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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY TRYŃCZA 

Praca Rady Gminy i sześciu stałych  Komisji  
w bieżącym roku przebiegała zgodnie z przyjętymi 
planami pracy Rady i poszczególnych komisji.  

Do 1 grudnia Rada Gminy Tryńcza obradowała na  
9 Sesjach. Podjęto 106 uchwał dotyczących m.in. 
zmian w budżecie gminy, połączenia samorządowych 
instytucji kultury, utworzenia Centrum Usług Społecz-
nych w Gminie Tryńcza poprzez przekształcenie  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, 
udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy oraz  
udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 r., 

inwestycji, sprzedaży, dzierżawy, oświaty, udzielenia 
pomocy finansowej lub rzeczowej Województwu Pod-
karpackiemu oraz Powiatowi Przeworskiemu na reali-
zacje zadań na terenie naszej gminy, udzielenia wspar-
cia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej.  

Podjęła również 5 uchwał związanych z rozpatrze-
niem petycji.  

Podjęła stanowisko wyrażające zaniepokojenie 
oraz sprzeciw wobec planów wdrożenia Europejskiej 
Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. – „Przywracanie 
przyrody do naszego życia”, która została opublikowa-
na przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 r. 

W większości uchwały Rady Gminy były podej-
mowane przez radnych  jednogłośnie.  

Wszystkie projekty uchwał  były przedmiotem ob-
rad na wcześniejszych posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady Gminy, gdzie wypracowywano stanowi-
ska co do przedstawianej tematyki. 

W grudniu  odbędzie  się ostatnia  Sesja Rady 
Gminy, której najważniejszym punktem porządku ob-
rad będzie  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Tryńcza na 2022 rok.  

Magdalena Rachfał  

9,5 MLN ZŁ DLA GMINY TRYŃCZA 

Otrzymaliśmy 9 500 000,00 zł na poprawę infra-
struktury drogowej na terenie Gminy Tryńcza w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

Dzięki przyznanym środkom zmodernizowana zo-
stanie infrastruktura drogowa w gminie poprzez: 

 przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 14 km, 

 budowę chodników o łącznej długości 2,2 km , 

 budowę dwóch wiat rowerowych wyposażonych  
w panele fotowoltaiczne, umożliwiających ładowanie 
sprzętu elektronicznego,  budowę stacji ładowania 
samochodów elektrycznych wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą – parkingiem. 

Kwota dofinansowania wynosi 95% wartości inwe-
stycji, pozostałe koszty zadania pokryte zostaną z bu-
dżetu Gminy Tryńcza 

 

https://www.facebook.com/hashtag/polski%C5%82ad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6k1g4RqRCyQEoB32uVymVWNEhlpz4yguM2dZE8qxFv1bi4rBl_7MkpWEi69Tl0NiVsk3qh1y7zk8agDnzWmi_xv5zHale_BPBuBudjq084JS-caW-jTEl7xnfKsizYxU&__tn__=*NK-R
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OCZYSZCZALNIA PO MODERNIZACJI ODDANA DO UŻYTKU 

3 grudnia nastąpiło oficjalne oddanie do użytku 
inwestycji z udziałem zaproszonych gości w osobach: 
Senatora RP Mieczysława Golby, Wicemarszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Jacka Kierep-
ki – Wicestarosty Przeworskiego, Ks. Romana Trzecia-
ka – proboszcza parafii Tryńcza, mł. bryg. Marcina 
Lachnika – Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Przeworsku, Ryszarda Trelki – Dy-
rektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prze-
worsku, Adama Zabłockiego – Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Przeworsku, Szymona Gruszki – kie-
rownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Przeworsku, Tomasza Burego – Wójta Gminy 
Zarzecze, Prezydium Rady Gminy - Zofii Nowak – 
przewodniczącej Rady Gminy Tryńcza oraz Stanisława 
Koguta – Wiceprzewodniczącego wraz z radnymi, Soł-
tysów z terenu gminy Tryńcza, wykonawcy generalne-
go inwestycji: Rafała Wojtasa - Prezesa Zarządu firmy 
Sanitex z Tryńczy, Leszka Flaka - Komendanta Gmin-
nego OSP, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu 
gminy Tryńcza, przedsiębiorców i Wiesława Tołpy – 
prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy – 
zarządcy obiektu oraz kierowników referatów i jedno-
stek podległych Urzędu Gminy Tryńcza. 

Zaproszonych gości przywitał wójt Ryszard  

Jędruch, a następnie po odczytaniu krótkiej charaktery-
styki modernizowanego obiektu, poprosił o symbolicz-
ne przecięcie wstęgi. Wręczył także specjalne podzię-
kowania za współpracę i wsparcie podejmowanych ini-
cjatyw inwestycyjnych Panu Senatorowi, Panu Wice-
marszałkowi oraz Staroście Przeworskiemu, a także 
wykonawcy za realizację inwestycji. 
Zakres inwestycji obejmował: 
- remont przepompowni ścieków surowych,  
- reaktora biologicznego i budynku wielofunkcyjnego, 

w ramach inwestycji powstały także nowe obiekty: 
- budynek stopnia mechanicznego 
- zbiornik stabilizacji osadu 
- osadniki wtórne 
- przepompownia osadu i recyrkulacji 
- kratopiaskownik 

Prowadzone prace modernizacyjne miały na celu 
zwiększenie przepustowości z 403 na 703 m3/dobę. 
Obecnie oczyszczalnia obsługuje 2155 gospodarstw 
domowych na terenie gminy Tryńcza. 

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 6,5mln zł i zo-
stał sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie oraz z budżetu Gminy Tryńcza. 

 

Ponad 6 mln zł to koszt prac modernizacyjnych, które od stycznia 2020 r. były prowadzone w oczyszczalni 
ścieków w Tryńczy. 

POWSTANIE NOWY KOMPLEKS SPORTOWY  
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków 

Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokal-
nej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021, w listopa-
dzie ogłosiliśmy przetarg na budowę przyszkolnego 
kompleksu sportowego, który powstanie za szkołą  
w Tryńczy. Głównym elementem obiektu jest pełno-
wymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z trybunami  
i oświetleniem oraz zaplecze szatniowo - sanitarne. Do-
datkowo, w ramach zadania, zostaną zamontowane pił-
kochwyty, oddzielające boisko sportowe od placu  
z urządzeniami sprawnościowymi. Ciekawym miej-
scem do spędzania wolnego czasu przez młodzież bę-
dzie także skate park o nawierzchni betonowej, na któ-
rym zostaną zamontowane przeszkody do pokonania na 

deskorolce, BMXie lub rolkach, oraz cztery ścianki 
wspinaczkowe z nawierzchnią piaskową. Na terenie 
inwestycji przewidziano także nasadzenie zieleni  
i montaż stojaków na rowery.  

Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 
3,9 mln. zł, z czego 1,8 mln zł to środki pozyskane  
w ramach Programu Sportowa Polska. Termin rea-
lizacji inwestycji wyznaczono na koniec 2022 r.  

Za wsparcie w pozyskaniu środków dziękujemy Pa-
ni Wiceminister Annie Schmidt, która od początku za-
angażowała się w ten projekt i monitorowała go do sa-
mego końca, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć, 
które realizujemy w Gminie Tryńcza – mówi wójt Ry-
szard Jędruch  

Marlena Pietruś 

INWESTYCJE 
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BUS DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gmina Tryńcza od lat dąży do eliminacji barier  
i zapewnienia równego dostępu osób niepełnospraw-
nych do infrastruktury społecznej.  

Mając na uwadze powyższe założenia, przystąpili-
śmy do realizowanego przez Powiat Przeworski 
„Programu wyrównywania różnic między regionami 
III” dofinansowanego ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymali-
śmy środki finansowe w kwocie niemal 92 tys. zł na 
zakup busa przeznaczonego do przewozu osób niepeł-
nosprawnych, głównie  do ośrodków terapii zajęciowej 
w tym specjalnie przystosowanego do przewozu dwóch 
osób na wózku inwalidzkim.  

Zakupiony nowy, dziewięcioosobowy  bus marki 
Ford Transit, zgodnie z potrzebami, został dodatkowo 
wyposażony w najazdy aluminiowe, mocowania i ko-
twiczenie dla dwóch wózków inwalidzkich wraz z pasa-
mi zabezpieczającymi. Samochód w listopadzie br. do-
starczyła firma ITS System SP. z o.o. z Siechnic,  
a całkowity koszt realizacji działania to ponad 157 tys. zł. 
1 grudnia br. samochód został oficjalnie przekazany  

i po poświęceniu przez ks. proboszcza Romana Trzecia-
ka, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez  
dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON – Macieja 
Szymańskiego, Wicestarostę Przeworskiego – Jacka 
Kierepkę, wójta Ryszarda Jędrucha, przewodniczącą 
RG Zofię Nowak, wiceprzewodniczącego RG Janusza 
Niżnika, przewodniczącego Komisji ds. Opieki Spo-
łecznej, Ładu i Porządku Publicznego Tadeusza Korpe-
tę oraz sołtysa wsi Tryńcza Stanisława Gliniaka. 
Nowy samochód będzie służył na co dzień dzieciom  
i osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Tryńcza 
do różnego rodzaju wyjazdów, m.in. do ośrodków 
wsparcia, szkół, a także na spotkania integracyjne, wy-
cieczki krajoznawcze oraz imprezy kulturalno-
oświatowe. Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi 
Szymańskiemu – dyrektorowi Podkarpackiego Oddzia-
łu PFRON w Rzeszowie oraz Staroście Bogusławowi 
Urbanowi za udzielone wsparcie i przekazane środki na 
ten cel. 

Marlena Pietruś 

MIESZKAŃCY „PODGRZĘSZCZA” KORZYSTAJĄ Z NOWEJ DROGI  

Wójt Gminy Tryńcza, w ramach za-
wartego porozumienia z Wójtem Gminy 
Przeworsk w lipcu br. podpisał umowę 
na remont drogi w Gniewczynie Łańcuc-
kiej Podgrzęszcze. Koszt inwestycji wy-
niósł 458 tys. zł. i został sfinansowany 
po połowie przez każdą z gmin. 

Wykonawca robót – Zakład Drogowy 
Tadeusz Popek z Rozborza Długiego -  
wykonał stabilizację cementową wraz  
z podbudową z tłucznia kamiennego, 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy użyciu emulsji i grysu na długości  
1 km, regulację zasuw studzienek kanali-
zacyjnych oraz uzupełnił pobocza. 

- Remont tej drogi był bardzo potrzeb-
ny. Cieszymy się, że w ramach współpracy został sfina-
lizowany. Teraz mieszkańcy obu gmin, a w szczególno-
ści Gniewczyny Łańcuckiej i Grzęski, będą mogli  
korzystać z nowej drogi – mówi radna, Danuta Mucha.  

Dzięki zmianie lokalizacji drogi i „przysunięcia” jej 
do zabudowań w Grzęsce, pozyskaliśmy dodatkowy 
teren z przeznaczeniem na działki budowlane z drugiej 

strony w/w drogi. Obecnie wykonywany jest podział 
nieruchomości, w wyniku którego powstanie  
ponad 10 działek przeznaczonych do sprzedaży. Ter-
miny  przetargów zostaną opublikowane w biuletynie 
informacji publicznej w przyszłym roku.  

 
Marlena Pietruś 
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RUSZAJĄ PRACE PROJEKTOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO -MIESZKALNEGO 
Dzięki wsparciu pani Wiceminister Anny Schmidt, do końca czerwca 2023 r. w Tryńczy powstanie  

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami.  
Na ten cel pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2,7 mln zł.  

Realizację inwestycji rozpoczynamy od opracowa-
nia dokumentacji projektowej. W listopadzie, wójt  
Ryszard Jędruch podpisał umowę z wykonawcą doku-
mentacji projektowej obiektu - A & K Pracownia Pro-
jektowa Adam Wilkos, co jest niezbędne do rozpoczę-
cia budowy COM. Koszt opracowania dokumentacji 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  to 49,8 tys. 
zł i jest finansowany w ramach otrzymanej dotacji. 
Prace projektowe potrwają do marca 2022 r. Po opra-
cowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, kolej-
nym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wybór 
wykonawcy inwestycji. 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne budowane jest  
z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych i przewiduje 
pobyt dzienny dla 18 osób, pobyt całodobowy dla 2 
osób oraz opiekę  psychologa, rehabilitantów  
i animatorów. Budynek zaprojektowano bez barier po-
ziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyj-
nych.  

Placówka będzie miała za zadanie zapewnienie oso-

bom dorosłym zaspakajanie potrzeb, w szczególności 
emocjonalnych, zdrowotnych, bytowych, a także spo-
łecznych. Umożliwi im również  kontakt z innymi 
mieszkańcami, a dzięki lokalizacji obiektu w centrum 
Tryńczy, podopieczni uzyskają możliwość normalnego 
codziennego życia oraz rozwoju zainteresowań – mówi 

Dyrektor Centrum Usług Społecz-
nych w Gminie Tryńcza - Marta 
Harapińska. 
Projektowany budynek, położony 
w otoczeniu drzew i krzewów,  
będzie budynkiem parterowym  
z poddaszem użytkowym oraz ta-
rasem od strony zachodniej. Do-
datkowo przy obiekcie powstaną 
miejsca parkingowe,  wykonane 
zostanie oświetlenie placu oraz 
powstanie  altana rekreacyjna. 

Marlena Pietruś 

NOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Pod koniec listopada wójt Ryszard Jędruch 
podpisał umowę z firmą DRO-BRUK Bogdan Woj-
tuń z Gniewczyny Trynieckiej na budowę nowych 
przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych. Zada-
nie polega na utworzeniu trzech  przejść dla pie-
szych, zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych  
w miejscowościach: Tryńcza - ul. Sportowa (za 
szkołą), Gorzyce - ul. Kościelna (za boiskiem 
„Orlik”), Gniewczyna Łańcucka - Piaski (obok WDK). 

Zakres prac będzie obejmował m. in.: roboty 
ziemne, utwardzenie terenu, budowę dojścia do 
przejścia dla pieszych w postaci chodnika (Tryńcza 
i Gniewczyna Łańcucka), budowę oświetlenia zasi-
lanego energią słoneczną wraz ze światłami ostrze-
gawczymi, montaż znaków pionowych oraz malo-
wanie grubowarstwowych, łatwo dostrzegalnych zna-
ków poziomych. 

- Lokalizacja nowych przejść dla pieszych została 
wybrana pod kątem poprawy bezpieczeństwa w miej-
scach często uczęszczanych, szczególnie przez dzieci - 
mówi Zofia Nowak – przewodnicząca Rady Gminy w 

Tryńczy. 
Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad  

92 tys. zł. i zostanie sfinansowana w 80 % z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. Termin wykonania wy-
znaczono na czerwiec 2022 r.  

Marlena Pietruś 

Projektowany budynek COM 

Podpisanie umowy z wykonawcą 
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INWESTYCJE 2021 

W 2021 roku na terenie każdego sołectwa wykonano szereg inwestycji, mających na celu poprawę warun-
ków życia mieszkańców naszej Gminy. Podjęte działania  przyczyniły się również do poprawy estetyki na-

szego otoczenia.  W poszczególnych sołectwach wykonano następujące zadania: 

GŁOGOWIEC: 
- nowa nawierzchnia wraz z poszerzeniem przy drodze po-
wiatowej od sklepu w kierunku WDK,  
- nowa nawierzchnia z masy minerlano - bitumicznej na 
parkingu przed WDK, 
- rozbudowa sieci wodociągowej (396 mb) i kanalizacji sa-
nitarnej (250 mb), 
- remont drogi do strzelnicy i w kierunku przysiółka Ilki, 
- przebicie drzwi w Wiejskim Domu Kultury, 
- remont cząstkowy dróg remonterem. 
 
GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA: 
- rozbudowa sieci wodociągowej (200 mb) i kanalizacji  
sanitarnej (130 mb), 
- remont drogi na Podgrzęszczu, 
- budowa oświetlenia ulicznego przy placu obok kościoła , 
- kontynuacja remontu ciągu pieszo – rowerowego w pasie 
drogi powiatowej przy Fabryce Wagonów, 
- remont dróg: Nowa Wieś, w kier. Wisłoka, za torami, 
dwie drogi boczne drogi wojewódzkiej, 
- remont cząstkowy dróg remonterem, 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na 
rzece Wisłok i przebudowy drogi do granicy z gminą  
Leżajsk, 
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej roz-
budowy szkoły, 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki 
rowerowej Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniec-
ka, 
- zakup materiału na ławki przy orliku, 
- remont rynien przy WDK, 
- wymiana szyby i pleksy w grzybku przy WDK 
- remont budynku przy kompleksie „Orlik”  
 
GNIEWCZYNA TRYNIECKA:  
- budowa oświetlenia ulicznego, 
- rekultywacja drogi przez las od Białobrzeżek w kier. Ja-
giełły, 
- remont drogi do przystani kajakowej i do stadionu, 
- remont cząstkowy dróg gminnych, 
- położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy WDK, 
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic. 
 
GORZYCE:  
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w kier. Dołu 
(710 mb), 
- rozbudowa sieci wodociągowej(994 mb) i kanalizacji sa-
nitarnej (1536 mb), 
- budowa oświetlenia ulicznego (do cmentarza, Żurawiec-
Podłuże, przy drodze krajowej), 
- utworzenie strefy Street Workout, 
- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury, 
- remont pomieszczeń w budynku szkoły (remont klas na 
piętrze i na parterze), 
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( w kier. 
Dołu), 

Droga powiatowa w Głogowcu  

Remont drogi w Gniewczynie Łańcuckiej  
(boczna DW 835) 

Strefa Street Workout w Gorzycach 

Oświetlenie w Gniewczynie Tr. - Białobrzeżki 
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- remont bocznej drogi powiatowej i drogi na Podłużu, 
- rekultywacja dróg: Borki, Żurawiec, boczna drogi powiato-
wej i boczna drogi krajowej, 
- remont cząstkowy dróg remonterem. 
 
JAGIEŁŁA: 
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (290 mb), 
- rozbudowa sieci wodociągowej (235 mb) i sieci kanalizacji 
sanitarnej (200 mb), 
- budowa oświetlenia ulicznego (pętla za mostem, do cmenta-
rza, koło kościoła, pod Chałupkami), 
- remont pomieszczeń w budynku szkoły, 
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Mała Jagieł-
ła), 
- remont drogi koło stadionu i bocznej drogi powiatowej, 
- rekultywacja drogi w kier. Białobrzeżek, 
- remont cząstkowy dróg remonterem 
- remont cmentarza wojennego „Niechciałki”  
 
TRYŃCZA: 
- budowa oświetlenia ulicznego (Zawisłocze, Podwólcze,  
do cmentarza, koło stacji paliw, park), 
- rozbudowa sieci wodociągowej, 
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania 
spichlerza, 
- położenie nowej nawierzchni na długości 200 mb na ul. 
Grunwaldzkiej, 
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
- remont hali sportowej, 
- utworzenie kieszonkowego Parku wodno – lądowego w 
Tryńczy, 
- przebudowa drogi za szkołą (900 mb) wraz z budową chod-
nika (ponad 400 mb), 
- remont dróg gminnych (koło stadionu, przy Wisłoku, bocz-
na drogi powiatowej), 
- remont cząstkowy dróg remonterem. 
 
UBIESZYN:  
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
(2 odcinki), 
- remont Wiejskiego Domu Kultury wraz z zakupem wyposa-
żenia, 
- remont pieca gazowego w budynku WDK, 
- montaż opraw zewnętrznych na placu szkolnym – 6 szt., 
- remont dwóch odcinków dróg, 
- remont cząstkowy dróg remonterem. 
 
WÓLKA MAŁKOWA: 
- remont Wiejskiego Domu Kultury, 
- zakup wyposażenia  WDK (meble ze stali nierdzewnej,  
klimatyzacja), 
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, 
- remont cząstkowy dróg remonterem. 
 
