie osób zaginionych. 

Ilość zdarzeń 2019 r. 

Lp.  Jednostka  Pożar 

Miej-
scowe 
zagro-
żenie 

Alarm 
fałszy-

wy 

Ra-
zem 

1. OSP Gorzyce 1 1 - 2 

2. OSP Gniewczyna 
Łańcucka 6 7 - 13 

3. OSP Gniewczyna 
Tryniecka - - - - 

4. OSP Głogowiec - - - - 
5. OSP Jagiełła 1 - - 1 
6. OSP Tryńcza 13 12 - 25 
7. OSP Ubieszyn - - - - 
  Razem 21 20 - 41 

Ilość zdarzeń 2020 r. 

Lp. Jednostka Pożar 

Miej-
scowe 
zagro-
żenie 

Alarm 
fałszy-

wy 

Ra-
zem 

1. OSP Gorzyce 7 3 1 11 

2. OSP Gniewczyna 
Łańcucka 6 12 0 18 

3. OSP Gniewczyna 
Tryniecka 0 0 0 0 

4. OSP Głogowiec 0 0 0 0 
5. OSP Jagiełła 2 6 0 8 
6. OSP Tryńcza 13 31 1 45 
7. OSP Ubieszyn 0 1 0 1 
  Razem 28 53 2 83 

Obecnie jednostki OSP naszej gminy skupiają 360 członków ogółem, w tym: 

Lp.  
OSP  

Głogowiec 
OSP Gniewczyna 

Łańcucka 
OSP Gniewczyna 

Tryniecka 
OSP  

Gorzyce 
OSP  

Jagiełła 
OSP 

Tryńcza 
OSP  

Ubieszyn Razem 

1. Członkowie ogółem 29 42 36 78 69 79 27 360 
2. Mężczyźni 18-65 lat 22 42 31 48 45 63 27 278 
3. Mężczyźni ponad 65 lat 4 0 2 0 0 4 0 10 
4. Kobiety 3 0 0 21 19 11 0 54 
5. Członkowie honorowi 0 0 3 9 5 1 0 18 

 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
„FLORIAN” przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tryńczy, współpracując z Oddziałem Rejonowym 
PCK w Przeworsku, w 2020 r. przeprowadził piątą  
akcję honorowego poboru krwi. Od 2016 r. prawie 200 
dawców oddało łącznie 97,5 litrów krwi. Jej celem jest 
ratowanie życia i zdrowia innych. Ubiegłoroczne odda-
wanie krwi przebiegło w miłej atmosferze. Dla każde-

go uczestnika Klub HDK PCK „FLORIAN” przygoto-
wał poczęstunek. 

Od wielu lat regularnie oddaję krew. Jest to dla 
mnie ogromna satysfakcja, ponieważ mogę przyczy-
nić się do uratowania czyjegoś zdrowia bądź nawet 
życia. Zachęcam, szczególnie młodych ludzi do nie-
sienia bezinteresownej pomocy dla drugiego czło-
wieka, a szczególnie w obecnym tak dla nas ciężkim 

okresie – mówi Grzegorz Demczyna -  
Honorowy Dawca Krwi. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w akcję, a szczególnie Członkom Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi "FLORIAN"  
z Tryńczy, strażakom ochotnikom z terenu 
gminy oraz Wojciechowi Paluchowi za po-
kaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w tegorocznej akcji krwiodaw-
stwa, która odbędzie się 25 września br. 

Elżbieta Sternik 

AKCJA KRWIODAWSTWA - NAJCENNEJSZY DAR ŻYCIA  

lp. Rok 
Ilość osób 

chętnych do 
oddania krwi 

Ilość osób za-
kwalifikowanych 
do oddania krwi 

Ilość odda-
nych li-

trów krwi 

1. 2016 59 43 21,5 

2. 2017 53 38 19 

3. 2018 44 36 18 

4. 2019 50 38 19 

5. 2020 46 40 20 

 Razem 252 195 97,5 

Ilość oddanych litrów przedstawia się następująco:  
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REMONTY W SZKOŁACH W LATACH 2018 - 2021 

OŚWIATA 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWCZY-
NIE ŁAŃCUCKIEJ 

W Szkole Podstawowe w Gniewczynie Łańcuckiej 
przeprowadzony został w 2019 r. generalny remont po-
mieszczeń na parterze, I piętrze oraz w piwnicach, 
obejmujący w szczególności:  

- remont sal lekcyjnych (demontaż parkietów, po-
łożenie nowych wykładzin, wymianę oświetlenia, od-
malowanie ścian),  

- odnowienie korytarzy (położenie płytek, szpa-
chlowanie i malowanie ścian, montaż barierek)  

- remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię 
(położenie płytek, malowanie i szpachlowanie ścian, 
montaż nowych ławek i wieszaków)  

- wymianę części instalacji elektrycznej wraz z 
głównym zabezpieczeniem.  

We wskazanym okresie wykonano również napra-
wę kurtyny zabezpieczającej na hali sportowej oraz re-
monty w kolejnych klasach i kancelarii szkoły.  

Pośród planowanych inwestycji, za najistotniejszą 
należy uznać rozbudowę budynku szkoły, której zakoń-
czenie planowane jest na 2022 r. Na nowe skrzydło 
składać się będą m. in. nowoczesne sale lekcyjne dla 
najmłodszych uczniów, stołówka wraz z kuchnią oraz 
przestronna sala multimedialna, która będzie wykorzy-
stywania do organizacji wydarzeń na szeroką skalę nie 
tylko przez uczniów i nauczycieli ale również przez 
lokalną społeczność.  

Łączna wartość środków przeznaczonych na cele 
związane z po-
prawą szkolnej 
infrastruktury w 
Gniewczynie 
Łańcuckiej oraz 
na przygotowa-
nie i aktualizację 
dokumentacji 
projektowej do-
tyczącej rozbu-
dowy wyniosła 
ponad 690 tys. zł  

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH 
W 2021 r. rozpoczął się proces gruntownej moder-

nizacji Szkoły Podstawowej w Gorzycach. Pierwszy 
etap prac wykonany w miesiącach wiosennych objął:  

- remont korytarza na I piętrze (położenie płytek, 
malowanie i szpachlowanie ścian, wymianę opraw i 
instalacji elektrycznej) oraz sanitariatów,  

- remont dwóch klasopracowni (malowanie i szpa-
chlowanie ścian, odnowienie parkietów, wymianę 
oświetlenia), - naprawę dachu na hali sportowej.  

Kolejny etap zrealizowany w trakcie przerwy wa-
kacyjnej obejmował natomiast gruntowny remont kla-
sopracowni na pierwszym piętrze w tym m. in. położe-
nie nowych wykładzin, cyklinowanie parkietów, mo-

dernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia 
a także malowanie ścian. Odnowiony został również 
sekretariat i gabinet dyrektora, do którego zakupiono 
nowe meble.  

