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RADA GMINY TRYŃCZA 

 

   Od początku  2021 roku Rada Gminy obradowała na dwóch sesjach zwyczajnych:                                 
15 stycznia i 16 lutego. Zostało podjętych łącznie 20 uchwał. Wszystkie uchwały Radni pod-
jęli jednogłośnie.   

    Na sesji 15 stycznia podjęto uchwały w sprawie : 
ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 odprowadza-
nych ścieków na terenie Gminy Tryńcza, wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, położonych w Jagielle, 
w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej, zmian w bu-
dżecie Gminy na 2021 r. czy wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej w Gorzycach.  
Podjęto również najważniejszą na tej sesji Uchwałę  
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultu-
ry, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Trynieckiego 
Centrum Kultury w Tryńczy. w jedną samorządową 
instytucję kultury o  nazwie Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa Gminy Tryńcza. Jedna instytucja za-
pewni mieszkańcom naszej gminy  profesjonalną ob-
sługę czytelnictwa, a także zaspokoi potrzeby kultural-
ne społeczności lokalnej.  

     Na sesji 16 lutego, oprócz uchwał związa-
nych ze : zmianami w budżecie gminy, udzie-
lenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jagielle, wyrażenia zgody 
na zbycie  nieruchomości w formie darowizny  
na rzecz Powiatu Przeworskiego, wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieru-
chomości gruntowych niezabudowanych w 
Tryńczy, zamiany nieruchomości, przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie na lata 2021-2025, uchwalenia 
planu pracy stałych Komisji oraz planu pracy 
Rady Gminy na 2021 r., rozpatrzenia petycji 
Fundacji „Tradycyjne  Podkarpacie”, zostały 
podjęte bardzo ważne uchwały takie jak :  
    Uchwała Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy 
Tryńcza  w sprawie zamiaru likwidacji Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Ubieszynie w celu utworzenia   Szkoły 
Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego  

w Tryńczy 
      Uchwała Nr XXIII/241/2021 Rady Gminy Tryńcza  
w sprawie zamiaru przekształcenia   Szkoły  
Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Tryńczy po-
przez utworzenie podporządkowanej   jej organizacyj-
nie Szkoły Filialnej im. Tadeusza Kościuszki w Ubie-
szynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z od-
działem przedszkolnym. Zaproponowane rozwiązanie, 
polegające na przekształceniu Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ubieszynie w Szkołę Filialną, dla której 
szkołą macierzystą będzie Szkoła Podstawowa  
w Tryńczy, stanowi rozwiązanie kompromisowe, 
uwzględniające zarówno brak odpowiedniej infrastruk-
tury, wysokie wydatki na utrzymanie klas o skrajnie 
niskiej liczbie uczniów (w tym klas jedno i trzyosobo-
wych) jak również dostrzeżenie potrzeb najmłodszych 
uczniów poprzez umożliwienie im edukacji w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnosz-
kolnej. 

    Warto dodać, że wszystkie tematy i projekty uchwał 
w pierwszej kolejności są omawiane i głosowane  na 
komisjach resortowych, a opinie komisji przedstawia-
ne są podczas sesji Rady Gminy.  

Magdalena Rachfał  
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PODZIĘKOWANIA DLA PANI WICEMINISTER 

       Po podjęciu uchwał przewidzianych w porządku 
obrad, Wójt Gminy zwrócił  się w imieniu całej Rady 
oraz społeczności gminnej do szanownych gości z po-
dziękowaniem za wszelkie wspólne inicjatywy  i po-
dejmowane działania, a przede wszystkim za profesjo-
nalizm, który jest widoczny we wszystkich działaniach 
Pani Minister. Dzięki pomocy w ramach środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Tryń-
cza otrzymała 2 mln zł na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej w Gniewczynie Łańcuckiej o nowe skrzydło. 
W nowym budynku będą m. in. sale lekcyjne, nowo-
czesna sala wielofunkcyjna i stołówka. To ważne 
przedsięwzięcie, które wpłynie na podniesienie jakości 
pracy szkoły. 
Podczas sesji Dyrektor Szkoły Pani Jadwiga Gwóźdź 
wraz z delegacją nauczycieli złożyła podziękowanie 
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Pani An-
nie Schmidt za wsparcie przy pozyskiwaniu środków 
na rozbudowę szkoły. 

Bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla mieszkańców 
gminy Tryńcza, również w ramach Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 
mln zł dla Powiatu Przeworskiego. Jest to  budowa no-
wego mostu na Wisłoku w Gniewczynie z drogami 
dojazdowymi. Poprawi komunikację między powiatem 
przeworskim, leżajskim, łańcuckim, skróci drogę do-
jazdową do autostrady A4, odciąży DK 77 i DW 835. 
W ramach inwestycji rozebrany zostanie stary most, 
powstaną nowe chodniki, instalacje odwodnieniowe. 
Kolejna, jedna z większych inwestycji, to budowa po-
nad 350 lamp oświetlenia ulicznego we wszystkich 
sołectwach. Wartość  inwestycji to kwota 1,4 mln, a 
środki pochodzą również z Rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych. 
Pani Minister Anna Schmidt odniosła się do zrealizo-
wanych na terenie gminy inwestycji oraz do zadań pla-
nowanych do realizacji w roku 2021. Podziękowała 
również za bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy 
Tryńcza oraz Starostą Przeworskim,  dzięki której była 
i jest możliwa realizacja wielu dużych przedsięwzięć, 
ale również wiele projektów i zadań „miękkich” zwią-
zanych z tradycjami i kulturą.  
Jest to potwierdzeniem, że  dzięki dobrej współpracy 
mogą być realizowane zadania mniejsze i większe, ale 
każde z osobna bardzo ważne dla mieszkańców naszej 
gminy.  

        Jesteśmy również wdzięczni Pani Minister za 
wsparcie pilotażowego projektu pn. „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza”, na który otrzymali-
śmy środki w wysokości ponad 3 mln złotych z Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Tryńcza poprzez wzrost dostęp-
ności do zintegrowanych usług społecznych, odpowia-
dających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców 
gminy w drodze wypracowania i przetestowania funk-
cjonowania modelowego rozwiązania w zakresie inte-
gracji i rozwoju usług społecznych, adresowanych do 
ogółu mieszkańców. 

Sesja Rady Gminy w dniu 15 stycznia br. miała wyjątkowy charakter. Oprócz bieżącej tematyki,  podej-
mowania  uchwał, ważnym punktem były podziękowania skierowane do obecnej na sesji Pani Wicemini-

ster Rodziny i Polityki Społecznej Anny Schmidt  oraz Starosty Przeworskiego Bogusława Urbana.  
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Magdalena Rachfał 

Podpisanie umowy o dofinasowanie 



 

RADA GMINY TRYŃCZA 

    Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na 
rzecz obronności państwa i wychowania patriotyczne-
go młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umac-
niania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji 
Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego 
i lokalnej społeczności w warunkach profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz upo-
wszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz 
obrony narodowej oraz wiedzy obronnej wójt Gminy 
Tryńcza Ryszard Jędruch podpisał porozumienie z do-

wódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rze-
szowie gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim w obec-
ności gości:  Pana Jerzego Paula - Posła na Sejm RP, 
Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego,  ppłk Rafała Iwanka - Szefa Szkole-
nia 21.BSP;  oraz st. chor. sztab. Andrzeja Lozi - Star-
szego Podoficera Dowództwa 21.BSP w Rzeszowie. 

Porozumienie to pilotażowy projekt współpracy po-
między Gminą Tryńcza a 21. BSP w Rzeszowie. 

WSPÓŁPRACA Z BRYGADĄ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 
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Dominika Kozak 

Wizyta Wicemarszałka Piotra Pilcha w Gminie 
Tryńcza jest zawsze okazją do merytorycznych roz-
mów na temat różnych inicjatyw inwestycyjnych jak i 
społecznych. Cieszymy się, że możemy liczyć na 
wsparcie i współpracę na wielu płaszczyznach, co 
przynosi wymierne efekty w postaci realizowanych 
projektów.   

Wizyta była okazją do przekazania sprzętu ratowni-
czo - gaśniczego, zakupionego w ramach dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   dla jednostki 
OSP w Jagielle. Wartość zakupionego sprzętu to pra-
wie 17 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi ze środ-
ków WFOŚiGW. Podczas przekazania obecny był 

również komendant gminny OSP Leszek Flak oraz 
prezes OSP w Jagielle, Janusz Kornafel, a także człon-
kowie prezydium Rady Gminy.   Kolejnym punktem 
wizyty było otwarcie nowej hali w firmie Chromostal 
w Tryńczy, a także rozmowy na temat form wsparcia 
przedsiębiorczości na terenie województwa. Rozwija-
jące się prężnie przedsiębiorstwa to przede wszystkim 
miejsca pracy dla mieszkańców.  

Z WIZYTĄ U PRZEDSIĘBIORCÓW 

Dominika Kozak 



 

PROJEKTY DLA NOWYCH INWESTYCJI 

    Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Tryńcza oraz  
Powiatu Przeworskiego na 2021 rok został zaplanowa-
ny szereg inwestycji przy drogach powiatowych na 
terenie naszej gminy: 

- remont nawierzchni wraz z budową ciągu pieszo-
jezdnego przy drodze powiatowej w Głogowcu (od 
sklepu w kierunku WDK), 

- kontynuacja remontu ciągu pieszo – jezdnego w 
Gniewczynie Łańcuckiej (ul. Fabryczna), 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ja-
gielle (od skrzyżowania w kier . Wólki Pełkińskiej) 

- rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej w 
Gorzycach (ul. Sanowa)  

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 800 tys. zł, z 
czego 500 tys. zł pochodzić będzie z budżetu gminy. 
Realizacja zadania planowana jest na III kwartał br. 

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
prowadzone są prace projektowe dla kolejnych zadań, 
planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Jedną 
z nich jest budowa mostu na Wisłoku w Gniewczynie. 
Realizacja inwestycji, także prac projektowych, pro-
wadzona jest w ramach porozumienia z Powiatem 
Przeworskim. Warto dodać, że Powiat otrzymał aż 8 

mln zł na ten cel z Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych. Zgodnie z harmonogramem, prace inwe-
stycyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Inwesto-
rem zadania będzie Powiat Przeworski wspólnie z 
Gminą Tryńcza. Koszt opracowania dokumentacji pro-
jektowej to 69 tys. zł.  

    Ponadto trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wo – wykonawczej dla remontu drogi powiatowej re-
lacji Gniewczyna – Grodzisko, na odcinku  od WDK 
w Gniewczynie do granicy z powiatem leżajskim. 

     Z myślą o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów 
rozpoczęte zostały prace projektowe dotyczące konty-
nuacji ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
835, na odcinku od szkoły do łącznika z autostradą na 
granicy Gniewczyny Łańcuckiej i Gorliczyny. Prowa-
dzone są także prace projektowe dla budowy chodnika 
wzdłuż drogi krajowej nr 77 w Tryńczy, na Zawisło-
czu. Koszt opracowania dokumentacji to 33 tys. zł. 

    Prowadzone są także prace projektowe w sprawie 
odbudowy zabytkowego spichlerza dworskiego  
w Tryńczy    
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Marlena Pietruś 

Lokalizacja projektowanej ścieżki  
w Gniewczynie Łańcuckiej 

Lokalizacja projektowanego chodnika  
Tryńcza - Zawisłocze 

Wizualizacja nowego mostu 

Wizualizacja spichlerza po odbudowie 



 

GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA GMINY TRYŃCZA 

    Uchwała Rady Gminy Tryńcza Nr XVIII/191/2020 
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru połącze-
nia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Tryńczy i Trynieckiego Centrum 
Kultury w Tryńczy pozwoliła rozpocząć działania, któ-
rych efektem finalnym będzie powołanie nowej jed-
nostki, skupiającej w sobie zadania obu tych jednostek.   

    W kolejnym etapie uzyskana została  pozytywna 
opinia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie oraz Krajowej Rady Bibliotecznej w 
Warszawie.  Na podstawie pozytywnych decyzji tych 
instytucji, została uzyskana zgoda Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego  i Sportu na połączenie jed-
nostek.   

    15 stycznia br. odbyła się Sesja Rady Gminy Tryń-
cza, podczas której radni jednogłośnie podjęli Uchwałę 
Nr XXII/235/2021 w sprawie połączenia samorządo-
wych instytucji kultury, zgodnie z którą z dniem 1 
kwietnia 2021 r. nastąpi połączenie obecnych jedno-
stek kultury w jedną instytucję:  Gminne Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza, która zapewni 
mieszkańcom naszej gminy  profesjonalną obsługę 
czytelnictwa, poprzez dotarcie do szerszego kręgu od-
biorców dzięki unowocześnieniu działalności, a także 
zaspokoi potrzeby kulturalne społeczności lokalnej.  

    Ponadto połączenie  instytucji pozwoli na elastyczne 

i efektywne 
wykorzystywa-
nie zasobów 
materialnych 
oraz umożliwi 
sprawniejszą 
organizację 
pracy. Warto 
dodać, że pra-
cownicy do-
tychczasowych 
jednostek znaj-
dą zatrudnienie 
w tej nowej, a 
stworzenie na 
bazie istnieją-
cej struktury 
zatrudnienia 
jednej instytu-
cji, pozwoli 
wypracować 
wspólną politykę rozwoju kultury i czytelnictwa na 
terenie gminy. 19 marca Wójt Gminy Tryńcza wręczył  
nominację na stanowisko Dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza Pani Do-
minice Kozak, wybranej w drodze ogłoszonego kon-
kursu. 

Magdalena Rachfał 

URZĄD OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW 

    Ubiegły rok minął szybko, choć w cieniu pandemii 
koronawirusa, która zdominowała i przewróciła do gó-
ry nogami każdą dziedzinę naszego życia.           

    Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (…) oraz wielu wytycz-
nych, które wskazywały, jak należy postępować, aby 
ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa, wiele instytu-

cji i urzędów w obawie o zdrowie swoich pracowni-
ków, już od marca 2020 roku – czyli od początku pan-
demii „zamknęło się” na swoich mieszkańców i osób 
załatwiających sprawy urzędowe, kontakt był możliwy 
tylko drogą elektroniczną lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP, a spora część pracowników wykony-
wała  swoje obowiązki zdalnie z miejsca zamieszkania. 
W naszym urzędzie zdawaliśmy sobie sprawę, że wiele 
osób nie będzie mogło załatwić swoich spraw drogą 
elektroniczną, tym bardziej, że wiele z nich wymaga 
bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu. Dla-
tego też, oczywiście przy zachowaniu wszelkich wy-
magań sanitarnych i wprowadzonych obostrzeń, nie 
zamknęliśmy się na potrzeby naszych mieszkańców.  

    Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej był dla Państwa otwarty i dostępny, choć oczy-
wiście w komunikatach zwracaliśmy się z prośbą do 
wszystkich, którzy mogli załatwić sprawę drogą elek-
troniczną, o wybór właśnie takiego sposobu, aby 
umożliwić innym osobom bezpośredni kontakt z urzę-
dem. Dzięki temu, że funkcjonuje Biuro Obsługi 
Klienta, każdy mieszkaniec czy osoba spoza terenu 
gminy, która zgłosiła się  do urzędu, była obsłużona.  

Wszyscy mamy nadzieję, że pandemia szybko się 
skończy i będziemy znów mogli funkcjonować bez 
ograniczeń, ale cieszy nas fakt, że możemy, mimo 
wszystko być do Państwa dyspozycji.  

Magdalena Rachfał 
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ŚWIĘTOWALI PIĘKNE JUBILEUSZE 

    Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość, szcze-
gólnie ta 50- ta, która jest dowodem szczególnego zro-
zumienia wśród małżonków, tolerancji, a przede 
wszystkim wielkiej miłości. Ożywają wspomnienia, 
wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym bla-
skiem.  
   Tak było również 8 marca 2021 r. w Gminie Tryń-
cza, gdzie miała miejsce niecodzienna uroczystość 
Złotych Godów siedmiu par małżeńskich. 
50 lat pożycia małżeńskiego świętowali: 
Państwo Danuta i Franciszek Ogryzek  
Państwo Olga i Tadeusz Dałomis 
Państwo Franciszek i Franciszka Niemiec 
Państwo Teresa i Roman Młynarscy  
Państwo Anna i Władysław Cisek 
Państwo Maria i Józef Dryś 
Państwo Stanisława i Edward Tytuła 
    Jubilatom, w dniu ich święta, towarzyszyli członko-
wie najbliższej rodziny. Ponadto w uroczystości udział 
wzięli: Dyrektor Biura Poselskiego Pani Minister An-
ny Schmidt Pani Martyna Sowa, Wicestarosta Prze-
worski Jacek Kierepka, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard 
Jędruch, Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza Zofia 
Nowak oraz Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ko-
gut i Janusz Niżnik, Sekretarz Gminy Magdalena 
Rachfał, z-ca kierownika USC Ryszard Matyja, sołty-
si : Elżbieta Sobala, Roman Kozyra, Stanisław Gliniak 
i Grzegorz Drzystek, dyrekcja Szkoły Podstawowej w 
Tryńczy Elżbieta Kubrak i Lucyna Myłek.  
   Do Szanownych Jubilatów w pierwszej kolejności z 
życzeniami i ciepłymi słowami zwrócili się: w imieniu 
Minister Anny Schmidt Pani Martyna Sowa, Wicesta-
rosta Przeworski oraz Wójt Gminy wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy gratulując wspólnie przeżytych lat, 
życząc szczęścia i zdrowia oraz kolejnego spotkania 
przy obchodach Diamentowych Godów. 

   Następnie Jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostały wrę-
czone Im listy gratulacyjne oraz upominki.  
Małżeństwo to nie tylko piękne i radosne chwile, ale 
też dzielenie się z drugą osobą troskami i smutkami. 
Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem 
małżeńskim, dlatego też wszystkim dostojnym Jubila-
tom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdro-
wia, pomyślności i spokoju. 

Magdalena Rachfał 



 

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

    Dobiega końca jedna z największych inwestycji rea-
lizowanych w ostatnim czasie na terenie Gminy Tryń-
cza, a mianowicie budowa ponad 350 lamp oświetlenia 
ulicznego we wszystkich sołectwach. Wartość inwe-
stycji to kwota 1,4 mln zł. Środki pochodzą z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina 
mogła przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. W ra-
mach tego przedsięwzięcia została oświetlona m. in. 
ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej na od-
cinku Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka, co 
umożliwi bezpieczne korzystanie z niej, także po 
zmroku.  