WÓLKA OGRYZKOWA:  
- budowa oświetlenia ulicznego, 
- położenie masy minerano bitumicznej – boczna drogi  
krajowej, 
- remont cząstkowy dróg remonterem

. 
INWESTYCJE SŁUŻĄCE WSZYSTKIM 

MIESZKAŃCOM:  

   zakup samochodu typu mikrobus do prze-
wozu osób niepełnosprawnych, w tym spe-
cjalnie dostosowany do przewozu dwóch 
osób na wózkach inwalidzkich, 

  przebudowa, rozbudowa i remont istnieją-
cej oczyszczalni ścieków, 

  remont Gminnego Centrum Kultury  
i Czytelnictwa wraz z montażem windy 

Cmentarz wojenny Jagiełła „Niechciałki” 

WDK w Ubieszynie 

WDK w Wólce Małkowej po remoncie 

Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy 
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FUNDUSZ SOŁECKI 
Dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego, co roku możemy wykonać najpilniejsze i najbardziej zasadne,  

według mieszkańców Gminy, remonty czy zakupy w poszczególnych sołectwach.  

Podsumowanie realizacji funduszu sołeckiego w 2021r. 

Głogowiec:  
- wykonano remont drogi.  
Gniewczyna Łańcucka: 
- doposażenie WDK i OSP (zakup krzeseł w ilości 150 
szt. – 18 tys. zł., zakup szafek dla OSP – 3 tys. zł.), re-
mont drogi gminnej (boczna drogi wojewódzkiej – 13 
tys. zł) oraz remont budynku po byłym KR (wymiana 
pokrycia dachowego - 5 tys. zł.).  
Gniewczyna Tryniecka:  
Kwotę 46,9 tys. zł. w całości przeznaczono na remont 
dróg gminnych. Wykonano remont trzech odcinków o 
łącznej długości 370 mb, których koszt wyniósł 55 tys. 
zł. Pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy. 
Gorzyce: 
Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi gminnej 
(ul. Sanowa) – 45,5 tys. zł, trwa rekultywacja działki 
obok stadionu – 3 tys. zł.  
Jagiełła: 
Wykonano remont drogi gminnej od cmentarza w kier. 
Małej Jagiełły (57 tys. zł.) i odwodnienie WDK (9 tys. 
zł.), ponadto zostały zakupione szafki dla OSP (2 tys. 
zł.). Inwestycje sfinansowano z funduszu sołeckiego 
(46,9tys. zł.) i z budżetu gminy (21,1tys.z ł) 
Tryńcza: 
Środki zostały przeznaczone na remont dróg gminnych 
(4 drogi na Zawisłoczu i jedna koło parku – 49 tys. zł.), 
remont Wiejskiego Domu Kultury (3 tys. zł.). Inwesty-
cje sfinansowano z funduszu sołeckiego (46,9 tys. zł.)  
i budżetu gminy (5,1 tys. zł.) 
Ubieszyn: 
Wykonano remont pomieszczeń na parterze w WDK 
(67 tys. zł), został wykonany remont drogi gminnej  
(15 tys. zł.). W bieżącym miesiącu zostaną również 
podcięte drzewa przy grzybku. Inwestycje sfinansowa-
no ze środków funduszu sołeckiego (45 tys. zł.) i bu-
dżetu gminy (37 tys. zł.) 
Wólka Małkowa: 
Środki  przeznaczono na remont WDK, którego war-
tość w 2021 roku wyniosła 138 tys. zł. Inwestycje sfi-
nansowano z funduszu sołeckiego (25 tys. zł.) oraz bu-
dżetu gminy (113 tys. zł.). 
Wólka Ogryzkowa: 
Wykonano remont drogi gminnej w kier. Borków (33,4 
tys. zł.) oraz remont placu zabaw (naprawa ubytku  
w nawierzchni, montaż łączników, nowa naklejka z 

regulaminem, wymiana liny - 1,8 tys. zł.). Zadania sfi-
nansowano z funduszu sołeckiego (22,6 tys. zł.) i bu-
dżetu gminy 12,4 tys. zł.  

Podczas wrześniowych zebrań wiejskich zostały  
wybrane przedsięwzięcia do realizacji w 2022 roku w 
ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z wnioskami 
przedstawicieli sołectw, w projekcie budżetu gminy 
zostały wyodrębnione środki na realizację zaplanowa-
nych inwestycji, które przedstawia poniższa tabela: 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK 

 Lp. Miejscowość Zadanie Kwota 

 1. Głogowiec Remont drogi gminnej 25 724,85 

 2. Gniewczyna 
Łańcucka 

Remont kładki na rzece 
Mleczka 

20 000,00 

Doposażenie placu za-
baw na Zawisłoczu i 

budynku OSP 
8 000,00 

Remont dróg gminnych 22 940,30 

 3. Gniewczyna 
Tryniecka 

Remont dróg gminnych 
50 940,30 

 4. Gorzyce Remont drogi obok 
placu zabaw 

30 000,00 

Remont drogi gminnej 7 000,00 

Udrożnienie rowu me-
lioracyjnego 

10 000,00 

 5. Jagiełła Remont drogi gminnej 50 940,30 

 6. Tryńcza Remont WDK 10 000,00 

Remont dróg gminnych 37 940,30 

 7. Ubieszyn Wykonanie parkingu 
naprzeciw WDK 

18 000,00 

Wykonanie i wyposa-
żenie siłowni w WDK 

10 000,00 

Remont drogi gminnej 20 495,17 

 8. Wólka  
Małkowa 

Zakup okapu do kuchni 
w WDK 

6 000,00 

Remont dróg gminnych 
i utwardzenie terenu 

przy WDK 
20 539,50 

 9 Wólka 
Ogryzkowa 

Zakup tablic informa-
cyjnych, malowanie 

altanki, naprawa ławek 
na placu zabaw i re-
mont drogi gminnej 

25 011,69 

Droga gminna w Wólce Ogryzkowej Budynek po KR w Gniewczynie Łańcuckiej 
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MODERNIZUJEMY KOLEJNE DROGI 

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców porusza-
jących się drogami gminnymi powiatowymi, sukcesyw-
nie podejmujemy starania związane z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych na ten cel. Spora część zadań 
związana z przebudową i remontem dróg oraz budową 
nowych chodników finansowana jest z budżetu gminy. 

W br. wykonano łącznie ponad 1,6 km chodników  
o wartości ponad 640 tys. zł oraz podjęto szereg inwe-
stycji związanych z poprawą nawierzchni dróg. 

Budowa chodników została zrealizowana głównie 
przy drogach powiatowych (Jagiełła, Gorzyce, Gnie-

wczyna Łańcucka) współfinansowanych przez Powiat 
Przeworski i Gminę Tryńcza. 

W 2021 r. otrzymaliśmy blisko 300 tys. zł na 
przebudowę drogi gminnej w Tryńczy (za szkołą) 
wraz z budową chodnika z Funduszu Dróg Samo-
rzadowych. Złożyliśmy także dwa kolejne wnioski 
na przebudowę drogi gminnej relacji Wólka Ogryz-
kowa - Gorzyce-Jagiełła na długości 1 km oraz prze-
budowę 3 odcinków dróg gminnych w Gorzycach  
z terminem realizacji w 2022 r.  

Marlena Pietruś 

  Nawierzchnia as-
faltowa 

Skropienie Tłuczeń Rekultywacja RAZEM 

Długość 3,9 km 1,9 km 2,9 km 9,5 km 18,2 km 

Koszt 1 482 tys. zł. 566 tys. zł. 317 tys. zł. 126 tys. zł. 2,5 mln 

Tabela przedstawia długość oraz koszt wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych w 2021r. 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

W trakcie bieżącego roku, w wyniku dużego zainte-
resowania rozbudową mieszkaniową, konieczna była 
także rozbudowa sieci wodociągowej i sie-
ci kanalizacji  sanitarnej na terenie gminy. 
Dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w 2021 roku, możliwa była rozbudowa 
sieci wodociągowej na długości 2,35km  
i sieci kanalizacyjnej na długości 2,59 km. 
Rozbudowa sieci została wykonana w Gło-
gowcu, Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzy-
cach, Jagielle, Ubieszynie i w Tryńczy. 
Całkowity koszt wyniósł 853 tys. zł.,z tego 

63 % pokryje dofinansowanie, o które wnioskowali-
śmy.  

Poniższa tabela przedstawia wzrost długości sieci  
na przestrzeni ostatnich lat: 

 2020 rok 2021 rok 
Długość sieci wodociągowej na ko-
niec danego roku 

120,5 km 122,8 km 

Długość sieci wodociągowej wykona-
na w danym roku 

4,05 km 2,35 km 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 
na koniec danego roku 

195,07 km 197,66 km 

Długość sieci kanalizacyjnej wykona-
na w danym roku 

3,57 km 2,59 km 

Droga gminna w Jagielle (do cmentarza) Droga gminna w Ubieszynie (boczna ul. Sezamkowej) 

Droga gminna w Gniewczynie Trynieckiej (boczna DW) Droga gminna w  Tryńczy (ul. Szkolna) 
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WDK W GORZYCACH ZYSKA NOWE OBLICZE  

Początkiem października br. w Urzędzie Gminy 
Tryńcza podpisano umowę na modernizację pomiesz-
czeń Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach.  
Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, montaż stolarki drzwiowej, roboty tynkar-
skie, wykonanie posadzki, roboty malarskie, remont 
sanitariatów, montaż instalacji sanitarnych i instalacji 
elektrycznej, podjazd dla niepełnosprawnych oraz  
zakup wyposażenia. Prace wykonuje Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Tryńczy. Termin ich zakończenia  
wyznaczono na koniec grudnia br.  

Na realizację inwestycji Gmina Tryńcza pozyska-
ła środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w kwocie 110 tys. zł. Całkowita wartość 
zadania wyniesie 188 tys. zł.  

Modernizacja WDK jest inwestycją, która bardzo 
ucieszyła mieszkańców naszej miejscowości. Nasz 
Wiejski Dom Kultury wymagał gruntownego remontu. 
Dzięki środkom, które w kwocie 110 tys. zł gmina po-

zyskała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, przy wsparciu Pani Poseł Anny Schmidt 
inwestycja ma tak duży zakres. Z tej okazji chcę po-
dziękować Wójtowi Gminy Tryńcza Ryszardowi Jędru-
chowi, pani Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Nowak 
wraz z radnymi za przekazanie dodatkowych środków - 
mówi sołtys wsi Elżbieta Sobala 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Dobiega końca jedna z największych inwestycji realizo-
wanych w ostatnim czasie na terenie Gminy Tryńcza, a 
mianowicie budowa oświetlenia ulicznego. Środki przezna-
czone na realizację zadania pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, które gmina mogła przeznaczyć 
na wydatki inwestycyjne.  

W ramach tego przedsięwzięcia zostały oświetlone m. in. 
drogi dojazdowe do cmentarzy parafialnych w Gorzycach, 
Jagielle i Tryńczy. W następnym roku planowane jest wy-
konanie kolejnej dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia. 

W samym 2021 roku wykonano (lub są w trakcie) roboty 
 związane z budową następujących odcinków: 

 Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 
lamp  

1 Gorzyce  (Żurawiec-Podłuże) 17 

2 Gorzyce (przy drodze krajowej) 13 

3 Gorzyce (droga do cmentarza) 7 

4 Jagiełła (pętla za mostem) 15 

5 Jagiełła (przy drodze do cmentarza) 11 

6 Jagiełła (koło starej mleczarni) 18 

7 Jagiełła (pod Chałupkami) 11 

8 Tryńcza (Zawisłocze) 1 

9 Tryńcze (Zawisłocze) 16 

10 Tryńcza (park) 59 

11 Tryńcza (Podwólcze) 5 

12 Tryńcza (droga do cmentarza) 12 

13 Tryńcza (koło stacji paliw) 18 
14 Gniewczyna Tryniecka  

(droga do stadionu) 

19 

  Razem 206 Jagiełła - droga do cmentarza 

Gorzyce - cmentarz 

Tryńcza - parking przy cmentarzu 
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1. W tym roku został oddany do użytku po remon-
cie WDK. Czego dotyczyły prace remontowe? 
Gruntowny remont przeszedł cały parter budynku. 
Wyremontowano salę taneczną, kuchnię, sanitariaty, 
korytarz oraz klatkę schodową. W dużej sali usunięto 
scenę, dzięki czemu zrobiła się większa, położono no-
we płytki, wykonano podwieszany sufit wraz z oświe-
tleniem. Zakupiony został piec do centralnego ogrze-
wania, przerobiono całą instalację wod-kan i gazową, 
a także zamontowano klimatyzację. Kuchnie zostały 
doposażone w stoły i blaty wykonane ze stali nie-
rdzewnej. W ramach remontu wykonano także drogę 
przejazdową w stronę placu zabaw oraz poszerzono 
wjazd na teren WDK. Budynek po remoncie zyskał 
całkiem nowe oblicze.  
2. Jak to wpłynęło na życie kulturalne w waszej 
miejscowości?   
Nowy i pięknie wyremontowany Wiejski Dom Kultury 
sprawił, że życie kulturalne w miejscowości odradza 
się. Panie z KGW mają teraz możliwość wykazać się 
podczas organizacji różnych wydarzeń kulturalnych. 
Po zakończeniu remontu WDK odbyło się oficjalne 
oddanie do użytku, podczas którego obecni byli Wice-
wojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka oraz Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. 
Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało trzy impre-
zy mające na celu promocję akcji szczepień.  
W budynku zorganizowano również Jubileusz 20-lecia 
Poświęcenia Kaplicy w Wólce Małko-
wej, odpust a także organizowano wy-
darzenia okolicznościowe dla miesz-
kańców. W ostatnim czasie zorganizo-
waliśmy też spotkanie integracyjno-
andrzejkowe.  
Od kiedy budynek został wyremonto-
wany, mieszkańcy częściej się spoty-
kają i chętniej angażują w życie spo-
łeczne miejscowości.  Od tego czasu 
powstał też lokalny „Kabaret Wólcza-
nów Zmęczonych”, który uświetnia 
różnego rodzaju wydarzenia. Dlatego 
w imieniu całego sołectwa dziękuję 
Panu Wójtowi i Radzie Gminy za prze-
kazane środki na remont naszego 

WDK, a także lokalnym 
przedsiębiorcom za róż-
nego rodzaju wsparcie 
naszych inicjatyw.  
3. Czy mogłaby Pani 
opowiedzieć, jak funk-
cjonuje to miejsce, co się 
tam na co dzień dzieje? 
Dom Kultury to miejsce, 
w którym mieszkańcy 
mają możliwość spotka-
nia i integracji. KGW 2-3 
razy w miesiącu organizuje spotkania dla członkiń. 
Stawiając na promocję tradycyjnej i zdrowej kuchni, 
podczas tych spotkań staramy się odtwarzać stare 
przepisy, modyfikujemy je i tworzy nowe. W WDK 
swoje próby ma nowo powstały kabaret.  
Budynek jest też wypożyczany pod organizację wyda-
rzeń okolicznościowych.  
4. Czy są jakieś plany dotyczące rozwoju tego miej-
sca? Czego mogą spodziewać się mieszkańcy sołec-
twa?  
W budynku planowana jest organizacja różnego rodza-
ju wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, np. Dzień 
Seniora, który odbędzie się początkiem nowego roku.  
Do oferty kulturalnej chcemy także wprowadzić nowe 
formy zajęć, planujemy organizację zajęć fitness dla 
mieszkańców, a także zajęć rękodzielniczych.  

ROZMOWA Z KRYSTYNĄ PENKAL – SOŁTYSEM WSI WÓLKA MAŁKOWA 

Sołectwo Wólka Małkowa zakwalifikowało się 
do II etapu konkursu "Piękna Wieś Podkarpac-
ka 2021"  

Przedstawiciele sołectwa mieli okazję gościć ko-
misję konkursową z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego. Komisja podczas 
swojej wizyty odwiedziła m. in. Dzienny Dom Se-
niora "Dom Miłosierdzia", pracownię artystyczną 
Dariusza Dałomisa, przystań kajakową i strażnicę 
kolejową, a także Wiejski Dom Kultury, gdzie Pa-
nie z KGW zaprezentowały swoje popisowe dania.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi końcem grud-
nia br., a na wyniki składały się głosy oddane inter-
netowo oraz ocena komisji konkursowej.  

Katarzyna Flak 

WÓLKA MAŁKOWA W KONKURSIE O TYTUŁ NAJPIĘKNIEJSZEJ WSI 

Komisja podczas wizytacji 
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BUDŻET GMINY TRYŃCZA 

Projekt Budżetu Gminy na 2022 r, na podstawie ma-
teriałów prezentujących potrzeby jednostek jak co roku, 
przekazany został przez Wójta Gminy Radzie Gminy 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 
Jest to najważniejszy dokument pozwalający na funk-
cjonowanie wszystkim instytucjom samorządu lokalne-
go jak również na wykonywanie wszelkich koniecznych 
do realizacji zadań na terenie gminy. W budżecie Gmi-
ny na 2022 rok planuje się dochody w wysokości 
50 731 943,71 zł: 

 dochody bieżące: 38 000 743,71 zł, 

 dochody majątkowe: 12 731 200,00 zł. 
Dochodowa strona budżetu uwarunkowana jest 

następującymi elementami składowymi: 

 wpływami z poszczególnych części subwencji ogól-
nej na łącznym poziomie 12 625 195,00 zł, w tym czę-
ści oświatowej w kwocie 8 907 775,00 zł 

 udziałami we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych w kwocie 5 195 787,00 zł  i praw-
nych 145 376,00 zł, 

 wpływami z poszczególnych podatków od osób 
prawnych i fizycznych; z tytułu nieruchomości 
4 794 320,00 zł, z podatku rolnego 617 040,00 zł,  

z podatku leśnego 38 339,00 zł, od środków transpor-
towych 401 450,00 zł.   

 dotacjami na zadania z zakresu administracji rządo-
wej oraz zadania własne w kwocie 9 864 279,00 zł 
przeznaczonych w całości na wydatki związane z rea-
lizacją tych zadań, 

 dotacjami celowymi w ramach programów finanso-
wych z udziałem środków zewnętrznych na zadanie 
pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza  
w kwocie 1 649 628,71 zł, 

 środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
w wysokości 9 500 000,00 – Polski Ład z przezna-
czeniem na poprawę infrastruktury drogowej  na tere-
nie gminy, 

 środkami pozyskanymi w ramach pozytywnie zwe-
ryfikowanych wniosków o dofinansowanie: 
1 800 000,00 zł na zadanie pn. Budowa przyszkolne-
go kompleksu sportowego w m. Tryńcza, 150 000,00 
zł na zadanie pn. Montaż windy osobowej z przezna-
czeniem dla osób z niepełnosprawnością w urzędzie 
Gminy, 55 000,00 zł na zadanie pn. Budowa Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza  

 wpływami z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 1 280 000,00 zł. 
Przygotowana propozycja budżetu zabezpiecza obli-

gatoryjne wydatki Gminy, co jednak ważne, ma rów-
nież charakter proinwestycyjny, bowiem ponad 19,9 
mln z ogółu wydatków zaplanowane jest na inwestycje, 
co stanowi 38,6 % wszystkich wydatków budżetu. 

Należy pamiętać, że w przypadku gmin wiejskich  
o ograniczonych możliwościach pozyskiwania docho-
dów własnych, każda inwestycja jest współfinansowa-
na ze środków zewnętrznych (dofinansowanie).  