Od roku 2018 wykonano również m. in. remont 
pracowni plastycznej (położona została nowa wykładzi-
na, wymieniono oświetlenie a także malowano i szpa-
chlowano ściany) oraz malowanie i cyklinowanie par-
kietu w innych klasach. Łączna wartość wykonanych 
zadań przekroczyła 275 tys. zł  

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I  
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JAGIELLE 

W ZSPiPS w Jagielle wykonano następujące zadania: 
- remont korytarzy na parterze, I piętrze oraz klatki 
schodowej (położenie płytek, malowanie i szpachlowa-
nie ścian), 
- cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych oraz 
kancelarii szkoły, 
- modernizacja instalacji elektrycznej w części pracowni, 
- remont pomieszczenia po bibliotece. 
Wartość prac remontowych, których największa część 
wykonana została w 2021 r., wyniosła ponad 180 tys. zł 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRYŃCZY 
Od  2018 r. wykonane zostały następujące prace: 

- położenie płytek na ścianie głównej hali widowisko-
wo-sportowej, 
- zagospodarowanie  terenu wokół pomnika patrona 
(wymiana kostki brukowej, nasadzenia) oraz naprawa 
wjazdów na główny plac przed szkołą, 
- odnowienie elewacji na części budynku, 
- malowanie klasopracowni, korytarzy i hali sportowej, 
- wymiana części siatek na Orliku, 
- wymiana napisu z nazwą szkoły na ścianie głównej. 

Wartość środków przeznaczonych na prace remon-
towe wyniosła łącznie ponad 94 tys. zł 

Podkreślić należy, że ze względu na stosunkowo 
niewielką możliwość pozyskania środków pozabudże-
towych na remonty i naprawy bieżące, znacząca część 
prac jest wykonywania przy zaangażowaniu środków 
własnych gminy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
oraz konieczność prowadzenia zajęć w formie zdalnej, 
część prac udało się wykonać wyjątkowo w trakcie ro-
ku szkolnego. 

Magdalena Kubis 

Pomimo wysokich wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy na bieżące utrzymanie szkół, 
w ostatnich latach przeznaczono wysokie kwoty również na generalne remonty budynków w których  

na co dzień przebywają uczniowie. 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie osiągają-
cy najwyższe wyniki w nauce otrzymali stypendia  
z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Po 
raz kolejny zostały one ufundowane przez lokalnych 
przedsiębiorców, którzy coraz chętniej wpierają rozwój 
uzdolnionej młodzieży.  

Uroczyste wręczenie stypendiów w Szkole Podsta-
wowej w Gorzycach oraz Szkole Podstawowej 
w Gniewczynie Łańcuckiej odbyło się w dniu 
23.06.2021 r. W obu szkołach wyróżnionych zostało 
po 21 uczniów. W Szkole Podstawowej w Tryńczy 
przekazanie nagród finansowych dla 13 osób w dniu 
25.06.2021 r. zostało połączone z oficjalnym paso-
waniem na ucznia klasy pierwszej i jednoczesnym 
uroczystym zakończeniem roku szkolnego. 

Ponadto, Wójt Gminy Tryńcza ufundował nagro-
dy dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie 
ocen w danej szkole lub z powodzeniem reprezento-
wali Gminę Tryńcza w konkursach i olimpiadach. 
Pośród osób wyróżnionych znaleźli się: 
 Klaudia Płonka i Wojciech Hanejko ze Szkoły 

Podstawowej w Tryńczy, 

 Julia Hojło i Maria Olearka ze Szkoły Podstawo-
wej w Gorzycach, 

 Martyna Niemiec i Antoni Jaszyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, 

 Antonina Krokos z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Ubieszynie, 

 Maja Grela z Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola Samorządowego w Jagielle. 
Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy! 

Magdalena Kubis 

WYDATKI NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
Zgodnie z przewidywaniami, w pierwszej połowie 

2021 r. odnotowano kolejny znaczący wzrost wydat-
ków związanych z dofinansowaniem wychowania 
przedszkolnego dzieci, które zamieszkują na terenie 
Gminy Tryńcza i jednocześnie korzystają z usług 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminach 
ościennych. W latach 2018 oraz 2019 wydatki na ten 
cel oscylowały wokół 175 tys. zł rocznie. W roku 2020 
nastąpił dynamiczny wzrost wynikający zarówno z ro-
snących kosztów utrzymania miejsc wychowania 
przedszkolnego jak również zwiększenia liczby osób 
wybierających przedszkola oraz oddziały przed-
szkolne zlokalizowane poza administracyjnymi 
granicami Gminy Tryńcza a środki przekazane 
na ten cel przekroczyły 300 tys. zł.  

Na podstawie wydatków poniesionych w 
pierwszym półroczu 2021 r. przewidujemy że 
wydatki w analizowanym obszarze przekroczą 
377,2 tys. zł. W przypadku wyboru publicznych 
placówek oświatowych w szkołach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza, 
środki przeznaczane dodatkowo we wskazanych 
wyżej wysokościach pozwoliłyby na istotne pod-
niesienie jakości nauczania, doposażenie bazy 
dydaktycznej oraz organizację licznych dodatko-
wych zajęć rozwijających zainteresowania naj-

młodszych. Zgodnie z danymi za czerwiec 2021 r., z 
wychowania przedszkolnego poza terenem Gminy 
Tryńcza korzystało 50 dzieci (w tym najwięcej z miej-
scowości Gniewczyna Łańcucka – 19 oraz Jagiełła – 
8). Środki przekazywane w czerwcu innym jednostkom 
samorządu terytorialnego na jedno dziecko wynosiły 
średnio 629,00 zł (przy czym w kilku przypadkach 
przekraczały 840,00 zł). Zaktualizowana została pro-
gnoza wydatków w 2021 r. z podziałem na miejsce za-
mieszkania dzieci, których dotyczą. Przedstawiono ją 
na poniższym zestawieniu.  

NAJLEPSI NAGRODZENI 
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„Innowacyjna Szkoła – Gniewczyna Łańcuc-
ka” – Działanie 9.2 Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -
głównym celem realizowanego projektu było wzmoc-
nienie jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edu-
kacyjnej Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuc-
kiej poprzez szkolenia doskonalące dla nauczycieli i 
rozwijające umiejętności uczniów, doposażenie szkoły 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (laptopy, 
tablice interaktywne, dywany edukacyjne,  
w tym zakup sprzętu do robotyki). W ramach projektu 
odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności cyfro-
wych i zajęcia z programowania, dodatkowe zajęcia  

z języka angielskiego i hiszpańskiego – ucznio-
wie otrzymali również darmowe podręczniki. Ucznio-
wie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
uczniowie młodsi otrzymali wsparcie logopedyczne 
oraz psychologiczno-pedagogiczne. Wsparciem zostało 
objętych 258 uczniów oraz 31 nauczycieli. Łączna 
wartość projektu to 598 tys. zł 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ - w związku z 
koniecznością organizacji nauki zdalnej, Gmina Tryń-
cza złożyła wnioski o przyznanie dofinansowania na 
zakup niezbędnego sprzętu wraz z oprogramowaniem 
w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. 
W ramach obu edycji programu zakupiono łącznie 61 
zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 
które następnie przekazano do wykorzystania uczniom 
nieposiadającym odpowiedniego sprzętu, w szczegól-
ności z rodzin wielodzietnych. Wartość dofinansowa-
nia otrzymanego w ramach programów Zdalna Szkoła 
oraz Zdalna Szkoła+ wyniosła niemal 155 tys. zł. 

Ponadto, w związku z koniecznością prowadze-
nia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej, do wszystkich 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Tryńcza, przekazano środki pochodzące z dodatkowej 
subwencji oświatowej, na zakup sprzętu elektroniczne-
go dla nauczycieli w łącznej wysokości 41 tys. zł.  
Ze wsparcia skorzystało 82 nauczycieli. 