    Obecnie wykonawca pracuje nad budową oświetle-
nia ulicznego w Jagielle i w Gorzycach, następnie  w 
Tryńczy. Pozostałe odcinki zostały już wykonane. Pra-
ce potrwają do końca maja. 
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Lokalizacja 
Ilość lamp 
(sztuki) 

Część 1 
Głogowiec 4 
Gniewczyna Łańcucka ( w kier. Święto-
niowej) 

15 

Ubieszyn (Mały Ubieszyn) 35 
Wólka Małkowa (przy ul. Łąkowej) 5 
Wólka Ogryzkowa 12 
Razem 71 

Część 2 
Gorzyce  (Żurawiec-Podłuże) 17 
Gorzyce (przy drodze krajowej) 13 
Gorzyce (droga do cmentarza) 7 
Jagiełła (pętla za mostem) 15 
Jagiełła (przy drodze do cmentarza) 11 
Jagiełła (ul. O.M. Darzyckiego) 18 
Jagiełła (pod Chałupkami) 11 
Razem 92 

Część 3 
Tryńcza (Zawisłocze) 1 
Tryńcze (Zawisłocze) 16 
Tryńcza (park) 59 
Tryńcza (Podwólcze) 5 
Tryńcza (droga do cmentarza) 12 
Tryńcza (koło stacji paliw) 18 
Gniewczyna Tryniecka (droga do stadio-
nu) 

19 

Gniewczyna Tryniecka (Piaski) 14 

Wólka Małkowa, Gorzyce i Gniewczyna 
Tryniecka (ścieżka rowerowa) 

45 

Razem 189 
Łącznie 352 Gniewczyna Łań. w kierunku Świętoniowej 

Oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej 

Mały Ubieszyn 

Gniewczyna Tryniecka - Białobrzeżki 

Wółka Małkowa ul. Łąkowa 



 

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

    Ruszamy z realizacją zadań z funduszu sołeckiego 
na 2021 r., zgodnie z uchwałami podjętymi jeszcze w 
2020 r., podczas zebrań wiejskich, na których to 
mieszkańcy każdego sołectwa decydowali o przezna-
czeniu środków. Prace rozpoczynamy od remontu 
WDK Ubieszyn, który zostanie zrealizowany przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy.  
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK 

 Miejscowość Zadanie Kwota 

Głogowiec Budowa chodnika 23 616,86 

Gniewczyna 
Łańcucka 

Wyposażenie do WDK 15 000,00 

Remont budynku po dawnym 
KR 

5 000,00 

Wyposażenie OSP 3 000,00 

Remont dróg gminnych 23 952,00 

Gniewczyna  
Tryniecka 

Remont dróg gminnych 46 952,00 

Gorzyce Budowa chodnika 44 000,00 

Rekultywacja działki gminnej 
obok boiska 

2 952,00 

Jagiełła Odwodnienie WDK 9 000,00 

Wyposażenie WDK 2 000,00 

Remont drogi gminnej 35 952,00 

Tryńcza Remont dróg gminnych 41 952,00 

Remont WDK 3 000,00 

Budowa fontanny 2 000,00 

Ubieszyn Podcięcie drzew obok grzybka 1 000,00 

Remont i wyposażenie WDK 33 886,11 

Budowa chodnika 10 000,00 

Wólka Mał- Remont WDK 24 649,80 

Wólka  
Ogryzkowa 

Remont placu zabaw 2 000,00 

Remont dróg gminnych 20 818,67 

Marlena Pietruś 

     Dobiegają 
końca prace 
instalacyjne 
wykonywane w 
związku z reali-
zacją projektu 
pn. „Czysta 
energia w Gmi-
nie Tryńcza i 
Gminie Rani-
żów”, współfi-
nansowanego 
ze środków UE 
w ramach Re-
gionalnego Pro-
gramu Opera-
cyjnego Woje-
wództwa Pod-
karpackiego na 
lata 2014-2020 
w ramach Osi 

Priorytetowej  nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 
Rozwój OZE. 

Projekt uwzględnia montaż kolektorów słonecznych, 
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na 
biomasę na terenie obu partnerskich gmin. 
Całkowita wartość projektu wynosi 9,96 mln zł, nato-
miast wartość dofinansowania z UE 7,74 mln zł.  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalację 11 szt. 
kotłów na biomasę, 53 szt. pomp ciepła, 329 szt. ko-
lektorów słonecznych oraz 209 szt. instalacji fotowol-
taicznych u mieszkańców gminy Tryńcza. 
Instalacja kotłów na biomasę została wykonana przez 
Konsorcjum firm w składzie: Ekologiczne Systemy 
Grzewcze Zakład Handlowo – Usługowy Nikanowicz 
Marian z siedzibą w Janowie Lubelskim, Greń Spółka 
jawna z siedzibą w Pszczynie oraz Usługi Instalacji 
Grzewczych i Gazowych Zygmunt Habza z siedzibą w 
Janowie Lubelskim. Montaż zestawów pomp ciepła, 
kolektorów solarnych i instalacji fotowoltaicznych,  
został zlecony firmie Solartime Spółka z o.o. 
z siedzibą w Rzeszowie.  
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii na terenie obu 
gmin.  

CZYSTA ENERGIA W GMINIE TRYŃCZA I GMINIE RANIŻÓW 

Marlena Pietruś 



 

LEPSZE WARUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH 

    Dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji  Lokalnych w kwocie 2 mln zł, w bieżą-
cym roku rozpoczną się działania w kierunku rozbudo-
wy budynku szkoły w Gniewczynie. Obecnie trwają 
prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Po 
ogłoszeniu postępowania przetargowego oraz wyborze 
wykonawcy, rozpoczną się prace budowlane. Termin 
zakończenia inwestycji planowany jest na 2022 r.   

    W ramach inwestycji powstanie dodatkowe skrzy-
dło istniejącego budynku o powierzchni użytkowej 
1108  m2.  Na parterze będą  pomieszczenia przygoto-
wane pod edukację przedszkolną, kuchnia wraz ze sto-
łówką, szatnia i sanitariaty, a na piętrze dodatkowe 
sale dydaktyczne, sanitariaty oraz duża, nowoczesna 

sala wielofunkcyjna.  

- To bardzo duża in-
westycja, ale i bardzo 
potrzebna. Zdrowie, 
edukacja i bezpieczeń-
stwo to najważniejsze 
priorytety, w kierunku 
których koncentruje-
my nasze działania. 
Cieszę się, że jeszcze 
w tej kadencji, ucznio-
wie naszej szkoły będą 
korzystać z nowego 
obiektu – mówi radny 
i Przewodniczący Ko-
misji ds. Oświaty, 
Kultury i Sportu Anto-
ni Rzeczyca Inwesty-

cja wpłynie przede wszystkim na podniesienie jakości 
i warunków kształcenia uczniów.   

Ponadto w Szkole Podstawowej w Jagielle oraz w 
Gorzycach realizowane są prace remontowe podnoszą-
ce warunki kształcenia uczniów. Są to m.in. remonty 
korytarzy, klatek schodowych oraz nawierzchni podło-
gowych w salach dydaktycznych. Wartość prac re-
montowych wyniesie ponad 200 tys. zł. 

Marlena Pietruś 

REMONTY DOMÓW KULTURY 

    W ostatnich latach spora część funduszy zostaje 
przeznaczona na remonty Wiejskich Domów Kultury, 
które podnoszą ich standard i funkcjonalność.  Inwe-
stycje finansowane są głównie ze środków zewnętrz-
nych, środków z funduszu sołeckiego, a także z budże-
tu gminy. Obecnie wykonywany jest remont WDK w 
Ubieszynie. Zakres zadania obejmuje odnowienie ko-
rytarza, sanitariatów, siłowni i pomieszczeń, w których 
znajdowała się biblioteka oraz pomieszczeń kuchen-
nych wraz z korytarzem na piętrze.  Prace będą pole-
gać przede wszystkim na szpachlowaniu i malowaniu 
ścian oraz położeniu nowych płytek. 

    Ponadto w poprzednim roku został złożony wniosek 
do Ministerstwa Kultury na remont WDK w Gorzy-

cach na kwotę po-
nad 200 tys. zł. 
Wniosek swoim 
zakresem  obejmu-
je budowę podjaz-
du dla niepełno-
sprawnych, odno-
wienie holu, po-
mieszczeń na par-
terze, I piętrze, w 
piwnicy oraz zakup 
wyposażenia.       

Marlena Pietruś 
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Wizualizacja rozbudowy szkoły 

Remont WDK w Ubieszynie 

WDK w Wólce Małkowej po remoncie 

Remont SP w Jagielle 



 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRYŃCZY 

    Trwają rozpoczęte w 2019 roku  roboty budowlano-
montażowe przy modernizacji istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Tryńcza. Do tej pory został  wykonany bu-
dynek stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, 
zbiornik tlenowej stabilizacji osadu, remont budynku 
techniczno-socjalnego oraz wykonano dwa osadniki 
wtórne. Obecnie trwają roboty przy remoncie prze-
pompowni głównej, przygotowaniu pomieszczeń tech-
nicznych do montażu prasy odwadniającej osad oraz 
prace przy montażu kraty koszowej, w której zatrzy-
mywane będą części stałe znajdujące się w ściekach. 
Wykonawcą robót jest firma Sanitex Sp. z o.o. 
z Tryńczy. Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł. Stan 
zaawansowania robót na chwilę obecną wynosi ok. 60 
%. Na ten cel Gmina Tryńcza pozyskała preferencyjną 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Termin 

zakończenia robót przewidywany jest na II połowę 
bieżącego roku. 

                                 BUDOWNICTWO W GMINIE TRYŃCZA   

     Miniony rok to rekord wydanych decyzji admini-
stracyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
i zagrodowego, budowy elektrowni słonecznych z to-
warzysząca infrastrukturą oraz decyzje celu publiczne-
go w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej 
dla potrzeb uzbrojenia nowych terenów do zabudowy, 
min. budowy oświetlenia ulicznego oraz rozbudowy 
sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

    W roku 2020  wydano 90 decyzji o warunkach za-
budowy oraz 44 decyzje lokalizacyjne celu publiczne-
go. Łącznie wydano 134 decyzji lokalizacyjnych na 
zadania inwestycyjne w naszej gminie.  

    Decyzja o warunkach zabudowy określa również 
warunki podziału geodezyjnego, o które występuje 
inwestor. Ilość działek powstałych w wyniku dokona-
nych podziałów geodezyjnych prognozuje nasilenie 
ruchu budowlanego, co pociągnie za sobą rozbudowę 

dróg oraz sieci infrastruktury komunalnej. Analizując 
miniony rok pod względem ilości wydanych decyzji 
lokalizacyjnych dot. rozbudowy sieci gazowej daje się 
zauważyć przejście z ogrzewania tradycyjnego na pali-
wo gazowe. W nowoczesnym budownictwie jednoro-
dzinnym instaluje się „czyste ogrzewanie” z wykorzy-
staniem gazu ziemnego  lub prądu. Główną zaletą ta-
kiego rozwiązania jest brak zanieczyszczeń w po-
mieszczeniu ogrzewanym, bezpieczeństwo eksploata-
cji, automatyka czy sterowanie centralne i możliwość 
zastosowania ogrzewania podłogowego. Tradycyjne 
ogrzewanie wykorzystujące paliwa stałe, takie jak wę-
giel czy drewno, jest w dalszym ciągu uważane za je-
den z najtańszych sposobów, głównie ze względu na 
niski koszt instalacji systemu grzewczego.  

DZIAŁKI  DO  SPRZEDAŻY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisława Dadak 

 Miejscowość 
Numer 
działki 

 Powierzchnia 
Cena wywo-

ławcza działki 

Tryńcza 829/3 0,2575 ha 43 600 

Tryńcza 829/7 0,3658 ha 48 000 

Tryńcza 830/3 0,4558 ha 71 500 

Gorzyce 1602/15 0,1337 ha 22 800 

Gorzyce 1692/16 0,1367 ha 23 300 

Gorzyce 1602/17 0,1365 ha 23 300 

Gorzyce 1602/18 0,1355 ha 23 100 

Gorzyce 1602/19 0,1345 ha 22 900 

Gorzyce 1602/20 0,1335 ha 22 800 

Gorzyce 1602/21 0,0997 ha 17 000 

Jagiełła 1262/5 0,1228 ha 24 200 

Jagiełła 1262/6 0,1293 ha 24 200 

Miejscowość 
Numer 
działki 

 Powierzchnia 
Cena wywoław-

cza działki 

Jagiełła 1262/7 0,1346 ha 25 100 

Jagiełła 954/1 0,0917 ha 19 500 

Jagiełła 954/10 0,1533 ha 32 600 

Jagiełła 954/15 0,2158 ha 43 600 

Jagiełła 954/17 0,1237 ha 25 000 

Gniewczyna 
Łańcucka 

4112/7 2,4919 ha 823 000 

Gniewczyna 
Łańcucka 

1979/8 

4112/6 

0,0460 ha 

0,0209 ha 

darowizna, regula-
cja dróg powiato-
wych 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży dzia-
łek znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Tryńcza oraz na tablicach ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Tryńcza 

Dorota Szelepa 
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Oczyszczalnia ścieków w trakcie modernizacji 

Tomasz Penkal 
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Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych w latach 2020-2021 w Gminie Tryńcza 

Instytucja wdrażająca/ 
Program Nazwa zadania/ zakres projektu 

Kwota 
dofinanso-
wania (w 

zł) 

Koszty całko-
wite 

(w zł) 
Wnioskodawca Status 

Urząd 
Marszałkowski  

Woj. Podkarpackiego / 
RPO WP 2014 -2020 

Czysta energia w Gminie Tryńcza 
i Gminie Raniżów (OZE) 

(projekt parasolowy) 
7,7 mln 9,9 mln 

Gmina Tryńcza / 
Gmina Raniżów 

Projekt w trakcie  

realizacji 

Ministerstwo Obrony Naro-

dowej 
Budowa strzelnicy sportowej 

w Głogowcu 
1,5 mln 2 mln Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Narodowe Centrum Kultury 
Infrastruktura domów  

kultury 

Rozwój edukacji kulturalnej na 

terenie gminy Tryńcza poprzez 

przebudowę i zakup wyposażenia 

Trynieckiego Centrum Kultury 

300 tys. 648 tys. TCK 
Projekt w trakcie 

 realizacji 

Program Wieloletni 

„Senior+” 
Utworzenie Klubu Seniora  

w Jagielle 
150 tys. 325 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Urząd 
Marszałkowski  

Woj. Podkarpackiego / 
PROW 2014 -2020 

Rozbudowa sieci wod-kan w gminie 

Tryńcza 
592 tys. 930 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Wojewoda Podkarpacki/ 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

Remont ul. Sportowej i ul. Kościel-

nej w Tryńczy 
295 tys. 497 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Podkarpackiego 

Budowa i modernizacja dróg dojaz-

dowych do terenów gruntów rol-

nych w 2020 roku 
120 tys. 200 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Podkarpackiego / 
RPO WP 2014-2020 

Zakup samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla jednostki OSP w 

Tryńczy 
178 tys. 209 tys. 

OSP w Tryńczy/ 
Gmina Tryńcza 

Projekt zrealizowany 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Termomodernizacja remizy OSP w 

Gniewczynie Łańcuckiej 
57 tys. 124 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

LGD „Kraina Sanu”/ 
PROW 2014-2020 

Zagospodarowanie terenu oraz do-

stawa i montaż wyposażenia boiska 

do piłki siatkowej w Gniewczynie 

Łańcuckiej 

93 tys. 93 tys. 
LKS „Huragan” w 

Gniewczynie/ 

Gmina Tryńcza 
Projekt zrealizowany 

Program operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 
Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła+ 

- zakup laptopów do nauki zdalnej 
153 tys. 153 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego 

Remont Cmentarza Wojennego 

Ofiar Hitleryzmu z II wojny świato-

wej położonego w Jagielle 
16 tys. 21 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Podkarpacki Urząd  

Wojewódzki 
Posiłek w szkole i w domu 138 tys. 184 tys. 

Gmina Tryńcza/ 

GOPS 
Projekt zrealizowany 

Ministerstwo Rodziny  

i Polityki Społecznej 
Opieka wytchnieniowa 86 tys. 108 tys. 

Gmina Tryńcza/ 

GOPS 
Projekt zrealizowany 

Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecz-

nej / Program ASOS 

Akcja aktywizacja – aktywny senior 

60+ 
60 tys. 60 tys. 

Stowarzyszenie 

Chóralne – „Chór 
Cantilena”/ Gmina 

Tryńcza 

Projekt zrealizowany 

Biuro Programu 
Niepodległa 

Tryniecki weekend z historią - 

"Cud nad Wisłą. 1920" 
40 tys. 45 tys. 

Gminna Biblioteka 
Publiczna  

w Tryńczy 
Projekt zrealizowany 

Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego / 
Kultura ludowa i tradycyjna 

Upowszechnianie tradycji Wielka-

nocnych Straży Grobowych z 
gminy Tryńcza 

30 tys. 37 tys. TCK Projekt zrealizowany 

Ministerstwo Sportu  

i Turystyki 

„Umiem pływać!” – aktywizacja 

najmłodszych z terenu gminy Tryń-

cza 
31 tys. 39 tys. 

LKS Wisłoczanka 
Tryńcza/ 

Gmina Tryńcza 

Projekt częściowo  

zrealizowany 

Ministerstwo Sportu 

 i Turystyki 

Zajęcia gimnastyczne dla uczniów 

szkół podstawowych z terenu gminy 

Tryńcza 
20 tys. 25 tys. 

LKS „Huragan” w 

Gniewczynie/ 

Gmina Tryńcza 

Projekt częściowo  

zrealizowany 

Urząd Marszałkowski Woj. 

Podkarpackiego / PPOW 
Jarmark promujący sołectwo 

Gniewczyna Tryniecka 
10 tys. 22 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Tryńcza 
15 tys. 18 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizowany 
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Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecz-

nej 

Utworzenie Centrum Usług Społecz-

nych w Gminie Tryńcza 
3,1 mln 3,1 mln Gmina Tryńcza 

Projekt w  

trakcie  

realizacji 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie / 
RPO WP 2014-2020 

Dzienny Dom Seniora „Dom Miło-

sierdzia” w Wólce Małkowej 
950 tys. 1 mln 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecz-

nej 
w Tryńczy 

Projekt  

w trakcie  

realizacji 

Podkarpacki Urząd Woje-

wódzki / 
Rządowy Fundusz  

Inwestycji Lokalnych 

Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Gniewczynie  

Łańcuckiej 
2 mln 3,5 mln Gmina Tryńcza 

Wniosek za-

twierdzony do  

dofinansowa-

nia 

Ministerstwo Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego  

i Sportu 

Remont Cmentarza Wojennego 

Ofiar Hitleryzmu z II wojny świato-

wej w Jagielle - Etap II 
17 tys. 36 tys. Gmina Tryńcza 

Wniosek za-

twierdzony do 

dofinansowa-

nia 
Razem: 17,7 mln 23,3 mln   

Wnioski złożone - w trakcie oceny 

Instytucja wdrażająca/ 
Program Nazwa zadania/ zakres projektu 

Wnioskowana 
kwota dofinan-
sowania (w zł) 

Koszty całkowi-
te 

(w zł) 
Wnioskodawca Status 

Ministerstwo Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego  

i Sportu 

Budowa przyszkolnego kompleksu 

sportowego w m. Tryńcza 
1,8 mln 3,9 mln Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

Urząd 
Marszałkowski Woj. Pod-

karpackiego / 
PROW 2014 -2020 

Rozbudowa sieci wod-kan w gminie 

Tryńcza 
557 tys. 890 tys. Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

Ministerstwo Kultury,  

Dziedzictwa  

Narodowego i Sportu 

Modernizacja Wiejskiego Domu 

Kultury w Gorzycach i zakup wypo-

sażenia sposobem na rozwój kultury 

w gminie Tryńcza 

178 tys. 223 tys. Gmina Tryńcza 
Wniosek w 

trakcie oceny 

Państwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepełnospraw-

nych 

Montaż windy osobowej z przezna-

czeniem dla os. z niepełnosprawno-

ścią w Urzędzie Gminy w Tryńczy 
150 tys. 474 tys. Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

Państwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób  

Niepełnosprawnych 

Zakup mikrobusa przeznaczonego 

do przewozu dzieci niepełnospraw-

nych z terenu Gminy Tryńcza do 

ośrodków terapii zajęciowej. 