Przekazanie projektu budżetu 
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wencja oświatowa z budżetu państwa została przyzna-
na Gminie Tryńcza w kwocie 8,9 mln zł. Różnicę musi 
pokryć z dochodów własnych. Kolejna znacząca pozy-
cja  
to wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społecz-
ną (m. in. świadczenia społeczne, z funduszu alimenta-
cyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne, świadczenie 
500+, wydatki na żłobek, stypendia socjalne, rodziny 
zastępcze oraz asystenta rodziny). Obejmują one 24,47 
% ogółu wydatków, co daje prawie 13 mln zł. Wydatki 
związane z rozbudową oraz remontem dróg na terenie 
gminy stanowią 22,71 % wydatków i wynoszą prawie 
12 mln zł. z czego 9,5 mln zł środki pozyskane z Fun-

duszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Przy planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych 
na 2022 rok wzięte zostały pod uwagę następujące 
względy: 
- konieczność zabezpieczenia środków na zadania roz-
poczęte w latach poprzednich i kontynuowane w bieżą-
cym roku, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej, 
- współfinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, 
- w przypadku zadań rocznych przesłanką ich ujęcia w 
budżecie były istotne potrzeby Gminy czyli zadania 
konieczne do rozpoczęcia i szczególnie ważne dla 
mieszkańców. 

Jolanta Flak 

W budżecie Gminy Tryńcza  zaplanowano przychody 
z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, 
pochodzące z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwo-
cie 2 mln zł. 

W budżecie Gminy na 2022 rok planuje się  
wydatki w wysokości 51 726 762,49 zł 
 wydatki bieżące: 31 755 882,07 zł 
 wydatki majątkowe: 19 970 880,42 zł 

 Poniższy wykres przedstawia wydatki według prze-
znaczenia tych środków. Klasyfikacja w poszczegól-
nych działach budżetu umożliwia analizę oraz ocenę 
zaangażowania środków budżetowych w wykonywa-
nie funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych 
gminy. 

Największa cześć budżetu to wydatki na oświatę  
i wychowanie. Obejmują one  33,65 % co daje 17,5 
mln zł. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że sub-

PŁACISZ  W TERMINIE, UNIKNIESZ DODATKOWYCH KOSZTÓW 

Podatnikom, którzy nie wpłacają w terminie 
podatków, wierzyciel jest obowiązany doręczyć upo-
mnienie przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.  

Od 13 października 2021 r., zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej, obowiązuje wyższa kwota kosztów upo-
mnienia: z 11,60 zł wzrosła i wynosi 16,00 zł. Oprócz 
zaległości podatkowych, kosztów upomnienia zalega-
jący podatnik jest obowiązany wpłacić odsetki za 
zwłokę wg stawki 8% w skali rocznej, wyliczone na 
dzień wpłaty zaległości, chyba że nie przekraczają 

kwoty 8,70 zł. 
Aby uniknąć dodatkowych wydatków  

i wszczęcia egzekucji administracyjnej, apelujemy  
o terminowe wpłaty podatków i opłat. 

Przypominamy o terminach rat podatku:  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 

Podatników, którzy z różnych względów nie 
wpłacili do tej pory podatku, zachęcamy do uregu-
lowania zaległości, zaś Wszystkim, którzy termino-
wo wpłacają podatki, dziękujemy. 

Lucyna Kulpa 
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PODATKI W GMINIE TRYŃCZA 

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, 
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne 
na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu 
lub gminy wynikające z ustaw podatkowych. 

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środ-
ków transportowych to podatki samorządowe, które 
stanowią źródło dochodu gminy oraz umożliwiają fi-
nansowanie jej działalności. 

Różnią się one od siebie podmiotem opodatkowa-
nia, czyli, kto jest opodatkowany, przedmiotem czyli 
co podlega opodatkowaniu oraz sposobem poboru czyli 
trybem i warunkami płatności. Poszczególne ustawy 
określają prawo podatkowe i związane z tym obowiąz-
ki i procedury. 

W naszej gminie największa liczba podatników to 
podatnicy podatku rolnego.  Podstawą opodatkowania 
podatkiem rolnym jest liczba hektarów. I tak, w zależ-
ności od powierzchni użytków rolnych, podstawę opo-
datkowania stanowi dla gruntów gospodarstw liczba 
hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie po-
wierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych. Natomiast 
dla pozostałych gruntów, liczba hektarów fizycznych . 
Podatek rolny dla gruntów gospodarstw za rok podat-
kowy wylicza się od 1 ha przeliczeniowego i jest to 
równowartość pieniężna 2,5 q żyta, a dla pozostałych 
gruntów podatek rolny wylicza się od 1 ha fizycznego  
i jest to równowartość pieniężna 5q żyta, obliczona we-
dług średniej ceny skupu żyta. Średnia cena skupu, 

ogłaszana jest przez Prezesa GUS. Na 2022 rok cena ta 
wynosi 61,48zł za 1 kwintal żyta. Wyliczając stawki 
podatku rolnego wg tej ceny żyta podatek wynosił bę-
dzie 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy( dla gruntów po-
wyżej 1 ha użytków rolnych) oraz 307,40 zł za 1 ha 
fizycznych ( dla gruntów do 1 ha użytków rolnych) . 
Planowane wpływy do budżetu z tytułu podatku rolne-
go  w roku 2022 to  617 038,00 zł., zaledwie  
o 29 408,00 zł więcej niż w roku 2021. 

 Po dogłębnych analizach wszystkich czynni-
ków, pomimo tego, iż górne granice stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ogłoszo-
ne przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 3,6 
%, Rada Gminy Tryńcza na wniosek Wójta odstąpiła 
od zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz po-
datku od środków transportowych. W 2022 roku stawki  
te kształtować się będą na poziomie roku 2021. Tym  
samym budżet jest uszczuplony o tzw. dochody utraco-
ne z tytułu różnicy pomiędzy stawkami górnymi mini-
sterialnymi, a uchwalonymi przez radę gminy dla roku 
2021 - jest to 816 971,00 zł, zaś w roku przyszłym  
podatnicy zapłacą mniej o 970 858,00 zł. 

 Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieru-
chomości w roku 2022 na poziomie 694 681,00 zł.  
W porównaniu z rokiem bieżącym jest to  o 130 337,00 
zł więcej wskutek, między innymi, zmian podstaw 
opodatkowania. 

Lp. 
Nieruchomości podlegające opodatkowaniu 

  

Podstawa 
opodatkowania -
Osoby fizyczne 

Podstawa opodatko-
wania - 

Osoby prawne 

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodar -
czej 

207 732 m2 499 509 m2 

2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych 

0     33,98 ha 

3. Grunty pozostałe (np. sklasyfikowane jako tereny mieszka-
niowe, drogi, tereny różne), w tym zajęte na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

653 665 m 2 536 591 m 2 
  

4. Budynki mieszkalne lub ich części 212 375 m2 
  

      986 m2 
  

5. Budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej 

13 020 m2 54 141 m2 

6. Budynki lub ich części, zajęte na prowadzenie dział. gosp. 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

648 m2 92 m2 

7. Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

 10 252 m2 
  

     33 666 m2 

(zwolnienie na pod-
stawie Uchwały Ra-
dy Gminy) 

2 336 m2 
  

16 m2 
(zwolnienie na podsta-

wie Uchwały  Rady 
Gminy) 

8. Od budowli - od wartości stanowiącej podstawę obliczania 
amortyzacji 

770 766 zł 96 222 621 zł 

Szczegółowy podział podatku od nieruchomości przedstawia tabela poniżej:  

Podatek od środków transportowych to kolejna pozycja bez wzrostu stawek. Dochody z tego tytułu zaplanowane 
są w łącznej kwocie 401 450,00 zł. Różnica do dochodów określonych wg Ministra Finansów to 276 175,00 zł i 
o tyle mniej zapłacą podatnicy do budżetu gminy w roku 2022. Zarówno liczba pojazdów i liczba płatników nie 
uległa spadkowi. W roku 2021w stosunku do roku 2020 nastąpił nieznaczny wzrost mimo kolejnego roku objęte-
go pandemią Covid-19. 
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Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 
2020 rok 2021 rok 

Lp
. 

Miejscowość Liczba pojazdów Podatek  
a) należny 
b) Wpłacony 

Liczba  
pojazdów 

Podatek 
a) należny 
b) wpłacony 

1. Głogowiec 2 
3 569 zł 
3 569 zł 

2 
  

a) 3 569 zł 
b) 3 569 zł 

2. Gniewczyna Łańcucka 29 
51 698 zł 
48 267 zł 

26 
a) 46 453 zł 
b) 36 518 zł 

3. Gniewczyna Tryniecka 16 
30 481 zł 
30 481 zł 

16 
a) 30 207 zł 
b) 21 239 zł 

4 Gorzyce 88 
158 412 zł 
143 075 zł 

92 
a)165 853 zł 
b) 140 512 zł 

5. Jagiełła 12 
21 414 zł 
21 414 zł 

11 
a)19 401 zł 
b) 15 947 zł 

6 Tryńcza 18 
33  063 zł 
31 164 zł 

24 
a) 43 924 zł 
b) 27 161 zł 

7 Ubieszyn 8 
13 819 zł 
13 819 zł 

10 
a) 17 388 zł 
b) 15 204 zł 

8. Wólka Małkowa 21 
38 617 zł 
38 617 zł 20 

a) 36 604 zł 
b) 33 491 zł   

9. 
  
  

Wólka Ogryzkowa 7 
11 806 zł 
11 806 zł 6 

a) 9 961 zł 
b) 9 961 zł  

  
Razem 

201 362 879 zł 
342 212 zł 

207 
a) 373 360 zł 
b) 303 602 zł  

Zauważalny jest wzrost zaległości powstałych na kontach podatników, które na koniec roku 2020 wynosiły 
43 622,00 zł, natomiast na koniec III kwartału wynoszą o 36 212,00 zł więcej. 

Podatek od środków transportowych – jednostki prawne 

2020 rok 2021 rok 

Lp Miejscowość Liczba 
pojazdów 

Podatek 
należny 
wpłacony 

Liczba 
pojazdów 

Podatek 
a) należny 
b) wpłacony 

1. 
Gniewczyna 
Tryniecka 

4 7 007 zł 
 7 007 zł 

9 13 601 zł 
b) 13 601 zł 

2. Tryńcza 
7 13 601 zł 

13 601 zł 
8 15 115 zł 

b) 15 115 zł 

11 20 608 zł 
20 608 zł 

17 a) 28 716 zł 
b) 28 716 zł 

Razem 

Tabele poniżej przedstawiają zgło-
szoną powierzchnię gruntów i budyn-
ków związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej z podziałem na 
poszczególne sołectwa. W zestawieniu 
do roku 2020, w roku 2021 zmniejszyła 
się powierzchnia gruntów o 48 195 m2, 
zaś zadeklarowana powierzchnia budyn-
ków nieznacznie uległa wzrostowi. Pla-
nowane wpływy do budżetu z ww.  
podatku są na poziomie 2 046 898,00 zł. 

GRUNTY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

L
p 

Miejscowość 
2020 rok 2021 rok 

Powierzch-
nia w m2 

Powierzch-
nia w m2 

1 Głogowiec 20 m2 20 m2 

2 Gniewczyna Łań-
cucka 

661 708 m2 
641 945 m2 

3 Gniewczyna Try-
niecka 

74 661 m2 46 483 m2 

4 Gorzyce 22 640  m2 21 122 m2 

5 Jagiełła 4 518 m2 4 386 m2 

6 Tryńcza 78 605 m2 78 718 m2 

7 Ubieszyn 3 730 m2 4 093 m2 

8 Wólka Małkowa 1 764  m2 2 464 m2 

9 Wólka Ogryzkowa 9 500 m2 9 720 m2 

Razem 857 146 m2 808 951 m2 

BUDYNKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp Miejscowość 
2020 rok 2021 rok 

Powierzchnia 
w m2 

Powierzch-
nia w m2 

1 Głogowiec 59 m2 59 m2 

2 Gniewczyna Łańcucka 53 830 m2 55 572 m2 

3 Gniewczyna Tryniec-
ka 

2 594 m2 
2 639 m2 

4 Gorzyce 1 459 m2 1 521 m2 

5 Jagiełła 763 m2 817 m2 

6 Tryńcza 5 686 m2 5 753 m2 

7 Ubieszyn 478 m2 478  m2 

8 Wólka Małkowa 260 m2 260 m2 

9 Wólka Ogryzkowa 36 m2 62 m2 

Razem 65 165 m2 67 161 m2 
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ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA DLA ROLNIKÓW  
W tym roku już po raz drugi, rolnicy mogli rozli-

czyć paliwo rolnicze. Podatnicy posiadający własne 
grunty oraz dzierżawy na terenie naszej gminy, mie-
li możliwość złożenia wniosków w lutym.  
Ci, którzy nie zdecydowali rozliczyć się zimą lub je-
śli nie wykorzystali w pełni przysługującego im limi-
tu, złożyli wnioski w sierpniu.  

Tegoroczne limity zwrotu po-
datku akcyzowego wynoszą: 100 
zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł 
do każdej DJP bydła. Liczba rol-
ników korzystających z częścio-
wej rekompensaty poniesionych 
kosztów do produkcji rolnej z 
roku na rok minimalnie wzrasta. 
Ale wciąż ponad 67 % rolników 
naszej gminy nie korzysta  
z tej formy dopłat. 

W pierwszym półroczu 220 
rolników złożyło wnioski  
o zwrot części podatku akcyzo-
wego i wykorzystali tylko 121 
tyś. zł., co stanowi 22 % roczne-
go limitu przysługującego gmi-
nie. W ubiegłym roku było złożo-
nych 411 wniosków przez na-
szych rolników i wykorzystali oni 
ponad 35 % rocznego gminnego 
limitu. Kwota wykorzystana 

przez rolników wynosiła 194  tyś. zł.  Zachęcamy więc 
rolników do większego zaangażowania i korzystania  
z możliwej formy dopłat, a zarazem zmniejszenia kosz-
tów zakupu paliwa i poprawy opłacalności produkcji 
rolnej. 

Zwrot podatku akcyzowego w Gminie Tryńcza za 2020 rok  

Lp. Sołectwo 
I półrocze II półrocze 2020 rok 

w zł w % w zł w % w zł 
1 Głogowiec 8 983,90 7,68 5 680,81 9,31 14 664,71 
2 Gniewczyna Łańcucka 18 468,77 15,78 8 265,48 13,55 26 734,25 
3 Gniewczyna Tryniecka 3 246,40 2,77 3 719,83 6,10 6 966,23 
4 Gorzyce 12 313,30 10,52 6 119,34 10,03 18 432,64 
5 Jagiełła 26 966,71 23,04 11 232,97 18,41 38 199,68 
6 Tryńcza 15 715,38 13,43 15 238,84 24,98 30 954,22 
7 Ubieszyn 28 224,98 24,12 9 972,06 16,35 38 197,04 
8 Wólka Małkowa 1 430,07 1,22 115,00 0,19 1 545,07 
9 Wólka Ogryzkowa 1 690,07 1,44 665,00 1,09 2 355,07 

10 Suma 117 039,58 100,00 61 009,33 100,00 178 048,91 

Lp. Sołectwo 
Powierzchnia 

użytków rolnych 
(w ha) 

Limit zwrotu po-
datku akcyzowego 

(w zł) 

Kwota zwrotu podatku 
producentom rolnym w 

2020 roku (w zł) 

Środki nie-
wykorzystane                    

(w zł) 

Środki niewy-
korzystane  

(w %) 

1 Głogowiec 351 35 100,00 14 664,71 20 435,29 58,2 
2 Gniewczyna Łańcucka 737 73 700,00 26 734,25 46 965,75 63,7 
3 Gniewczyna Tryniecka 356 35 600,00 6 966,23 28 633,77 80,4 
4 Gorzyce 447 44 700,00 18 432,64 26 267,36 58,8 
5 Jagiełła 722 72 200,00 38 199,68 34 000,32 47,1 
6 Tryńcza 577 57 700,00 30 954,22 26 745,78 46,4 
7 Ubieszyn 586 58 600,00 38 197,04 20 402,96 34,8 
8 Wólka Małkowa 104 10 400,00 1 545,07 8 854,93 85,1 
9 Wólka Ogryzkowa 127 12 700,00 2 355,07 10 344,93 81,5 

10 Gmina Tryńcza 4 007 400 700,00 178 048,91 222 651,09 55,57 

Środki pieniężne do wykorzystania przez rolników 

w gminie Tryńcza w 2021 r. z tytułu zwrotu podatku 

akcyzowego

174 500 zł

(32,08%) 369 400 zł

(67,92%)

Środki pieniężne do wykorzystania Wykorzystane środki pieniężne
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Lp. Sołectwo 
I półrocze II półrocze 2021 rok 

w zł w % w zł w % w zł 

1 Głogowiec 7 497,84 6,18 6 084,35 11,58 13 582,19 

2 Gniewczyna Łańcucka 15 503,96 12,79 5 997,64 11,42 21 501,60 

3 Gniewczyna Tryniecka 3 618,23 2,98 2 334,70 4,45 5 952,93 

4 Gorzyce 9 264,97 7,64 5 078,99 9,67 14 343,96 

5 Jagiełła 34 688,32 28,61 9 583,48 18,25 44 271,80 

6 Tryńcza 19 739,07 16,28 10 562,23 20,11 30 301,30 

7 Ubieszyn 25 873,66 21,34 10 971,65 20,89 36 845,31 

8 Wólka Małkowa 3 628,28 2,99 621,72 1,18 4 250,00 

9 Wólka Ogryzkowa 1 432,25 1,18 1 287,34 2,45 2 719,59 

10 Suma 121 246,58 100,00 52 522,10 100,00 173 768,68 

Kwota zwrotu podatku producentom rolnym w 2021 roku 

Lp. Sołectwo 
Powierzchnia 
użytków rol-
nych (w ha) 

Limit zwrotu 
podatku akcyzo-

wego (w zł) 

Kwota zwrotu podatku 
producentom rolnym w  

2021 roku (w zł) 

Środki niewy-
korzystane                    

(w zł) 

Środki niewy-
korzystane   

(w %) 

1 Głogowiec 351 35 100,00 13 582,19 21 517,81 61,3 

2 Gniewczyna Łańcucka 737 73 700,00 23 097,25 50 602,75 68,7 

3 Gniewczyna Tryniecka 356 35 600,00 6 128,93 29 471,07 82,8 

4 Gorzyce 447 44 700,00 14 899,96 29 800,04 66,7 

5 Jagiełła 722 72 200,00 45 438,15 26 761,85 37,1 

6 Tryńcza 577 57 700,00 29 993,68 27 706,32 48,0 

7 Ubieszyn 586 58 600,00 36 375,93 22 224,07 37,9 

8 Wólka Małkowa 104 10 400,00 1 533,00 8 867,00 85,3 

W TROSCE O ŚRODOWISKO  

Gmina Tryńcza wzięła po raz kolejny udział w akcji 
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie, pn.  "Sadzenie drzew i krzewów 
miododajnych sposobem na ochronę bioróż-
norodności w województwie podkarpackim". 
12 października, przed siedzibą Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie, odbyło się sym-
boliczne przekazanie drzew i krzewów, które 
w imieniu Wójta Gminy Tryńcza odebrała 
Dominika Kozak, Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza. 

Otrzymane sadzonki zasadzono 6 paździer-
nika w Gorzycach przy placu zabaw i nowo 
powstałej strefie Street Workout w przysiółku 
„Żurawiec”. W akcji sadzenia udział wzięli 
mieszkańcy sołectwa na czele z sołtys Elżbie-

tą Sobalą oraz radnym Januszem Niżni-
kiem. 
- Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć  
w tę akcję i posadzić miododajne drzewka 
właśnie w naszym sołectwie dla środowiska 
i przyszłych pokoleń. Razem z panią sołtys 
dziękujemy wójtowi za przekazane drzewa  
i krzewy oraz mieszkańcom za wspólne sa-
dzenie, które było też okazją do integracji – 
mówi radny Janusz Niżnik.  
We wcześniejszych akcjach miododajne 
drzewa zasadzone zostały w Gniewczynie 
Trynieckiej, Jagielle, Tryńczy i Wólce               
Małkowej.  