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE - Szkoła 
Podstawowa w Gorzycach,  Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle oraz Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie otrzymały 
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”. Do szkół trafi-
ło 75 pakietów o łącznej wartości ponad 72 tys. zł, 
składających się z tabletów wyposażonych w bezprze-
wodowe klawiatury oraz usługi mobilnego dostępu do 
Internetu. Otrzymany sprzęt przyczynił się do uspraw-
nienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści 
edukacyjnych w sieci oraz do realizacji zdalnego nau-
czania. 

Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycz-
nych dla ZSPiPS w Jagielle - w 2019 r . pozyskano 
dodatkowe środki z subwencji oświatowej w wysoko-
ści 75 tys. zł na zakup materiałów dydaktycznych prze-

znaczonych na doposażenie czterech pracowni: biolo-
gicznej, chemicznej, fizycznej oraz geograficznej w 
Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorzą-
dowego w Jagielle. Zakupione zostały m. in. kolejne 
tablice interaktywne, mikroskopy, zestawy doświad-
czalne, szkielety i modele demonstracyjne z poszcze-
gólnych dziedzin jak również profesjonalne wyposaże-
nie pracowni chemicznej (dygestorium, szafy na che-
mikalia, odczynniki i sprzęt ochrony dla uczniów). 

W tym samym roku ZSPiPS w Jagielle wzboga-
ciło się również o 12 tabletów przekazanych szkole w 
związku z zakończeniem przez Gminę Tryńcza realiza-
cji projektu „Wzrost kompetencji cyfrowych wśród 
mieszkańców Gminy Tryńcza” realizowanego w rmach 
programu „e-MISJA” RFDL. 

Szkolny Klub Sportowy - po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosków składanych corocznie przez Gmi-
nę Tryńcza do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w la-
tach 2019, 2020 oraz 2021 realizowano dodatkowe za-
jęcia sportowe w ramach programu Szkolny Klub 
Sportowy. Łączna wartość projektów we wskazanym 
okresie wyniosła 65,8 tys. zł. Głównym celem projektu 
jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży.  

Być jak Feliks Młynarski - w związku z uzy-
skaniem I miejsca w Konkursie „Pionierzy Polskiej 
Niepodległości – Nauka i Modernizacja”, Gmina Tryń-
cza wspólnie ze Szkołą Podstawową w Gniewczynie 
Łańcuckiej pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 
tys. zł na realizację projektu pn. „Być jak Feliks Mły-
narski”. Jego tematem była popularyzacja pośród spo-
łeczności lokalnej postaci Feliksa Młynarskiego. Wy-
bitny bankowiec, ekonomista, filozof , przewodniczący 
Komitetu Finansowego Ligi Narodów oraz współtwór-
ca Banku Polskiego urodził się na terenie Gminy Tryń-
cza. W ramach projektu uczniowie brali udział w 
warsztatach filmowych, projekcjach tematycznych, 
happeningu  ulicami Gniewczyny oraz przygotowali 
wystawę o Feliksie Młynarskim. Odbył się również 
gminny Konkurs Wiedzy „Młody Ekonomista” oraz 
wycieczka do Krakowa. 

Polski złoty ma sto lat - Szkoła Podstawowa w 
Gniewczynie Łańcuckiej pozyskała dofinansowanie w 
wysokości 10 tys. zł w ramach konkursu grantowego 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH W LATACH 2019-2021 

OŚWIATA 
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ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na realiza-
cję wydarzenia edukacyjnego pod hasłem „Polski złoty 
ma sto lat!” Podejmowane działania również były 
związane z postacią Feliksa Młynarskiego. Za główny 
cel zadania przyjęto uczczenie setnej rocznicy urodzin 
polskiej waluty. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło 
na realizację licznych działań edukacyjnych i kultural-
nych. 

Segregując śmieci – ratujemy ziemię - Szkoła 
Podstawowa w Tryńczy z sukcesem złożyła aplikację 
do Fundacji PKO Banku Polskiego na realizacje pro-
jektu „Segregując śmieci – ratujemy ziemię”. Przyzna-
ny grant o wartości 10 tys. zł obemował zakup pomocy 
dydaktycznych, organizację wycieczek, warsztatów 
tematycznych, konkursów, a także przygotowanie ga-
zetek i warsztatów teatralnych. 

Umiem pływać - Gmina Tryńcza we współ-
pracy z LKS „Wisłoczanka” Tryńcza oraz LKS 
„Huragan” Gniewczyna w latach 2019 oraz 2020 
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na realizację programu „Umiem pływać”. Pro-
jekt obejmował wyjazdy na basen wraz z nauką pływa-

nia dla dzieci najmłodszych klas szkół podstawowych 
z terenu gminy. Dzięki pozyskanym środkom, ucznio-
wie moli wziąć udział w projekcie bez ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów. Całkowita planowana wartość 
zadań w obu wskazanych wyżej latach wynosiła 69 
tys. zł. Zajęcia w roku 2019 odbywały się na pływalni 
w Leżajsku, a w roku 2020 rozpoczęły się na krytej 
pływalni w Sieniawie, jednak ze względu na sytuację 
epidemiologiczną nie został w pełni zrealizowany. 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki 
korekcyjno –kompensacyjnej - W 2020 r . przez 
LKS „Huragan” Gniewczyna we współpracy z Gminą 
Tryńcza pozyskane zostały z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki środki na realizację zajęć sportowych z ele-
mentami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 
dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tryń-
cza. Łączna planowana wartość projektu wyniosła 25,5 
tys. zł. Podobnie jak w przypadku programu „Umiem 
pływać”, obostrzenia sanitarne w okresie pandemii 
uniemożliwiły pełną realizację projektu. 

 
Magdalena Kubis 

LAWENDOWY DZIEŃ 

26 marca to Międzynarodowy Dzień Epilep-
sji. Celem głównym tego dnia jest zwiększanie 
świadomości społeczeństwa na temat epilepsji, 
a także propagowanie otwartości i życzliwości 
wobec osób dotkniętych tym schorzeniem. W Polsce 
obchody Lawendowego Dnia wspiera Polskie Towa-
rzystwo Epileptologii oraz chorzy na padaczkę. Warto 
przypomnieć, że jego pomysłodawczynią jest Amery-
kanka, Cassidy Megan również zmagająca się z pa-
daczką. W wieku 9 lat stwierdziła, że kolor lawendowy 
wielu osobom kojarzy się z samotnością, izolacją i od-
osobnieniem, czyli uczuciami, które często doskwiera-
ją epileptykom. Wyrazem solidarności z chorymi  
na padaczkę jest dodanie w tym dniu do swojego ubra-
nia lawendowego elementu. 