91 tys. 131 tys. Gmina Tryńcza 
Wniosek w 

trakcie oceny 

Wojewoda Podkarpacki 
Rządowy Fundusz  

Inwestycji Lokalnych 

Odbudowa zabytkowego spichlerza 

w Tryńczy 
3 mln 6 mln Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

Wojewoda Podkarpacki 
Rządowy Fundusz  

Inwestycji Lokalnych 

Zagospodarowanie zbiornika wod-

nego w Gniewczynie Łań. 
2 mln 3 mln Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

Wojewoda Podkarpacki 
Rządowy Fundusz  

Inwestycji Lokalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznych 

na 20 budynkach użyteczności pu-

blicznej w gm. Tryńcza 
800 tys. 1,2 mln Gmina Tryńcza 

Wniosek w 

trakcie oceny 

 Razem: 8,6 mln 15,8 mln   

Mariusz Trojak 



 

JUBILEUSZ STULECIA PANI MARII 

    17 marca br. swoje setne urodziny obchodziła 
mieszkanka Gorzyc – pani Maria. Jest drugą w kolej-
ności, najstarszą mieszkanką w gminie, zaś najstarsza 
skończyła w tym roku 101 lat i jest mieszkanką Gnie-
wczyny Łańcuckiej. Warto dodać, że w gminie Tryń-
cza zamieszkuje 50 osób, które skończyły 90 lat,  
w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Najstarszy z męż-
czyzn w tym roku obchodzi 95 urodziny.  
    W uroczystość jubileuszową pani Marii włączył się 

Samorząd Gminy, a także sołtys i radny tej miejsco-
wości.  Obchody setnych urodzin rozpoczęły się mszą 
św. dziękczynną, odprawioną przez ks. Mariana       

Jagiełę w kościele parafialnym w Gorzycach, a następ-
nie zaproszeni goście wraz z Jubilatką przeszli do 
Wiejskiego Domu Kultury, gdzie na ręce pani Marii 
wszyscy złożyli życzenia, kwiaty, upominki i listy gra-
tulacyjne.  
Życzenia dla pani Marii z okazji tak wyjątkowego 
święta złożyli: w imieniu Pani Wiceminister Rodziny  
i Polityki Społecznej Anny Schmidt – dyrektor biura 
poselskiego Martyna Sowa, w imieniu pani Prezes Ka-
sy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry 
Hadzik, życzenia złożyła pani Anna Świderska –Ciupa 
- Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Przewor-
sku, wręczając także świadczenie pieniężne, w imieniu 
Starosty Przeworskiego życzenia oraz upominek wrę-
czył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przewor-
sku - Adam Zabłocki, a także przedstawiciele Samo-
rządu Gminy Tryńcza: Ryszard Jędruch – Wójt Gminy 
Tryńcza, w imieniu Rady Gminy - pani Zofia Nowak, 
Przewodnicząca Rady Gminy z Wiceprzewodniczący-
mi Stanisławem Kogutem oraz Januszem Niżnikiem,  
Elżbieta Sobala– sołtys wsi Gorzyce, kierownik pro-
jektu „Życzliwa dłoń” – Caritas, którego podopieczną 
jest pani Maria, a także rodzina i przyjaciele.  

    Nie zabrakło toa-
stu za zdrowie Jubi-
latki oraz tortu uro-
dzinowego. Receptą 
na długowieczność 
według pani Marii 
jest uśmiech, pogo-
da ducha i wewnę-
trzy spokój, którym 
mogłaby się dzielić. 
Jubilatce można 
także pozazdrościć 
doskonałej pamięci 
i optymizmu.  
     Pani Marii ży-

czymy kolejnych jubileuszy, przeżytych w zdrowiu, 
dobrej kondycji i z uśmiechem na twarzy, który zaw-
sze jej towarzyszy. 

    Od sierpnia 
2021 zajdą spore 
zmiany 
w dowodach 
osobistych. 
Do dokumentów 
będą dołączane 
odciski palców, 
a także podpis 
posiadacza. 

Zmiany w dowodach osobistych muszą być wprowa-
dzone ze względu na obowiązek dostosowania się 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 2019 roku.  Najważniejsza zmiana, to wprowa-
dzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biome-
trycznej, tj. odcisków palców. Przepisy unijne zobo-

wiązują również Polskę do uzupełnienia warstwy gra-
ficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza, 
a także do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-
miesięcznym lub krótszym terminem ważności 
dla osób, od których czasowo nie można pobrać odci-
sków palców. Jednocześnie obowiązek wprowadzenia 
odcisków palców do dowodu spowoduje, że nie będzie 
już możliwe składanie wniosku o jego wydanie przez 
internet. 
    Nowe dowody w 2021 roku. Co z ich ważnością? 
Dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat. 
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której dana osoba 
nie będzie mogła osobiście udać się do urzędu gminy, 
by oddać odciski palców, planowane są mobilne sta-
cje, które na to pozwolą. Stacje będą obsługiwać 
urzędnicy. 

Dominika Kozak 

ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH 
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Ryszard Matyja 
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Ryszard Matyja 

DEMOGRAFIA W GMINIE 

Ogólna liczba mieszkańców na koniec 2020 r. wy-
niosła 8557. Jest to o 13 osób mniej w porównaniu z 
rokiem 2019. Zadecydował o tym główny czynnik: 
ujemny przyrost naturalny -16, (w ubiegłym roku +25 

i jeszcze rok wcześniej +32). Natomiast saldo migracji 
było nieznacznie na plusie +3. Liczbę urodzeń i zgo-
nów w Gminie Tryńcza w roku 2020 przedstawia wy-
kres poniżej.  

 

Pod numerem telefonu 16 649 04 60 uruchomionym przez Biuro Powiatowe w Przeworsku można zarezer-

wować termin wizyty w Biurze Powiatowym celem skorzystania z pomocy technicznej przy wypełnianiu 

wniosków.  

Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej będziemy informować naszych mieszkańców o terminach 

udzielania takiej pomocy w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.  

 

BIURO POWIATOWE ARIMR W PRZEWORSKU Informuje rolników, że wnioski 

o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 składa się w terminie od dnia  

15 marca 2021 do dnia 17 maja 2021 r. tylko w wersji elektronicznej poprzez  

aplikację eWniosekPIus. 



 

Rok temu, w trakcie obchodów Dnia Kobiet, pozna-
liśmy nazwisko kobiety z gminy Tryńcza, która otrzy-
mała miano Kobiety Niezwykłej 2020 roku. Do tego 
grona nadzwyczajnych kobiet powinniśmy dodać jesz-
cze jedno nazwisko, chociaż dotyczy ono minionych 
czasów. Jest to nieżyjąca już pani Maria Skiba, miesz-
kanka Gniewczyny Łańcuckiej,  z zawodu i powołania 
akuszerka i pielęgniarka wielce zasłużona dla tutejszej 
społeczności. Żyje ona ciągle we wspomnieniach i pa-
mięci starszego i średniego pokolenia mieszkańców 
Gniewczyny, którzy dzięki pomocy pani Marii przyszli 
na świat oraz niejednokrotnie korzystali z rady i pomo-
cy tej wielce wrażliwej osoby. 

Maria Skiba żyła w latach 1897 - 1981. Urodziła się 
w Gniewczynie i tu mieszkała przez większość swoje-
go życia, które było bardzo pracowite i skupiało się na 
niesieniu pomocy potrzebującym. Była jedną z tych 
pierwszych wiejskich kobiet, które za wszelką cenę 
garnęły się do wiedzy i nauki, bo w tym widziały swo-
ją przyszłość. Maria była bardzo ambitną i zdolną mło-
dą kobietą. Dlatego też, po zdaniu tzw. małej matury w 
Jarosławiu, rozpoczęła dalszą naukę w dwuletniej 
Szkole Położnych we Lwowie. Była już wówczas mę-
żatką i matką, bo tylko takie kandydatki miały możli-
wość znalezienia się w tej szkole. Na czas pobytu we 
Lwowie, Maria wraz z rodziną znalazła schronienie i 
dach nad głową u pochodzącej z Gniewczyny lekar-
skiej rodziny Chmurów. Po ukończeniu szkoły, pani 
Maria ze swoimi najbliższymi wróciła do rodzinnej 
wsi. I tutaj właśnie zaczęła się jej codzienna praca dla 
wiejskiej społeczności. Co tu dużo mówić- wszyscy 
doskonale wiemy, jakie warunki panowały na wsi za-
równo przed, jak i w czasie wojny i jak trudno było o 
cokolwiek, nie mówiąc już o lekarzach czy lekach. W 
tej sytuacji pani Maria była jedyną osobą z medycz-

nym wykształceniem. Odbierała porody, służyła kobie-
tom w połogu, leczyła dzieci i dorosłych przyrządzając 
maści i inne specyfiki nie tylko dla miejscowych, ale 
też dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Była 
bardzo dobrą i wziętą "medyczką" i nigdy nie odmówi-
ła nikomu swej pomocy w potrzebie, nawet gdy sama 
była cierpiąca.  

Dla wszystkich była życzliwa i przyjazna, cieszyła 
się też dużym zaufaniem. Zawsze pracowała z powoła-
niem, poświęceniem, pasją i oddaniem dla innych - od 
rana aż do wieczora. Także zimą nie zatrzymywał jej 
ani mróz ani śnieg czy nocna pora. Była takim najbliż-
szym "pogotowiem ratunkowym" dla około dwóch ty-
sięcy rodzin. Dla jednej osoby było to więc nie lada 
wyzwanie, ale ten społecznik pokroju doktora Judyma 
nigdy się nie skarżył i nie rezygnował ze swojej pracy. 
Mieszkańcy Gniewczyny wspominają, że w latach 70-
tych, pomimo, że istniała już służba zdrowia, w pierw-
szej kolejności korzystali z diagnozy i porad pani Ma-
rii. Taką właśnie - zawsze pracowitą, miłą, pogodną i 
godną zaufania osobę - zapamiętali Ją mieszkańcy. Pa-
ni Skibowa, bo tak zwracali się do Niej,  zmarła w wie-
ku 84 lat w Stalowej Woli, będąc pod opieką swojej 
córki Krystyny. Ciało jej spoczęło na cmentarzu w 
Gniewczynie. 

"Żyj tak, abyś pozostawił po sobie piękny życia ślad' - 
dźwięczą mi w uszach słowa poety.  Maria Skiba- 
zwykła, skromna kobieta i matka; niezwykła bohaterka 
dla ludzi potrzebujących pomocy, człowiek o wrażli-
wym sercu i duszy, który dobro ogółu wynosił ponad 
własne korzyści. Niech pamięć o tej osobie pozostanie 
w naszych sercach i będzie wzorem dla przyszłych po-
koleń. Skrócona biografia pani Marii Skiby powstała z 
inicjatywy pani Władysławy Dryś, która zebrała i spi-
sała powyższe informacje.  
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OTWARCIE PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ W TRYŃCZY  

    Dzięki wspólnej inicjatywnie i podjętej współpracy 
z Dyrekcją Szpitala Powiatowego w Przeworsku oraz 
dzięki przychylności Zarządu Powiatu na czele ze Sta-
rostą  Bogusławem Urbanem, nowy rok rozpoczęliśmy 
otwarciem poradni ginekologiczna – położniczej w 
Tryńczy. Jest to inwestycja przede wszystkim w zdro-
wie naszych mieszkanek, a zdrowie jest wartością bez-
cenną – mówił wójt Ryszard Jędruch podczas otwarcia 
gabinetu. W ramach podjętej współpracy,  Gmina 
Tryńcza zadeklarowała sfinansowanie utworzenia ga-

binetu poprzez remont pomieszczeń i zakup niezbęd-
nego wyposażenia, w tym sprzętu medycznego. Łącz-
ny koszt to ponad 40 tys. zł. Po stronie Szpitala jest 
zapewnienie funkcjonowania gabinetu w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

    Podczas symbolicznego otwarcia obecni byli: Staro-
sta Przeworski Bogusław Urban, dyrektor SPZOZ w 
Przeworsku Grzegorz Jedynak,  Naczelna pielęgniarka 
Marzanna Pelc, Prezydium Rady Gminy Tryńcza na 
czele z przewodniczącą Zofią Nowak, przewodniczący 
Komisji ds. Zdrowia Tadeusz Korpeta, sołtys  Tryńczy 
Stanisław Gliniak oraz wójt Ryszard Jędruch  a także 
personel medyczny poradni lek. Grażyna Woch - Cy-
burt oraz położna Irena Dybaś.      

Dominika Kozak 

Przyjęcia pacjentek odbywają się w każdy poniedzia-
łek. Czas pracy położnej od 7:00 do 14:35.  
Czas pracy lekarza od 9:00  do 13:00.  Rejestracja 
pod nr telefonu 539 794 079 oraz 16 649 15 56  
Lokalizacja – Ośrodek Zdrowia w Tryńczy 375 

NIEZWYKŁA KOBIETA  

Marzena Rydzik 



 

    W tym wydaniu biuletynu, prezentujemy kolejną  
prężnie rozwijającą się firmę na terenie gminy - RS 
Technology. Z właścicielem firmy, Adamem 
Rachfałem rozmawiała Dominika Kozak.  

1.  Jakie były początki działalności firmy i co było 
największą motywacją do jej rozpoczęcia ?  

Historia mojej firmy RStechnology z siedzibą w Gnie-
wczynie Łańcuckiej rozpoczęła się 15 lat temu. Jest to 
opowieść o ciężkiej pracy i energii, o wierze w swoje 
marzenia i o odwadze, aby je realizować. W ciągu tych 
lat działalności firma nawiązała szereg kontaktów z 
liczącymi się partnerami w kraju i za granicą, co umoż-
liwiło jej ustawiczny rozwój, ugruntowując tym silną 
pozycję na rynku producentów instalacji i urządzeń 
technologicznych, oraz usług montersko-
spawalniczych. Doświadczenie zdobyte w trakcie kil-
kunastoletniej obecności na rynku oraz wysokie osią-
gnięcie pozycji byłoby niemożliwe bez wykwalifiko-
wanych pracowników. Kierujemy się zasadą, abyśmy 
przyjmowali do pracy ludzi lepszych od nas samych — 
i udawało nam się to. Zatrudniamy obecnie ponad 400 
najwyższej klasy specjalistów w Polsce i za granicą. 
To właśnie oni są źródłem umiejętności i pasji, który-
mi zaskakujemy naszych klientów  i będziemy to robić 
również w przyszłości. Dysponujemy wyspecjalizowa-
ną kadrą spawaczy i montażystów posiadających 
uprawnienia TUV, UDT zgodnie z normą  
PN-EN 287-1. 

2. Wiemy, że obecnie wychodzicie na rynek z inno-
wacyjnymi produktami jak chociażby "Pillow Pla-
te". Czy to Wasz autorski produkt ? 

Pillow Plate to nowoczesna, w pełni zautomatyzowana 
linia do spawania laserowego, którą wdrożyliśmy jako 
jedna z pierwszych firm w Polsce. Pillow Plate jest 
metodą łączenia arkuszy blach ze stali nierdzewnej, w 
której stosowane jest laserowe spawanie punktowe za 
pomocą zaprojektowanego komputerowo wzoru. Pro-
gramowalne spawarki CNC dają dużą dowolność w 
doborze kształtów, punktów połączeń i mocowań oraz 
wnęk. Co ważne, płaszcze grzewczo-chłodzące są wy-

konywane na zamówienie, wedle indywidualnego za-
potrzebowania Klienta, aby idealnie sprostać konkret-
nemu przeznaczeniu. 

3. Najbardziej nietypowe zlecenie ? 

Jesteśmy Firmą na tyle wszechstronną, że wykonamy 
każde zadanie, jakie leży w zakresie naszych możliwo-
ści i jest związane z profilem naszej działalności. Po-
siadamy niezbędną wiedzę, odpowiednie doświadcze-
nie i profesjonalny sprzęt, aby sprostać wszelkim zle-
ceniom nietuzinkowym, a może nawet określanym ja-
ko trudne. 

Każde zlecenie jest dla nas szczególne,  ponieważ do 
każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dajemy 
z siebie 200 % możliwości. Pracujemy na sukces i za-
dowolenie klienta. Chętnie podejmujemy także niety-
powe zlecenia - udało nam się z powodzeniem sprostać 
już niejednemu wyzwaniu. Każde takie zlecenie jest 
dla firmy wyzwaniem i daje możliwość oderwania się 
od rutynowych zleceń. To także sprawdzian umiejętno-
ści, możliwości, zwłaszcza związanych z technologią. 

4. Czy korzystaliście ze środków unijnych na roz-
wój firmy ? 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, znajo-
mości branży i prężnemu działaniu,  firma funkcjonuje 
na rynku polskim i międzynarodowym głównie na ka-
pitale własnym, aczkolwiek, jak wielu czołowych 
przedsiębiorców w kraju, korzystałem z dotacji unij-
nych, co pozwoliło nam na realizację niektórych pro-
jektów. 

5.  Końcem 2020 r. do użytku oddana została kolej-
na hala produkcyjna, jak to przełożyło się na nowe 
miejsca pracy, zwiększenie produkcji czy poszerze-
nie oferty? 
Powszechnie wiadomo, że popyt zwiększa podaż. Aby 
zaspokoić wymagania rynku, konieczne było rozbudo-
wanie działalności naszej firmy. Nowa hala produkcyj-
na pozwoliła nam na poszerzenie horyzontu i potrzeb 
klientów. Dzięki tej inwestycji rozwinęliśmy wachlarz 
naszych usług w skali ogólnopolskiej oraz europej-
skiej. Przełożyło się to również na zapewnienie wielu 
miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w obecnych 
czasach pandemii, podczas której poziom bezrobocia 
wzrasta. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GMINIE TRYŃCZA 

                                                                                                                     

Fot. RS Technology 



 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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W Gminie Tryńcza systemem gospodarki odpada-
mi komunalnymi objęte są  nieruchomości zamieszka-
łe, zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
(np. sklepów, aptek, zakładów rzemieślniczych, usłu-
gowych, gabinetów lekarskich, lecznic dla zwierząt) 
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na 
odbiór odpadów. Zgodnie z uchwałą Nr XX/208/2020 
Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym na 2021 rok wynoszą:  
 20,00 zł/osobę/ miesięcznie w przypadku deklara-

cji zbierania odpadów w sposób selektywny przez 
gospodarstwa, które nie kompostują bioodpadów, 

 15,00 zł/osobę/ miesięcznie w przypadku deklara-
cji zbierania odpadów w sposób selektywny przez 
gospodarstwa, które kompostują odpady w kom-
postowniku przydomowym, 

 40,00 zł/osobę/ w przypadku, gdy nie będzie do-
trzymany obowiązek segregacji. 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją deklaracji na 
dzień 31.12.2020 r., liczba osób zadeklarowanych do 
odbioru odpadów wynosiła 6 927 osób, to o 317 osób 
więcej w porównaniu do roku 2019. Według danych 
pobranych z ewidencji ludności, liczba osób zameldo-
wanych na terenie Gminy Tryńcza wynosiła 8 557. 
Porównując liczbę osób zameldowanych z liczą osób 
zgłoszonych według złożonych deklaracji, powstaje 
różnica 1 626 osób. Rozbieżność ta może wynikać z 
tego, że wiele osób, mimo przeprowadzki do innej 
miejscowości w celach mieszkaniowych, zarobkowych 
czy edukacyjnych lub w przypadku wyjazdu poza gra-
nice kraju, nie zmienia adresu zameldowania. Wycią-
gnięte wnioski poparte są informacjami uzyskanymi 
m.in. od sołtysów wsi, którzy mają najdokładniejszą 
wiedzę dotyczącą liczby osób faktycznie zamieszka-
łych w danej nieruchomości. Deklaracje sprawdzane 
są systematycznie, a w razie wątpliwości strona zostaje 
wezwana do wyjaśnienia rozbieżności.  