Katarzyna Flak  

Maria Grzebyk, Beata Kalińska 
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MAŁY RAPORT Z CEIDG 

Na terenie gminy Tryńcza zarejestrowano 
360 podmiotów gospodarczych prowadzonych 

przez osoby fizyczne wg kryterium zamiesz-
kania przedsiębiorcy. Zaś według kryterium 
miejsca wykonywania działalności gospodar-

czej, na terenie gminy aktywnie działa 334 
firmy. Poniższy wykres przedstawia liczbę 
przedsiębiorców posiadających status aktyw-

ny na koniec roku kalendarzowego w latach 
2016 – 2021 (rok 2021 – stan na dzień 
15.11.2021). 

Analizując wykres, w latach od 2016 można zaobser-
wować nieznaczną tendencje wzrostową, niewielki spa-
dek odnotowano w 2019 r na co zapewne miała wpływ 
niestabilna sytuacja gospodarcza związana z panującą 
epidemią, jednakże rok 2020 i 2021 napawa optymi-
zmem, gdyż w tych latach zaobserwowano zdecydowa-
ny wzrost ogólnej liczby przedsiębiorców.  

Z obserwacji pracownika zajmującego się przyjmo-
waniem wniosków do CEIDG wynika, iż znaczna część 
wpisów, to działalności jednoosobowe, które nie wska-
zują  miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 

Wnioskodawcy  zaznaczają w bezpośredniej rozmowie, 
że wpis jest niezbędny  do podjęcia pracy poza granica-
mi kraju bądź wymaga tego obecny pracodawca. 

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów go-
spodarczych na terenie gminy, według raportów CE-
iDG, ma działalność związana z wykonywaniem szero-
ko pojętych robót budowlanych oraz obróbką mecha-
niczną elementów metalowych. Najczęściej na założe-
nie firmy decyduje się płeć męska w przedziale wieko-
wym 25-36 lat. 

Agnieszka Śmiglarska 

DZIAŁKI  BUDOWLANE W GMINIE TRYŃCZA 
Gmina Tryńcza informuje o możliwości zakupu , w formie przetargowej ,działek  w miejscowości  

Jagiełła, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka oraz Wólka Małkowa. 

W miejscowości Jagiełła  procedurze sprzedaży zo-
staną poddane działki od nr. 74/11- do nr. 74/15.  
Na sesji w listopadzie br. Rada Gminy Tryńcza podjęła 
stosowną uchwałę, w dalszej kolejności  zostanie zle-
cona ich wycena przez rzeczoznawcę majątkowego,  
a później przeprowadzona procedura przetargowa 
związana ze sprzedażą.  

Kolejne 3 działki w miejscowości Jagiełła to działki 
położone w pobliżu kopca, w obecnej chwili trwa pro-
cedura związana z wydaniem przez Wójta Gminy 
Tryńcza decyzji o warunkach zabudowy. Następnie 
zostanie przeprowadzony podział działki, uchwała Ra-
dy Gminy, wycena i procedura przetargowa związana 
ze sprzedażą. Do sprzedaży przygotowane są również 
działki o nr. 954/1, 954/10, 954/14, 954/15, 954/17 . 

W miejscowości Gniewczyna Tryniecka na sprzedaż 
przeznaczone są działki  o nr. 1609/15 i nr 1632. Na 
sesji w listopadzie br. została podjęta uchwała Rady 
Gminy Tryńcza na ich sprzedaż. Następnie zostanie 
zlecona wycena tych działek przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego, a później przeprowadzona procedura prze-
targowa związana ze sprzedażą. 

W miejscowości Gniewczyna Łańcucka (na Pod-
grzęszczu ) planowana jest sprzedaż 10 działek budow-
lanych. W obecnej chwili trwa procedura związana  
z wydaniem przez Wójta Gminy Tryńcza decyzji o wa-
runkach zabudowy. Następnie zostanie przeprowadzo-
ny podział działek, uchwała Rady Gminy, wycena  
i procedura przetargowa związana ze sprzedażą. 

W miejscowości Wólka Ogryzkowa, na nowym osie-
dlu, planuje się sprzedaż  
10 działek budowlanych. 
Obecnie trwa procedura 
związana z uchwaleniem 
Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go, następnie podział dzia-
łek, uchwała Rady Gminy 
wyrażająca zgodę na ich 
sprzedaż, przeprowadzenie 
procedury przetargowej 
związanej z ich sprzedażą. 

Lp. Miejscowość Numer działki 
Powierzchnia 
działki w ha 

Cena netto 
w zł 

1. Jagiełła 74/11 0,2497   wycena 
2. Jagiełła 74/12 0,2772  wycena 
3. Jagiełła 74/13 0,2777   wycena 
4. Jagiełła 74/14 0,2170   wycena 
5. Jagiełła 74/15 0,2169   wycena 
6. Jagiełła ( 3 działki bud. ) wydzielone z 

działki nr 74/16 
0,6000 decyzja WZ 

7. Jagiełła 954/1 0,0917   19 500 
8. Jagiełła 954/10 0,1533   32 600 
9. Jagiełła 954/14 0,1502   30 400 
10. Jagiełła 954/15 0,2158   43 600 
11. Jagiełła 954/17 0,1237   25 000 
12. Gniewczyna Tryniecka - rolna 1609/15 0,1685     wycena 
13. Gniewczyna Tryniecka - rolna 1632/3 0,3179   wycena 
14. Gniewczyna Łańcucka ( 10 działek 

budowlanych na Podgrzęszczu) 
wydzielonych z 
działki nr 2277/12 

1,4000 decyzja WZ 

15. Wólka Ogryzkowa ( 10 działek  
budowlanych na nowym osiedlu ) 

wydzielonych z 
działki nr 302/13 

1,3000 uchwalenie 
planu MPZP 

Szczegółowe informacje 
nt. sprzedaży działek moż-

na uzyskać pod nr. tel. 
( 16) 642 12 21 wew. 41 

pokój nr 9. 
Dorota  Szelepa 
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PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla 
mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni po-
zostawić odpady komunalne, w szczególności te, któ-
rych nie należy wrzucać do przydomowych pojemni-
ków/worków m.in.: 

 odpady wielkogabarytowe, 

 odpady z drobnych remontów budowlanych i roz-
biórkowych, 

 zużyte opony, 

 sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zimne popioły, 

 i inne. 
PSZOK zlokalizowany jest przy stadionie sportowym 
„Wisłoczanka” w Tryńczy. Odpady przyjmowane są  
w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00. Nale-
ży pamiętać o odpowiedniej segregacji i zabezpiecze-
niu przywożonych odpadów. Podstawą ich przyjęcia 
jest okazanie przez osobę dokumentu potwierdzającego 
miejsce zamieszkania na terenie gminy Tryńcza (m.in. 
rachunek, kopie deklaracji bądź potwierdzenie uiszcze-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi). 

Agnieszka Śmiglarska 

PSZOK – KIEDY I GDZIE ODDAĆ ODPADY KOMUNALNE? 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
Tendencję wzrostu cen za odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów można zaobserwować na terenie całego 
kraju, z roku na rok śmiecie kosztują nas coraz więcej. 
Podwyżki nie są złą wolą wójtów czy burmistrzów, lecz 
konsekwencją decyzji na poziomie rządowym. Wpro-
wadzane ciągłe zmiany przepisów i odgórnych zasad 
gospodarowania odpadami nie są tanie. Ceny za zago-
spodarowanie odpadów ciągle rosną, coraz trudniej 
zbyć surowce wtóre przeznaczone do recyklingu, spada 
cena ich sprzedaży, powstaje problem z zagospodaro-
waniem odpadów, których nie wolno składować na  

wysypiskach. Ponadto rośnie wysokość opłaty marszał-
kowskiej, a proponowane przez samorządowców wpro-
wadzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producen-
tów przerzucające część opłat na rzeczywistych wy-
twórców odpadów od lat jest na etapie uzgodnień. 

Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia okre-
ślonych poziomów recyklingu; w innym wypadku na 
samorządy nakładana jest kara administracyjna za każ-
dą brakującą do osiągnięcia wymaganego poziomu tonę 
odpadu. 

Ceny za odbiór i zagospodarowanie tony odpadów w ostatnich latach wyglądały następująco: 

Rok kalendarzowy Cena za odbiór 1 tony odpadów Cena za zagospodarowanie 1 tony odpadów 

2019 
Wynagrodzenie ryczałtowe  

za 1 miesiąc – 13 984,34 
302,40 zł 

2020 
250,56 zł (od stycznia do czerwca) 

550,80 zł 
351,25 zł (od lipca do grudnia) 

2021 503,28 zł 585,36 zł 

Co możemy zrobić, by uniknąć dalszego wzrostu 
cen ? Prostym i skutecznym sposobem na ogranicze-
nie ilości odpadów jest ich segregacja oraz racjonalne 
gospodarowanie. Pamiętajmy, że na ostateczną wyso-
kość opłat wpływ ma całoroczny odbiór, transport i za-

gospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK, admini-
strowanie systemem, wysyłka zawiadomień i wszelakiej 
korespondencji oraz edukacja ekologiczna. 

Agnieszka Śmiglarska 

ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYMIANY PIECA! 
Uchwała antysmogowa obowiązująca od 1 czerwca 

2018 r. na terenie województwa podkarpackiego nakła-
da obowiązek wymiany starych, pozaklasowych kotłów 
na węgiel oraz drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy 
PN-EN 303-5:2012). Jeśli używasz kotła ponad 10 lat 
od daty jego produkcji lub nie posiada on tabliczki zna-
mionowej, czas na jego wymianę ! 

Terminy graniczne wymiany urządzeń to: 
Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eks-

ploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich pro-
dukcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamio-
nowej, 
Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 
Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksplo-
atowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, 
Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełnia-
jących wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-
EN 303-5:2012. 

Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub 
drewno spełniającego wymagania klasy 5. 

Przypominamy, że na terenie gminy planowane  
są kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmo-
gowej. Osoba naruszająca przepisy uchwały może być 
ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 
do 5 000 zł. 

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła? 
Warto skorzystać z programu „Czyste powietrze”, 

w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do 
wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źró-
deł energii oraz termomodernizacja budynków jednoro-
dzinnych. Wnioski można składać internetowo https://
beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzi-
bie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmun-
towskiej 9.Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej 
konsultacji w punkcie mieszczącym się w piwnicy 
budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Tryń-
czy. 

Agnieszka Śmiglarska 
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PAMIETAJMY O JUBILATACH 

Ryszard Matyja 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują porady prawnej, do korzystania  z bezpośredniej 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, które 

udzielane są w budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza (obok siedziby  
Stowarzyszenia „Kraina Sanu”.  

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego 
„Prawnikon” z Rzeszowa : 

– we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Rozwoju i Wsparcia z Rzeszo-

wa „Pasieka” :  
– w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Urząd Stanu Cywilnego w Tryńczy informuje, że z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza Jubilatów medalem „Za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie”. Medal ten nadaje się tym parom, które przeżyły  
w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Za zgodą 
jubilatów z wnioskiem może wystąpić każda osoba, która chce ich uhonorować.  
Gotowe wnioski są do pobrania na stronie internetowej urzędu www.tryncza.eu  

w zakładce karty usług, jak również w Urzędzie.  

3 grudnia w Urzędzie Gminy w Tryńczy kierownik 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Przeworsku Szymon Gruszka wręczył przedstawi-
cielkom KGW w Gorzycach i KGW w Tryńczy spe-
cjalne podziękowania od Premiera Mateusza Mora-
wieckiego za organizację festynów i udział w konkur-
sie #Szczepimysię z KGW.  

Aby wziąć udział w konkursie trzeba było przekro-
czyć wymaganą liczbę osób zaszczepionych podczas 
jednego festynu (min. 20 osób). Zakwalifikowały się 
do niego tylko dwa koła z terenu gminy. 

KGW w Gorzycach i KGW w Tryńczy za udział  
w konkursie otrzymały nagrodę pieniężną w kwocie  
1,5 tys. zł. Serdecznie gratulujemy!  

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z SOŁTYSAMI  

24 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Tryńcza odbyło się spotkanie informacyjne z sołtysa-
mi, w celu przekazania informacji o bieżącej działal-
ności Urzędu, jednostek i omówienia wszystkich waż-
nych tematów istotnych dla poszczególnych sołectw.  

W spotkaniu wziął udział Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Przeworsku Adam Zabłocki, który 
omówił bieżącą działalność PUP w Przeworsku, wójt 
Ryszard Jędruch, sekretarz gminy Magdalena Rachfał, 
skarbnik Jolanta Flak, kierownicy referatów i jedno-
stek podległych oraz przewodnicząca rady pani Zofia 
Nowak wraz z wiceprzewodniczącymi Stanisławem 
Kogutem i Januszem Niżnikiem oraz przewodniczą-

cym Komisji ds. Opieki Społecznej, Ładu i Porządku 
Publicznego Tadeuszem Korpetą. 

Tematyka spotkania związana była m.in. z: 
 zimowym utrzymaniem dróg  
 bieżącymi inwestycjami i remontami w sołectwach  
 gospodarką odpadami komunalnymi  
 utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectw  
 projektem budżetu na 2022 r.  
 zaległościami podatkowymi  
 działalnością Centrum Usług Społecznych oraz 

Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Magdalena Rachfał 

PODZIĘKOWANIA  OD PREMIERA 
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RÓŻNE FORMY POMOCY DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW  

Tradycyjnie, jak w latach poprzednich, Urząd 
Gminy Tryńcza również w  roku bieżącym wspierał 
mieszkańców różnymi formami pomocy. Była to po-
moc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośred-
nie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz pomoc przy samospisie podczas Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.  

Pomoc ta była bardzo potrzebna, ponieważ  
w szczególności osoby starsze lub nieposiadające kom-
putera i dostępu do internetu, nie mogły skutecznie 
wnioskować o dopłaty oraz wypełnić obowiązek spiso-
wy.   

Podczas pełnienia dyżurów w Wiejskich Domach 
Kultury pracownik Urzędu Gminy pomógł w wypeł-
nianiu wniosków o dopłaty ponad 100 osobom oraz 
ponad 250 osobom przy samospisie. Na bieżąco po-
moc była udzielana również w Biurze Obsługi Klienta 
w godzinach pracy urzędu.  

Dzięki temu w konkursie „Gminna Spisanka” na-
sza Gmina zajęła 4 miejsce za największy odsetek 
osób spisanych przez internet.  

Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym Gmina 

pomagała spisać się w ramach Powszechnego Spisu 
Rolnego. Mieszkańcy również wtedy chętnie korzysta-
li z pomocy pracowników urzędu , dzięki czemu Gmi-
na Tryńcza mogła wziąć udział w Konkursie na Gminę 
o Najwyższym Odsetku Spisanych Gospodarstw przez 
Internet, który był ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. W kategorii  II - gminy wiej-
skie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 800, Gmi-
na Tryńcza zajęła 4 miejsce.  

Magdalena Rachfał  

Gmina Tryńcza, na podstawie zawartego porozumie-
nia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, prowadzi Punkt Konsultacyjno – Infor-
macyjny Programu „Czyste Powietrze”.  

Głównym celem działania punktu jest pomoc mieszkań-
com Gminy, zainteresowanym przeprowadzeniem termo-
modernizacji we własnych domach, w uzyskaniu dofinan-
sowania do wymiany starych, nieefektywnych kotłów, tzw. 
„kopciuchów” na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła.  

Oprócz tego, pieniądze ze wsparcia można przeznaczyć 
również na modernizację instalacji centralnego ogrzewania 
w domu, instalację  wentylacji mechanicznej (tzw. rekupe-
racji) z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, 
ocieplenie ścian czy wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej.  

Wnioski mogą składać właściciele i współwłaściciele 
budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wy-
odrębnioną księgą wieczystą. Wnioskodawcą może być 
osoba, której dochód nie przekracza 100 000 zł za poprzed-
ni rok od daty złożenia wniosku. W takiej sytuacji można 
liczyć na zwrot w ramach podstawowego poziomu dofinan-
sowania, gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 25 000 
zł  
lub z fotowoltaiką 30 000 zł. Jeśli natomiast dochód  
na mieszkańca gospodarstwa rodzinnego nie przekracza 
kwot: 
 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
wtedy kwota dotacji rośnie maksymalnie do 32 000 zł lub 
37 000 zł z fotowoltaiką.  

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych skorzysta-
niem z dotacji zapraszamy.  

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu 

„Czyste Powietrze” 
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DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

DBAMY O JAKOŚĆ WODY  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy 
realizuje zadania polegające na zapewnieniu moż-
liwości podłączenia do sieci, ciągłego dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków. W tym celu 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest rozbudo-
wywana. 

Stacja Uzdatniania Wody w Jagielle produku-
je miesięcznie około 19 500m³ wody dla  2 634 
odbiorców i korzysta z instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 45 kW. Średnie weekendowe zużycie wo-
dy wynosi ok 1390 m³, natomiast średnie dzienne 
zużycie kształtuje się w na poziomie ok 520 m³ 

Jakość wody  w Stacji Uzdatniania Wody jest sys-
tematycznie badana w punkcie wyjścia na sieć oraz  
w  dziewięciu wyznaczonych punktach (zawór czerpa-
ny) na terenie Gminy Tryńcza. 

Badania wykonuje Państwowa Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku oraz SGS 
Polska Sp. z o.o. laboratorium Środowiskowe  
w Pszczynie. 

Wyniki badań są publikowane na naszej stronie 
internetowej. Mieszczą się w dopuszczalnych warto-
ściach wskaźników i świadczą o dobrej jakości dostar-

czanej wody dla mieszkańców i przedsiębiorców Gmi-
ny Tryńcza. 

Zgodnie z decyzją Prezesa Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie nr 
RZ.RZT.70.84.2021.MKO z dnia 01.04.2021r w spra-
wie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na terenie 
gminy Tryńcza od dnia 01.06.2021 weszła w życie no-
wa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

Wysokość opłat za 1 m³ wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (brutto) 

Za wodę pobraną z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2021r. 
do 31 maja 2022r. 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2022r. do 
31 maja 2023r. 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2023r. 
do 31 maja 2024r. 

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

3,14 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 

3,24zł / odb./m-c 

3,22 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 

3,24zł / odb./m-c 

3,22 zł/m³ 
2,70 zł/ odb./m-c 

3,24zł / odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone do 
urządzeń zbiorowego odpro-

wadzania: 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2021r. 
do 31 maja 2022r. 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2022r. do 
31 maja 2023r. 

Taryfa w okresie 

od 01 czerwca 2023r. 
do 31 maja 2024r. 

1. Grupa 1: 
2. stała opłata abonamentowa: 

4,24 zł/m³ 
    - 

4,50 zł/m³ 
    - 

4,50 zł/m³ 
    - 

1. Grupa 2: 
2. stała opłata abonamentowa: 

7,12 zł/m³ 
    - 

7,38 zł/m³ 
    - 

7,38 zł/m³ 
    - 

Koszty opłat w niewielkim stopniu zostały podniesione z powodu rosnących cen energii, materiałów zużytych 
podczas eksploatacji oraz uwzględniono koszty  przeprowadzenia niezbędnych remontów. 
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PSZOK – LEGALNY I WYGODNY SPOSÓB NA KŁOPOTLIWE  
ODPADY KOMUNALNE  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy  
Sp. z o.o. w ramach umowy z Gminą Tryńcza zajmuje 
się utrzymaniem czystości i porządku na obiekcie 
gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), który usytuowany jest obok sta-
dionu LKS Wisłoczanka w Tryńczy (w pobliżu ron-
da). Obsługiwany jest on przez pracownika ZGK  
w Tryńczy, zaś odpady odbierane są przez firmę, która 
świadczy również usługę odbioru odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
tj.Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z Wierzawic. PSZOK 
otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 13.00 
do 17.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy). 