Na ten dzień zaplanowano w Szkole Podstawowej 
w Gniewczynie Łańcuckiej finał akcji oraz prezentację 
efektów działań szkoły w ramach projektu Lawendowy 
Dzień. Szkoła zrealizowała cykl działań promujących 
wiedzę na temat epilepsji. Najmłodsi przygotowali 
układ taneczny z lawendową stylizacją, uczniowie  
z klas I-III uczestniczyli w ciekawych zajęciach pla-
stycznych, których efektem były m.in. lawendowe  
bukiety, motyle, serca, klasy IV-VII namalowały prace 
w różnych odcieniach lawendy. Dominowały lawendo-
we pola, lawendowe misie. Z prac uczniów powstała 

okolicznościowa wystawa. Wychowawcy przeprowa-
dzili zdalne godziny wychowawcze na temat epilepsji, 
rozpoznania napadu padaczkowego oraz udzielaniu 
pierwszej pomocy. Zaproszeni goście wysłuchali  
prelekcji dr n. med. Anny Kozak–Sykały na temat  
genezy tego dnia, objawów chorobowych oraz właści-
wego reagowania w sytuacji ataku. W szkole nie tylko 
otoczenie było lawendowe, ale także pachniało lawen-
dą. Zorganizowano warsztaty kreatywne, podczas któ-
rych każdy uczestnik przygotował słoiczek z lawendo-
wą solą oraz woreczek z suszem z lawendy. Fioletowy 
akcent ubraniowy, wystawa prac, przypięte wstążeczki 
to tylko zewnętrzny przejaw solidarności z chorymi na 
epilepsję. Należy jednak pamiętać, że to popularyzacja 
wiedzy i obalanie mitów są podstawą w budowaniu 
świadomości o padaczce. Nasza szkoła po raz pierwszy 
uczestniczyła w Międzynarodowym Dniu Epilepsji,  
a udział w nim był niecodzienną, a przecież bardzo 
ważną lekcją empatii. Partnerem obchodów Lawendo-
wego Dnia w szkole był SPZOZ w Przeworsku. 

 
Magdalena Dziedzic 

Bycie empatycznym to  widzenie świata oczami drugiego,                                                                       
a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach.  

Carl Rogers 
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JEDZ KOLOROWO, ŻYJ ZDROWO 
Wszystkie szkoły z terenu Gminy Tryńcza biorą 

udział w projekcie „Jedz kolorowo, żyj zdrowo” reali-
zowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego w Boguchwale. 

Uczniowie wybranych klas w kwietniu 2021 r. 
otrzymali pakiety przygotowane przez organizatorów 
akcji zawierające m. in. sadzonki malin, miody z eko-
logicznej pasieki, soki oraz inne  produkty spożywcze 
przekazane przez przedsiębiorstwa prowadzące ekolo-
giczne uprawy. Otrzymane sadzonki uczniowie zasa-
dzili przy pomocy rodziców. Zadaniem dla dzieci bio-
rących udział w projekcie jest obserwacja wzrostu  
i owocowania roślin. Przekazanie pakietów było do-
skonałą okazją do przybliżenia uczniom tematyki doty-
czącej upraw i produktów ekologicznych a także zna-
czenia pszczół w ekosystemie. Dziękujemy Podkarpac-

kiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz producentom 
poszczególnych produktów za smaczne i zdrowe 
prezenty. 

Magdalena Kubis 

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Przeworsku grupa uczniów reprezentujących Szkoły z 
terenu Gminy Tryńcza w dniach 24-31.07.2021 r. 
wzięła udział w Polsko-Węgierskim Obozie Szacho-
wym. Pobyt w Balatonboglar, poza okazją do dosko-
nalenia umiejętności gry w szachy, pozwolił również 
na korzystanie z licznych atrakcji turystycznych zloka-
lizowanych nad Balatonem. Dziękujemy Staroście Po-
wiatu Przeworskiego Panu Bogusławowi Urbanowi 
oraz przedstawicielom Fundacji im. W. Felczaka za 
umożliwienie uczniom udziału w obozie.  

W dniu 22.08.2021 r. kolejni uczniowie wyruszyli 

do Odessy na Ukrainie, gdzie uczestniczyli w projek-
cie: ,,Działaj młody wolontariuszu!’’ realizowanym 
przez Fundację im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metode-
go. Zadanie zostało sfinansowane ze Środków Polsko 
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z Dotacji Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest m.in. 
szerzenie idei wolontariatu oraz rozwijanie kompeten-
cji społecznych w środowisku międzynarodowym.  

Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, grupa 
ponad 70 uczniów wypoczywała w Ośrodku Wypo-
czynkowym Caritas w Rajskim.  

Magdalena Kubis  

WAKACYJNE WYJAZDY NASZYCH UCZNIÓW 
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PROJEKTY O TEMATYCE HISTORYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Chru-
ściela ps. Monter organizuje i aktywnie włącza się  
do udziału w licznych akcjach oraz projektach  
o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Pośród licz-
nych akcji, w które zaangażowali się uczniowie  
w roku szkolnym 2020/2021, na szczególną uwagę 
zasługują te o tematyce historycznej. 

Uczniowie szkoły, jak corocznie, włączyli się  
w międzypokoleniowy dialog z Powstańcami War-
szawskimi, przygotowując specjalne kartki w akcji 
„BohaterON - Wyślij kartkę do Powstańca”. Jesie-
nią cała społeczność szkolna, trzeci rok z rzędu, przy-
łączyła do „Wielkiej Zbiórki Makulatury”, dzięki cze-
mu włączyliśmy się w budowę 28 studni w Czadzie.  
Z okazji Święta Niepodległości odbyła się akcja „Zapalmy 
światełko pamięci Bohaterom”. Uczniowie odwiedzali 
groby, palili znicze w miejscach pamięci, by oddać 
hołd tym, co ginęli za ojczyznę. Pragnąc wyrazić  
radość z odzyskania Niepodległości, wysłaliśmy kilka-
dziesiąt kartek z życzeniami, przypominając o wielkim 
wydarzeniu. Była to akcja „Mamy Niepodległą”.   

W listopadzie w szkolnym ogrodzie, w ramach 
„Projektu Krokus”, uczniowie zasadzili cebulki kro-
kusów, które w kwietniu dorodnie zakwitły i upamięt-
niły dzieci zamordowane podczas holokaustu. W tym 
samym miesiącu uczcili 60 rocznicę śmierci patrona 
szkoły. Z tej okazji został nagrany przez uczniów 
film, w którym młodzież prezentuje efekty działań  
patriotycznych na rzecz „małej ojczyzny”. Ogólnopol-
ska Kampania Edukacyjna „Ukryte dziedzictwo. 
Co kryje Polska ziemia?” dostarczyła uczniom wie-
dzy na temat pracy archeologów i skarbów ukrytych  
w ziemi. W kwietniu, wraz z Muzeum Polin, upamięt-

nili 78 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.  
W ramach akcji „Żonkile” uczniowie zaprezentowali 
swoje zdjęcie z żółtym kwiatem. Dali wyraz pamięci  
o ludobójstwie, które nigdy nie powinno się wydarzyć.  

Bardzo ważnym działaniem był udział w projekcie 
„Póki nie jest za późno”, organizowanym przez  
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Efek-
tem działań grupy uczniów i nauczycieli jest film 
„Mikołaj F.- ukryta tożsamość”, który dokumentuje 
niezwykłe losy jeńca wojennego, ofiary hitleryzmu, 
który dostał się do niewoli niemieckiej, obozu przej-
ściowego w Wólce Pełkińskiej, a uciekając znalazł 
swoje miejsce i dom na ziemi trynieckiej.  

W grudniu 2020 r. uczeń SP w Gniewczynie Łań-
cuckiej wziął udział w nagraniu kolędy „Jednym gło-
sem” i wystąpił w teledysku przygotowanym przez  
Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolęda została na-
grana na Wigilię dla żyjących Powstańców.  

W szkole nagrano także krótki film „Las – niemy 
świadek historii”, który ma na celu promocję miejsca 
pamięci, jakim jest Cmentarz w Niechciałkach. 