Z założenia system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinien się samo bilansować, co ozna-
cza, że wpływy z tytułu opłaty winny pokrywać gene-
rowane przez system koszty. Niestety, z roku na rok 
Gmina boryka się z zaległościami w opłatach. Pomimo 
stosowania egzekucji miękkiej, polegającej na wyko-

nywaniu telefonów i wysyłce pism przypominających 
o zaległej racie, odsetek wpłat nie jest współmierny z 
poniesionymi kosztami. Gdy powyższe działania nie 
przynoszą spodziewanego rezultatu wystawiane jest 
upomnienie (koszt jednego upomnienia to kwota 11,60 
zł), a w razie braku wpłaty, zaległość kierowana jest 
do Urzędu Skarbowego celem jej wyegzekwowania.  

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. z podzia-
łem na miejscowości. 
Uwaga: 

 W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiąza-
ny złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana (w związku z powyższym 
np. deklaracje za miesiąc sierpień należy składać do 10 
września i analogicznie w miesiącach następnych). 

 Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 
wsteczny - wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie 
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
w związku ze śmiercią mieszkańca - tutaj został wskaza-
ny termin − 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 
w latach 2019-2020 

Miejscowość 

Stan zaległo-
ści na dzień 

31.12.2020 r.                        
[%] 

Liczba nierucho-
mości zamieszka-
łych zalegających 

z opłatą 

Głogowiec 2,17  10 

Gniewczyna Łańcucka 32,75 103 

Gniewczyna Tryniecka 9,64 32 

Gorzyce 12,43 53 

Jagiełła 17,25 42 

Tryńcza 10,90 49 

Ubieszyn 2,22 18 

Wólka Małkowa 5,66 17 

Wólka Ogryzkowa 6,98 16 

Razem: 340 

Karolina Słabiak  



 

Miniony rok 2020 był dla Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Tryńczy Sp. z o.o. bardzo udany, o czym 
świadczy dodatni wynik finansowy. Spółka realizowa-
ła szereg prac remontowo-budowlanych, w dużej mie-
rze zwracano uwagę na prawidłowe utrzymanie infra-
struktury służącej wydobyciu, uzdatnianiu i dystrybucji 
wody oraz systemu odprowadzania ścieków.  

Zakład realizował w głównej mierze zadania na te-
renie Gminy Tryńcza. 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyj-
nej 

Spółka wygrała przetarg na rozbudowę sieci wodno
-kanalizacyjnej na terenie kilku miejscowości, zlecenie 
to obejmowało 4 zadania: 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie Łań-
cuckiej ,,pod Zmysłówką’’, 

 kanalizacja sanitarna      361,00 m  

 sieć wodociągowa          529,00 m 

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

  kanalizacja sanitarna     1 907,00 m 

  sieć wodociągowa         1 702,00 m 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej – Zawisło-
cze, 

  kanalizacja sanitarna     565,00 m 

 sieć wodociągowa         582,00 m   

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej (osiedle za 
szkołą), 

  kanalizacja sanitarna    382,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ubiegłym roku Zakład Gospodarki Komunalnej roz-
budowywał również sieć wodociągową i kanalizacyjną 
w miejscowości Jagiełła, Tryńcza, Wólka Ogryzkowa. 

Prace remontowo budowlane 
Spółka realizowała także wiele zadań remontowo-

budowlanych.  Jednym  z nich był remont pomieszczeń 
w Wiejskim Domu Kultury w Głogowcu. Kolejne za-
dania to remont pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w 
Tryńczy, które zostało przeznaczone na gabinet gine-
kologiczny,  remont pomieszczeń w budynku UG 
Tryńcza, remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kul-
tury w Ubieszynie.  

Dzięki wygranemu przetargowi Spółka realizo-

wała prace remontowo-budowlane w miejscowości Ja-
giełła. Dawny budynek przedszkola został przeznaczo-
ny na Klub Senior+. Zakres prac związanych z remon-
tem budynku w Jagielle obejmował szereg robót bu-
dowlanych, najważniejsze z nich to: wymiana pokrycia 
dachowego, malowanie elewacji, wymiana instalacji 
elektrycznej, remont instalacji wod-kan, c.o. i gazowej, 
wymiana drzwi, okien, podłóg, remont łazienki, malo-
wanie i szpachlowanie ścian i sufitów.  

Kolejną dużą inwestycją realizowaną przez ZGK 
były prace na Strzelnicy Sportowej. Spółka prowadziła 
tam następujące działania: ułożenie geokraty wzmac-
niającej wały, zasianie trawy, wykonanie ogrodzenia 
wokół Strzelnicy. Została wykonana droga dojazdowa  
i najazdowa wraz z parkingiem, a także ułożona kostka 
brukowa i płyty ażurowe.  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 

Zakład Gospodarki Komunalnej w związku z inten-
sywnymi opadami śniegu w styczniu 2021 r. prowadził 
prace związane z utrzymaniem zimowym dróg gmin-
nych, placów, parkingów oraz chodników. Drogi 
gminne był odśnieżane, posypywane środkami uszorst-
niajacymi (piasek, sól, mieszanka solno-piaskowa).  
O ich odśnieżanie dbały 2 ciągniki uzbrojone w pługi  
i piaskarkę, koparka oraz traktorek komunalny, wypo-
sażony w pług i piaskarkę.   

Ze względu na skumulowanie opadów śniegu pra-
cownicy Zakładu Komunalnego w Tryńczy nie byli w 
stanie w jednym czasie odśnieżyć wszystkich dróg 
gminnych oraz chodników. W pierwszej kolejności 
odśnieżono najbardziej zasypane ulice.  
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    Duża ilość zrealizowanych zadań spowodowała ko-
nieczność doposażenia zaplecza Zakładu w nowe na-
rzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do prawidło-
wej realizacji pozyskanych kontraktów.  W 2020 roku 
zakupiony został sprzęt budowlany: zgrzewarka do rur 
elektrooporowa, niwelator laserowy, przecinarka do 
stali, betonu i asfaltu, miernik cęgowy, zgrzewarka do 
rur PP instalacja wewnętrzna, wiertarko- wkrętarka 
oraz inny drobny sprzęt budowlany. 

    Podsumowując okres funkcjonowania ostatnich lat - 
Spółka powiększyła zaplecze sprzętowe o niezbędne 
maszyny i środki transportu, które służą do szybkiej 
realizacji pozyskiwanych zleceń. 

Ze względu na dobra sytuację finansową, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Tryńczy planuje w bieżą-
cym roku zainwestować w nowy sprzęt i maszyny. 
Spółka zamierza zakupić nowy ciągnik rolniczy o mo-
cy do 50 kM wraz z kosiarką bijakową oraz pługiem do 
odśnieżania. Planujemy także zakup oraz wymianę zu-
żytych drobnych sprzętów, mających ułatwić i uspraw-
nić pracę, a także podnieść bezpieczeństwo naszych 
pracowników. 

Oferta usług wykonywanych przez zakład gospo-

darki komunalnej  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy to instytu-

cja zrzeszająca ludzi pracy, którzy pragną pomagać w 

codziennych obowiązkach mieszkańcom naszej gminy 

i nie tylko! Codziennie dokładamy wszelkich starań, 

aby wyjść na przeciw oczekiwaniom każdego klienta. 

Świadczymy usługi dla mieszkańców Gminy Tryń-
cza w konkurencyjnych cenach. Do każdego klienta 
podchodzimy indywidualnie, przygotowując koszto-
rys świadczonych usług: 

- budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych 

- koszenie trawników 

- usługi koparko-ładowarką 
- usługi ciągnikiem 
- usługi transportowe 

- odśnieżanie 

- posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek, sól, 
mieszanka solno-piaskowa 

- prace wykończeniowe – montaż płyt kartonowo-
gipsowych, szpachlowanie, malowanie, układanie 
płytek, cyklinowanie i malowanie parkietów 

- układanie kostki brukowej. 

INWESTYCJE W ROZWÓJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
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W związku z budową nowych sieci kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza, za-
chęcamy mieszkańców Gminy, którzy posiadają nie-
ruchomości – działki na trasie nowych sieci, do sko-
rzystania z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Tryńczy, który ma specjalną cenę, na wykonanie 
przyłącza. Dotyczy to mieszkańców posiadających 
nieruchomości – działki w miejscowościach: Gnie-
wczyna Łańcucka ,,pod Zmysłówką’’, Gorzyce, 
Gniewczyna Łańcucka Zawisłocze, Gniewczyna 
Łańcucka. 
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WSPANIAŁA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW JAGIEŁŁY 

     O panu Tadeuszu pisaliśmy wcześniej, kiedy to z 
inicjatywy wójta oraz mieszkańców Jagiełły, na czele 
z sołtysem Grzegorzem Drzystkiem, który koordyno-
wał tę społeczną inicjatywę, grupa mieszkańców odbu-
dowała zawalający się dach. Kolejnym krokiem był 
reportaż TVP Rzeszów, który nagłośnił sprawę pana 
Tadeusza, prosząc o pomoc w dalszym remoncie stare-
go domu. Otworzyliśmy specjalną zbiórkę na ten cel 
przy pomocy fundacji „Sie pomaga”. Ludzie dobrego 
serca wpłacili łącznie prawie 5 tys. zł. Dzięki tym 
środkom oraz kolejnej akcji mieszkańców Jagiełły, w 
domu wymienione zostały stare, nieszczelne okna, a 
ściany zewnętrzne zostały obite płytą, która zabezpie-

cza przed wiatrem i chłodem. Wymienione zostały tak-
że drzwi wejściowe do budynku. Wystarczyło również 
środków na zakup lampy zasilanej energią słoneczną, 
bo w budynku nie ma prądu.  

    W imieniu pana Tadeusza dziękujemy wszystkim 
osobom, które wpłaciły środki na rzecz remontu, oraz 
mieszkańcom Jagiełły, którzy bezinteresownie wyko-
nali wspólnymi siłami prace remontowe, poprawiając 
chociaż trochę standard życia niepełnosprawnego pana 
Tadeusza.   

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy apeluje 
do wszystkich użytkowników o prawidłowe korzysta-
nie z sieci kanalizacyjnej. Prosimy przede wszystkim o 
nie wrzucanie do toalet nawilżanych chusteczek, pa-
tyczków czy innych odpadów stałych, które nie roz-
puszczają się w wodzie, jak również o nie wrzucanie 
odpadów bezpośrednio do studzienek kanalizacyjnych. 
Takie zachowania powodują powstawanie zatorów na 
sieci kanalizacyjnej jak również awarie pomp w prze-
pompowniach ścieków. 

 Pompy to najbardziej 
kosztowne elementy 
przepompowni ście-
ków. Ich remonty gene-
rują duże koszty, a w 
roku 2020 do remontu 
oddaliśmy kilkanaście 
pomp. Wyjęcie pompy 
z przepompowni i odda-
nie jej do naprawy to 

długi i kosztowny proces. Zwiększona ilość awarii ma 
wpływ na cenę odprowadzania ścieków z naszych go-
spodarstw, w związku z tym nie pozostawajmy obojęt-
ni na tego typu zdarzenia i wzajemnie dbajmy o prawi-
dłową eksploatację sieci kanalizacyjnej.  

Wszystkich mieszkańców prosimy również o nie-
zwłoczne zgłaszanie zaistniałych awarii sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Dzięki szybkiej reakcji pra-
cownicy Spółki będą mieli możliwość ograniczenia 
strat wody związanych z powstałymi awariami wodo-
ciągowymi oraz zapewnienia ciągłego i niezawodnego 
odprowadzania ścieków przez system kanalizacyjny.  

Zaobserwowane awarie prosimy zgłaszać pod nu-
merami telefonów alarmowych. 

Awarie wodociągu lub kanalizacji przyjmowane są 
w godzinach pracy (poniedziałek – piątek) od 7:00-
15:00 pod numerem telefonu 16 642 12 88.  

Po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numera-
mi telefonów komórkowych: 

534 461 658 Ryszard Ochab 
601 861 547 Jacek Tytuła 
607 852 724 Edward Gajowy 
601 816 034 Stefan Darzycki 
602 108 919 Stanisław Pyzik 

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z naszej stro-
ny internetowej www.zgktryncza.pl gdzie można po-
dawać stan wodomierzy w zakładce STAN WODO-
MIERZA. 

Dominika Kozak 

                                                                                                                     www.tryncza.eu           23                   

Karolina Sawa 

http://www.zgktryncza.pl/


 
                                                                                                                     www.tryncza.eu

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Dobiega końca druga edycja projektu „Razem na 
rynek pracy”, w ramach którego od maja 2018 roku na 
terenie gminy Tryńcza funkcjonuje Centrum Integracji 
Społecznej. Centrum to jednostka prowadzona przez 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gmina zaś pomaga 
w sprawnym funkcjonowaniu tej jednostki. Głównym 
celem powstania CIS jest podniesienie poziomu ak-
tywności społecznej i zawodowej osób długotrwale 
bezrobotnych. 

W I edycji projektu, trwającego od maja 2018 roku 
do października 2019 roku, do pracy zatrudnionych 
zostało 35 osób zamieszkujących na terenie gminy 
Tryńcza. W II edycji, która rozpoczęła się w listopa-
dzie 2019 roku, a zakończy się w kwietniu bieżącego 
roku liczba zatrudnionych zwiększyła się do 40 osób. 

W obu edycjach uczestnicy zostali podzieleni na trzy 
grupy zawodowe, gdzie pod okiem instruktorów rein-
tegracji zawodowej poznali tajniki zawodów związa-
nych z profilami zawodowymi: 
warsztat gastronomiczny – odpowiedzialny za przy-
gotowywanie i wydawanie posiłków; 
warsztat remontowo-budowlany - zajmował się pra-
cami remontowymi oraz budowlanymi na terenie gmi-
ny; 
warsztat utrzymania zieleni - zajmował się pielęgna-

cją zieleni oraz pracami porządkowymi na terenie gmi-
ny. 

Warto zaznaczyć, że spośród osób kończących 
udział w I edycji projektu, 11 z nich znalazło zatrud-
nienie w zakładach pracy znajdujących się na terenie 
gminy Tryńcza. Wśród uczestników kończących 
udział w II edycji projektu, 13 z nich podejmie pracę u 
lokalnych przedsiębiorców.  

Od samego początku istnienia CIS wsparcia pra-
cownikom udziela  pracownik socjalny, doradca zawo-
dowy oraz psycholog. Dzięki temu uczestnicy projektu 
zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. 
Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność sa-
modzielnego planowania własnych działań. Nabierają 
pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi spo-
łeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę. 
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Przez cały okres funkcjonowania Centrum jego pra-
cownicy wykonali szereg prac na terenie gminy. Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in.: koszenie 
traw oraz usuwanie zakrzaczeń przy drogach na tere-
nie gminy, sadzenie i  pielęgnacja krzewów ozdobnych 
i kwiatów, utrzymanie czystości chodników oraz 
miejsc użyteczności publicznej, budowa ogrodzeń przy 
budynkach komunalnych, wykonanie remontów we-

wnątrz budynków, pomoc przy pracach polowych.  
W okresie jesienno-zimowym pracownicy CIS szereg 
prac wykonali w zakresie m.in. odśnieżania placów  

i chodników, a także przy budynkach komunalnych. 
Również na gminnych terenach leśnych wykonano 
prace dotyczące przycinki i trzebionki drzew oraz usu-
wania drobnych zakrzaczeń. Pracownicy CIS zaanga-
żowali się także w prace polegające na zbiórce śmieci 
z miejsc najczęściej użytkowanych przez mieszkań-
ców gminy Tryńcza. Ponadto uczestnicy CIS brali 
czynny udział w przygotowaniach różnego rodzaju 
imprez plenerowych, wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych na terenie gminy. CIS współpracowało także z 
innymi jednostkami podległymi gminie.   

Działania Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy 
można śledzić na bieżąco za pomocą strony interneto-
wej, którą znajdziemy na portalu społecznościowym 
Facebook. Zapraszamy i zachęcamy do jej odwiedze-
nia! 

Dawid Szwacz 
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POMOC SPOŁECZNA 

Dzięki wspólnym działaniom Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej i 
Gminy Tryńcza, stworzyliśmy 
wiele różnych inicjatyw, mających 
na celu wsparcie osób, które po-
trzebują pomocy na różnych 
płaszczyznach. W wyniku tej 
współpracy powstały podmioty 
ekonomii społecznej, m.in. Spół-
dzielnia Socjalna ,,Gorzyczanka’’ 

oraz Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy, które 
przede wszystkim stworzyły nowe miejsca pracy. Po-
zytywnym efektem współpracy jest również wspólna 

akcja wsparcia przez podmioty ekonomii społecznej 
osób starszych i potrzebujących w trudnych czasach 
pandemii. Gmina Tryńcza, przy współpracy z Caritas, 
realizuje także projekt ,,Życzliwa Dłoń’’,  
w ramach którego osoby starsze otrzymują pomoc w 
formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania. Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej za owocną współ-
pracę i realizowanie projektów, w których uczestniczą 
podopieczni GOPS. 

Spółdzielnia socjalna „Gorzyczanka” 

Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka” swoją działal-
ność rozpoczęła w czerwcu 2018 r. Została utworzona 
z inicjatywy Gminy Tryńcza, Gminy Leżajsk oraz 
Gminy Nowa Sarzyna. Na utworzenie miejsc pracy 
otrzymała dotację z Podkarpackiego Regionalnego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spółdzielnia, 
oprócz celów statutowych, zajmuje się wypiekami cu-
kierniczymi, a także dożywianiem uczniów ze szkół z 
terenu gminy Tryńcza.  Ciągle pozyskuje fundusze i 
rozwija swoją działalność. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu, Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka” roz-
szerzyła swoją działalność o usługi cateringowe dla 
odbiorców zewnętrznych oraz obsługę przyjęć oko-
licznościowych. 

Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy 

W ramach projektu „Razem na rynek pracy” w gmi-
nie Tryńcza funkcjonuje Centrum Integracji Społecz-

nej (CIS). Centrum jest prowadzone przez Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej, gmina zaś pomaga w spraw-
nym funkcjonowaniu jednostki. Głównym celem pro-
jektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej 
i zawodowej pracowników, wzrost umiejętności oraz 
samooceny i motywacji do zmiany. Pracownicy CIS, 
w ramach projektu, mają zapewniony gorący posiłek, 
co jest ważne dla osób samotnych i potrzebujących. W 
trakcie trwania projektu pracownicy CIS wykonują 
szereg prac, m.in.: koszenie traw oraz usuwanie za-
krzaczenia przy drogach na terenie gminy, sadzenie i 
pielęgnacja krzewów ozdobnych, utrzymanie czystości 
chodników oraz miejsc użyteczności publicznej, budo-
wa ogrodzeń przy budynkach komunalnych, wykony-
wanie remontów wewnątrz budynków, pomoc przy 
pracach polowych. CIS współpracuje również  z inny-
mi jednostkami podległymi gminie. Warto zaznaczyć, 
że spośród osób kończących udział w projekcie,  
13 z nich znajdzie zatrudnienie w zakładach pracy 
znajdujących się na terenie gminy. 

Projekt „ Życzliwa dłoń” dla seniorów  

Gmina Tryńcza przy 
współpracy z Caritas 
Archidiecezji Przemy-
skiej realizuje projekt 
pt. „Życzliwa Dłoń” w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Pod-
karpackiego na lata 
2014–2020, współfi-
nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej. 
Celem głównym pro-
jektu jest wsparcie 
osób starszych/
niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wspar-
cia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia co-
dziennego. W naszej gminie zatrudnionych jest 6 opie-
kunek dziennych, które świadczą usługi opiekuńcze 
dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Opie-
kunki podczas swoich wizyt pomagają w codziennych 
obowiązkach, robią zakupy, załatwiają sprawy urzędo-
we czy poświęcają swój czas na rozmowy z podo-
piecznymi itp. W naszej gminie taką opieką  objętych 
jest 25 osób starszych. 