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, 
zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców 
Gminy Tryńcza w związku z zamieszkiwaniem nieru-
chomości, co do której jej właściciel złożył Deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi. Każdy mieszkaniec Gminy Tryńcza może  
we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć  
do PSZOK-u odpady zbierane w sposób selektywny. 
Oddający odpady ma obowiązek ich rozładunku oraz 
umieszczenia w miejscach specjalnie do tego przezna-
czonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/
pojemnikach.  
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady  
komunalne, w tym m.in.: 

  papier, 
  metale, 
  tworzywa sztuczne, 
  szkło, w tym szkło okienne 
  odpady komunalne ulegające biodegradacji 
  odpady zielone 
  tekstylia 
  przeterminowane leki i chemikalia 
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzę-
tu gospodarstwa domowego 
  odpady remontowe i rozbiórkowe  tj.: gruz cegla-
ny, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartono-
wo - gipsowe, potłuczona armatura sanitarna, 
  meble i odpady wielkogabarytowe, 
  zużyte opony, 
  zimne popioły 

Do PSZOK nie są przyjmowane m.in.: 
  odpady zawierające azbest, papa oraz inne pokry-
cia dachowe, 
  części samochodowe tj. zderzaki, reflektory,  
szyby samochodowe, akumulatory itp., 
  odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygod-
nej identyfikacji (bez etykiet), 
  odpady w nieszczelnych, cieknących opakowa-
niach, 
  odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne 
niż z gospodarstwa domowego, 
  zmieszane odpady komunalne, 
Odpady dostarczane do PSZOK powinny być 

prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczo-
ne i wolne od zanieczyszczeń. 
W PSZOK prowadzony jest spis nieruchomości z któ-
rych dostarczane są odpady. Niezbędne dane należy 
przedstawić na wniosku zgodnie z  Regulaminem 
przyjmowania odpadów do PSZOK. 

NOWY SPRZĘT NA WYPOSAŻENIU ZGK 

Aby podnieść jakość świad-
czonych usług, Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Tryńczy powięk-
szył swoje zaplecze sprzętowe  
o nowy ciągnik rolniczy marki 
ARBOS 3055 w zestawie z ko-
siarką bijakową. Dodatkowo zaku-
piono bronę talerzową. Przygoto-
wując się do sezonu zimowego, 
spółka zakupiła pług do odśnieża-
nia. Nowy sprzęt umożliwi szyb-
szą realizację pozyskanych zleceń, 
posłuży do świadczenia usług na 
rzecz gminy i jej mieszkańców. 
Usługi ciągnikiem to przede wszystkim transport, ko-
szenie, odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie środ-
kami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno-
piaskowa). Zakup sprzętu sfinansowany był ze środ-
ków własnych w kwocie 165 tys. zł. Dzięki otrzymane-
mu dofinansowaniu  z Powiatowego Urzędu Pracy, 
udało się zakupić sprzęt budowlany: agregat do farb  

i gładzi wraz z osprzętem, rusztowanie aluminiowe, 
laser krzyżowy, mieszadło elektryczne oraz odkurzacz 
przemysłowy. Łączna wartość urządzeń to kwota  
30 tys. zł. Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi i usprawni 
pracę brygady remontowo-budowlanej. 

Robert Pieczek 
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lp. Instytucja wdrażająca/ Program Nazwa zadania/ zakres projektu Kwota dofinan-
sowania (w zł) 

Koszty 
całkowite 

(w zł) 
Wnioskodawca Etap realizacji 

 1. 
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 
2020-2021 

Projekt zrealizo-
wany 

 2. 
Urząd Marszałkowski Woj.  

Podkarpackiego / 
PROW 2014 -2020 

Rozbudowa sieci wod-kan w gminie Tryńcza 423 tys. 680 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizo-
wany 

 3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miej-
scowości Tryńcza (za szkołą) 324 tys. 540 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizo-

wany 

 4. Narodowe Centrum Kultury / 
Infrastruktura domów kultury 

Rozwój edukacji kulturalnej na terenie gminy 
Tryńcza poprzez przebudowę i zakup wyposaże-

nia Trynieckiego Centrum Kultury 
300 tys. 648 tys. Trynieckie Cen-

trum Kultury 
2020-2021 

Projekt zrealizo-
wany 

 5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryń-

cza do ośrodków terapii zajęciowej. 
91 tys. 131 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizo-

wany 

 6. Fundacja PZU Tryniecki weekend z historią – Podkarpacki 
wrzesień 1939 65 tys. 73 tys. Centrum Kultury 

 i Czytelnictwa 
Projekt zrealizo-

wany 

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

Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z 
elementami placu zabaw w Gorzycach 12 tys. 30 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizo-

wany 

 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zielone innowacje - utworzenie Kieszonkowego 
parku wodno-lądowego w Tryńczy 8 tys. 19 tys. Gmina Tryńcza Projekt zrealizo-

wany 

 9. Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej 

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gmi-
nie Tryńcza 3,1 mln 3,1 mln Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 10. Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej 

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 
m. Tryńcza 2,7 mln 2,7 mln Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 11. 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki / 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Gniewczynie Łańcuckiej 2 mln 3,5 mln Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie / RPO WP 2014-2020 

Dzienny Dom Seniora „Dom Miłosierdzia” w 
Wólce Małkowej 950 tys. 1 mln Centrum Usług 

Społecznych 
Projekt w trakcie 

realizacji 

 13. Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu 

Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego 
w m. Tryńcza 1,8 mln 3,9 mln Gmina Tryńcza Projekt w trak-

cie realizacji 

 14. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla 
os. z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy w 

Tryńczy 
150 tys. 474 tys. Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 15. Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu 

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w 
Gorzycach i zakup wyposażenia sposobem na 

rozwój kultury w gminie Tryńcza 
110 tys. 223 tys. Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 16. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
Budowa nowych przejść dla pieszych w ciągu 
dróg gminnych  w m. Tryńcza – nr 111065R, 

Gniewczyna Łańcucka – nr 111003R oraz Go-
rzyce – nr 111062R 

69 tys. 92 tys. Gmina Tryńcza Projekt w trak-
cie realizacji 

 17. Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej 

3, 2, 1.. Akcja? Motywacja! 
Działania aktywizujące dla seniorów 46 tys. 46 tys. 

Stowarzyszenie 
„Chór Cantilena”/ 
Centrum Kultury i 

Czytelnictwa 

Projekt w trakcie 
realizacji 

 18. Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej 

Program Senior+ - moduł II 
 na zapewnienie funkcjonowania już istniejących 

ośrodków wsparcia. 
32 tys. 64 tys. Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 19. Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu 

Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitlery-
zmu z II wojny światowej w Jagielle - Etap II 17 tys. 22 tys. Gmina Tryńcza Projekt w trakcie 

realizacji 

 20. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-

nych 

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Tryńcza (przebudowa dróg o dł. 14 km, 
budowa chodników o dł. 2,2 km, budowa 2 wiat 
rowerowych wyposażonych w panele fotowolta-
iczne, budowa stacji ładowania pojazdów elek-

trycznych) 

9,5 mln 10 mln Gmina Tryńcza 
Wniosek zatwier-

dzony do dofi-
nansowania 

 21. Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego 

Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa 
Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i 

wyposażenia 
1 mln 3,1 mln Gmina Tryńcza Wniosek w trak-

cie oceny 

 22. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa drogi gminnej nr 111034R Wólka 
Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła  331 tys. 552 tys. Gmina Tryńcza Wniosek w trak-

cie oceny 

 23. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
Przebudowa drogi gminnej nr 111020R oraz 

drogi wewnętrznej na działce nr 1524 w m. Go-
rzyce 

428 tys. 714 tys. Gmina Tryńcza Wniosek w trak-
cie oceny 

 24. Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 
edycja 2022 209 tys. 209 tys. Gmina Tryńcza Wniosek w trak-

cie oceny 

 25. Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego 

Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w 
Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z 

I w. ś. w Gorzycach 
177 tys. 221 tys. Gmina Tryńcza Wniosek w trak-

cie oceny 

 26. Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego 

XVII Ogólnopolska i XXVIII Podkarpacka 
Parada Straży Wielkanocnych "TURKI 2022" 28 tys. 36 tys. Centrum Kultury 

 i Czytelnictwa 
Wniosek w trak-

cie oceny 

Razem: 31,6 mln 42 mln   

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W 2021 R. W GMINIE TRYŃCZA  
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Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania działa na obszarze sześciu partnerskich 
gmin, w tym w Gminie Tryńcza. Zgodnie z harmono-
gramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 
wdrażanie operacji w ramach LSR w roku 2018 r., Sto-
warzyszenie przeprowadziło nabór na projekt granto-
wy w zakresie: ,,Promowanie obszaru objętego LSR,  
w tym produktów lub usług lokalnych”. Limit dostęp-
nych środków w ramach przedsięwzięcia 
1.5.2 ,,Działania aktywizujące środowiska lokalne” 
wynosił 15 000,00 zł oraz w ramach przedsięwzięcia 
1.5.3 ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspól-
na promocja produktów i usług lokalnych” - 50 000,00 
zł. 

Z terenu gminy Tryńcza pomoc finansową 
otrzymały dwa Stowarzyszenia: 
W ramach przedsięwzięcia 1.5.2 „Działania aktywizu-
jące środowiska lokalne” – Stowarzyszenie Chóralne – 
„Chór Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa”, które 
zrealizowało zadanie pt: „Dbamy o tradycję i kulturę 
naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Tryńczy”.  
W ramach przedsięwzięcia 1.5.3 „Promocja obszaru 
objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i 
usług lokalnych” – Parafialne Stowarzyszenie Rozwo-
ju „Wiara”. ”, które realizowało zadanie pt.: „Zakup 
instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Tryńczy”.   

W minionych latach Stowarzyszenie przeprowa-
dziło również nabór w zakresie: Rozwój ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wniosek o dofinansowa-
nie pn: „Przebudowa budynku parafialnego na po-
trzeby działalności turystycznej i kulturalnej w m. 
Tryńcza”, złożyło Parafialne Stowarzyszenie Rozwo-
ju „Wiara”.  

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania wraz z Lokalną Grupą Działania „Pogórze 
Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działa-
nia Stowarzyszeniem  „Z Tradycją w Nowoczesność” 
w 2019 r. zrealizowało projekt współpracy pn: 
„Siłownie terenowe - aktywność, ruch i zdro-
wie”  (STARiZ) w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współ-
pracy z lokalną grupą działania” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

W ramach zadania na terenie Gminy Tryńcza  
w miejscowości Gorzyce powstała siłownia wyposażo-
na w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in.: Or-

bitrek, Biegacz, Twister, Motyl, Wioślarz, Wahadło, 
Ławka, Steper, Prasa ręczna, Wyciąg górny, Jeździec.  

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania końcem roku 2021 planuje ogłosić nabór dla 
osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Przed-
sięwzięcie realizowane w ramach Strategii obejmuje 
umożliwienie założenia działalności gospodarczej,  

Osoby bezrobotne, chcąc założyć działalność go-
spodarczą, nie mają wystarczających środków finanso-
wych do realizacji swoich planów, dlatego też zasad-
nym było ustanowienie premii w wysokości 100 tyś zł. 
Osoba bezrobotna może podjąć działalność gospodar-
czą w formie samozatrudnienia. Osoby pracujące, któ-
re chcą założyć działalność gospodarczą, muszą speł-
nić warunek utworzenia miejsca pracy (1 etat). 

Z obszaru gminy Tryńcza 11 podmiotów otrzyma-
ło dofinansowanie z naborów na podejmowanie oraz 
rozwijanie działalności gospodarczej, a 3 podmioty 
oczekują  na podpisanie umowy.  

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- LGD w przyszłym 
roku planuje zrealizować kolejny projekt współpracy, 
w którym między innymi będą promowane produkty 
lokalne i aktywnie działające Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Tryńcza. 

Anna Wałczyńska 

Gmina Tryńcza każdego roku bierze udział w kilku-
nastu naborach wniosków o dofinansowanie w celu 
realizacji projektów inwestycyjnych oraz tzw. 
„miękkich” na zadania związane ze wsparciem działań 
kulturalnych i społecznych. Skuteczność w pozyskiwa-
niu funduszy zewnętrznych pozwala nam na rozwój 
infrastruktury na terenie gminy oraz ma duży wpływ 
na wsparcie osób starszych i potrzebujących.  

W bieżącym roku zrealizowaliśmy i nadal realizuje-
my:  
- 15 zadań inwestycyjnych na kwotę 32,9 mln zł, wy-

sokość dofinansowania to 25,2 mln zł, 
- 5 zadań „miękkich” na kwotę 4,3 mln zł, wysokość 
dofinansowania to 4,2 mln zł. 

W latach 2022-2023 zakończonych zostanie siedem 
przedsięwzięć rozpoczętych w br. 

Ponadto sześć wniosków o dofinansowanie na kwotę 
blisko 2,2 mln zł, których wartość całkowita wynosi 
ponad 4,8 mln zł jest w trakcie oceny przez Instytucje 
Zarządzające.  

Mariusz Trojak 
 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „KRAINA SANU”  

Instrumenty dla orkiestry 

Budynek parafialny w Tryńczy po remoncie 
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DEMOGRAFIA W GMINIE 
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 7 grudnia 2021 roku wynosiła 8594. Jest to o 33 osoby więcej w po-

równaniu z ubiegłym rokiem. Złożył się na to jeden główny czynnik: dodatnie saldo migracji +28 (przyrost natu-

ralny +5). Jako ciekawostkę można podać, że jedna mieszkanka Gorzyc ma już skończone 100 lat, a druga miesz-

ka w Gniewczynie Łańcuckiej, ma 101 lat.  

Saldo migracji w Gminie Tryńcza w 2021 r. 

Liczba ślubów w Gminie Tryńcza Ogólna liczba ślubów 
zawartych w 2018 roku 
to 71, w 2019 r. – 48, 
2020 r. – 33 i 2021 - 51. 
Rok 2018 był rekordo-
wy w porównaniu do 
wcześniejszych lat.  
W następnych latach 
ewidentnie zaznaczyła 
się tendencja spadkowa, 
zwłaszcza w 2020 r. 
Znaczący wpływ na ten 
stan miała utrzymująca 
się sytuacja epidemiolo-
giczna w kraju związa-
na z koronawirusem 
SARS -CoV-2. Rok 
2021 był porównywal-
ny z 2019 r. z tą różni-
cą, że zmniejszyła się 
liczba ślubów  w parafii 
Tryńcza,  a zwiększyła 
się liczba ślubów cywil-
nych i transkrypcji. 

Ryszard Matyja 
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SZCZEPMY SIĘ !!! 
ZADBAJMY O ZDROWIE SWOJE I SWOICH BLISKICH 

Wśród mieszkańców występuje niestety coraz mniej-
sze zainteresowanie szczepieniami, co będzie zapewne 

skutkowało zwiększeniem zachorowań.  
Na dzień 2 grudnia br.  liczba mieszkańców naszej 

gminy w pełni zaszczepionych wynosiła 2629, co sta-
nowi zaledwie 30,9 % ogółu. Zajmujemy niestety  
niechlubne ostatnie miejsce w naszym powiecie.  

Szczepmy się – bądźmy odpowiedzialni !!! 

Gmina 
Liczba zaszczepionych min. 1 
dawką 

Liczba w pełni zaszcze-
pionych 

Procent w pełni zaszcze-
pionych 

Przeworsk  7 277 7 059 46,7% 

Jawornik Polski  2 084 2 010 45,6% 

Kańczuga  5 262 5 069 41,2% 

Adamówka  1 656 1 590 39,5% 

Gać  1 808 1 735 37,9% 

Sieniawa  2 693 2 609 37,1% 

Przeworsk  5 450 5 281 35,5% 

Zarzecze  2 575 2 433 33,7% 

Tryńcza  2 695 2 629 30,9% 

Zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców gminy 

Tryńcza o szczepienie się przeciwko COVID-19.  

BUDOWNICTWO W GMINIE TRYŃCZA W ROKU 2021 
Z analizy zarejestrowanych wniosków i wyda-

nych decyzji o warunkach zabudowy wynika, że bie-
żący rok będzie rekordowym, jeśli chodzi o wydanie 
decyzji w zakresie lokalizacji inwestycji.  

Na dzień 10 listopada 2021 zarejestrowano 91 wnio-
sków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 
22 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego.  

W bieżącym roku wydano 70 decyzji o warunkach 
zabudowy, 21 wniosków znajduje się w fazie wykona-
nia uzgodnień z innymi organami w zależności od miej-
sca położenia wnioskowanego terenu oraz charakteru 
inwestycji.  

Z porównania minionych lat wynika, że ilość wyda-
nych decyzji sukcesywnie wzrasta, a ruch budowlany 
nie maleje. Ograniczeniem przy realizacji inwestycji są 
warunki lokalne, w tym ; 
- położenie znacznej części terenu gminy w zasięgu 
szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wi-
słok i San oraz Mleczka, 
- występowanie gruntów objętych ochroną i wymagają-
cych uzyskania zgody na ich przeznaczenie na cele nie-
rolnicze i nieleśne, 
- położenie północnej części gminy w granicach Sie-
niawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ,  
- położenie gminy w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych. 

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy wynosi ok. 2,5 miesiąca, decydującą rolę 
mają tu uzgodnienia jednostek opiniujących projekt de-
cyzji. 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłata za wy-
danie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu aktualnie wynosi 598 zł. 

Opłaty tej nie ponoszą właściciele i użytkownicy 
wieczyści nieruchomości, których dot. złożony wniosek. 

Wspomniana decyzja o warunkach zabudowy ustala 
warunki zabudowy oraz może również ustalić warunki 
podziału terenu. Taka decyzja o warunkach podziału 
działki otwiera możliwości rozwoju gminy  poprzez 
osiedlanie się społeczności z innych gmin. 

Wydane decyzje dotyczyły zabudowy mieszkanio-
wej,  zabudowy usługowej i zalesiania. 

Jednym z dokumentów do zawarcia aktu notarialne-
go jest zaświadczenie o położeniu działki w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego oraz  
o rewitalizacji. Zaświadczeń takich wydano 270. Czas 
oczekiwania jest krótki - do 7 dni, w wyjątkowych 
przypadkach od ręki . 

Po analizie wydanych zaświadczeń wynika, że jest 
duży obrót ziemią między rolnikami oraz nabywcami  
w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  

Stanisława Dadak  
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

GMINNE MANEWRY STRAŻACKIE 

Manewry Strażackie są cyklicznym wydarzeniem 
organizowanym w naszej gminie i mają na celu spraw-
dzenie skuteczności działania jednostek mundurowych. 
W tym roku ćwiczenia odbyły się 23 października  
i wzięli w nich udział strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej w Przeworsku, na czele z dowódcą jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej bryg. Dariuszem Homą, poli-
cjanci na czele z za-cą Komendanta Komisariatu Policji 
w Sieniawie kom. Antonim Rzeczycą, żołnierze z 34 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu oraz strażacy 
z jednostek OSP z terenu gminy Tryńcza na czele z ko-
mendantem gminnym ZOSP Leszkiem Flakiem. 

Podczas manewrów obecni byli zaproszeni goście: 
ks. Jakub Sieniawski, kapelan Strażaków Powiatu Prze-
worskiego, sierż. Dariusz Segiń, reprezentujący 34 Ba-
talion Lekkiej Piechoty, radni, sołtysi, dyr. Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Przeworsku Adam Zabłocki, prezes 
GS w Sieniawie Andrzej Janusz, gospodarze obiektu, 

na którym prowadzone były manewry, panowie Leszek 
i Andrzej Pelc - właściciele żwirowni Krusz-Mat oraz 
pan Tadeusz Otręba - prezes firmy Eurobet. 