Ponadto szkołę wyróżnia prowadzona od lat grupa 
Historia i WOS, gdzie na bieżąco promowane są wyda-
rzenia o tematyce historycznej i działalności społecznej.  

Udział w licznych akcjach i projektach to dla 
uczniów możliwość aktywnej nauki przez działanie  
i doświadczanie. To nauka kreatywności, wyszukiwa-
nia informacji, korzystania z różnych źródeł, umiejęt-
ność pracy w grupie i zespole. To zdobyta wiedza  
historyczna oraz kompetencje społeczne. Dla szkoły 
sposobność do kształtowania postaw patriotyzmu  
i altruizmu swoich uczniów.  

„MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ W GMINIE TRYŃCZA” 

Na przełomie marca i kwietnia Szko-
ła Podstawowa w Tryńczy zorganizowała 
konkurs fotograficzny pn. „Miejsca, które 
warto odwiedzić w gminie Tryńcza”, który 
patronatem objął  wójt Ryszard Jędruch. 

Uczniowie biorący udział w konkur-
sie, mieli za zadanie wybrać i sfotogra-
fować najciekawsze zakątki Ziemi Try-
nieckiej. O wynikach decydowali sami 
mieszkańcy liczbą polubień na Facebo-
oku. Wszystkie zdjęcia były piękne, po-
nieważ pokazywały wyjątkowe miejsca, 
które możemy na co dzień odwiedzać i 
podziwiać. 

Uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, oprawione w ramki 
zdjęcia, które zgłosili na konkurs, nagrody 
książkowe oraz drobne upominki. 

Oliwia Sosnowy, zwyciężczyni kon-
kursu, otrzymała voucher na sesję zdję-
ciową u profesjonalnego fotografa.  

Warto promować wśród dzieci i 
młodzieży ideę lokalnego patriotyzmu, 
uczyć poszanowania dobra wspólnego 
oraz wzbudzać poczucie dumy z miej-
sca, w którym mieszkamy. Taki właśnie 
cel przyświecał organizatorowi konkur-
su.  

Joanna Tytuła  

Natalia Kuśnierz 
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Tegoroczne Dożynki w Gminie Tryńcza odbyły się 
w Jagielle. W sobotnie popołudnie kolorowy korowód 
dożynkowy przejechał przez pięknie udekorowaną wieś 
do kościoła parafialnego w Jagielle, gdzie odprawiona 
została uroczysta Msza Św. z udziałem wieńczarek re-
prezentujących poszczególne sołectwa, zaproszonych 
gości, wójta Ryszarda Jędrucha, radnych, sołtysów, rol-
ników i mieszkańców. Dalsza część wydarzenia odbyła 
się na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej. 
Tam swoje wieńce prezentowały sołectwa z terenu 
gminy. Starostowie przekazali chleb dożynkowy na rę-
ce Wójta, po czym częstowali nim gości i mieszkań-
ców. Tradycyjny obrzęd dożynkowy wykonał Zespół 

Śpiewaczy „Dolanie”. Na scenie wystąpiła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta, lokalny zespół „Jagiellanie” oraz 
grupa teatralna „Debiutanci”, która rozbawiła publicz-
ność zabawnym skeczem. W Dożynkach wziął udział 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr 
Pilch, Starosta Przeworski Bogusław Urban, dyrektor 
biura Senatora Mieczysława Golby - Marcin Malinow-
ski oraz Wicestarosta Jacek Kierepka. Starostami tego-
rocznych Dożynek Gminnych byli: Pani Iwona Lis i 
Pan Krzysztof Krutysz. Dziękujemy Sołectwu Jagiełła 
za współorganizację, piękne dekoracje i korowód do-
żynkowy. 

Katarzyna Kuśnierz 

ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE TRYŃCZA  
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W niedzielne popołudnie 27 czerwca przy Strzelni-
cy Sportowej w Głogowcu odbył się piknik dla miesz-
kańców mający na celu promocję nowo powstałej 
strzelnicy.  

Przybyli mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę broni 
czarnoprochowej przygotowanej przez Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 24. Piechoty Garnizon  
Jarosław, strzelanie pokazowe z broni palnej przygoto-
wane przez stowarzyszenie oraz Żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Podczas wydarzenia odbył się 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, prze-
jazd grupy motocyklistów, a wszyscy przybyli mogli 

skosztować pieczonej kiełbaski z grilla. Nie brakowało 
także atrakcji dla najmłodszych mieszkańców, którzy 
mogli korzystać z dmuchanych placów zabaw.  

W trakcie pikniku odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu na nazwę Strzelnicy. Komisja konkursowa  
wybrała nazwę, która będzie także promocją regionu - 
Strzelnica Sportowa Głogowiec. 

Wydarzenie organizowane było przez Gminne  
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz 
Brać Strzelecką Stowarzyszenie Strzeleckie w Tryń-
czy.  

Katarzyna Flak 

PIKNIK PRZY STRZELNICY 

ZAPRASZAMY DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA! 
9 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Tryńcza  

po remoncie. 

W otwarciu udział wzięli Wiceminister Rodziny i 
Polityki Społecznej Anna Schmidt, radni Gminy Tryń-
cza na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Zofią No-
wak, wójt Ryszard Jędruch, dyrektor GCKiCz Domini-
ka Kozak oraz przedstawiciele firmy Aleco, która była 
głównym wykonawcą zadania. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wszyscy 

uczestnicy zwiedzili budynek, który zyskał nowe obli-
cze. Modernizacja infrastruktury i zakupiony w ramach 
projektu sprzęt pozwolił na wprowadzenie nowych 
form zajęć oraz rozbudowanie oferty. Powstała nowa 
sala fitness, pracownia muzyczna, a także kącik czytel-
niczy. Z obiektu bez ograniczeń mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, na ich potrzeby łazienki zostały spe-

cjalnie przystosowane, a w 
budynku zamontowano 
windę.  
Serdecznie dziękujemy Pa-
ni Wiceminister za pomoc 
w pozyskaniu środków na 
remont budynku. Na ten 
cel otrzymaliśmy 300 tys. 
zł z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowe-
go, a całkowita wartość 
inwestycji opiewała na 
kwotę ponad 600 tys. zł. 
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FESTIWAL SMAKÓW—ZJAZD FOOD TRUCKÓW W TRYŃCZY 

17-18 lipca oraz 15 sierpnia na placu rekreacyjnym 
w Tryńczy odbył się Festiwal Smaków – Zjazd Food 
Trucków. Mieszkańcy mogli skosztować różnego ro-
dzaju smakołyków podawanych z popularnych samo-
chodów z jedzeniem. 

Pierwszy dzień rozpoczął występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej, Mażoretek Finezja oraz występy Marty-
ny Myłek oraz Natalii Janas. Głównym punktem dnia 
był koncert zespołu „Pogwizdani” – ulubieńców try-
nieckiej publiczności, którzy gościli w Tryńczy, już po 
raz drugi. 

Przybyli goście podczas wydarzenia mogli skorzy-
stać z mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-
19 oraz punktu spisowego Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Obejrzeć można było stoisko promocyjne 
Batalionu Czołgów z Żurawicy. 