Wsparcie przez podmioty ekonomii społecznej  
w trakcie pandemii 

W okresie trwania pandemii podjęliśmy szereg róż-
nych działań, mających na celu wsparcie mieszkańców 
najbardziej potrzebujących, dla których zaistniała sytu-
acja stanowiła największą trudność z uwagi na wiek, 
stan zdrowia czy inne okoliczności. Mowa tutaj  
o różnych inicjatywach prowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  

WSPÓŁPRACA CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ Z GMINĄ TRYŃCZA 



 

Centrum Integracji Społecznej, Gminy Tryńcza i inne 
podmioty ekonomii przy współpracy z Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej. 

 Akcja "Dowóz zakupów i leków dla seniorów" 

 Akcja "Obiady dla Seniorów " 

 Trynieckie rogale w walce z korna wirusem 

 Paczki z żywnością i środkami czystości 

Ponad 400 osób starszych otrzymało paczki żyw-
nościowe 

Paczki z żywnością dla osób starszych i samot-
nych, to kolejna wspólna inicjatywa zorganizowana 
przez Gminę Tryńcza i Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej. Celem akcji było udzielenie osobom najbardziej 
potrzebującym wsparcia i pomocy w tym trudnym 
okresie spowodowanym pandemią COVID-19. Przy-
gotowanych zostało ponad 400 paczek żywnościo-
wych, które zawierały najpotrzebniejsze produkty 
m.in. cukier, olej, makaron, mąka, konserwy. 

                                                                                                                     www.tryncza.eu           27                   

Bernadeta Jakubiec 

Od stycznia br. rozpoczęła się realizacja pilotażowego 
projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Tryńcza”, na którą pozyskane zostały środki  
w wysokości ponad 3 mln złotych z Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Tryńcza poprzez wzrost dostęp-
ności do zintegrowanych usług społecznych, odpowia-
dających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców 
gminy w drodze wypracowania i przetestowania funk-
cjonowania modelowego rozwiązania w zakresie inte-
gracji i rozwoju usług społecznych, adresowanych do 
ogółu mieszkańców. 

Wdrożenie projektu odbywa się poprzez realizację 4 
kamieni milowych. W okresie od stycznia do kwietnia 
br. realizowany jest pierwszy z nich, który ma na celu  
utworzenie i wypracowanie Planu Wdrożenia CUS we 
współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. 
Na potrzeby utworzenia Planu został powołany zespół 
roboczy, złożony z przedstawicieli sektora publiczne-
go, społecznego oraz gospodarczego, który podczas 
spotkań na bieżąco konsultuje poszczególne etapy Pla-
nu z radcą prawnym oraz ekspertami ds. CUS. Aby 
zwiększyć udział mieszkańców gminy w kształtowa-
niu oferty CUS, przeprowadzona zostanie również dia-
gnoza potrzeb wspólnoty samorządowej oraz konsulta-
cje społeczne.   

 

Kolejnym etapem jest Realizacja Planu Wdrażania 
CUS i świadczenie usług społecznych.  W związku z 
przekształceniem GOPS w CUS, przeniesiony zostanie 
ogół zadań i zasobów oraz rozszerzony zakres realizo-
wanego wsparcia. Mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz pielę-
gniarskich. Dodatkowo, osoby starsze i niesamodziel-
nie będą miały możliwość skorzystania z usług „złotej 
rączki”, która pomoże przy drobnych awariach i pra-
cach domowych oraz brać udział w zajęciach  
w „Klubie Aktywnego Seniora”. Wdrożony zostanie 
kompleksowy program profilaktyczny dla dzieci i mło-
dzieży. Badania przesiewowe swoim zakresem obejmą 
m.in. diagnozę wad postawy, diagnozę stomatologicz-
ną, dietetyczną, logopedyczną, optometryczną czy au-
diologiczną. Prowadzone będą również zajęcia socjo-
terapeutyczne w świetlicach środowiskowych dla dzie-
ci i młodzieży. Okres realizacji 2 kamienia milowego: 
05.2021-05.2023. Dwa ostatnie kamienie milowe swo-
im zakresem obejmą monitoring wdrażania nowego 
modelu realizacji usług społecznych tak, aby w jak 
największym stopniu dopasować je do potrzeb spo-
łeczności lokalnej.  

CUS w Gminie Tryńcza w realizowaniu usług spo-
łecznych będzie zorientowany na zasadę powszechno-
ści czyli usługi społeczne będą dostępne dla ogółu 
mieszkańców. Korzystanie z nich nie będzie się wią-
zać z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej. 
Wszystkie usługi będą spełniały zasadę deinstytucjo-
nalizacji z uwagi na zakres wsparcia, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb. Realizacja usług odbywać się 
będzie w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszka-
nia,  co umożliwi osobom objętym wsparciem kontrolę 
nad swoim życiem i decyzjami. Centrum Usług Spo-
łecznych w Tryńczy poprzez powszechną dostępność 
do oferowanych usług będzie dążyć do uzyskania jak 
najwyższego poziomu społecznej aktywności i integra-
cji mieszkańców. 

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Magdalena Kozak 
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KLUB SENIORA W JAGIELLE  

Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodo-
wo w wieku 60+, zamieszkujące obszar gminy Tryń-
cza. Do klubu uczęszcza 15 seniorów zakwalifikowa-
nych do programu.  
Klub działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tryńczy i ma na celu zapewnienie 
wsparcia osobom starszym poprzez umożliwienie ko-
rzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w 
tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w 
zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kultural-
nej oraz rekreacyjnej.  Działalność Klubu Seniora+ w 
Jagielle finansowana jest ze środków dotacji celowej 
budżetu państwa, środków budżetu Gminy Tryńcza 

oraz innych środ-
ków zewnętrznych. 
Klub funkcjonuje 
zgodnie z postano-
wieniami Wielolet-
niego Programu 
Rządowego 
„Senior+” na lata 
2015-2020.  
Uczestnicy zajęć 
mają do dyspozy-
cji: dużą salę wy-
posażoną w meble 
oraz sprzęt RTV, 
salę do zajęć wy-
posażoną w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
kuchnię i toalety. 
W warunkach pra-

cy stacjonarnej Klub funkcjonuje w poniedziałki, śro-
dy  i piątki przez 4 godziny dziennie, według comie-
sięcznych harmonogramów. 

Środki na utworzenie Klubu Seniora, w kwocie 150 
tys. zł, przeznaczone na remont budynku oraz zakup 
wyposażenia, zostały pozyskane z Ministerstwa Rodzi-

ny i Polityki Społecznej w ramach Wie-
loletniego Programu Rządowego 
„Senior+” na lata 2015-2020. 
Uczestnicy Klubu Senior + w Jagielle 
podczas zajęć tworzą piękne, odręczne 
prace. Seniorzy mają możliwość zapo-
znania się ze sztuką zdobienia przed-
miotów codziennego użytku i rozwija-
nia własnych umiejętności artystycz-
nych. Zajęcia w Klubie przebiegają w 
miłej atmosferze i są okazją do wza-
jemnej integracji, a ich efektem są 
pięknie zdobione wazony, doniczki itp. 
6 marca 2021 r. odbyło się uroczyste 
poświęcenie Klubu Senior+ w Jagielle. 
W uroczystości wzięli udział: biskup 
Krzysztof Chudzio, proboszcz parafii 
Jagiełła ks. Józef Machaj, wójt - Ry-

szard Jędruch, sołtys wsi – Grzegorz Drzystek wraz z 
radą sołecką oraz radni  – Tadeusz Korpeta i Stanisław 
Botwina. Podczas uroczystości Biskup Krzysztof Chu-
dzio dokonał poświęcenia wyremontowanej placówki, 
która będzie służyła seniorom z terenu Gminy Tryń-
cza.  

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy w wieku senioralnym, od stycznia 
2021 r. funkcjonuje kolejna placówka z ofertą zajęć dla osób w wieku 60+, działająca w formie klubu se-
niora, który mieści się w budynku po byłym przedszkolu w Jagielle.  

Natalia Czepiela 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
jak co roku pamięta o najstarszych i samotnych miesz-
kańcach z terenu naszej gminy. Dotychczas w okresie 
świąt wielkanocnych organizowaliśmy spotkania dla 
seniorów w poszczególnych sołectwach,  jednak w 
trudnych czasach pandemii jest to niemożliwe. Wy-
chodząc do osób dla których często spotkania wielka-
nocne były jedyną okazją do złożenia sobie wzajem-
nych życzeń i podzielenia się jajkiem zdecydowaliśmy 
się odwiedzić seniorów w ich miejscu zamieszkania 
ograniczając kontakty do minimum.  

Pracownicy socjalni wraz z Kierownikiem GOPS 
Bernadetą Jakubiec, sołtysami poszczególnych sołectw 
oraz radnymi odwiedzali osoby najstarsze i samotne 
wręczając paczki, które zostały pozyskane od Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej. Paczki zawierały najpo-
trzebniejsze produkty żywnościowe m.in. cukier, olej, 
mąka, herbata, majonez itp. Celem akcji było udziele-
nie wsparcia i pomocy w tym trudnym okresie powo-
dowanym pandemią COVID-19.  

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, 
którzy włączyli się w tą Wielkanocą akcję - Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej za przekazanie paczek, soł-
tysom wraz z radnymi poszczególnym sołectw za po-

moc w dystrybucji paczek oraz seniorom z Dziennego 
Domu Seniora ,,Dom Miłosierdzia’’ w Wólce Małko-
wej za wykonanie pięknych kwiatów.  

WIELKANOCNA WIZYTA U SENIORÓW 

Natalia Gwóźdź 
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Tryńczy pamięta o 
osobach starszych                   
i samotnych z terenu 
gminy, dlatego z 
okazji świąt Bożego 
Narodzenia pracow-
nicy socjalni wraz z 
kierownikiem odwie-
dzali seniorów, ob-
darowując ich pacz-
kami żywnościowy-
mi oraz składając 
bożonarodzeniowe 
życzenia. Paczki 
świąteczne trafiły 
również do podo-
piecznych Dzienne-

go Domu Seniora „Dom Miłosierdzia”  w Wólce Mał-
kowej. 

Kolejną, wspólną inicjatywą, zorganizowaną przez 
Gminę Tryńcza i Caritas Archidiecezji Przemyskiej na 
rzecz osób starszych, to paczki żywnościowe. Celem 
akcji było udzielenie osobom najbardziej potrzebują-
cym wsparcia i pomocy w tym trudnym okresie, spo-
wodowanym pandemią COVID-19. Przygotowanych 
zostało ponad 400 paczek, które zawierały najpotrzeb-
niejsze produkty m.in. cukier, olej, makaron, mąka, 
konserwy. W dystrybucję włączyli się wszyscy sołtysi 
i radni oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tryńczy.  

Na twarzach seniorów i osób samotnych zagościły 
wzruszenie i radość. Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do wszystkich, którzy włączyli się tę akcję!  

Natalia Czepiela 

PACZKI  Z ŻYWNOŚCIĄ DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
przy współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem Roz-
woju „WIARA” już od kilku lat pozyskuje żywność z 
Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem 
Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do 
grup osób najbardziej potrzebujących w Polsce. Dzięki 
prężnej współpracy wymienionych jednostek, od roku 
2017 r. do chwili obecnej, zostały pozyskane artykuły 
żywnościowe o łącznej wadze 141 ton. 

 

 

 

 

 

 

Ostatni transport żywności dotarł  09.02.2021 r.  
Łączna waga to 18 ton, co w przeliczeniu na osobę 
stanowi 21 kg.  Paczki żywnościowe otrzymało 851 

osób z terenu gminy Tryńcza, w których znajdowa-
ły się m.in.: ser żółty, mleko UHT, miód, mus jabłko-
wy, powidło śliwkowe, groszek z marchewką, cukier 
biały, olej rzepakowy, szynka drobiowa i wieprzowa.  

- Otrzymanie 
żywności jest du-
żą pomocą oraz 
wsparciem, szcze-
gólnie teraz, w 
trudnych czasach 
pandemii. Posia-
dam rodzinę wie-
lodzietną, w 
związku z czym 
otrzymuję duże zapasy żywności, które odciążają mój 
budżet domowy. Jestem bardzo wdzięczna, że Gmina 
Tryńcza umożliwia mieszkańcom skorzystanie z po-
mocy w formie produktów żywnościowych- powie-
działa Pani Anna, mieszkanka Gorzyc. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy w stronę "Firmy Usługowo-
Handlowej Minipol Andrzej Matyja” za pomoc w 
transporcie. Dziękujemy również mieszkańcom Gminy 
Tryńcza, pracownikom Centrum Integracji Społecznej 
w Tryńczy oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 
Tryńczy za użyczenie sprzętu i pomoc w rozładunku 
żywności. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA  

Rok Waga 
żywności 

(tony) 

Liczba osób 
korzystających  

z pomocy 

2018 41,5 832 

2019 37 806 

2020 44,5 876 

2021 (do dnia 
09.02.2021 r.) 

18 851 

RAZEM 141 3 365 

Justyna Wikiera 

AKCJA ZIMA – MONITORING OSÓB SAMOTNYCH 

W ramach akcji "MONITORING W ZIMIE" Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, przy 
współpracy z sołtysami poszczególnych wsi, dokonał 
szeregu działań mających na celu monitorowanie, od-
wiedzanie osób starszych, samotnych i najbardziej po-
trzebujących w związku z trudnymi warunkami pogo-
dowymi, związanymi z niską temperaturą. Pracownicy 
socjalni oraz sołtysi odwiedzali mieszkańców gminy 

dokonując weryfikacji sytuacji bytowej oraz zabezpie-
czeń przed mrozami.  

Osoby starsze i samotne, oprócz wsparcia finanso-
wego, otrzymały od GOPS w Tryńczy również pomoc 
w formie rzeczowej w postaci żywności, ubrań oraz 
węgla. Wszyscy, którzy znajdowali się w trudnej sytu-
acji, uzyskali stosowne wsparcie. 

Natalia Gwóźdź 



 

Dzięki sprawnym działaniom i nieprzeciętnym 
umiejętnościom pracowników Centrum Integracji Spo-

łecznej w Tryńczy oraz pań z obsługi szkół, do miesz-
kańców Gminy Tryńcza trafiło ponad 1000 pączków.  
Pyszne wyroby zostały przygotowane pod okiem in-
struktora,  Pana Sylwestra Zamorskiego, który po raz 
kolejny włączył się w akcję z okazji "tłustego czwart-
ku’’.  

Pączki trafiły do  osób starszych, samotnych i naj-
bardziej potrzebujących wsparcia dzięki sołtysom, rad-
nym i pracownikom z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tryńczy.  

Akcja z okazji "tłustego czwartku" to przede 
wszystkim ukłon w stronę tych,  dla których krótka 
wizyta, miłe słowo i przy okazji słodki podarunek, to 
bardzo ważne wsparcie.  

PĄCZKI DLA SENIORÓW I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH 
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Natalia Czepiela 

WYWIAD Z PODOPIECZNĄ PROJEKTU ,,ŻYCZLIWA DŁOŃ’’ 

    Gmina Tryńcza, 
przy współpracy z 
Caritas Archidiece-
zji Przemyskiej, 
realizuje projekt pt. 
„Życzliwa Dłoń” w 
ramach Regionalne-
go Programu Ope-
racyjnego Woje-
wództwa Podkar-
packiego na lata 
2014–2020, współ-
finansowanego ze 
środków Unii Euro-
pejskiej. 
Celem głównym 
projektu jest wspar-

cie osób starszych/niesamodzielnych, które ze względu 
na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-
ność, wymagają wsparcia i pomocy w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego. 

W naszej gminie taką opieką  objętych jest 25 
osób starszych, m.in. Pani Janina z Gniewczyny Łań-
cuckiej, która z chęcią odpowiedziała na kilka pytań: 
Na jaką pomoc może liczyć osoba starsza, która jest 
uczestnikiem projektu "Życzliwa Dłoń" ?  
- Ze względu na mój wiek i choroby, z jakimi się zma-

gam, moje codzienne funkcjonowanie jest znacznie 
utrudnione. Opiekunka, która pomaga mi, jest bardzo 
miła i chętna do pomocy, przychodzi do mnie trzy razy 
w tygodniu po dwie godziny. Jak dla mnie to jest wy-
starczająca pomoc.  
W jakich czynnościach pomaga Pani opiekunka ? 
- Przede wszystkim to, że jest i przez tę chwilę dotrzy-
muje mi towarzystwa,  nie czuję się samotna i w jej 
towarzystwie mogę spędzić miło czas.  Najbardziej 
jestem wdzięczna za pomoc przy utrzymaniu czystości 
w domu, przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów i 
załatwianiu spraw urzędowych.  
Czy jest Pani zadowolona z usług opiekuńczych ? 
- Jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że mam moż-
liwość skorzystania z takiej pomocy. Opiekunka, Pani 
Ewa, bardzo mi pomaga. Jest miłą, życzliwą i pomoc-
ną osobą. Dzięki niej żyje mi się o wiele łatwiej i przy-
jemniej.  
Skąd dowiedziała się pani o projekcie "Życzliwa 
Dłoń" ? 
- O projekcie "Życzliwa Dłoń" dowiedziałam sie od 
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tryńczy. Pani zaproponowała, że opiekunka będzie do 
mnie chodziła i pomagała mi w domu. Ta informacja 
mnie ucieszyła, gdyż sama, ze względu na wiek, wy-
magam pomocy. 
 

BEZPŁATNE TESTOWANIE TOREB 

     Osoby z terenu 
Gminy Tryńcza, 
szczególnie starsze 
oraz niepełnosprawne 
ruchowo, trwale bądź 
czasowo miały możli-
wość darmowego 
przetestowania inno-
wacyjnej torby na 
codzienne zakupy. 

Do testowania zaproszone zostały osoby poruszające 
się przy pomocy wózka inwalidzkiego lub balkoniku.  

„Unitorba” została stworzona przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy z 
Przedsiębiorstwem Społecznym "Krawiec Tryńcza".  

Torba ma budowę przestrzenną, rozkładaną dwu-
stopniowo - podstawa o kształcie prostokąta jest spina-
na tak, aby po złożeniu miała formę listonoszki, nato-
miast po rozłożeniu - dużą przestrzenną formę o po-
jemności do 5 l. Dzięki takiemu rozwiązaniu siatka 
jest w pełni uniwersalna, gdyż może służyć zarówno 
jako podręczna torebka wyjściowa (mała forma), jak i 
torba transportowa np. na zakupy (duża forma). 

Rozmawiała Natalia Gwóźdź 

Justyna Wikiera 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
przy współpracy z Urzędem Gminy Tryńcza od stycz-
nia 2021 r. zapewnia bezpłatny transport dla osób star-
szych oraz niepełnosprawnych, które chcą zaszczepić 
się przeciw COVID-19 ale mają trudność  
z dotarciem do punktu szczepień. Z tej formy pomocy 
aktualnie skorzystało dotychczas 6 seniorów, wykona-
no przy tym łącznie 12 transportów.  

Transport przeznaczony jest dla osób: 

 posiadających aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub od-
powiednio I grupę z w/w schorzeniami.  

 mających trudności z dostępem do punktu szczepień 
(osoby starsze niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień).  

Zapisy na dowóz prowadzone są pod numerem te-
lefonu 730 084 232 w:  

 poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:30 
do 15:30  

 wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00 

 piątki w godzinach od 7:00 do 13:30 

Istnieją cztery możliwości zapisu na szczepienie:  

1. Poprzez bezpłatną i całodobową  infolinię - 989 
Senior może sam lub przy pomocy kogoś bliskiego z 
rodziny zadzwonić na infolinię pod numerem telefonu 
989. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer 
telefonu komórkowego. Na podany numer będzie wy-
słany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swo-
ich dziadków lub rodziców.  

2. Poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 
Korzystając z tego sposobu rejestracji wymagane jest 
posiadanie „Profilu Zaufanego”. System zaproponuje 

pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, któ-
re znajdują się blisko adresu zamieszkania.  

3. Bezpośrednio w  punkcie szczepień: 
Na terenie Gminy Tryńczy punkt szczepień usytuowa-
ny jest w NZOZ "Consilium" Gniewczyna Łańcucka 
643. Rejestracji należy dokonywać pod numerem tele-
fonu 16 642 73 29. 

4. Wysyłając SMS na numer 664 908 556 o tre-
ści: SzczepimySie. System pokieruje krok po kroku, 
jakie czynności należy wykonać: w pierwszej kolejno-
ści będzie wysłana prośba o przekazanie numeru PE-
SEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System 
zaproponuje najbliższy termin na szczepienie w punk-
cie położonym blisko miejsca zamieszkania. 

 

BEZPŁATNY TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Justyna Wikiera 

Justyna Wikiera 
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Jednym z głównych zjawisk rodzących potrzebę 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest dłu-
gotrwałe bezrobocie, stanowiące istotny czynnik ryzy-
ka wykluczenia społecznego. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tryńczy wspiera takie osoby poprzez 
zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej, jak 
również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spo-
łecznym wynikającym z bezrobocia.  

Jedną z form wsparcia dla osób długotrwale bezro-
botnych z terenu Gminy Tryńcza jest uczestnictwo w 
projekcie Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Razem 
na rynek pracy” - Centrum Integracji Społecznej. 
CIS jest miejscem będącym jednym z pierwszych eta-
pów na drodze do aktywizacji osób wykluczonych ze 
społecznej i zawodowej aktywności. Celem głównym 
projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego 
uczestników poprzez udział w różnego rodzaju zaję-
ciach udoskonalających umiejętności zawodowe co 

przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. 

W projekcie biorą udział bezrobotni mieszkańcy 
Gminy Tryńcza, poszukujący pracy, w wieku aktyw-
ności zawodowej, osoby zagrożone ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym spowodowanym m.in. długo-
trwałym bezrobociem, niepełnosprawnością lub uza-
leżnieniami. Uczestnicy, w ramach CIS, mogą skorzy-
stać z kompleksowego wsparcia, które obejmuje do-
ractwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy 
zawodowego oraz teoretyczne i praktyczne przygoto-
wanie do zawodu w jednym z trzech warsztatów:  ga-
stronomicznym, remontowo-budowalanym oraz utrzy-
maniu zieleni. Poprzez podjęte działania oraz weryfi-
kację osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Przeworsku, liczba bezrobotnych w Gminie 
Tryńcza zmniejszyła się z 574  do 270. 



 

Od 1 stycznia 2021 r. kwota świadczenia pielęgna-
cyjnego wynosi 1971 złotych miesięcznie, czyli wzro-
sła  o 141 zł w porównaniu do ubiegłego roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. 
Jest uzależniona od wzrostu wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Przysługuje matce lub ojcu; 
opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie, będącej ro-
dziną zastępczą, spokrewnioną w rozumieniu ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innej 
osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgod-
nie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje też: 
1) osobom, które nie są spokrewnione w pierwszym 

stopniu z dzieckiem wymagającym opieki, jeżeli jego 
rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodziciel-
skich, są małoletni lub posiadają orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.  

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierw-
szym stopniu, są małoletnie lub posiadają orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności.  

3) nie ma takich osób jak opiekun faktyczny dziec-
ka lub rodzina zastępcza spokrewniona lub wszystkie 
posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 

Aby te osoby mogły 
otrzymać świadczenie pie-
lęgnacyjne, muszą zrezy-
gnować z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, 
by opiekować się osobą z 
orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści, łącznie ze wskaza-
niem o konieczności stałej 
lub długotrwałej pomocy i 
opieki lub pomocy innej 

osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe-
go współudziału na co dzień opiekuna dziecka w jego 
leczeniu, rehabilitacji i edukacji. 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2021 ROKU  
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rok 
przysługująca 

kwota 

2021 r. 1971 zł 

2020 r. 1930 zł 

2019 r. 1583 zł 

2018 r. 1477 zł 

2017 r. 1406 zł 

2016 r. 1300 zł 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE! 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem coraz bardziej 
widocznym i niepokojąco narastającym. Nie ulega 
wątpliwości, że doświadczanie przemocy w rodzinie, a 
więc w środowisku, które powinno stanowić ostoję 
bezpieczeństwa, niesie za sobą szczególnie dotkliwe 
konsekwencje. Wiąże się to z faktem, że sprawcami 
przemocy są osoby bardzo dobrze znane ofiarom 
(rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dalsza rodzina), a 
ofiarami są osoby, które powinny być otoczone szcze-
gólną opieką (dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze). 
Powszechnie sądzi się, iż przemoc stosują tylko człon-
kowie rodzin patologicznych, ale  nie jest to do końca 
prawdą. 

W gminie Tryńcza działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego 
członkami są przedstawiciele tych 
instytucji, z którymi ma do czynienia 
osoba dotknięta przemocą. Mogą być 
to między innymi pracownicy pomo-
cy społecznej, policjanci, kuratorzy i 
przedstawiciele szkoły. Dzięki 
wspólnie opracowanym działaniom 
łatwiej jest rozwiązywać konkretne 
problemy i sytuacje, a udzielana ro-
dzinom pomoc jest bardziej skutecz-
na.  
    Jeśli doświadczasz przemocy do-
mowej, możesz zwrócić się po po-
moc do następujących osób lub in-
stytucji: 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”  tel. 801 12 00 02,  
Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy tel. 16 642 17 
32, Policja  tel. 112 lub 997. 

Liczba osób dotkniętych przemocą 2018-2020 r. 

  2018 2019 2020 

Kobiety 13 26 27 

Mężczyźni 7 10 20 

Dzieci 10 14 22 

Razem 30 50 69 

Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 2018-2020 r. 

Rok Policja GOPS Oświata GKRPA Służba 
zdrowia 

Suma 

2018 12 1 0 0 0 13 

2019 26 0 0 0 0 26 

2020 18 0 0 0 0 18 

Razem 56 1 0 0 0 57 

Anna Zgórska 

Justyna Wikiera 
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    Dzięki pozyskanym środkom od sponso-
rów oraz wsparciu Rady Rodziców, 11 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzy-
cach oraz 8 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Tryńczy otrzymało stypendia za wysokie 

wyniki w nauce, osiągnięte w I semestrze. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gnie-
wczynie Łańcuckiej otrzymali stypendia 

im. Wandy i Jadwigi Chruściel. Wsparcie 
stypendialne otrzymało 4 uczniów kl. VIII.      
     Gratulacje stypendystom złożył także 

wójt Ryszard Jędruch w obecności sponso-
rów oraz dyrekcji szkół. Gratulujemy wy-
sokich wyników w nauce oraz życzymy 

niesłabnącej motywacji do poszerzania 
wiedzy, mimo niecodziennej sytuacji i nau-
ki w trybie zdalnym.  

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 

OŚWIATA 
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Magdalena Kubis 

  NOMINACJE DYREKTORÓW 

Magdalena Kubis 

    19 marca br. odbyło się ofi-
cjalne powierzenie stanowisk 
dyrektorów dwóch szkół na 
kolejne, pięcioletnie kadencje. 
W wyniku przeprowadzonych 
postępowań konkursowych, 
Dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jana Kantego  
w Tryńczy od 1 września 2021 
r. zostanie ponownie Pani Elż-
bieta Kubrak a Dyrektorem 
Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola Samorządowego 
im. Króla Władysława Jagiełły 
w Jagielle Pan Andrzej Rucha-
ła. Gratulujemy otrzymanych 
nominacji. 



 

Miło nam poinformo-
wać, że Szkoła Podsta-
wowa w Tryńczy dołą-
czyła do unijnego pro-
gramu eTwinning pod 

patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie 
pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program 
ten skupia szkoły z całej Europy. Nauczyciele oraz 
uczniowie kontaktują się za pomocą mediów elektro-
nicznych. Uczniowie biorący udział w projektach, są 
bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków 
obcych, informatyki oraz innych przedmiotów z zakre-
su współpracy. 

Pierwszy projekt, który realizuje Szkoła Podstawo-
wa w Tryńczy ma nazwę „What a beautiful castle” (w 
języku polskim „Jaki piękny zamek”) i powstał we 

współpracy ze szkołą w Pergoli we Włoszech. W pro-
jekcie, którego koordynatorem jest Pani Natalia Ku-
śnierz we współpracy z Panią dyrektor, uczestniczyć 
będą uczniowie klas V, VI i VII, którzy podzielą się 
własnymi pracami:  rysunkami, zdjęciami, pocztówka-
mi, a także będą odkrywać i badać aspekty średnio-
wiecznych zamków w naszym kraju i kraju partnera. 
Poznają również podstawy i rozwój swoich miast i wsi 
oraz zagłębią się w dziedzictwo kulturowe. Będą 
wspólnie zdobywać doświadczenia z  partnerami pro-
jektu, czerpiąc radość z nauki i zwiększając motywa-
cję. Językiem, w którym odbywać się będzie komuni-
kacja, jest język angielski, a więc uczniowie będą mie-
li też doskonałą okazję doskonalić swoje umiejętności 
językowe. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 
czerwiec bieżącego roku. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRYŃCZY W PROGRAMIE eTWINNING 

UCZNIOWIE PROMUJĄ AKTYWNY WYPOCZYNEK 
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28 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu 
„Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek”, organizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego oraz Związek Stowarzyszeń 
„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. Ucz-
niowie otrzymali nagrody z rąk Wicemarszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha. 
Tematyka konkursu dotyczyła ekologii, ochrony 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
obszarów wiejskich oraz zdrowego trybu życia.Uczeń 
klasy VII Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
Samorządowego w Jagielle Aleksander Dzieża, który 
na konkurs przygotował film na temat „Turystyka 
wiejska i aktywny wypoczynek”, otrzymał tytuł laure-
ata. Film Olka, nakręcony przy współudziale koleża-
nek i kolegów z klasy, obejmował propagowanie ak-
tywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu 
oraz zawierał promocję lokalnych atrakcji przyrodni-
czych. 

Sandra Cebulak, uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach, zdoby-
ła wyróżnienie. Sandra przygotowała film, który był 
reklamą infrastruktury rowerowej, tras nordic-walking 
na terenie Gminy Tryńcza oraz związanych z nimi 
atrakcjami turystycznymi i formami aktywnego wypo-
czynku dla turystów i mieszkańców. 

Izabela Misiło, Anna Walkiewicz 

Elżbieta Kubrak 

FINAŁ CZADOWEGO PROJEKTU W JAGIELLE 

W lutym 2021 r. zakończyła się zbiórka artykułów 
papierniczych w ramach kolejnego CZADowego pro-
jektu młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Śremie. To kolejny projekt misyjny realizowany przez 
tę szkołę, który spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem w całej Polsce. Do akcji tej z ogromnym zapałem 
oraz sercem podeszli również uczniowie Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w 
Jagielle. Wspólnie zebrali dwa pudła kolorowych kre-
dek, pisaków, ołówków oraz wiele innych artykułów 
papierniczych. Wszystkie dary przez szkolnych koor-
dynatorów akcji, Panią Annę Półtorak oraz Panią Mar-
tę Fludę, zostały przewiezione do Opactwa w Jarosła-
wiu, skąd zostaną przesłane za pośrednictwem Cen-
trum Misyjnego w Poznaniu do adresatów czyli dzieci 
z Czadu. Poprzez zbiórkę nasi uczniowie podzielili się 

radością z afrykańskimi dziećmi, które biorąc koloro-
we kredki do ręki, choć przez chwilę zapomną o swo-
im życiu w trudnych warunkach.  

Andrzej Ruchała 
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    9 lutego, z inicjatywy Komisji Europejskiej, w całej 
Europie obchodzone jest nietypowe  święto Dzień Bez-

piecznego Internetu – pod hasłem Działajmy ra-
zem. Celem akcji jest promowanie bezpiecznego  ko-

rzystania przez dzieci i młodzież z zasobów interneto-
wych i rozwiązań cyfrowych oraz edukowanie rodzi-
ców i nauczycieli w temacie cyberbezpieczeństwa. 

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, po-

dobnie jak pozostałe szkoły z terenu Gminy Tryńcza, 
po raz kolejny włączyła się do tej akcji. W dobie inten-

sywnie postępującej technologii, a także zdalnego nau-
czania niezwykle ważne jest, by przypomnieć, jak bez-
piecznie i rozsądnie korzystać z sieci. Podjęto szereg 

działań związanych z DBI. Najmłodsi uczestniczyli w 
zajęciach poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z 
TIK. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na 

plakat Zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje 
wychowawcze z wykorzystaniem różnorodnych mate-

riałów pokazujących, jak bezpiecznie surfować w sie-
ci. Zwrócono uwagę na problem hejtu, mowy nienawi-
ści. W czasie zdalnych spotkań z rodzicami poruszano 

problem cyberprzemocy. Rodzice otrzymali także ma-
teriały edukacyjne, z którymi mogli się zapo-
znać.  Nauczyciele na przełomie lutego i marca wezmą 
udział w specjalnych webinarach Polskiego Centrum 

Safer Internet prezentujących konkretne tematy i na-
rzędzia, które można wykorzystać do edukacji o bez-
pieczeństwie w sieci. Działajmy razem, bo wszyscy 

odpowiadamy za bezpieczeństwo w sieci.           

DZIAŁAJMY RAZEM! 

Magdalena Kubis 

    Szkoła Podstawowa 
w Gorzycach, Zespół 
Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola Samorzą-
dowego w Jagielle 
oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Ubie-
szynie znalazły się 
wśród placówek z te-
renu całego kraju, do 

których Państwowy Instytut Badawczy NASK – ope-
rator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – nieodpłatnie 
przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w 

formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. 
Pakiety stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowa-
ną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem 
NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Do wskazanych 
wyżej szkół w styczniu i lutym 2021 r. trafiło łącznie 
75 zestawów o wartości ponad 72 tys. zł. Dostarczony 
sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla 
nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do 
usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do 
treści edukacyjnych w sieci, a w razie konieczności, do 
realizacji zdalnego nauczania. 
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TABLETY DLA KOLEJNYCH SZKÓŁ 

Magdalena Kubis 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Tryńcza 
aplikowała o udział wszystkich szkół w programie 
Szkolny Klub Sportowy 2021. Dzięki pozytywnemu 
rozpatrzeniu złożonego wniosku, utworzono pięć grup 
składających się z minimum 15 uczestników. Dodat-
kowe zajęcia, prowadzone przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego, realizowane będą w dwóch turach, 
od stycznia do czerwca, a następnie od września do 
grudnia 2021 r. Łączna wartość programu realizowa-
nego w 2021 r. na terenie Gminy Tryńcza wyniesie 
21,9 tys. zł. Program współfinansowany jest ze środ-
ków Ministerstwa Sportu, Samorządu Województwa 
Podkarpackiego oraz przy zapewnieniu wkładu wła-
snego Gminy Tryńcza. 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2021 

Magdalena Dziedzic 



 

     Konkurs plastyczny „Zimowe  pejzaże”, organizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy, 
został rozstrzygnięty. Adresowany był do dzieci i mło-
dzieży w dwóch kategoriach  wiekowych: dzieci  
kl. 0-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej. 

 Na konkurs wpłynęło 40 prac plastycznych  wykona-
nych różnymi technikami. Oceny dokonała powołana 
przez Organizatora  Komisja Konkursowa, która oce-
niła prace pod względem samodzielności, estetyki wy-
konania, pomysłowości, a przede wszystkim umiejęt-
ności posługiwania się różnymi technikami. Dla 
wszystkich zwycięzców zostały ufundowane  nagrody 
rzeczowe  i dyplomy, które przekazane zostały na ręce 
dyrekcji poszczególnych szkół. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu oraz opiekunom, za po-
święcony czas oraz  włożoną pracę. 

Oto lista zwycięzców: 
I kategoria wiekowa klasy 0-III 
Miejsce I 
1. Lena Duży kl. 1- SP Tryńcza 
2.Jan Manowiec kl. III –SP  Tryńcza 
Miejsce II  
 Szymon Czupik kl. 1 – SP – Tryńcza 
Miejsce III  
Zuzanna Kuśnierz - Oddz. przedszkolny –Tryńcza 
Wyróżnienia: 
Lena Młynarska kl.III – SP Tryńcza 
Szymon Gleń Oddz. Przedszkolny -Tryńcza 
Małgorzata Wielgos kl.3 SP- Ubieszyn  
II kategoria wiekowa – klasy IV- VIII 
Miejsce I  
Dagmara Tytuła – SP Jagiełła 
Miejsce II 
Maja Gurak - SP Gniewczyna Łańcucka 
Miejsce III 
Karolina Karaś –SP Gniewczyna Łańcucka 
Wyróżnienia :  
Hubert Krupa - SP Jagiełła  
Maja Grela - SP Jagiełła 
Sara Manowiec - SP Tryńcza 

„ZIMOWE PEJZAŻE” W OCZACH  DZIECI 

SUKCESY NASZYCH MUZYKÓW 

Marzena Rydzik 

     Michał Kuca, 
mieszkaniec Tryń-
czy, muzyk Mło-
dzieżowej Orkiestry 
Dętej w Tryńczy od 
ponad 20 lat. Absol-
went szkoły mu-
zycznej I stopnia w 
Przeworsku, II stop-
nia w Rzeszowie 
oraz Akademii Mu-
zycznej w Łodzi, na 
wydziale Instrumen-
talistyki - specjal-
ność puzon.   

Michał na puzonie 
gra od 7 roku życia. 

Uczestniczył w różnego rodzaju kursach mistrzow-
skich, festiwalach i konkursach orkiestrowych, gdzie 
odnosił sukcesy na scenach polskich i zagranicznych. 

W trakcie studiów w 2018 r. odbył kurs podoficerski w 
ramach programu Legia Akademicka, gdzie uzyskał 
stopień kaprala rezerwy. Wykorzystując swój nieprze-
ciętny talent muzyczny, wykształcenie i umiejętności, 
które zaczynał szlifować w szeregach Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Tryńczy od najmłodszych lat, grał w 
szeregach Orkiestry Dętej Miasta Łowicz, Orkiestry 
Symfoniczna Marcina Wernera czy Orkiestry Repre-
zentacyjnej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w Wie-
rzawicach w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Ja-
na III Sobieskiego. W tym roku rozpoczyna swoją ka-
rierę muzyczną w Orkiestrze Wojskowej w Żaganiu, 
również grając na puzonie.  

    Michałowi życzymy oczywiście kolejnych sukce-
sów na ścieżce muzycznej i  niesłabnącej satysfakcji z 
łączenia pasji do muzyki z pracą zawodową. Będąc 
inspiracją dla najmłodszych muzyków Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, liczymy na Twoją częstą obecność w 
szeregach naszej orkiestry.  
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    Remont Trynieckiego Centrum Kultury dobiegł 
końca. Inwestycja, która miała na celu poprawę warun-
ków i jakości oferty kulturalnej, współfinansowana 
była ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 300 tys. zł, natomiast całkowi-
ty koszt zadania wyniósł blisko 600 tys. 
zł .Wykonawcą prac remontowych była  firma ALECO   
z Leżajska, która wykonała następujący zakres rzeczo-
wy prac: 
- adaptację poddasza na salę multimedialną,  
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych poprzez montaż windy, 
- remont pomieszczeń wewnątrz budynku,  
-  odnowienie elewacji zewnętrznej, 
Modernizacja infrastruktury i zakup sprzętu umożliwi 
realizację oferty w profesjonalnej przestrzeni, 
w warunkach sprzyjających rozwojowi umiejętności 
i talentów, co z pewnością przełoży się  na jakość rea-
lizowanych działań. Dzięki przeprowadzonej moderni-
zacji, budynek zyska przestrzeń na miarę „swoich cza-

sów” i przyciągnie nowych odbiorców. Modernizacje 
techniczne w instytucji pozwolą na wprowadzenie no-
wych form zajęć oraz rozbudowę oferty dla osób 
z niepełnosprawnościami. Powstała m.in. nowoczesna 
przestrzeń wystawiennicza i sale muzyczno - warszta-
towe na poddaszu. Wewnątrz budynku na korytarzach 
zostały wykonane nowe posadzki, wyremontowano i 
odmalowano ściany i sufity, w toaletach, dostosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych, położono 
nową glazurę na ścianach i na posadzkach. Powstała 
nowa aranżacja pomieszczeń – dawna sala prób prze-
kształciła się w salę z lustrami do ćwiczeń i gimnasty-
ki.  