Tegoroczne manewry, mające na celu doskonalenie 
umiejętności ratowniczych oraz współdziałanie służb 
ratowniczych, były podzielone na poszczególne ćwi-
czenia: 
 poszukiwanie osób zaginionych w kompleksie leśnym 
 udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wy-

padku samochodowym 
 działania gaśnicze na terenach zalesionych 
Na zakończenie wójt Ryszard Jędruch i jednocześnie 
prezes gminny ZOSP podziękował wszystkim służbom 
za zaangażowanie i udział w manewrach oraz gospoda-
rzom obiektu za udostępnienie terenu i możliwość 
przeprowadzenia ćwiczeń, które służą przede wszyst-
kim zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszej 
gminy i nie tylko. 

Podczas Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tryńczy, który odbył się 6 sierpnia w Szkole Pod-
stawowej w Tryńczy, wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się w składzie: 

NOWY ZARZĄD ZOSP RP W TRYŃCZY 

1. Prezes – Druh Ryszard Jędruch 
2. Wiceprezes – Druh Tadeusz Nowak 
3. Wiceprezes - Komendant Gminny – Druh Leszek 
Flak 
4. Sekretarz – Druh Zdzisław Chmura 
5. Członek zarządu – Druh Karol Krajewski 
6. Członek zarządu – Druh Paweł Bury 
7. Członek zarządu – Druh Jan Sobala 
8. Członek zarządu – Druh Tadeusz Janusz 
9. Członek zarządu – Druh Robert Słysz 
10. Członek zarządu – Druh Łukasz Gurak 
11. Członek zarządu – Druh Marek Jędral 
12. Członek zarządu – Druh Tomasz Ochab 
13. Członek zarządu – Druh Janusz Kornafel 
14. Członek zarządu – Druh Kacper Drzystek 
15. Członek zarządu – Druh Stanisław Gliniak 
16. Członek zarządu – Druh Grzegorz Korzystka 
17. Członek zarządu – Druh Zdzisław Kulpa 
18. Członek zarządu – Druh Rafał Jonik 
19. Członek zarządu – Druh Elżbieta Sternik 
20. Członek zarządu – Druh Łukasz Rzeczyca  

Podczas Zjazdu obecni byli: Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Kubicki, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP dh Ryszard 
Jędruch, naczelnik Wydziału Operacyjno-
Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz, 
Kapelan Strażaków Powiatu Przeworskiego ks. Jakub 
Sieniawski, Kierownik oddziału ARiMR w Przeworsku 
Szymon Gruszka, dyr. Biura Senatora Mieczysława 
Golby Marcin Malinowski, Starosta Przeworski Bogu-
sław Urban, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ad-
am Zabłocki, Kierownicy referatów urzędu gminy, rad-
ni i sołtysi, a także delegaci ze wszystkich jednostek  
z terenu gminy. 

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, a w podjętych uchwałach udzielo-
no absolutorium zarządowi, zatwierdzono skład nowego 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji 
Rewizyjnej, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP. 

Elżbieta Sternik 
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POWIATOWE ĆWICZENIA „TRYŃCZA 2021” 
Prawie 100 strażaków wzięło udział w te-

gorocznych ćwiczeniach powiatowych jedno-
stek z KSRG pk. "Tryńcza 2021" przy zbior-
niku wodnym w Gniewczynie Łańcuckiej.  
W ćwiczeniach uczestniczyło 15 zastępów stra-
żaków OSP KSRG z terenu powiatu przewor-
skiego, strażacy z JRG w Przeworsku, Specjali-
styczna Grupa Ratownictwa Wodno-
Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP w Prze-
myślu, Policja oraz ratownicy medyczni z Po-
gotowia Ratunkowego z przeworskiego szpita-
la. Z naszej gminy w ćwiczeniach udział wzięły 
dwie jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna z 
Tryńczy oraz Gniewczyny Łańcuckiej.  
Epizody dotyczyły wypadku busa, w którym 
znajdowało się 5 osób. Byli to przemytnicy przewożą-
cy w beczkach niezidentyfikowane substancje. W wy-
niku przewrócenia się pojazdu wszystkie osoby zostały 
poszkodowane, a jedna poniosła śmierć. Przewożone 
beczki rozsypały się, a kilka z nich wpadło do wody. 
Na miejsce zadysponowano płetwonurków z Przemy-
śla, którzy mieli za zadanie zlokalizować i wyciągnąć 
beczki z głębokości około 5 m.  

Kolejnym zadaniem czekającym na ćwiczących, 
było stworzenie linii gaśniczej, której celem było cią-

głe zasilanie sześciu prądów gaśniczych wody na jej 
końcu. Do kontroli przetłaczania wody używano dro-
nów z kamerami termowizyjnymi, które w ciemno-
ściach doskonale lokalizowały przecieki oraz uszko-
dzone odcinki węży pożarniczych.  

Kiedy wydawało się, że to koniec ćwiczeń, do szta-
bu wbiegł zdenerwowany mężczyzna, który twierdził, 
że z kolegami spożywał alkohol na łódce, po czym ta 
wywróciła się na środku jeziora. Był to ostatni epizod 
ćwiczeń, mający na celu sprawdzenie, jak szybko ze-
spół dronowy jest w stanie za pomocą termowizji zlo-
kalizować unoszących się na wodzie pozorantów. Pilo-
ci również naprowadzali w ciemnościach łódź motoro-
wą tak, aby można było bezpośrednio dopłynąć do po-
szkodowanych. W znaczący sposób skróciło to czas 
przebywania osób w wodzie. W trakcie akcji obraz  
z dronów był bezpośrednio transmitowany do namiotu 
sztabowego, gdzie dowodzący akcją mógł "na żywo" 
kontrolować lokalizację każdego z zastępów.  

 
Elżbieta Sternik 

ODDAJĄC KREW – RATUJESZ ŻYCIE! 

20 honorowych dawców krwi odda-
ło krew w Akcji Krwiodawstwa zorga-
nizowanej 25 września przy Urzędzie 
Gminy w Tryńczy. W trakcie wyda-
rzenia mieszkańcy mogli obejrzeć wy-
stęp Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
z Tryńczy, skosztować tradycyjnej 
kuchni przygotowanej przez Koło Go-
spodyń Wiejskich oraz zobaczyć sze-
reg atrakcji takich jak: pokaz broni 
przygotowany przez członków Stowa-
rzyszenia Brać Strzelecka. Ponadto dla 
dzieci zostały przygotowane gry, zaba-
wy i konkursy. 

W trakcie akcji krwiodawstwa moż-
na było skorzystać z mobilnego punku 
szczepień. 

Elżbieta Sternik 

Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

Jednostka OSP w Tryńczy 

Fot. PSP w Przeworsku 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006670864286&__cft__%5b0%5d=AZX6tDf907baUNA7NLAFbWfiaRDZMh_zQub5rBHl5NBwzYkfr7tvG_LKTqoWhjvJDQjJjsohhUI9O3I571fmJYobxWgB5jh8h5pv_bE9nvKbunj6_p4ctnlj0SL65QHOXxwOfvqoCzVR_pFWuLM0cPJF&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006670864286&__cft__%5b0%5d=AZX6tDf907baUNA7NLAFbWfiaRDZMh_zQub5rBHl5NBwzYkfr7tvG_LKTqoWhjvJDQjJjsohhUI9O3I571fmJYobxWgB5jh8h5pv_bE9nvKbunj6_p4ctnlj0SL65QHOXxwOfvqoCzVR_pFWuLM0cPJF&__tn__=-%5dK-R
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

AKTYWNIE W KLUBIE SENIOR+ W JAGIELLE 
Klub Senior+ w Jagielle od bieżącego roku ak-

tywnie działa na rzecz seniorów z terenu gminy. Do 
klubu uczęszcza 15 seniorów. Działalność placówki 
finansowana jest ze środków dotacji celowej budże-
tu państwa oraz środków budżetu Gminy Tryńcza.  

Gmina Tryńcza pozyskała środki z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 150 tys. zł, 
które zostały przeznaczone na remont budynku oraz 
zakup wyposażenia, pozyskano też w bieżącym roku 
dofinansowanie w kwocie 32 tys. zł na funkcjonowa-
nia klubu. Kierujemy szczere podzięko-
wanie do Pani Ewy Leniart - Wojewo-
dy Podkarpackiej za możliwość otrzy-
mania dofinansowań, dzięki którym 
mogliśmy stworzyć miejsce tak po-
trzebne i przyjazne osobom w wieku 
senioralnym.   

,,Jestem uczestnikiem klubu od samego 
początku. Jestem bardzo szczęśliwa, że 
powstało takie miejsce, gdzie możemy się 
wszyscy spotkać i spędzać tak mile czas. 
Wspólnie przygotowujemy posiłki, two-
rzymy piękne prace artystyczne, ćwiczy-

my, śpiewamy, radujemy się. Dzięki uczestnictwie w 
klubie odwiedziłam bardzo dużo ciekawych miejsc, 
zawarłam przyjaźnie na lata’’  – relacjonuje Pani Ja-
nina Sobala, uczestnika Klubu.  

Działania podejmowane w klubie mają na celu roz-
szerzenie dostępu do usług społecznych, motywowa-
nia seniorów do aktywności, realizowania pasji, inte-
gracji międzypokoleniowej i promocji wizerunku śro-
dowiska senioralnego.  

Natalia Czepiela  

WYWIAD Z PODOPIECZNĄ DZIENNEGO  DOMU  SENIORA „DOM MIŁOSIERDZIA”   
W WÓLCE MAŁKOWEJ 

O domowej atmosferze  i sprawach codziennych 
rozmawiamy z panią Zofią Kozyra, podopieczną wyjąt-
kowego miejsca dla osób starszych – Dzienny Dom Se-
niora „Dom Miłosierdzia” w Wólce Małkowej; 

Jak się Pani tutaj czuje? 
Bardzo dobrze, jestem zadowolona z pobytu w 

„Domu Miłosierdzia”, miło spędzam tu czas wśród in-
nych osób w moim wieku, nie czuję upływających lat. 
Czuję się dużo młodziej, pełna energii i siły, z dobrym 
nastawieniem na każdy dzień.  

Jednym słowem jest Pani szczęśliwa? 
Tak, jak najbardziej, bardzo szczęśliwa. Cieszę się, 

że mogę tu przyjść, spędzić czas w takim towarzystwie. 
Cieszy mnie myśl, że jutro tu przyjdę  i znów spotkam 
się z przyjaciółmi, bo my wszyscy jesteśmy tu jak jedna 
rodzina. Mamy zapewnioną opiekę i wsparcie naszych 
opiekunów.  

Co może Pani powiedzieć o zajęciach i aktywno-
ści? 

Czas mamy zorganizowany, dzień wypełniony jest 
wieloma zajęciami m.in. kulinarne, rękodzielnicze, pla-
styczne, muzyczne, gimnastyczne, które rozwijają na-
sze zainteresowania, przez co zapominamy o codzien-
nych trudach. Zajęcia sprawiają nam dużo radości i sa-
tysfakcji, poprawiają nasze samopoczucie i kondycję 
fizyczną. Przychodząc każdego dnia do „Domu Miło-
sierdzia” rozpoczynam i kończę dzień z uśmiechem na 
twarzy.  

Nawiązała Pani tutaj jakieś przyjaźnie? 
Tak, wszyscy się bardzo zaprzyjaźniliśmy, zżyliśmy 

się jak rodzina. Dzwonimy do siebie, opowiadamy nie 
tylko o swoich problemach, ale  i dzielimy się radosny-
mi wiadomościami.  

Pamięta Pani jakieś wyjątkowe momenty z poby-
tu tutaj? 

Każde imieniny i urodziny obchodzone w „Domu 
Miłosierdzia” są wyjątkowe i niezapomniane,  radosne i 
wzruszające, a także spotkania integracyjne z innymi 
seniorami, dziećmi w ramach integracji międzypokole-
niowej oraz z zaproszonymi gośćmi.  

Czy utkwiło Pani w pamięci coś wesołego? 
Codziennie jest tu dużo wesołych chwil, ale mi 

utkwił w pamięci czas przygotowań do Świat Bożego 
Narodzenia. Najpierw wspólnie wykonywaliśmy ozdo-
by świąteczne, ubraliśmy choinkę i dekorowaliśmy 
„Dom Miłosierdzia”. Później podzieliśmy się opłat-
kiem, składając sobie życzenia, uczestniczyliśmy  we 
wspólnej wigilii w rodzinnej atmosferze, śpiewając ko-
lędy i ciesząc się z naszego wspólnie spędzonego czasu.  

Rozmawiały: Opiekunki Dziennego Domu Seniora 
„Domu Miłosierdzia” w Wólce Małkowej Joanna Gleń, Elż-
bieta Rak 
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

WYCIECZKI EDUKACYJNE I KULTURALNE Z CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
W bieżącym roku Centrum Usług Społecznych 

w Gminie Tryńcza zaangażowało się w organiza-
cję wycieczek edukacyjnych i kulturalnych skie-
rowanych do osób starszych, dzieci i młodzieży. 
Seniorzy z terenu gminy Tryńcza uczestniczyli  
w wyjazdach krajoznawczo-turystycznych, dzięki 
którym aktywnie spędzili czas na świeżym po-
wietrzu, poznawali interesujące turystycznie 
miejsca oraz rozwijali umiejętności współpracy 
grupowej.  

 16 czerwca, korzystając z pogody, seniorzy 
uczestniczyli w wyjeździe do Arboretum w Bole-
straszycach, gdzie zwiedzali ogród botaniczny.  

 W sierpniu mieli przyjemność uczestniczyć  
w wycieczce do Jodłówki oraz Groty Solnej  
w Pruchniku.  

 19 września seniorzy uczestniczyli w Koncer-
cie Galowym I Międzynarodowego Festiwalu 
Pieśni Legionowej, który odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Przeworsku.  

 W październiku uczestniczyli w wyjeździe do 
kina ,,Kino na Biegunach’’ w Galerii Stara  Ujeż-
dżalnia w Jarosławiu i obejrzeli film pt. 
,,Fatima’’.   

 W listopadzie seniorzy wyjechali do Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie, gdzie mieli przyjemność 
usłyszeć żywiołową symfonię.  

,,Wyjazdowe formy aktywności są moją ulubioną for-
mą spędzenia czasu. Dzięki wycieczkom organizowa-
nym przez Centrum Usług Społecznych poznaję wiele 
ciekawych miejsc. Wyjazd z innymi seniorami to dla 
mnie doskonała okazja, by zobaczyć atrakcyjne miej-
sca, poznać ciekawych ludzi, a zarazem miło spędzić 
czas, z dala od codzienności. Zawierane podczas wy-

cieczek przyjaźnie i znajomości sprawiają mi wielką 
przyjemność, ponieważ bardzo lubię otaczać się ludź-
mi.’’ - relacjonuje Pani Zofia Jakubiec seniorka  
z Tryńczy.  

Dzieci i młodzież z terenu gminy Tryńcza uczestni-
czyły w wyjazdach do: 

 Gospodarstwa Agroturystycznego ,,W Międzycza-
sie’’ zlokalizowanego w Cieplicach.  
 Chętnie brały udział w wyjazdach na basen do Pły-

walni w Leżajsku.  
Natalia Czepiela 

WARSZTATY TWÓRCZE DLA DZIECI 

Wychodząc do najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy, pracownicy Centrum Usług Społecz-
nych podejmowali szereg działań, które pogłębiały 
wiedzę dzieci, kształtowały umiejętności manualne  
i rozwijały ich zainteresowania.  
Warsztaty kulinarne - Gniewczyna Łańcucka.  
Rajd nordic walking - Gniewczyna Łańcucka.  
Piknik sportowy - Gniewczyna Łańcucka i Tryńcza  
Warsztaty twórcze pn. „Złota jesień oczami dziecka” 
- Gorzyce.  
Trening pamięci i koncentracji uwagi - Gniewczyna 
Łańcucka i Tryńcza. 
Zajęcia plastyczne pn. „Dary jesie-
ni” - Jagiełła.  
Zajęcia artystyczne - wykonywa-
nie masek andrzejkowych - Tryńcza.  
Warsztaty - wróżby andrzejkowe 
dla dzieci - Gniewczyna Łańcucka.  
Wycieczki rowerowe do lokalnych 
przedsiębiorstw, m.in. do Spółdziel-
ni Socjalnej „Gorzyczanka” oraz fir-
my RStechnology Adam Rachfał  

w Gniewczynie Łańcuckiej. 
 Cykliczne spotkania oraz wycieczki nie tylko 
dostarczają rozrywki najmłodszym mieszkańcom na-
szej społeczności, ale są też ciekawą formą spędzenia 
czasu wolnego . Ze względu na duże zainteresowanie i 
frekwencję, przed nami kolejne zajęcia i pomysły na 
wyjazdy, o których na bieżąco będziemy informować 
na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym 
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza. 

 
Magdalena Kozak 
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Z ŻYCZENIAMI U NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW  

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w 
Gminie Tryńcza wraz z sołtysami oraz radnymi odwie-
dzają jubilatów urodzonych na przełomie lat 20-tych i 
30-tych. Podczas odwiedzin pracownicy, w imieniu 
Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, składają ju-
bilatom życzenia, wręczając kwiaty wraz z drobnym 
upominkiem.  

Jubilatom jeszcze raz gratulujemy tak pięknego 
wieku oraz życzymy pogody ducha, wszelkiej pomyśl-
ności, spełnienia marzeń i długich lat życia wypełnio-
nych zdrowiem, szacunkiem i miłością w gronie naj-
bliższych.  Niech omijają Państwa troski i smutki dnia 
codziennego, a jesień życia będzie najlepszym czasem 
do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.  

Natalia Czepiela  
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE – PAKIET KORZYŚCI I KUŹNIA UŚMIECHU 
Będą to miejsca, gdzie pomagać się będzie dzieciom 

w nauce, organizować czas wolny, rozwijać zaintereso-
wania, poprawiać sprawność fizyczną, kształtować wła-
ściwe postawy społeczne, wspierać rodziny w procesie 
przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego 
życia. Takie placówki powstaną w czterech miejscowo-
ściach: Gniewczyna Łańcucka, Jagiełła, Gorzyce, Tryń-
cza w ramach Projektu “Centrum Usług Społecznych  
w Gminie Tryńcza”.  

Wśród  oferowanych usług znajdą się: wsparcie pe-
dagogiczne, terapia zajęciowa,  zajęcia ruchowe, wspar-
cie edukacyjne. Świetlice  działać będą w godzinach 
popołudniowych, dzięki czemu dzieci będą miały za-
pewnioną opiekę po zajęciach szkolnych, 3 razy w ty-
godniu. 

Celem funkcjonowania naszych placówek będą dzia-
łania wspierające dzieci i młodzież oraz ich rodziny, 
m.in. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestni-
ków, a także poprawa ich społecznego funkcjonowania. 
Animatorzy świetlic będą prowadzić cykliczne zajęcia 
 edukacyjne, sportowe czy terapię zajęciową. W ramach 
tych działań odbywać się będą również spotkania  
z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji. – 

podkreśla Marta Harapińska – Dyrektor Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza.   

Działalność świetlic środowiskowych to wspaniała 
inicjatywa oraz wspieranie rodzin w procesie przygoto-
wania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, 
kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez 
objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką 
oraz zajęciami edukacyjnymi – podkreśla Pan Stanisław 
Kogut – Radny Gminy Tryńcza.  

Bernadeta Jakubiec 

WSPIERAMY SENIORÓW 

Mając świadomość specyficznych potrzeb osób w 
wieku senioralnym, Gmina Tryńcza systematycznie i 
wielotorowo stara się udzielać wsparcia osobom star-
szym. Cykliczne zajęcia oraz warsztaty realizowane w 
poszczególnych miejscowościach przez pracowników 
Centrum Usług Społecznych cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Do tej pory Seniorzy mogli uczest-
niczyć w wydarzeniach: 
 „Bezpieczny Senior”- spotkanie  z przedstawiciela-

mi Policji we wszystkich miejscowościach gminy 
Tryńcza.  