W niedzielne popołudnie 18 lipca wystąpiły lokalne 
zespoły artystyczne. Obejrzeliśmy występy Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Tryńczy, Mażoretek Finezja 

oraz pokaz akrobatyczny grupy Akrobatyka Tryń-
cza. Ze względu na warunki atmosferyczne planowane 
na ten dzień koncerty zostały przeniesione na 15 lipca. 
Wtedy odbyła się powtórka Festiwalu Smaków, głów-
ną atrakcją wieczoru był występ gwiazd: Zespołu Me-
gustar oraz Kordiana.  

Przybyli goście 
podczas wydarzeń 
mogli skorzystać z 
mobilnego punktu 
szczepień przeciwko 
COVID-19. W trak-
cie festiwali nie bra-
kowało także atrakcji 
dla dzieci w formie 
dmuchanych placów 
zabaw i animacji. 

Katarzyna Kuśnierz 
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DZIEŃ DZIECKA W GMINIE TRYŃCZA 

W niedzielę 6 czerwca odbył się gminny Dzień Dziecka, 
który organizowany był w poszczególnych miejscowościach 
gminy. Na najmłodszych mieszkańców czekały atrakcje przy 
strażnicy kolejowej, na kompleksie sportowym "Orlik" w Gnie-
wczynie Łańcuckiej, na placu zabaw w Gorzycach i Ubieszynie 
oraz na stadionie LKS w Jagielle . 

Z okazji dnia dziecka przygotowane były liczne atrakcje  
tj. konkurencje sportowe, animacje, quizy z nagrodami, słodko-
ści, dmuchańce, puszczanie latawców i wiele innych 

Dziękujemy radnym, sołtysom, dyrekcji szkół i nauczycie-
lom za pomoc i włączenie się w organizację wydarzenia . 

Specjalne podziękowanie kierujemy także do Caritas  
Archidiecezji Przemyskiej za przekazanie Pudełek Szczęścia, 
które najmłodsi mogli wylosować w ramach loterii fantowej. 

https://www.facebook.com/hashtag/caritas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4DMpRgwfVg-ZSQIj_5hdrsNJXoEbkIoff0BNK2q79bJIA6cAtrL2-MqvajuMvSwfi0q2BrEfzrkW9sAlpriiMpMUhMo5LQIPlUfMoztKVu7DeYgyDFjIadz5ir6D4l0twU24X8WdNM71LxRBPCKK-4WaGO0B0hyQfS3XYa6visP76Zr0RZa6XfmAOO8NfT
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KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Z okazji Dnia Dziecka przy Strażnicy Kolejowej w Tryńczy od-
był się Konkurs Historyczny organizowany przez Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza wraz ze Stowarzyszeniem 
Rekonstrukcji Historycznej 24. Piechoty Garnizon Jarosław.  
W rywalizacji udział wzięły delegacje uczniów ze Szkół Podstawo-
wych z terenu gminy. 

Konkurs podzielony był na dwa etapy: konkurencje zręcznościo-
we strzały do celu, rzut granatem, czołganie się z karabinem, bieg  
z noszami oraz część teoretyczną czyli test wiedzy historycznej. 

Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nej 24. Piechoty Garnizonu Jarosław za współpracę i przygotowanie 
bardzo ciekawych konkurencji. 

Konkurs miał na celu integrację uczestników i przygotowany był 
w formie zabawy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Tryńcza.  

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA –MOJA PLANETA” 

Najmłodsze lata życia to okres, podczas którego 
szybko przyswajamy nowe umiejętności i kształtujemy 
wzorce. Wiedza, którą zdobędziemy, rzutuje na podej-
mowane w przyszłości decyzje i całe dorosłe życie. 
Warto uczyć dzieci już od najmłodszych lat ekologii  
i troski o środowisko. Taki właśnie cel przyświecał 
założeniom Gminnego Konkursu Plastycznego pod 
hasłem „Ziemia –moja Planeta”, skierowanego do 
dzieci w wieku przedszkolnym. Konkurs miał również 
na celu rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów 
oraz wspieranie rozwoju zainteresowań. Wzięły w nim 
udział dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół 
podstawowych w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzy-
cach, Tryńczy oraz Ubieszynie. Jury przyznało nagro-
dy w dwóch kategoriach wiekowych: 

Dzieci 3,4 –letnie:  

 I miejsce: Miłosz Manowiec –przedszkole w Szkole 
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, 

 II miejsce: Marcelina Chamik –oddział przedszkolny 

w Szkole Podstawowej im. gen. 
Antoniego Chruściela ps. 
„Monter” w Gniewczynie Łań-
cuckiej, 

 III miejsce: Maja Czeszyk –
oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Gorzycach. 
Dzieci 5, 6 –letnie:  

 I miejsce: Wiktoria Misiło –
oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Gorzycach, 

 II miejsce: Miłosz Krokos –oddział przedszkolny w 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Ubieszynie, 

III miejsce: Magdalena Mścisz –oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryń-
czy. 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla: 
Pawła Olchy z oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Go-
rzycach oraz Mateusza Nowaka z oddziału przedszkol-
nego w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Chru-
ściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej . 

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe. 

Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie  
w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, 
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! 

Joanna Buszta 

Katarzyna Flak 
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LEMONIADOWE POPOŁUDNIA Z KSIĄŻKĄ 

Celem naszej akcji jest integracja międzypoko-
leniowa oraz pokazanie, że czytanie nie musi być 
nudne, może sprawiać frajdę i zabawę nie tylko 
dzieciom, ale również seniorom. Pomysłem na pro-
mowanie czytelnictwa w naszej bibliotece jest  
połączenie literatury z zajęciami ruchowymi i zdro-
wym odżywianiem. Lemoniadowe popołudnia  
z książką w okresie letnim odbywają się cyklicznie, 
co tydzień w innym sołectwie. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w sołectwie Jagiełła przy współpracy  
z radnymi i Klubem Seniora. Wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować lemoniady, którą sami przygoto-
wywali, a następnie wzięli udział w marszu z kijka-
mi udając się na teren rekreacyjny przy szkole  
w Jagielle, gdzie czekało już rozpalone  ognisko i kieł-
baski. Podczas ogniska odbyło się czytanie książki. 
Uczestnikom spotkania czytali m.in. radni Gminy  
Tryńcza - Tadeusz Korpeta i Stanisław Botwina. 

Kolejne „lemoniadowe” spotkanie z książką zorga-
nizowane zostało w Domu Miłosierdzia w Wólce Mał-
kowej. Spotkanie rozpoczęło się pracowicie, od przy-
gotowania pysznej lemoniady wyciskanej ze świeżych 
owoców. Następnie seniorzy wraz z dziećmi udali się 
na plac przed budynkiem, gdzie rozpoczęło się wspólne 
czytanie wybranych legend. Utwory czytali Pani sołtys 
Krystyna Penkal oraz  mieszkańcy Wólki Małkowej. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli skorzystać 
ze wspólnego grillowania i spaceru z kijkami nordic 
walking. 

9 czerwca br. kolejne spotkanie z cyklu 
"Lemoniadowe popołudnie z książką" odbyło się w Go-
rzycach. Podczas spotkania uczestnicy wspólnie 
przygotowali lemoniadę oraz słodki poczęstunek w for-
mie muffinek. Delektując się słodkimi wypiekami,  
mieli okazję wysłuchania kilku fragmentów wybranych 

książek. Po poczęstunku wspólnie udali się na spacer  
z kijkami nordic walking na czele z Panią Sołtys Elż-
bietą Sobala.   