W ramach projektu zaplanowano także zakup wypo-
sażenia do prowadzenia zajęć. Są to aparaty fotogra-
ficzne, pompony, flagi i pałki mażoretkowe czy meble 
biurowe. Sala multimedialna wyposażona została w 
wysokiej jakości projektor oraz ekran, a także klimaty-
zację.   

Mamy nadzieję, że w nowym roku działalność kultu-
ralna będzie mogła odbywać się w funkcjonalnej i no-
woczesnej siedzibie.  

NOWE OBLICZE CENTRUM KULTURY 
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 KULTURA 

Dominika Kozak 

NOWY SPRZĘT W RAMACH PROGRAMU „CYFROWE GOK-I” 

    Trynieckie Cen-
trum Kultury oraz 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tryńczy, 
w ramach programu 
CYFROWE GOKI,  
pozyskały nowy 
sprzęt do prowadzenia 
zajęć online. Program 
„Cyfrowe GOK-i w 
podregionie przemy-
skim” realizowany 
jest w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 

2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji i cyfrowej współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem pro-
jektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Inter-
netu,  w tym z e-usług publicznych u pracowników 
zatrudnionych w gminnych samorządowych jednost-
kach kultury (GOK, Biblioteki) oraz u  dzieci i mło-
dzieży w wieku 10-18 lat. Wszystkie  jednostki  otrzy-
mały sprzęt komputerowy  (5 laptopów) wraz z opro-
gramowaniem, którego łączna wartość wynosi 16,4 
tys. zł Laptopy posłużą m. in. do prowadzenia szkoleń 
i zajęć. W ramach projektu odbywają się już szkolenia 
z zakresu „Dziennikarstwo on-line” oraz „Bezpieczne 
zachowanie w sieci”, organizowane przez Fundację 
VCC z Lublina dla pracowników kultury.   Prowadzo-
ne są również zajęcia grupowe on-line dla dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej w Jagielle. 

Marzena Rydzik 
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DZIEŃ KOBIET  

    Jeszcze rok temu w gronie ponad 500 kobiet ob-
chodziliśmy to wyjątkowe święto. W tym roku, mi-
mo ograniczeń spowodowanych pandemią, również 
przygotowaliśmy niespodzianki dla mieszkanek na-
szej gminy.  

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs 
ogłoszony na naszym fanpagu, w którym do wygrania 

był udział w warszta-
tach makijażowych, 
prowadzonych przez 
wizażystkę i makija-
żystkę, Agnieszkę 
Kornacką. Wśród 
osób, które udostępni-
ły plakat konkursowy, 
wylosowaliśmy 9 pań, 
które 16 marca wzięły 
udział w bezpłatnym 
szkoleniu, zakończo-
nym certyfikatem.  

    W ramach drugiego konkursu, panie mogły wygrać 
nagrody rzeczowe w formie kosmetyków i gadżetów 
sportowych oraz vouchery na zabiegi kosmetyczne i 
fryzjerskie. Za ufundowanie voucherów dziękujemy 
paniom Agnieszce Wawro, Magdalenie Siry, Magdale-
nie Brud oraz Gabrieli Mazurek.  

W tym dniu na panie, odwiedzające Biuro Obsługi 
Klienta, czekała także 
niespodzianka w postaci 
kwiatów. Ponadto wójt 
Ryszard Jędruch odwie-
dził z kwiatami i słodkim 
upominkiem panie w 
Domu Seniora w Wólce 
Małkowej, w Klubie Se-
niora w Jagielle, panie ze 
spółdzielni socjalnej 
„Gorzyczanka”, dyrekcję 
szkół, przedstawicielki 
kół gospodyń wiejskich  
i pracownice urzędu  
i jednostek podległych.   

    W ostatnia niedzielę stycznia w Kalwarii Pacław-
skiej ogłoszony został  werdykt jury VI Międzynaro-
dowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył  się 
w formie on-line w dniach 20-25 stycznia w Centrum 
Kulturalnym  w Przemyślu. Na Festiwalu zaprezento-

wało  się ponad 300 wykonawców z całej Polski i za-
granicy. Ludowy  Zespół Śpiewaczy” DOLANIE” z  
Gniewczyny Trynieckiej reprezentował  gminę Tryń-
cza  i  wystąpił w kategorii Zespoły Folklorystyczne. 
Za zaprezentowane unikatowe pastorałki otrzymał wy-
różnienie.  

    W Gaci odbył  się Regionalny Przegląd Kolęd i Pa-
storałek, w którym również zaprezentowali się Dola-
nie. Otrzymali  wyróżnienie oraz pierwsze  miejsce w 
konkursie internetowym za największa liczbę polubień 
na portalu  społecznościowym  facebook. W związku  
z trwającą pandemią i obostrzeniami  sanitarnymi, 
obydwa konkursy odbyły  się w formie on- line. 
Uczestnicy przesyłali do organizatorów materiał  fil-
mowy, który po  wyświetleniu był oceniany przez ju-
rorów. Należy wspomnieć, iż w  grudniu 2020 r pod-
czas Regionalnych  Spotkań Cymbalistów w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, cymbalista Ka-
peli Ludowej  z Gniewczyny  otrzymał III miejsce.  
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WYRÓŻNIENIA DLA DOLAN 

Henryk Chruściel 

Warsztaty z wizażystką 
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    Gminna Biblioteka Publicz-
na w Tryńczy oraz filie biblio-
teczne od kilku lat promują  
usługę mającą na celu zwięk-
szenie dostępności do zbiorów 
bibliotecznych osobom cho-
rym, starszym i niepełno-
sprawnym z terenu gminy – 
realizując usługę „Książka na 
telefon”. Wiele osób, którym 
stan zdrowia nie pozwala na 
osobistą wizytę w naszych 
bibliotekach, korzysta z tej 
formy pomocy – wiemy, jak 
ważne jest obcowanie z kultu-
rą  i zależy nam, by nikt nie 

został tej możliwości pozbawiony. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tryńczy otwarta jest na potrzeby osób w 
wieku senioralnym. Wielu mieszkańców gminy, po 

przejściu na emeryturę, wraca do czytania. Niektórzy 
po raz drugi sięgają do lektur szkolnych, inni szukają 
książek polecanych w prasie, jeszcze inni przychodzą, 
prosząc o radę bibliotekarki. Wychodząc naprzeciw 
panującej sytuacji spowodowanej pandemią, bibliote-
karki dostarczają książki wszystkim  czytelnikom na 
adres domowy, zgodnie  z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa. Pani Maria z Ubieszyna, która miesz-
ka samotnie, mówi: „książki są dla mnie drugim ży-
ciem, a czytanie ich sprawia mi tyle radości, szczegól-
nie teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, w 
czasie pandemii, kiedy tak bardzo doskwiera nam sa-
motność i potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem”.  
   Książki zwracane przez czytelników, poddawane są  
trzydniowej kwarantannie. Wypożyczenia książek 
można zamawiać drogą telefoniczną pod numerem tel. 
16 6421124 lub mailowo gbp.tryncza@wp.pl 

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA DLA SENIORÓW 
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Marzena Rydzik 

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW  

    Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy włączyła 
się w akcję szycia maseczek ochronnych. Na czas wal-

ki z pandemią rozszerzyła swoją działalność  biblio-
teczno – kulturalną. Stoły, które do tej pory służyły do 
zajęć, stały się wyposażeniem ,,pracowni krawieckiej”. 
Zorganizowane  w bibliotece kursy szycia i  zakupione 
maszyny krawieckie bardzo się przydały.  

   Bibliotekarki i Panie z obsługi szkół aktywnie przy-
stąpiły do akcji. Wystarczyły chęci i podstawowe 
umiejętności oraz materiał,  który udało się częściowo 
pozyskać od sponsorów i osób prywatnych. Panie wy-
specjalizowały się w szyciu kolorowych,   bawełnia-
nych maseczek wielokrotnego użytku. W  jednorazo-
wej akcji uszyto 560 sztuk.  Przekazano je seniorom z 
terenu  gminy podczas świątecznych wizyt, czytelni-
kom odwiedzającym bibliotekę oraz  pracownikom 
CIS.  

Marzena Rydzik 

Z KSIĄŻKĄ NA START II EDYCJA  

    Z radością informujemy, 
iż po raz kolejny znaleźliśmy 
się wśród bibliotek, które 
zakwalifikowały się do pro-
gramu Instytutu Książki 
„Mała książka – wielki czło-
wiek”. Aktualna edycja adre-
sowana jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym (od 3 do 6 
lat). Każdy przedszkolak, 
który odwiedzi naszą Biblio-
tekę, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w 

niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mło-
dy Czytelnik otrzyma naklejkę. Po zebraniu dziesięciu, 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. Ale to nie 

wszystko: w wyprawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice. Będzie to broszura informacyjna na temat korzy-
ści wynikających      z regularnego czytania dzieciom. 
W projekcie mogą wziąć udział również dzieci wcze-
śniej zapisane do biblioteki.  

     Projekt dla dzieci w wieku przedszkol-
nym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii „Mała książka - wielki człowiek”, we współpracy z 
Instytutem Książki i bibliotekami publicznymi. Akcja 
ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i co-
dziennego czytania z dzieckiem. W pierwszej ubiegło-
rocznej edycji GBP oraz filie wydały 260 książeczek 
wraz z kartami i dyplomami dla najmłodszych czytel-
ników. W tym roku również zapraszamy do odwiedza-
nia bibliotek, a każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do naszej biblioteki, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytel-
niczy start. 

Marzena Rydzik 



 

    Rok 2021 jest rokiem wielkich gigantów polskiej 
literatury. Czterech spośród nich, decyzją Sejmu RP, 
stało się oficjalnymi patronami roku 2021. Uchwałą 
sejmu z 27 listopada ubiegłego roku zostali ni-
mi: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tade-
usz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, a patro-

nuje im wielki mąż stanu, obrońca demokracji i pol-
skiej kultury: kardynał Stefan Wyszyński. Rok 
2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.  

    Z tej okazji GBP przygotowuje różne inicjatywy. A 
będą to: 
 

- Z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego –  Konkurs ortogra-
ficzny „O Pióro Wójta Gminy Tryńcza” - maj 
2021  
- 100. rocznica urodzin Stanisława Lema –  
wrzesień – Konkurs plastyczny na wykonanie 
plakatu do powieści „Bajki robotów” 
- 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewi-
cza – październik– Spotkanie z poezją Tadeu-
sza Różewicza w interpretacji członków  Klu-
bu Poetów Podkarpacia „Perły 
- 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila 
Norwida –  wrzesień - Norwid, jakiego nie 
znamy –wieczór poetycki 
- 40. rocznica śmierci  i 120. rocznica urodzin 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego –  maj –
wystawa w Galerii „Pod Aniołem”. 

PATRONI ROKU 2021  
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Marzena Rydzik 

TRADYCJE WIELKANOCNE W GMINIE TRYŃCZA  

    Tradycje Wielkanocne są bogate i różnorod-
ne .Święto to łączy elementy religijne oraz związane z  
obyczajowością  ludową. Chociaż  niektóre obrzędy  
zanikają, to nasz region nadal jest przywiązany do 
wielu wielkanocnych tradycji. Poprzedzający Święta 
Wielkanocne Wielki Post jest czasem refleksji i  we-
wnętrznego wyciszenia. Rozpoczyna go  środa po-
pielcowa, przez dawnych mieszkańców nazywana 
wstępną, suchą czy postną.  

    Przygotowania do  Świąt  Wielkanocnych obejmo-
wały  wielkie  porządki i  sprzątania. Bielono wiejskie 
chałupy, drzewa w sadach, porządkowano obejścia, 
czyszczono  przydomowe ogródki, a ścieżki i po-
dwórka  wysypywano  piaskiem. W domach  szoro-

wano podłogi, myto obrazy  świętych wieszane na 
ścianach  i wszystko musiało być na swoim miejscu. 
Gospodarze zabijali  świniaka, a gospodynie piekły 
placki i ciastka, których  woń rozchodziła się po całej 
wiosce. Święta Wielkanocne rozpoczynały  się Nie-
dzielą Palmową; w tym dniu święcono palmy. Jak 
opowiada jedna z mieszkanek Gniewczyny, p. Janina, 
palmy  wykonywano z wierzbowych gałązek z bazia-
mi, barwinku, jałowca, kokoczki i bukszpanu,  przy-
ozdabiano kwiatami i  kolorowymi wstążkami. Wy-
stające z palmy  ciernie miały  symbolizować ciernio-
wą koronę  którą Żydzi włożyli na głowę  Jezusa . 
Palma była znakiem  życia. Używano jej do  zabie-
gów rytualnych, które miały  wzmocnić i przekazy-
wać siły życiowe ludziom i  zwierzętom , a także 
przypisywano im moc chronienia przed złymi moca-
mi.Wkładano je za  obraz, by  chroniły  dom przed 
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nieszczęściem. Po przyjściu  z kościoła i poświęceniu 
palm,  należało zjeść bazię z palmy, by  się  uchronić 
od choroby gardła. Palmą  pokrapiano bydło pierwszy 
raz wypędzane na wiosnę na pastwisko, aby nie gryzły 

go owady i aby nie chorowało. Z gałązek kokoczki ro-
biono krzyżyki i ustawiano je w polu, aby przynosiły 
urodzaj. Takie zwyczaje  były kultywowane w wielu 
wioskach  na terenie gminy. W Wielki  Czwartek na 
koniec Mszy Św. ogołacano ołtarze, milkły  dzwony i 
dzwonki  w kościele, odzywały  się tylko drewniane  

kołatki symbolizujące zdradę Judasza. Starzy ludzie 
powiadali, że ”zawiązano dzwony”. Jak opowiada p. 
Janina, w Wielki Czwartek i Piątek był  zakaz wykony-
wania hałaśliwych prac, tłuczenia kaszy, rąbania drze-
wa, mielenia w żarnach, aby nie wystraszyć dusz, które 

przebywają w strefie ciszy i godnie je przy-
jąć. W Wielki Piątek przed świtem chodzono  
do rzek, potoków i  stawów  kąpać i się ob-
mywać w zimnej  wodzie. Wczesnym ran-
kiem panny pędziły do rzeki. Wierzono,  że 
w tym  dniu woda zachowywała  cudowne 
właściwości, leczyła oczy, wypryski, a pan-
nom  dodawała urody, rumieńców i zdrowia. 
Sprawiała,  że zęby się nie psuły i nie bolały. 
W Wielki Piątek w godzinach  wieczornych  
w  kościele rozpoczynały  się warty przy  
Grobie Pańskim. Oddziały Turków strzegły 
grobu Chrystusa od wieczora do rezurekcji w 
Wielką Niedzielę. W Wielką Sobotę przed 
południem w kościele odbywało  się święce-

nie  pokarmów. Pani Janina opowiada, jak  jej  mamu-
sia wkładała do  wcześniej przygotowanej  siewnicy, 
kosza na siano lub chaimka chrzan, jajka gotowane, 
masło, kiełbasę, gomółki  z sera, szynkę, ser. To  zano-

siło  się do kościoła do święcenia. Święconkę 
spożywało  się dopiero po  rezurekcji, wcze-
śniej nie wolno było jej  nawet dotknąć. Wie-
rzono,  że można było dostać ślepoty. Ze świę-
conką trzykrotnie obchodzono dom, co miało 
odpędzić złe moce. Dodaje również, że jej  są-
siadka  obchodziła z koszem trzy razy dookoła 
dom i tłukła pałą po  rogach, co miało wypło-
szyć wszystkie gryzonie z domu. Niekiedy  tez 
zakopywano  święcone jajka w polu, aby  ro-
dziło się w nim, a skorupki z jajek wieszano  na 
gałęziach  drzew, żeby  dobrze owocowały. W 
Wielką Niedzielę wcześnie rano  strzelano z 
moździerzy oraz innych przedmiotów 
(karbidu), aby oznajmić  Zmartwychwstanie  

Jezusa. Po Sumie  odbywały  się przemarsze Turków i 
pokazy musztry paradnej przy  dźwiękach  Orkiestry 
dętej. Po południu Oddziały Turków wraz orkiestrą  
odwiedzały  zacnych gospodarzy składając im życzenia 
i „prezentując broń”. W Poniedziałek Wielkanocny, 
zwany „lanym poniedziałkiem”, oblewano się  wodą  z  
napełnionych po  brzegi  wiader. Kawalerowie  nie raz 
czekali pod domem, aż wyjdzie z niego panna i wtedy 
ją całą oblewano. 
Wierzono,  że  
im bardziej była  
oblana, tym  mia-
ła większe powo-
dzenie i  wczesne 
zamążpójście. 
Bardzo rzadko  
się udawało ko-
muś  być w tym  
dniu  suchym. 
Całego kolorytu 
Świąt  Wielkanocnych nadawały  Straże Grobowe –
Turki. Nawet pobieżna prezentacja, dotycząca tradycji 
wielkanocnej, pozwala sformułować stwierdzenie, że 
współczesna rzeczywistość doprowadza do jej zanika-
nia i ubożenia .Chodzi nam  wszystkim o to, aby trwała 
ona w swej pierwotnej  formie. Jest to  warunkiem jej  
ciągłości i przetrwania.        
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Henryk Chruściel 

Turki z Gniewczyny Trynieckiej 

Turki z Jagiełły 

Turki z Gorzyc 

Turki z Tryńczy 
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Z Agnieszką Frankowską 
absolwentką gimnazjum w 
Gniewczynie Łańcuckiej, 
lekarzem medycyny rozma-
wiała Joanna Tytuła. 

Jeszcze tak niedawno byłaś 
uczennicą gimnazjum w 
Gniewczynie Ł. 

Czas pędzi nieubłaganie… 
Wydawać by się mogło, że 

dopiero co opuszczałam szkolne mury, a minęło już 
kilkanaście lat.. Mimo upływu czasu niezmiennie z 
uśmiechem wspominam tamte lata. Był to etap beztro-
skiego poszukiwania życiowej drogi. Jestem nieprze-
rwanie wdzięczna moim nauczycielom i wychowaw-
com za obdarzenie zaufaniem i wspieranie mojego 
rozwoju w wielu kierunkach. Nigdy nie czułam się 
zaszufladkowana. Próbowałam swoich sił zarówno w 
naukach ścisłych jak i humanistycznych czy artystycz-
nych. To właśnie w tym czasie narodziła się we mnie 
miłość do teatru, sztuki i muzyki. Kończyłam Gimna-
zjum z przekonaniem, że mogę wszystko, nie bałam 
się biec za marzeniami i uparcie dążyć do celu. 

Skąd wzięło Twoje zainteresowanie medycyną? Co 
zyskałaś dzięki tym studiom? 