 Zajęcia ruchowe pod hasłem „Ćwiczyć każdy mo-
że” - Gniewczyna Łańcucka, Jagiełła i Tryńcza.  

 Spotkanie międzypokoleniowe - Dzień otwarty  
 w Klubie Senior+ - Jagiełła i Wólka Małkowa.  
 Warsztaty kulinarne- „Dzień pizzy” - Gniewczyna 

Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła oraz Wólka Małkowa.  
 Treningi pamięci dla Seniorów - Gniewczyna 

Łańcucka, Jagiełła oraz Wólka Małkowa.  
 Warsztaty pracy twórczej - tworzenie świec - Ja-

giełła i Wólka Małkowa.  
 Warsztaty rękodzielnicze - zdobienie porcelany - 

Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła oraz Wólka 
Małkowa.  

 Warsztaty kulinarne pn. „Zdrowa żywność dla 
Seniora” - Gniewczyna Łańcucka Jagiełła oraz Wól-
ka Ogryzkowa.   

 Warsztaty pracy twórczej- wykonanie mydeł - 
Jagiełła  Wólka Małkowa.  

 „Dzień Papieski”. Seniorzy oddali hołd wielkiemu 
Polakowi składając wiązankę oraz zapalając znicz 
przy pomniku Jana Pawła II, znajdującego się przy 
kościele parafialnym w Tryńczy.  

 Bal Andrzejkowy.  
Chcemy w dalszym ciągu prowadzić i rozwijać tę dzia-
łalność, dając możliwość osobom starszym, aby jak 

najwięcej korzystali z tej formy spę-
dzania czasu wolnego. Spotkania  
w dużym stopniu przyczyniają się do 
zwiększenia poczucia własnej warto-
ści starszego pokolenia, przeciwdzia-
łają marginalizacji, wykluczeniu spo-
łecznemu, a także promują wiek senio-
ralny jako wiek dojrzałej, satysfakcjo-
nującej i rozwijającej się aktywności 
społecznej.  

Magdalena Kozak 
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WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ KLUCZKOWSKĄ – ZAŁOŻYCIELKĄ RODZINNEGO 
DOMU DZIECKA 

1. Na początku wielki ukłon i wyrazy szacunku za 
to, co Państwo robią. To wspaniałe, że istnieją na 
świecie ludzie, dla których drugi człowiek jest waż-
niejszy niż on sam. Kiedy podjęli Państwo decyzję  
o stworzeniu rodzinnego domu dziecka? 
- Nasza historia rozpoczęła się w 2008 roku, gdy pod-
jęliśmy decyzję o utworzeniu pogotowia rodzinnego. 
Następnie, w roku 2018, zostaliśmy zawodową rodziną 
zastępczą. Tak było do 6 września b.r., gdy otrzymali-
śmy telefon z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, że czwórka rodzeństwa potrzebuje „nowego do-
mu”. Zgodnie z prawem, jako zawodowa rodzina za-
stępcza mogliśmy opiekować się maksymalnie trójką 
dzieci, które już u nas przebywały. Godząc się na przy-
jazd nowych podopiecznych, musieliśmy również wy-
razić zgodę na przekwalifikowanie naszej „zawodowej 
rodziny” na rodzinny dom dziecka, gdzie mogłoby 
przebywać siedmioro dzieci. 
Decyzja ta nie była prosta, gdyż wiązała się z wieloma 
strategicznymi rozwiązaniami. Na szczęście, dzięki 
„rodzinnej burzy mózgów” oraz wsparciu PCPR-u, 
udało się podjąć tę trudną decyzję i sprostać zadaniom 
i oczekiwaniom, które niesie za sobą opieka nad sió-
demką małych dzieci. 
2. Mówi Pani o siódemce dzieci rozumiem, że wła-
śnie tyle obecnie przebywa pod Państwa opieką?  
W jakim są wieku? 
- Tak, dokładnie siedmioro, sześciu chłopców i jedna 
dziewczynka. Najmłodsze właśnie skończyło rok,  
a najstarsze sześć lat. 
3. Jak dzieci zwracają się do Państwa? 
- Dzieci zwracają się do nas tak, jak czują. Raz jeste-
śmy mamą i tatą, innym razem wujkiem i ciocią, jesz-
cze innym babcią i dziadkiem. Zwracają się tak do nas, 
jak rozumieją swoją sytuację. Jedni mają kontakt ze 
swoimi biologicznymi rodzicami, więc mówią ciociu  
i wujku, dla innych to my jesteśmy jedynymi rodzica-
mi, których znają. Gdy dzieci są coraz starsze i więcej 
rozumieją lub mają trafić do adopcji, staramy się im 
jak najlepiej wyjaśnić, kim dla nich jesteśmy. Najważ-
niejsze dla nas jest aby, czuły się bezpiecznie i swo-
bodnie. 
4. Proszę opowiedzieć o instytucji Rodzinnego Do-
mu Dziecka. Kto decyduje, które dzieci wejdą w 
skład Waszej rodziny? Na jak długo dziecko może 
zostać umieszczone w rodzinnym domu dziecka?  
- Decyzję, które dzieci zostaną przydzielone do nasze-
go rodzinnego domu dziecka, podejmuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinnie w Przeworsku. Dzieci w 
naszym domu mogą przybywać do ukończenia 18 r.ż. 
lub do momentu uregulowania sytuacji prawnej mało-
letniego tj. na przykład do czasu adopcji.  
Instytucja – poważne słowo, my po prostu jesteśmy 
domem, domem, który ma pokazać dzieciom rodziciel-
ską miłość, troskę i pozwolić czuć się bezpiecznie. Do-
mem, który pomoże rozwijać zarówno pasje i zaintere-
sowania jak i radzić sobie z problemami. Domem, któ-
ry pokaże, co to jest rodzina i nauczy traktować innych 
z godnością i szacunkiem. 

5. Jakie największe wyzwania niesie prowadzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka, a co pozytywnie zaska-
kuje?  
- Wyzwań jest wiele, tak wiele, jak mieliśmy dzieci, 
tak różnorodnych jak ich charaktery oraz traumy, któ-
rych doświadczyły. Wyzwaniem jest poznanie każde-
go z nich, zwrócenie uwagi, jakiej specjalistycznej 
opieki potrzebuje, zarazem jak najszybsze zapewnienie 
tej opieki zarówno medycznej jak i terapeutycznej  
i psychologicznej. Te początkowe trudności i rollerco-
ster uczuć rekompensuje śmiech dzieci, ich radość  
i szczery uścisk, których na początkach znajomości nie 
ma. Dobre słowo ludzi, którzy nas znają lub dopiero 
poznają, daje siły do dalszej pracy. 
6. Jak spędzają Państwo święta Bożego Narodze-
nia? Ktoś do Państwa przybywa? Dzieci pomagają 
w przygotowaniach?  
- Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny dla 
każdego, dla nas również, z tą różnicą, że u nas prze-
biega w dość głośnej atmosferze, z wieloma pytania-
mi: „A po co?”, „Dlaczego?”, „Co to jest?”. Przez 13 
lat w ten sam sposób odpowiadamy na te same pytania 
związane z Bożym Narodzeniem. Udzielając tych od-
powiedzi i wykonując wspólne zadania, pokazujemy 
dzieciom, jak celebrować ten świąteczny czas. Przed 
świętami wspólnie pieczemy i dekorujemy pierniczki, 
piszemy listy do Św. Mikołaja, ubieramy choinkę. 
Wieczór Wigilijny to mini przyjęcie, gdzie do wspól-
nego stołu zasiada ponad 20 osób, z czego ¾ z nich to 
dzieci, ciekawe każdej następującej po sobie sytuacji.  
Z zaciekawieniem czekają na dzielenie się opłatkiem  
i składanie sobie życzeń, bo nigdy czegoś takiego nie 
doświadczyły. Przez cały wieczór zastanawiają się, 
czy odwiedzi nas wędrowiec i co będzie, jak przyj-
dzie? Po kolacji jest czas na wspólne kolędowanie  
i otwieranie prezentów. Ta radość dzieci z najmniej-
szego prezenciku jest nie do opisania. 
Ten czas spędzamy wyłącznie w najbliższym gronie, 
żeby nie powodować  niepotrzebnego niepokoju/
niezrozumienia u dzieci, gdyż u niektórych z nich spo-
tkanie z biologicznymi rodzicami budzi lęk. 

Rozmawiała Justyna Wikiera  
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OŚWIATA 

POZNAJEMY POLSKĘ 
Szkoły podstawowe z terenu Gminy Tryńcza z 

powodzeniem aplikowały o środki w ramach pro-
gramu „Poznaj Polskę”, przeznaczone na dofinan-
sowanie wycieczek szkolnych. Wartość dofinanso-
wania przyznanego przez Ministerstwo Edukacji i Nau-
ki przekroczyła 58,9 tys. zł a łączne wydatki poniesio-
ne na ten cel wyniosły ponad 75,6 tys. zł.  

W październiku i listopadzie 2021 r. najstarsi ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy, Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w 
Jagielle wzięli udział w trzydniowych wyjazdach do 

Warszawy. Szkoła Podstawowa w Gorzycach zorgani-
zowała natomiast jednodniowy wyjazd do Sandomierza 
i dwudniowy do Warszawy. W wycieczkach wzięło 
udział ponad 230 osób. 

Przedmiotem przedsięwzięcia finansowanego w for-
mie dotacji celowej ze środków „Polskiego Ładu”  było 
wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji 
zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu eduka-
cyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tra-
dycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki. 

Magdalena Kubis 

WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ I POZOSTAŁE ZADANIA OŚWIATOWE 

Od 1 września 2021 r., w związku z dokonanymi 
zmianami w zakresie organizacji placówek oświato-
wych, na terenie Gminy Tryńcza funkcjonują następują-
ce szkoły: 

 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy 
wraz z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą 
Filialną im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie, 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela 
ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, 

 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Gorzycach, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorzą-
dowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle. 
Na terenie gminy działalność prowadzą również 

dwa przedszkola niepubliczne w Gniewczynie Łańcuc-
kiej i Gorzycach. Ponadto, dzieci zamieszkujące na tere-
nie Gminy Tryńcza korzystają również 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach zlokali-
zowanych w gminach ościennych. 

W strukturze wydatków na zadania oświatowe, najwięk-
szą część zajmują wydatki na utrzymanie szkół, które na 
koniec 2021 r. wyniosą około 10,7 mln zł. W ramach 
szkół kategorią o największej wartości przekraczającą 
80% ogółu wydatków są wynagrodzenia nauczycieli i 
pracowników obsługi wraz z pochodnymi, które będą 
oscylowały wokół 8,6 mln zł. 
Kolejną istotną kategorią jest dotacja dla przedszkoli 
niepublicznych w Gniewczynie Łańcuckiej i Gorzycach 
w wysokości ok. 378,4 tys. zł oraz zwrot kosztów wy-
chowania przedszkolnego poza terenem Gminy Tryń-
czana poziomie ok. 390 tys. zł. Do zadań oświatowych 
należy również dowóz uczniów do ośrodków rewalida-
cyjno-wychowawczych w Laszczynach i Jarosławiu. 
Maksymalna wysokość środków, które zostaną zwróco-
ne rodzicom samodzielnie dowożącym dzieci z orzecze-
niami o potrzebie kształcenia specjalnego do ośrodków 
poza terenem Gminy Tryńcza będzie oscylowała wokół 
57 tys. zł 

Magdalena Kubis 
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SUKCESY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 NA SZCZEBLU PONADGMINNYM 

SZKOŁA PODSTA-
WOWA W TRYŃ-
CZY 

 Klaudia Płonka 
(kl. VII) – tytuł laure-
ata i III miejsce w 
XXI Regionalnej 
Olimpiadzie Wiedzy i 
Wielkich Polakach – 
o Słudze Bożym Kar-
dynale Wyszyńskim, tytuł laureata i V miejsce w eta-
pie wojewódzkim oraz I miejsce w etapie dekanalnym 
Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na 
Świętej Wieczerzy” organizowanego przez Archidiece-
zję Przemyską, 

 Wioletta Kuśnierz (kl. VI) - III miejsce w etapie 
dekanalnym Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Ko-
ściół na Świętej Wieczerzy” organizowanego przez 
Archidiecezję Przemyską, 

 Wojciech Hanejko (kl. VII) - IV miejsce w etapie 
dekanalnym Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Ko-
ściół na Świętej Wieczerzy” organizowanego przez 
Archidiecezję Przemyską, 

 Katarzyna Matyja (kl. VI) - wyróżnienie na XXX 
Podkarpackim Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z 
nami” zorganizowanym przez Centrum Kulturalne w 
Przemyślu, 

 Milena Panek (kl. IV) – wyróżnienie na XXX Podkar-
packim Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami” 
zorganizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, 

 Jan Manowiec (kl. III) – wyróżnienie w XVII Wo-
jewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego 
ekologa”, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Święty Mikołaj w Oczach Dzieci”, wyróż-
nienie w Konkursie „Bożonarodzeniowe ozdoby” orga-
nizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu 

 Sara Manowiec (kl. VII) – nagroda w konkursie 
plastyczno-teatralnym „Szok – ale Smok” organizowa-
nym przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, wy-
różnienie w Konkursie „Bożonarodzeniowe ozdoby” 
organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemy-
ślu 
SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWCZYNIE 
ŁAŃCUCKIEJ 

 Antoni Jaszyk (kl. VIII) – III miejsce w XVIII Po-
wiatowym Konkursie Matematycznym im. Prof. Marii 
Barnat, IV miejsce w XIX Powiatowym Konkursie 
„Mistrz Matematyki Powiatu Przeworskiego”, zakwali-
fikowany do etatu rejonowego konkursu kuratoryjnego 
z matematyki, 

 Martyna Dryś (kl. VIII) – I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym „Sacrum w literaturze i 
sztuce” 

 Marcelina Kojder (kl. VII) – wyróżnienie w Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym „Sacrum w literatu-
rze i sztuce” 

 Kamil Pieniążek (kl. VI) – wyróżnienie w Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym „Sacrum w literatu-
rze i sztuce” 

 Miłosz Markowski - IV miejsce w XVIII Powiatowym 
Konkursie Matematycznym im. Prof. Marii Barnat, 

 Anna Wnęk (kl. VII) – I miejsce w II Powiatowym 
Konkursie Pięknego Czytania, 

 Anna Deput (kl. VI) – wyróżnienie w II Powiato-
wym Konkursie Pięknego Czytania, 

 Wiktoria Dryś (kl. II) - wyróżnienie w II Powiato-
wym Konkursie Pięknego Czytania. 
SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYCACH 

 Sandra Cebulak (VIII) – wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie „Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Związek Stowarzyszeń 
„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, 

 Nikola Śliwa (oddział przedszkolny) – laureatka 
Wojewódzkiego konkursu plastycznego KRUS 
„Bezpiecznie na wsi”, 

 Rafał Majcher (kl. IV) laureat Ogólnopolskiego 
konkurs Olimpus z języka angielskiego dla kl. IV 

 Nikodem Jarosz (kl. III) – wyróżnienie w X edycji 
konkursu matematyczno-plastycznego„Trójwymiarowy 
świat matematyki – samochody marzeń”. 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W UBIE-
SZYNIE 

 Milena Ochab (oddział przedszkolny) - I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rycerze św. 
Floriana" 

 Zuzanna Groch, Milena Ochab, Barbara Korze-
niowska (oddział przedszkolny) - I miejsca w Woje-
wódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci  
i Młodzieży "Święty Hubert wzorem współczesnego 
ekologa". 

 Zuzanna Feręc (oddział przedszkolny) - nagroda 
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
"Wesołego Alleluja 2021", 

 Miłosz Krokos i Barbara Korzeniowska (oddział 
przedszkolny) - wyróżnienia w Ogólnopolskim Strażac-
kim Konkursie Plastycznym na szczeblu wojewódzkim 
pt. "Zapobiegamy pożarom”, 

 Natalia Bąk (kl. I) - wyróżnienie w IV Wojewódz-
kim Konkursie Logopedycznym "Trzeszczące wierszyki" 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZED-
SZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JAGIELLE 

 Aleksander Dzieża (kl. VII) – laureat Wojewódz-
kiego Konkursu „Turystyka wiejska i aktywny wypo-
czynek” organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego oraz Związek Stowa-
rzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”; 
tytuł finalisty i wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkur-
sie o Patronce – Świętej Królowej Jadwidze. 

Magdalena Kubis 
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ŚWIĘTO SZKOŁY W TRYŃCZY 

Są takie dni, kiedy uczniowie 
mogą uwolnić się od szkolnych 
ławek i obowiązków. Tak właśnie 
było 28 października 2021 r., kiedy 
to w Szkole Podstawowej w Tryń-
czy obchodzono Święto Szkoły. W 
ten dzień cała społeczność szkolna 
udała się najpierw do kościoła pa-
rafialnego w Tryńczy na Mszę 
Św., by w ten sposób uczcić Patro-
na - św. Jana Kantego. Odprawia-
jący Mszę ks. Tomasz Ruchała 
podczas kazania nawiązywał bez-
pośredni kontakt z uczniami, w celu przypomnienia 
biografii Patrona oraz wartości, którymi kierował się  
w swoim życiu św. Jan Kanty. 

Po zakończeniu liturgii uczniowie, nauczyciele oraz 
zaproszeni goście w uroczystym korowodzie udali się 
na dziedziniec szkolny, gdzie nastąpiło złożenie kwia-
tów przed pomnikiem naszego Patrona. Główna część 
uroczystości miała miejsce w hali sportowej. Po wpro-
wadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu 
szkoły konferansjerka Nel Zamorska, w imieniu dyrek-
cji szkoły, powitała zebranych uczestników uroczysto-
ści. 

W tym wyjątkowym dniu, oprócz uczniów, nauczy-
cieli, pracowników obsługi szkoły oraz rodziców, w 
szkole gościli: wójt Ryszard Jędruch, kierownik Refera-
tu Oświaty – Magdalena Kubis, Dyrektorzy szkół pod-
stawowych z Gminy Tryńcza, wieloletni działacz samo-
rządowy oraz sponsor naszej szkoły – Stanisław Wiel-
gos oraz sołtys wsi Tryńcza – Stanisław Gliniak. 
Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta Ku-
brak, która w swoim wystąpieniu wspomniała o tym, że 
na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze  
i strukturę, ale zawsze gromadziło się wokół niej wiele 
osób twórczych, poszukujących najlepszych rozwiązań 
oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Pod-
kreśliła, że Patron naszej szkoły jest wzorem godnym 
naśladowania i w Nim wszyscy powinniśmy znajdować 
inspiratora na drodze poszukiwań prawdy oraz, podob-
nie jak On, pracować nad własnym charakterem i umy-
słem. Imię to zobowiązuje do tego, aby uczniowie da-
wali z siebie więcej niż inni, aby garnęli się do wiedzy  
i angażowali społecznie. Podziękowała władzom samo-
rządowym, na czele z Wójtem Ryszardem Jędruchem, 
za okazywaną pomoc, wsparcie oraz szczególną troskę 
o właściwe warunki nauki i pracy. Podziękowała też 
rodzicom za owocną współpracę. 

Tegorocznemu Świętu Szkoły towarzyszyło hasło 
"SPORT BUDUJE WEWNĘTRZNĄ WARTOŚĆ”, 
które dobrze skomponowało się z naszym Patronem. 
Jako przykład człowieka, wielkiego, szlachetnego, spra-
wiedliwego i dobrego, zobowiązuje nas do właściwego 
postępowania we wszystkich dziedzinach życia, także 
w sporcie. Dlatego też główna część uroczystości miała 
charakter sportowy. Organizatorzy Święta postawili 
wybranym uczestnikom zadania związane ze sprawno-
ścią i wysiłkiem fizyczny oraz przystąpienie do rywali-
zacji sportowej w myśl przesłania "W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”. Następnie rozgrywała się pełna emocji 
sportowa walka. 