 W czwartek, 17 czerwca br. kolejne spotkanie  
z cyklu odbyło się w Gniewczynie Łańcuckiej. Na  
początek czekało na wszystkich samodzielne przygoto-
wanie pysznej lemoniady. Potem całe towarzystwo wy-
ruszyło rowerami spod budynku WDK w Gniewczynie 
nad wodę. Tam nad jednym ze stawów zapalono ogni-
sko i pieczono kiełbaski. Później czytano książki w ple-
nerze, w które zaangażowali się - radna Pani Danuta 
Mucha i Pan Sołtys Roman Kozyra. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za mile spędzony czas,  a szczegól-
nie panu sołtysowi  za pomoc w przygotowaniu tego 
wydarzenia.  

20 czerwca br., w niedzielne, słoneczne popołu-
dnie mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z wie-
lu ciekawych atrakcji przy Strażnicy Kolejowej, przy-
gotowanych przez pracowników CUS i Gminnego  
Centrum Kultury i Czytelnictwa: zwiedzanie strażnicy, 
czytanie książek w plenerze, zajęcia rękodzielnicze – 

wykonywanie  
kolorowych zakła-
dek do książki, 
gry edukacyjne, 
kolorowanki a do 
tego orzeźwiająca 
lemoniada i pie-
czenie kiełbasek. 

 
Marzena Rydzik 

„Lemoniadowe popołudnia z książką” to jedna z letnich ofert przygotowanych przez  Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa dla mieszkańców naszej gminy.  
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PIĘKNO ZAMKNIĘTE W KORONCE 
Mieszkanka naszej gminy, Pani 

Maria Słysz z Gniewczyny  
Trynieckiej, zdobyła nagrodę w V 
Wojewódzkim Konkursie Twórczo-
ści Rękodzielniczej „Piękno za-
mknięte w koronce” Krasne 2021  
w kategorii: biżuteria koronkowa. 

W piątej edycji konkursu jury 
oceniło 104 prace koronczarskie 
twórców z terenu województwa 

podkarpackiego. Do udziału  
w konkursie zgłosiło swoje prace 
dziewięć twórczyń z terenu naszej 
gminy zajmujących się koronczar-
stwem, a nagrodę ufundowaną 
przez Firmę APART i  zaszczytne 
miejsce zdobyła Pani Maria Słysz  
z Gniewczyny Trynieckiej.   

 
Marzena Rydzik 

SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH  
Jedną z form pra-
cy Gminnego 
Centrum Kultury 
i Czytelnictwa 
jest propagowa-
nie  folkloru, kul-
tury ludowej  
i promocja ama-
torskich zespołów 
artystycznych. 
Działające zespo-
ły folklorystyczne 
poszerzają swój 
dorobek  
artystyczny o no-
we sukcesy  
i osiągnięcia, tym  
samym reprezen-
tując Gminę 

Tryńcza na różnego rodzaju konkursach, przeglądach  
i festiwalach. Do najważniejszych sukcesów 
można zaliczyć: 
Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Ze-
społów Śpiewaczych, Solistów - Śpiewaków  
i Solistów-instrumentalistów w Kańczudze  
(w tym roku wersja on-line) 

  I-e miejsca i Nominację do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym/n Wisłą zdobyli: 

 Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej 
 Solistka-śpiewaczka Zofia Sokół 
 Solista-instrumentalista Piotr Markocki 

(cymbalista Kapeli Ludowej) 

  I -e miejsce w kategorii Zespoły Śpiewacze Ludowy 
Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” z Gniewczyny Try-
nieckiej 

 Wyróżnienie w kategorii mistrz-uczeń Martyna Nie-
miec- solistka-śpiewaczka z mistrzem Zofią Sokół. 

Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Festyn pod plata-
nem” w Zarzeczu 
 II-e miejsce Ludowy Zespół Śpiewaczy 

„DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej. 
 II-e miejsce dla Solistki Zofii Sokół 
XXVIII Ogólnopolski Festiwal Folkloru  Dziecięce-
go „Dziecko w Folklorze”  w Baranowie Sandomier-
skim. 
 III-cie miejsce dla Martyny Niemiec solistki z Gnie-

wczyny Łańcuckiej.. 
Trzeba tak grać i śpiewać, aby wygrać - tak mówią 

instruktorzy zespołów Henryk Chruściel i Zofia Sokół, 
których satysfakcją jest, że prowadzone przez nich  
zespoły zdobywają osiągnięcia i sukcesy artystyczne. 
Życzymy im dalszych sukcesów na niwie folkloru. 

Henryk Chruściel 

ZESPÓŁ „ZOŚKI” NAGRODZONY  

Zespół „Zośki” z Gnie-

wczyny Łańcuckiej, został 
nagrodzony przez Zarząd 

Województwa Podkarpac-
kiego nagrodą „Znak Kul-

tury” za całokształt działal-

ności kulturalnej.  

20 czerwca br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury  

w Rzeszowie dobyło się uro-
czyste wręczenie nagród. 
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W S P Ó Ł P R A C A Z  O R G A N I Z A C J A M I  P O Z A R Z Ą D O W Y M I  
Współpraca Gminy Tryńcza z organizacjami poza-

rządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafi-
nansowej. Przedmiotem współpracy finansowej była 
realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu, a pozafinansowej  
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tra-
dycji. 

Gmina Tryńcza, pomimo obostrzeń i wielu ograni-
czeń wywołanych pandemią, przyznała dotacje Ludo-
wym Klubom Sportowym, w ramach ogłoszonego kon-
kursu w sprawie naboru projektów służących rozwojo-
wi sportu organizowanego przez kluby sportowe  
i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej. Ogło-
szenia o organizowaniu przez Gminę Tryńcza naboru, 

na realizację zadań publicznych zamieszczane były na 
stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tryń-
cza. 

W 2020 r. przyznana dotacja dla LKS-ów była wy-
płacana w III transzach. W trybie naboru wniosków 
organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie komisja po rozpatrzeniu konkursu 
przyznała środki finansowe w formie dotacji   

5 organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 
145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysiące 
złotych). Dotacje dla LKS-ów w 2021 r. zostały  
podzielone na II półrocza. 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację: 

L
p. 

 Nazwa organizacji  
Kwota dotacji 

w 2019 r. 
Kwota dotacji 

w 2020 r. 

Kwota dotacji 
w 2021 r. 

(I półrocze) 

1. Ludowy Klub Sportowy ,,San” w Gorzycach 35 000,00 40 000,00 35 000,00 zł 

2. 
Ludowy Klub Sportowy ,,Wisłoczanka” w Tryń-

czy 
30 000,00 30 000,00 16 500,00 zł 

3. 
Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Gniewczy-

nie 
70 000,00 40 000,00 35 000,00 zł 

4. Ludowy Klub Sportowy ,,Zorza” w Jagielle 35 000,00 30 000,00 18 500,00 zł 

5. Klub Sportowy „Góral” Tryńcza 20 000,00 5 000,00 - 

  Razem: 190 000,00 zł 145 000,00 zł 105 000, 00 zł 

W ramach realizacji zadania pn. Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację  
różnych dyscyplin sportowych wraz z promocją gmi-
ny, Ludowe Kluby Sportowe wykonały działania zwią-
zane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w rozgryw-
kach piłkarskich, organizacją meczy na własnych sta-
dionach, wyjazdowych meczach do innych klubów 
piłkarskich, a poniesione koszty związane były bezpo-
średnio z działalnością prowadzoną przez kluby. 
Głównie dotyczyły zakupu sprzętu, utrzymania boiska, 

przewozu osób na mecze, a także opłat sędziowskich i 
PZPN. 