Skłamałabym mówiąc, że myślałam o medycynie całe 
życie. Owszem, jako dziecko interesowałam się anato-
mią człowieka, ale nie wiązałam z tym przyszłości. Na 
etapie nastu lat moją wielką pasją była matematyka. 
Traktowałam ją jak rozrywkę, matematyczne zadania 
były dla mnie łamigłówkami, zagadkami, sposobem na 
miłe spędzenie czasu. W trakcie nauki w liceum do-
szłam do wniosku, że największą łamigłówką i niewia-
domą jest człowiek, jego życie i zdrowie. Postanowi-
łam związać moją przyszłość z medycyną. Podjęłam 
niełatwe wyzwanie samodzielnego przygotowania się 
do matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzo-
nym, kontynuując jednocześnie naukę wiodących 
przedmiotów czyli matematyki i fizyki. Czas studiów 
kojarzy mi się z ogromem nauki, zdobywaniem wie-
dzy pod dyktando, ale też z pokonywaniem własnych 
granic i słabości. Podczas nauki na kierunku lekarskim 
poznałam mnóstwo inspirujących, ambitnych osób o 
podobnej jak ja wrażliwości na świat, z którymi dzieli-
łam zainteresowania, cele i marzenia, dzięki czemu 
trudy dnia codziennego stawały się przynoszącymi sa-
tysfakcję wyzwaniami. 

Jak czujesz się w swoim zawodzie? To rzemiosło 
czy misja? 

Medycyna Rodzinna to nie tylko praca – to pasja. Sa-
modzielność, swoboda, efektywność, realizacja siebie, 
oddanie, troska, ale i satysfakcja. Cenię sobie kontakty 
z ludźmi, lubię rozmawiać, pomagać innym, a w moim 
zawodzie bardzo ważna jest umiejętność budowania 
relacji ze swoimi pacjentami. Więzy tworzy się przez 
wiele lat. Chorzy nie mogą być anonimowymi 
„przypadkami” . Chciałabym, aby pacjent zawsze miał 
poczucie, że w momencie zachorowania może się do 
lekarza zgłosić, przyjść, a nawet zadzwonić. Dobrze 
jest jeśli rodzina ma jednego lekarza, do którego wszy-
scy mogą się zwrócić, ponieważ choroba jednego 
członka rodziny zakłóca jej funkcjonowanie. Cała me-

dycyna; praca ratowników, pielęgniarek, lekarzy jest 
przede wszystkim misją, rozumianą jako wykonywa-
nie niezwykle odpowiedzialnych i ważnych zadań. Nie 
należy jednak zapominać, że jednocześnie jest syntezą 
i przekracza granice niesamowitej ilości nauk co pro-
wadzi do jej postępu i wspaniałych osiągnięć. 

Wierzysz, że poradzimy sobie z pandemią ? Czy 
przestaniemy bać się koronawirusa ? 

Dane epidemiologiczne wskazują, że jesteśmy obecnie 
po drugim szczycie pandemii. Nie wiadomo, ile szczy-
tów jeszcze przed nami. Nieoficjalnie mówi się, że w 
Polsce przechorowało 5-6 milionów osób. Zostaje 
więc 30 milionów podatnych na zakażenie. To, kiedy 
możemy się spodziewać kolejnej fali zakażeń i jak so-
bie z nią poradzimy, zależy tylko od nas i naszych za-
chowań, od mobilizacji społeczeństwa i przestrzegania 
zaleceń. To nie wirus się przenosi, tylko my go prze-
nosimy. Jestem ogromnie szczęśliwa, że coraz więcej 
osób przekonuje się do szczepień przeciw SARS-CoV. 
Zapotrzebowanie jest większe niż dostępność szcze-
pionki. Szczepionka to największy dar nauki dla ludz-
kości w okresie pandemii. Wszystkie rodzaje szczepio-
nek dostępnych w Polsce są bezpieczne, skuteczne i 
zmniejszają ryzyko zachorowania. Dzięki szczepie-
niom udało się wyeliminować lub zmniejszyć ilość 
zachorowań na wiele śmiertelnych chorób. W krajach 
trzeciego świata, gdzie nie ma obowiązkowych szcze-
pień, narażonych na choroby zakaźne są miliony osób, 
wiele z nich umiera. Warto pamiętać o tym, że szcze-
piąc się dbamy nie tylko o siebie, ale też o rodzinę i 
całe swoje otoczenie – nie roznosimy zarazków, nie 
zarażamy innych, tworzymy tzw. kokon dla osób, któ-
re nie mogą być zaszczepione lub mają przeciwwska-
zania. Aby nie być gołosłowną, podam przykład moich 
Dziadków z wieloma obciążeniami internistycznymi, z 
których jestem niezwykle dumna. Dziadkowie za-
szczepili się w pierwszym możliwym dla swojej grupy 
wiekowej terminie, nie tylko dlatego, że zdają sobie 
sprawę, jak ciężka i krytyczna postać infekcji może 
mieć u nich miejsce, ale przede wszystkim dlatego, że 
myśleli o rodzinie, o swoich prawnukach, które z racji 
wieku można chronić jedynie przez wyszczepione śro-
dowisko. Naturalnie, w mediach słyszy się, że dzieci 
chorują na COVID-19 niemal bezobjawowo, jednak 
każdy, kto wczyta się w objawy i przebieg wieloukła-
dowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19 
(PIMS) zrozumie, dlaczego troszczenie się o populację 
pediatryczną jest niespotykanie ważne. 

Co poradziłabyś maturzystom, którzy w przyszłości 
marzą o zawodzie lekarza? 

Do dzisiaj pamiętam słowa wypowiedziane przez Rek-
tora Uniwersytetu Medycznego podczas inauguracji 
mojego pierwszego roku akademickiego: „ Repetitio 
est mater studiorum” („Powtarzanie jest matką wie-
dzy”). Myślę, że to uniwersalny i ponadczasowy spo-
sób na sukces. Lata spędzone na zdobywaniu wiedzy 
wpoiły mi, że nie wystarczy się uczyć – to zdecydowa-
nie za mało. Trzeba umieć. Warto patrzeć na siebie i 
swoje możliwości, dążyć do wyznaczonych celów, zaj-
mować się tym, co sprawia przyjemność, nie godzić 
się na bylejakość i zawsze dawać z siebie maksimum. 

 LUDZIE, KTÓRZY NAS INSPIRUJĄ 
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Z Alicją Nikiel z 

Gniewczyny Łań-
cuckiej - malarką, 

plastyczką, ilustra-
torką, graficzką, 

członkinią Związ-

ku Polskich Arty-
stów Malarzy i 

Grafików, rozmawiała Marzena Rydzik. 
 

Pani dotychczasowy dorobek twórczy obejmuje 
prace rysunkowe, malarstwo akwarelowe  i olejne, 
ilustrację książkową, fotografię. Jak to się stało, że 
zdecydowała  się Pani  zostać   artystką? 
Od najmłodszych lat bardzo lubiłam rysować –  w ro-
dzinie zachował się  fragment marginesu z gazety, na 
którym, jako trzylatka,  próbowałam kreślić dosyć 
jeszcze nieporadnie ludzkie postacie. Myślę, że ten 
dziecięcy entuzjazm kreatywny mocno naznaczył kie-
runek  moich późniejszych zainteresowań. Ołówki, 
kredki, pędzle i farby, bloki papieru rysunkowego i 
płótna, oraz wszelkie inne, nadające się do plastycz-
nych eksperymentów materiały były przeze mnie wy-
korzystywane z entuzjazmem przy każdej sposobności.  
Z czasem przyszło poważniejsze zainteresowanie hi-
storią sztuki i kultury, lata nauki i praktyki; bezcenny 
czas spędzany w galeriach i muzeach na podziwianiu i 
analizie dzieł sztuki; współpraca z innymi artystami i 
spotkania  z mistrzami; a przede wszystkim ciągła pra-
ca nad własnym warsztatem oraz umiejętnością uważ-
nej obserwacji otoczenia, życia i natury; podążanie 
zawiłą ścieżką inspiracji i  szukanie nowych form wy-
razu. Nie potrafię wyobrazić  sobie  życia bez bezpo-
średniego kontaktu ze sztuką,  czy to za sprawą wła-
snej twórczości, czy będąc – przepraszam za wyraże-
nie –  konsumentką  sztuki i kultury, czy też  przez 
współuczestnictwo w wydarzeniach z nimi związa-
nych. Nie jest to zawód łatwy, lecz zawsze pozostający 
fascynującym wyzwaniem.     
Pani prace inspirowane są podróżami. 
 W swoim dorobku artystycznym posiada Pani  bo-
gatą kolekcję  szkiców, rysunków i akwarel będą-
cych impresjami odwiedzanych miejsc, poznanych 
kultur i ludzi ? 
Ponad połowę swojego życia spędziłam poza Polską, 
podróżując po Europie, Bliskim Wschodzie i Pn. Afry-
ce. Mając ogromny przywilej wieloletnich pobytów w 
każdym z tych regionów, starałam się utrwalić na stro-
nicach szkicowników swoje ówczesne doświadczenia, 
obserwacje, impresje, fascynacje; spotkania z ludźmi i 
ich lokalne tradycje. Powstałe wówczas szkice oraz 
prace malarskie są próbą bardzo subiektywnej opowie-
ści o tych miejscach, które zauroczyły mnie najmoc-
niej, w których życie wydaje się toczyć bardziej inten-
sywnie; gdzie z pięknem, sztuką, bogactwem i - obok 
nich istniejącą - nędzą  i zniszczeniem obcuje się na co 
dzień. Te spotkania  z innością, z różnorodnością  
form ekspresji były dla mnie nie tylko ogromną lekcją 
życia, stały się też zaczynem wielu nowych pomysłów 
i działań artystycznych. 

Zachwycił Panią świat orientu? Szczególnie Maro-
ko? Co też stało się przejawem bogatej kolekcji ry-
sunków i akwarel?  
Pojęcie Orientu traktuję tak, jak rozumieli je osiemna-
stowieczni podróżnicy, podejmujący wyzwanie odby-
cia  tzw. „Grand Tour” -  intelektualnej pielgrzymki do 
źródeł dziedzictwa europejskiej sztuki i kultury, w re-
jony  Śródziemnomorza oraz Bliskiego Wschodu; 
gdzie, obok sztuki klasycznej, odkryli również intrygu-
jącą egzotykę. Maroko leży wprawdzie na najbardziej 
na zachód wysuniętej rubieży, lecz może właśnie dla-
tego jest miejscem tak bardzo ekscytującym, … szcze-
gólnie dla osoby wrażliwej na kolor, światło, formę i 
wszelkie inne sensoryczne doznania. Olśniona świa-
tłem, intensywnością kolorów i ekscentrycznymi ze-
stawieniami barw, z zadziwieniem stwierdziłam, że w 
Maroku kolor widoczny jest nie tyko dla oka – on na-
biera materii, można go czuć, dotykać, wąchać; że po-
siada moc magiczną, symboliczną – tam wszystko jest 
kolorem tak, jak wszystko wydaje się też być przesy-
cone zapachem, wibrować dźwiękiem i światłem. I te 
formy - zawiłe linie rytmów, kształty monumentalne w 
swej statyczności i te w perpetualnym ruchu; arabeski 
dekoracji - to jawiące się w całej swej finezji to nikną-
ce nagle w najciemniejszym z cieni. Impuls, by udoku-
mentować własne doświadczenia w tym kuszącym swą 
malowniczością kraju jest ogromny; choćby po to tyl-
ko, by oglądając po powrocie zapiski i szkicowniki 
wiedzieć na pewno, że podróż nie była mirażem; by 
urealnić go dla siebie w jedyny sposób w jaki się po-
trafi – rysując i malując . 
Gdzie można zobaczyć Pani prace, gdzie były pre-
zentowane, w jakich galeriach? Wiem, że nie tylko 
w Polsce ale i zagranicą? 
Tak, moje prace prezentowane były na wystawach in-
dywidualnych i grupowych  w galeriach w Izraelu, 
Grecji, Belgii, Holandii, Anglii oraz  w Stanach Zjed-
noczonych ; od lat wystawiam również w galeriach i 
muzeach w Polsce - indywidualnie, a także  wspólnie z 
twórcami Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafi-
ków, którego jestem członkinią. Moje prace wzboga-
cają również zbiory prywatne i publiczne  w kraju i 
poza jego granicami. Współpracuję z galerią DESA 
oraz  galerią sprzedaży Biura Wystaw Artystycznych 
w Rzeszowie; a także z galeriami na Pd. Europy. Ze 
względu na sytuację związaną  z wirusem Covid-19 
wiele moich prac prezentuję również online. 
Co sprawia Pani największą przyjemność? 
Pasje i zainteresowania, z realizacji których czerpię 
przyjemność i energię są dosyć eklektyczne; lecz jeśli 
mam wybrać te, bez których nie wyobrażam sobie  
funkcjonowania -  będzie to na pewno obcowanie ze 
sztuką, lektura  dobrej literatury, poezji; dobra muzyka 
i długie spacery - obserwacja natury; również 
(telefoniczne z konieczności) spotkania  z rodziną i 
przyjaciółmi  ... 
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz wspaniałych podróży do 
miejsc, o których Pani jeszcze ciągle marzy.    
  

LUDZIE, KTÓRZY NAS INSPIRUJĄ 
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POZYSKANE ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE STRAŻACKIE 

   

 Łukasz Rzeczyca 

Lp. 
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA 

/ZAKRES/ 

BUDŻET 

GMINY 
DOTACJA OGÓŁEM 

WNIOSKI NA REMONT POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH 

1. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /OSP Gło-

gowiec/ 3 278,05 5 000,00 8 278,05 

- remont strażnicy w zakresie: malowanie ścian, układanie płytek. 

2. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /OSP Tryń-

cza/ 4 155,52 7 000,00 11 155,52 

- remont strażnicy w zakresie: malowanie ścian, układanie płytek. 

  Razem 7 433,57 12 000,00 19 433,57 

WNIOSKI NA DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK  

W SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSOBISTE  STRAŻAKÓW 

1. 

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie /OSP Jagiełła/ 

1 915,00 15 000,00 16 915,00 
Zakup: Ubranie specjalne dwuczęściowe – 2 kpl., Buty specjalne 

strażackie gumowe – 1 szt., Hełm strażacki – 1 szt., Radiotelefon 

Hytera PD 565 – 5 szt., Drabina przenośna ratownicza – 1 szt., 

Prądownica wodna 52 – 1 szt. 

2. 

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie 
/OSP Gniewczyna Łańcucka/ 

Środki  

własne OSP 
  

1 710,00 

15 000,00 16 710,00 

Zakup: Ubranie specjalne dwuczęściowe – 6 kpl., Rękawice specjal-

ne – 6 szt., Hełm strażacki – 6 szt.  

3. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

/OSP Tryńcza/ 

626,00 3 000,00 3 626,00 
Zakup: spodnie pilarza – 1 szt., kominiarka niepalna – 8 szt., ręka-

wice specjalne – 6 szt., wodery – 2 szt., lina ratownicza pływająca 

50 m – 1 szt., nóż ratowniczy - 2 szt., obuwie skórzane – 1 szt., ka-

mizelka odblaskowa – 4 szt. 

4. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

/OSP Ubieszyn/ 
      

- Zakup: tłumica – 8 szt., przedłużacz na zwijadle – 2 szt., gaśnica 6 

kg – 1 szt., koc gaśniczy – 1 szt., sito kominowe – 1 szt., prądowni-

ca wodna – 1 szt., klucz hydrantowy – 1 szt., przełącznik 75/52 – 7 

szt., hełm strażacki – 1 szt., obuwie strażackie skórzane – 3 szt., 

obuwie strażackie gumowe – 1 szt., kominiarka niepalna – 10 szt., 

rękawice specjalne – 1 szt., kamizelka odblaskowa – 8 szt. 

969,00 4 315,00 5 284,00 

  Razem 5 220,00 37 315,00 42 535,00 

  RAZEM 12 653,57 49 315,00 61 968,57 

46 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

    W roku 2020 dzięki 
wsparciu z kilku źródeł na 
kwotę 62 tys. zł dofinanso-
wanych zostało 7 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Tryń-
cza. Dzięki dofinansowaniu 
nasze straże wyposażone 
zostały w profesjonalny, 
specjalistyczny sprzęt, 
umundurowanie koszarowe 
i specjalne. 

Wsparcie dla OSP było rea-

lizowane przez:  

- Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 

- Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji   
Przyznane dotacje zostały 
dobrze wykorzystane. Po-
lepszyło to pracę naszych 
strażaków ochotników w  
zakresie ochrony przeciw-
pożarowej z terenu gminy. 



 

ROK 2020 W STRAŻACH OSP 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego 
na terenie gminy Tryńcza działa 7 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych.  

Jednostki OSP naszej gminy skupiają 360 człon-
ków, w tym: 288 mężczyzn, 54 kobiety, oraz 18 człon-
ków honorowych.  
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Lp.  Głogowiec Gniewczyna 

Łańcucka 
Gniewczyna 

Tryniecka 
Gorzyce Jagiełła Tryńcza 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 

Stan wyszkolenia członków czynnych, biorących 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest prowa-
dzony na bieżąco, zgodnie z wymogami PSP w Prze-
worsku, w zakresie strażaków ratowników, ratownic-
twa technicznego, czy dowódców. 

56 strażaków ochotników z naszych jednostek może 
brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśni-
czych. W roku 2020 strażacy naszych jednostek wjeż-

dżały 81 razy do zdarzeń. Na tę ilość wyjazdów złoży-
ły się:  

 28 pożarów /pożary budynków gospodarczych, traw 
i nieużytków/,  

 53 miejscowych zagrożeń /wypadki drogowe, po-
walone drzewa, poszukiwanie osoby zaginionej/. 

Były to głównie wyjazdy do zdarzeń w gminie, ale  
zdarzały się również wyjazdy do innych gmin z powia-
tu przeworskiego. 

Lp. Jednostka 
Ilość zdarzeń 

Pożar Miejscowe 
zagrożenie 

Alarm 
fałszywy Razem 

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 

 Gmina Tryńcza, pomimo obostrzeń i wielu ograni-
czeń wywołanych pandemią, przyznała dotacje Ludo-
wym Klubom Sportowym, w ramach ogłoszonego 
konkursu w sprawie naboru projektów służących roz-
wojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe  
i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej.  W 
ramach ogłoszonego konkursu na I półrocze wnioski o 
dofinansowanie złożyły następujące kluby: „Huragan” 
Gniewczyna, „San” Gorzyce, „Zorza” Jagiełła, 
„Wisłoczanka” Tryńcza. Komisja po rozstrzygnięciu 
wniosków przyznała dotacje w kwotach: „Huragan” 
Gniewczyna- 35 000,00zł, „San” Gorzyce - 35 
000,00zł, „Zorza” Jagiełła- 18 500,00 zł, 
„Wisłoczanka” Tryńcza- 16 500 zł. Forma przyznania 
środków dotacji w drugim półroczu będzie zależała od 
kształtowania się sytuacji epidemiologicznej.  

W ramach realizacji wniosków Kluby Sportowe 
będą organizować zawody sportowe, zajęcia i treningi 
prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub tre-
nerów, w których uczestniczyć będą mogły dzieci i 

młodzież z terenu gminy. Ponadto w ramach przyzna-
nej dotacji Kluby Sportowe będą mogły organizować 
wydarzenia sportowo – rekreacyjne.  

 W 2020 roku klubom sportowym przyznaną dota-
cję udało się przeznaczyć na udział w rozgrywkach 
sportowych klasy „O” „A” i „B”, przeprowadzenie 
zajęć dla drużyn młodzieżowych, które również 
uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez 
OZPN w Jarosławiu. 

DOTACJE DLA LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH 
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Łukasz Rzeczyca 

Elżbieta Sternik 



 