Podmioty prowadzące działalność pożytku  
publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości 
komunalnych. Gmina Tryńcza zajmowała się obsługą 
konkursów ofert na powierzone zadania, udostępniała 
niezbędne formularze i udzielała informacji na temat 
ich wypełnienia. 

 
Elżbieta Sternik 

10. JUBILEUSZOWA EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA 

Lekturą tegorocznej, dziesiątej odsłony Naro-
dowego Czytania była „Moralność Pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. Jubileuszowa edycja 
akcji, pod Honorowym Patronatem Pary Prezy-
denckiej zorganizowana przez Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, odbyła się w plenerze 
przy zabytkowej strażnicy kolejowej w Tryńczy i 
zgromadziła wielu uczestników i miłośników 
sztuki i nie tylko.Na spotkanie licznie przybyła 
również grupa rowerowa seniorów w rajdzie ro-
werowym zorganizowanym z tej okazji. Dzieło 
Zapolskiej, które na stałe weszło do żelaznego 
repertuaru polskich teatrów i adaptacji telewizyj-
nych czytali „Debiutanci”- grupa teatralna z Ja-
giełły oraz pracownicy biblioteki a oprawę mu-
zyczną wydarzenia i repertuar przygotował Be-
niamin Kosior. Dla wszystkich uczestników spo-
tkania zostały przygotowane specjalne podzięko-
wania z pamiątkową pieczęcią 10. odsłony Naro-
dowego Czytania oraz słodki poczęstunek.     

Marzena Rydzik  
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1. Jak długo trenuje Pani akrobatykę sportową? 
Trenuję akrobatykę sportową od szesnastu lat. Przez  
10 lat trenowałam wyczynowo w jednym z rzeszow-
skich klubów akrobatyki sportowej. Jako zawodniczka 
brałam udział w zawodach krajowych jak i międzynaro-
dowych w klasie mistrzowskiej. Po zakończeniu kariery 
sportowej zaczęłam występować w teatrach, cyrkach 
oraz różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.  
2. Skąd pomysł na uprawianie takiej dyscypliny 
sportowej jak akrobatyka? 
Jak miałam dziesięć lat moi rodzice zapisali mnie  
na zajęcia taneczne gdzie raz w tygodniu odbywały się 
treningi akrobatyki dla starszych dziewczynek. Podglą-
dałam ćwiczenia jakie wykonywały i powtarzałam je  
w domu. Z czasem rodzice zaprowadzili mnie do klubu 
akrobatyki sportowej i tak zaczęła się moja przygoda  
z tym sportem. 
3. W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziec-
ka z akrobatyką sportową i jak wyglądają treningi? 
Przygodę dziecka z akrobatyką sportową można rozpo-
cząć w wieku sześciu lat. Im wcześniej dziecko zacznie 
ćwiczyć tym łatwiej przyswoi sobie podstawowe  
elementy akrobatyczne. Wszystko jednak zależy od sys-
tematyczności oraz zaangażowania dziecka podczas  
zajęć.   
Treningi akrobatyki zaczynamy od ogólnorozwojowej 
rozgrzewki, podczas której szczególną uwagę skupiamy 
na koordynacji ruchowej, sile oraz gibkości. Każdy  
trening ma inną tematykę. Zaczynamy od najprostszych 
ćwiczeń takich jak przewroty w przód i w tył, przerzuty 
bokiem (tzw. gwiazdy), stanie na głowie, stanie na  
rękach, itp. Z czasem przechodzimy do coraz trudniej-
szych i bardziej skomplikowanych ćwiczeń oraz  
ćwiczeń zespołowych w dwójkach i trójkach. 
4. Jak często odbywają się zajęcia dla dzieci? 
Zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu  
i trwają godzinę zegarową.  
5. W co wyposażyć dziecko posyłając go na pierwsze 
zajęcia? 
Posyłając dziecko na pierwsze zajęcia należy przygoto-
wać wygodny strój sportowy oraz butelkę wody, która  
z pewnością się przyda. Akrobatykę ćwiczymy na boso 
lub w skarpetkach. 
6. Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w za-
jęciach? 
Nie ma. Akrobatyka jest sportem ogólnorozwojowym, 
który kształtuję sylwetkę, poprawia ogólną kondycję 
oraz koryguje wady postawy ciała. Inaczej mówiąc jest 
to sport dla każdego. 

7. Czy rozważając zapisa-
nie dziecka na akrobatykę 
powinniśmy uwzględnić 
jakieś jego specyficzne 
predyspozycje? 
Oczywiście, że nie. Nie 
każde dziecko zostanie mi-
strzem w akrobatyce, ale 
każde dziecko może ćwi-
czyć, czerpać z tego przyjemność i uczyć się nowych 
rzeczy. 
8. Czy akrobatyka jest sportem kontuzjogennym? 
Każdy sport jest kontuzjogenny. Podczas ćwiczeń zaw-
sze może się coś wydarzyć, ale staramy się tego unikać 
odpowiednio przygotowując dzieci do wykonywania 
danych ćwiczeń. 
9. Jak wygląda życie akrobatki przygotowującej się 
do zawodów i jak długo trwają takie przygotowa-
nia? 
Przygotowania do zawodów tak naprawdę trwają od 
pierwszego treningu akrobatyki. Każde ćwiczenie akro-
batyczne jest ćwiczeniem przygotowawczym do trud-
niejszego elementu, który w przyszłości będzie wyko-
rzystany w układzie akrobatycznym.  
10. Czy łatwo pogodzić treningi akrobatyki ze szko-
łą? 
Tak, trening akrobatyki trwa godzinę lub w przypadku 
starszych zawodniczek dwie godziny dziennie.  Zajęcia 
odbywają się w godzinach popołudniowych, więc wra-
cając z takich zajęć nadal jest czas na naukę.  
11. Mogłaby Pani przybliżyć swoje największe osią-
gnięcie? 
Moim największym osiągnięciem były występy w pro-
dukcji Cyrku Du Soleil. Cyrk Du Soleil jest najwięk-
szym i najpopularniejszym cyrkiem na świecie, w któ-
rym pracują najlepsi akrobaci oraz gimnastycy z całego 
świata. W roku 2015 razem z naszą trzyosobową  
grupą ,,Trio Etc’’ miałam okazję występować na ich 
scenie w Chile, Peru oraz Kolumbii.  
12. Jaki jest Pani staż trenerski? 
Jestem trenerem akrobatyki sportowej od 2014 roku. 
Posiadam również uprawnienia trenera gimnastyki 
sportowej oraz instruktora akrobatyki powietrznej. 
13. Co sprowadziło Panią do Tryńczy? 
W roku 2015 występowałam na Dniach Tryńczy razem 
z Trio Etc. Już wtedy zauważyłam, że ta gmina stawia 
na rozwój dlatego postanowiłam otworzyć tu Klub 
Akrobatyki Sportowej. 

Rozmawiali: Adam Kulpa, Waldemar Szewczyk 

WYWIAD Z PANIĄ CELINĄ MAŁEK – trenerem akrobatyki, prowadzącej zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Tryńczy 



 