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: I – 
uczniowie klas I-V; II – rodzice, nauczyciele, ucznio-
wie klas VI-VIII, a były to konkurencje: sztafeta, bieg 
w workach, przenoszenie kółek ringo, zmiana piłek  
i bieg z narzutką. Zawody przebiegały przy ogromnym 
dopingu publiczności. Wszystkie drużyny spisywały się 
bardzo dzielnie. 

Jednak zdobywcami pierwszego miejsca zostali:  
w kategorii I (uczniowie kl. I-V) – Grupa 5 w składzie- 
Nikola Młynarska, Filip Pigan, Kacper Wikiera, Julita 
Leniart, Wojciech Krajewski i Wiktoria Pelc. 
Natomiast w kategorii II (rodzice, nauczyciele, ucznio-
wie kl. VI-VIII) zwycięzcami została grupa nauczycie-
li: Magdalena Młynarska, Katarzyna Duży, Barbara 
Czeszyk, Waldemar Szewczyk i Adam Kulpa. 
Pani dyrektor Elżbieta Kubrak nagrodziła zwycięzców  
i uczestników zawodów sportowych pamiątkowymi 
dyplomami. Szczególne podziękowania należą się ro-
dzicom, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie 
poczęstunku dla wszystkich uczestników Święta  
Szkoły. 

 
Zygmunt Kulpa 

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuc-
kiej oraz Szkoły Podstawowej w Tryńczy jeszcze w 
2021 r. trafi nowy sprzęt, oprogramowanie, uzupełnio-
ny zostanie księgozbiór oraz przeprowadzone zostaną 
działania edukacyjne o łącznej wartości 30 tys. zł. Rea-
lizacja wskazanych wyżej zadań możliwa będzie dzięki 
pozyskaniu środków w ramach kolejnej edycji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysoko-
ści 24 tys. zł oraz przy zapewnieniu wkładu własnego 
gminy na poziomie 6 tys. zł. Jest to kolejny krok  

w rozwoju bibliotek 
szkolnych, których 
księgozbiór w latach 
2016-2017 wzboga-
cił się o nowe pozy-
cje książkowe  
o wartości ponad 51 
tys. zł, dofinansowa-
ne ze środków pierwszej edycji Programu. 

Magdalena Kubis 
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110 LAT SZKOŁY W JAGIELLE 

W tym roku przypada okrągła, 110. rocznica po-
wstania pierwszej Szkoły Powszechnej w Jagielle.  
W 1911 roku w Jagielle zaczęła funkcjonować pierw-
sza czteroklasowa szkoła powszechna. Z biegiem lat 
liczba uczniów rosła i w 1929 roku przekształciła się w 
szkołę siedmioletnią, do której uczęszczało około 160 
uczniów. Kierownikiem szkoły był wówczas Pan Józef 
Łańcucki, który pełnił tę funkcję do końca roku szkol-
nego 1938/1939. Podczas wakacji został zmobilizowa-

ny i niedługo potem dostał się do sowiec-
kiej niewoli. Słuch po nim zaginął aż do 
momentu, gdy jego nazwisko odnaleziono 
na „Liście Katyńskiej". 
W roku 1964 oddano do użytku nowy bu-
dynek szkolny, w którym naukę pobierało 
osiem roczników uczniów. Do dnia dzi-
siejszego był on kilkakrotnie rozbudowy-
wany i remontowany. Obecnie szkoła jest 
bogato wyposażona w pomoce dydaktycz-
ne i tablice multimedialne, funkcjonuje  
w niej biblioteka szkolna, a dyrektor 

szkoły Pan Andrzej Ruchała, przy współpracy z Wój-
tem Gminy Tryńcza, stara się pozyskiwać fundusze na 
jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.  

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i całej spo-
łeczności lokalnej było nadanie szkole imienia. 14 X 
2010 roku szkoła zaczęła nosić nazwę Zespół Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla 
Władysława Jagiełły w Jagielle.  

Anna Walkiewicz 

ŚWIĘTO SZKOŁY W GORZYCACH 

13. października 2021r. uroczyście obchodziliśmy 
święto patrona Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Gorzycach. Z tej okazji, zgodnie z tra-
dycją, odbył się Szkolny Przegląd Pieśni i Poezji  
"W hołdzie św. Janowi Pawłowi II", na który zostali 
zaproszeni przedstawiciele organu prowadzącego na 

czele z Wójtem Gminy Tryńcza  
p. Ryszardem Jędruchem, radni Gmi-
ny Tryńcza, dyrektorzy szkół z tere-
nu gminy, a także ks. Marian Jagieła. 
Zebranej publiczności uczniowie za-
prezentowali wzruszające poetyckie i 
muzyczne utwory, z których wyłonił 
się obraz patrona szkoły- przyjaciela 
człowieka, duchowego autorytetu, 
niestrudzonego pielgrzyma, duszpa-
sterza młodzieży i cierpliwego nau-
czyciela. 

Na zakończenie występu Samorząd Szkolny złożył 
dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i admi-
nistracji szkoły oraz wszystkim osobom związanym  
z oświatą najserdeczniejsze życzenia pomyślności  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Bożena Czerwonka 

W środę 10 listopada przy Szkole Podstawowej im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach odbył się  
V Gminny Bieg Niepodległości pod hasłem ,,Cała gmi-
na biega’’. 

W zawodach brali udział uczniowie z wszystkich  
4 szkół z terenu gminy Tryńcza, podzieleni na 10 kate-
gorii według wieku i płci. 

Zawody zostały zare-
jestrowane przez telewi-
zję Rzeszów. Wydarze-
nie zorganizowane było 
w celu uczczenia pamię-
ci walczących o niepod-
ległość naszej Ojczyzny, 
kształtowało w dzieciach 
i młodzieży postawy 
społeczne i patriotyczne 
oraz ducha walki i zasad 

fair play.  
Nagrody dla zwycięzców wręczyli Wójt Ryszard 

Jędruch oraz Kierownik Referatu Oświaty Magdalena 
Kubis i Dyrektor SP w Gorzycach. 

Wszystkim dziękujemy za przybycie, zaangażowa-
nie i udział. 

Izabela Misiło 

GMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
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PONAD ĆWIERĆ MILIONA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ! 

Szkoły otrzymały dofinansowanie w następującej 
wysokości: 
- Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej – 
75 600,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w Gorzycach – 70 000,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w Tryńczy – 70 000,00 zł 
- Szkoła Filialna w Ubieszynie – 30 000,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w ZSPiPS w Jagielle – 30 000,00 zł 
  

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych  
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inży-
nieria, sztuka oraz matematyka).  
Za otrzymane środki zakupione zostaną m. in. nowo-
czesne drukarki 3D, zestawy do prowadzenia zajęć  
z robotyki, sprzęt nagłaśniający oraz wyposażone zo-
staną warsztaty szkolne. 

Karolina Sawa 

Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości”. To  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 

z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Łączna wartość pozyskanych środków to 275 600 zł  

TYDZIEŃ MISYJNY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY 
Każdego roku, w październi-

ku, przeżywamy Światowy Ty-
dzień Misyjny. Misja to posła-
nie, zadanie do spełnienia. Trze-
ba podkreślić, że każdy z nas 
ma obowiązek głoszenia Ewan-
gelii nie tylko w środowisku, w 
którym żyjemy, ale też powinni-
śmy brać odpowiedzialność za 
głoszenie Ewangelii w całym 
świecie. Ewangelizować należy słowem i czynem. 

Misjonarze to te osoby, które otrzymują od Boga 
szczególne powołanie do zaangażowania się w nieprze-
ciętny sposób w dzieło misyjne. Często prowadzą szko-
ły, ośrodki zdrowia, sierocińce, a więc pomagają cho-
rym, głodnym, bezdomnym, ubogim, osieroconym 
dzieciom. Aby misjonarz mógł skutecznie okazywać 
pomoc, potrzeba zaangażowania innych ludzi, w tym 
nas samych. 

Odpowiedzialność za misje wyraża się przede 
wszystkim w modlitwie, zaś ofiary materialne 
i duchowe są praktycznym sprawdzianem, że nasze za-
angażowanie zmierza we właściwym kierunku. 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryń-
czy włączyła się w VII Edycję Projektu „Ozłacamy Ka-
sisi” – woda cenniejsza niż złoto, organizowaną przez 
Fundację Kasisi, która zakończy się w lutym 2022 roku. 

Projekt „Ozłacamy Kasisi” to specjalna propozycja 
skierowana do szkół, uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli. Akcja ta opiera się na dwóch filarach: pierwszym 
z nich są działania edukacyjne, drugim – zbiórka drob-
nych złotówek, które pozwolą odmienić życie podo-
piecznych w sierocińcu.W starszych klasach zostaną 
przeprowadzone lekcje na temat przyczyn kryzysu 
wodnego na świecie, jego konsekwencji i metod osz-
czędzania wody. Natomiast  oddziały przedszkolne  
i klasy 1 – 3 zrobią plakat lub rysunek dotyczący osz-
czędzania wody. 

Warto się zastanowić, czym dla nas jest woda? Czy 
rzeczywiście jest cenniejsza od złota? Dlaczego należy 
ją oszczędzać i jak to zrobić? Czy może nam jej kiedyś 
zabraknąć? Jak wyglądałby wtedy świat? Polska dyspo-
nuje jednym z najmniejszych zasobów wodnych 
w Europie. W Afryce coraz więcej terenów pustynnieje, 
zmuszając tamtejszych  mieszkańców do emigracji. 
Prawie co trzeci człowiek na Ziemi nie ma dostępu do 

czystej wody pitnej. Prognozuje się, że w ciągu najbliż-
szych 20 lat zasoby wody słodkiej dostępnej dla ludz-
kości zmniejszą się o 30%.  

Co w obliczu tych zagrożeń powinniśmy robić, czy 
da się jeszcze uratować świat? Fundacja Kasisi razem  
z uczniami ze szkół i przedszkoli z całej Polski zbiera 
na studnię w szkole w Zambii, obok  sierocińca w Kasi-
si, który prowadzą Siostry Służebniczki ze Starej Wsi. 
Chodzą do niej zarówno podopieczni Fundacji, jak  
i dzieci z wioski – w sumie 1100 uczniów. W szkole 
nie ma żadnego ujęcia wody. Nie ma tam wody ani do 
picia, ani do mycia rąk. Chcemy podarować dzieciom 
wodę i wykopać studnię głębinową i zamontować pom-
pę ręczną, by ułatwić uczniom i pracownikom szkoły 
ich codzienność. 

Także w naszej szkole bardzo misyjnie przebiegał 
ostatni tydzień października. Świadczyły o tym dekora-
cje i wystawa eksponatów misyjnych. Wielkim powo-
dzeniem  wśród uczniów cieszyła się Cukiernia Bambo 
z domowymi wypiekami muffinek, babeczek, rogali-
ków i innych słodkości oraz  Targ pod baobabem,  
gdzie można było kupować losy w wybranej cenie, 
oznakowane numerkami i ukrytym przedmiotem. Uzy-
skane w ten sposób fundusze zostały przekazane  
na konto Fundacji Kasisi.  

Wszystkie działania udało się przeprowadzić dzięki 
zaangażowaniu i współpracy ludzi dobrej woli. Bardzo 
serdecznie dziękujemy sponsorom, Radzie Rodziców, 
KGW w Tryńczy, Dyrekcji i nauczycielom. Cieszymy 
się, że społeczność  Szkoły Podstawowej w Tryńczy 
okazała  pomoc misjonarzom i dzieciom z sierocińca  
i szkoły w Kasisi. Nasza społeczność może być dumna 
z poczucia wspólnoty z ludźmi, którzy borykają się  
z dużymi problemami dnia codziennego. 
Z poczucia obowiązku pomocy misjonarzom. 

S. Anna Macina 
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JUBILEUSZ 100-LECIA ZGROMADZENIA SIÓSTR KARMELITANEK 
DZIECIĄTKA JEZUS 

20 listopada br. 
pracownicy 
Urzędu Gminy 
Tryńcza uczestni-
czyli w uroczy-
stym Jubileuszu 
100-lecia Zgro-
madzenia Sióstr 
Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus, 
który odbył się w 
Czernej w woje-

wództwie małopolskim. W imieniu Wójta Ryszarda 
Jędrucha na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia 
S. M. Błażei Stefańskiej złożone zostało oficjalne po-
dziękowanie za dotychczasową, kilkudziesięcioletnią 
służbę w miejscowości Gorzyce. Uroczystość była do-
skonałą okazją do ponownego spotkania z Siostrami, 

które w przeszłości pełniły posługę w Gorzycach.  
Nieprzerwanie od czerwca 1970 r. Siostry Karmeli-

tanki Dzieciątka Jezus aktywnie uczestniczą w życiu 
lokalnej społeczności. W pierwszych latach działalno-
ści podjęły pracę w zakrystii, w katechezie, hafcie, jeź-
dziły z posługą do chorych  jako pielęgniarki. Niosły 
pomoc i opiekę ludziom starszym i schorowanym, ro-
dzinom wielodzietnym i tym, którzy ich służby potrze-
bowali. Od 2000 r. Siostry prowadziły również ochron-
kę, przekształconą od 2006 r. w przedszkole, które od 
wielu lat cieszy się dużym uznaniem, a dorośli już wy-
chowankowie z radością wspominają pierwsze lata 
edukacji. 

Z okazji Jubileuszu życzymy Siostrom wielu łask 
Bożych, wytrwałości w realizacji powierzonej misji 
oraz niesłabnącej satysfakcji z pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. 

Magdalena Kubis 

W latach sześćdziesiątych XX wieku przełożeni nasze-
go Zgromadzenia czynili starania, by założyć nową 
placówkę na wschodzie Polski. W tym czasie bezdziet-
ne małżeństwo Marcin i Maria Czeszykowie, wysiedle-
ni podczas II wojny światowej, po wielu trudnych kole-
jach życia wrócili do Ojczyzny i zamieszkali w Gorzy-
cach. Powzięli oni decyzję, iż za oszczędzone pienią-
dze kupią dom, który ofiarują siostrom zakonnym. Ro-
biąc starania, by dom oddać w dobre ręce, zgłosili swój 
plan ks. biskupowi Ignacemu Tokarczukowi, ordyna-
riuszowi diecezji przemyskiej, który z kolei wysunął 
propozycję Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzie-
ciątka Jezus. Przełożeni skorzystali z zaproszenia, bio-
rąc równocześnie na siebie obowiązek opieki nad fun-
datorami. W czerwcu 1970 r. siostry przyjechały na 
nową placówkę do Gorzyc. Zajęły się remontem oraz 
przebudową domu, którego część pozostawili dla siebie 
państwo Czeszykowie. Jedno z pomieszczeń przezna-
czono na kaplicę pod wezwaniem św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, w której z radością przez te wszystkie lata 
siostry goszczą na wspólnej modlitwie także parafian. 
Siostry podjęły pracę w zakrystii, w katechezie, hafcie, 
jeździły z posługą do chorych – jako pielęgniarki. Nio-
sły pomoc materialną i duchową rodzinom wielodziet-
nym. Niosły pomoc i opiekę ludziom starszym i scho-
rowanym, rodzinom wielodzietnym i tym, którzy ich 
służby potrzebowali. Na terenie klasztoru Siostry na 
własny użytek prowadziły ogród, miały także doskona-
le prosperującą pracownię krawiecko-hafciarską.  
Z racji profesjonalnego i pięknego wykonania ornatów, 
stuł, bielizny ołtarzowej, a nawet baldachimów, reali-
zowały zamówienia z całej Polski. Z ich rąk otrzymy-
wano szkaplerze, komże, alby, a nawet pościel. Lata 
pracy Sióstr zaowocowały powołaniami wśród miej-
scowych dziewcząt. Dom gorzycki przez pewien czas 
był też domem junioratu. 
PRZEDSZKOLE 
W 2000 roku w naszym domu zakonnym zostały zor-
ganizowano sale zabaw dla chętnych dzieci w wieku 

przedszkolnym. Dzieło wychowania dzieci zostało po-
wierzone duchowej opiece Naszej Matki Założycielki  
i otrzymało nazwę „Ochronka Matki Teresy Kierociń-
skiej”. Chociaż warunki materialne i lokalowe były 
skromne, ale dzięki dobroci i życzliwości sąsiadów, 
wójta oraz ofiarności wielu dobroczyńców, także z za-
granicy, przeprowadzono gruntowny remont budynku, 
którego znaczną część przeznaczono na przedszkole. W 
2006 roku dzieło to otrzymało status prawny jako 
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzie-
ciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej. 
Przedszkole jest jednooddziałowe, z podziałem na dwie 
grupy mieszane: 3-4-latki „Biedronki” i 4-5-latki 
„Słoneczka”. Obecnie dysponujemy 40 miejscami. Sio-
stry, wychodząc naprzeciw rodzinom pracującym za-
wodowo, obejmują wychowaniem dzieci nie tylko  
z terenu naszej parafii, ale z terenu gmin Tryńcza i Ja-
rosław. Jest to placówka wychowawczo-dydaktyczna 
promującą chrześcijański system wartości, podejmują-
ca wysiłki na drodze wychowania moralno-
społecznego, przyjazna dzieciom, rodzinie i otoczeniu. 
Celem jest przede wszystkim zapewnienie wszech-
stronnego rozwoju dziecka, wychowanie religijne  
i skierowanie jego uczuć do Boga, Ojczyzny i bliźnie-
go, to znaczy do wszystkiego, co szlachetne i piękne. 
Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój 
jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, ale 
poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie 
naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata; 
przygotowanie wychowanków do realizacji zadań 
związanych z obowiązkiem szkolnym; zaznajomienie 
ich z podstawowymi wartościami ludzkimi i chrześci-
jańskimi oraz przygotowanie do przeżywania sukcesów 
i radzenia sobie z porażkami w sytuacjach życiowych. 
Obecnie, oprócz prowadzenia przedszkola, siostry na-
dal angażują się w życie parafii i pracują w zakrystii 
oraz katechezie. Pomagają rodzinom wielodzietnym  
i ubogim materialnie i duchowo. 
 

HISTORIA SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS W GORZYCACH 
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SERCE I POMOC 

W październiku, w siedzibie PCEN w Przemyślu 
odbyło się uroczyste wręczenie wstępnej akredytacji  
w projekcie „SP – to więcej niż Szkoła Podstawowa! 
Serce i Pomoc”. Akredytację z rąk Pani Kurator Małgo-
rzaty Rauch, odebrała m. in. dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.  

SP – to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SER-
CE I POMOC to autorski projekt Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, 
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, uczniowie i ro-
dzice ze szkół podstawowych województwa podkarpac-
kiego.  

Głównym założeniem projektu SP! SERCE I PO-
MOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autor-
skich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią 
uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy 
etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem 
wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. 

Przejście uczniów z I etapu edukacyjnego do klasy 
IV często niesie za sobą wiele problemów zarówno dla 
ucznia jak i dla rodzica. Wymaga to łagodnego wpro-
wadzenia uczniów w świat pojęć i wiedzy z podziałem 
na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodat-
kowych obowiązków ucznia, wdrażania do świadome-
go samorozwoju i samokształcenia, które mają na celu 
zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej 
atmosfery.  

Szkoła Podstawowa w Gorzycach dołączyła do pro-
jektu, by wyjść naprzeciw kolejnym rocznikom 
uczniów klas IV, by zniwelować czynniki negatywnie 
wpływające na powodzenia szkolne. Zespół nauczycieli 
opracował program na bieżący rok szkolny i podejmie 
szereg działań, które ułatwią uczniom i ich rodzicom 
adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej.  

Izabela Misiło 

MECZ POLSKA – NIEMCY U 20 

7 października 2021 roku 
grupa ponad 120 uczniów ze 
wszystkich szkół z terenu 
gminy Tryńcza  wraz z opie-
kunami udała się na mecz 
piłki nożnej Polska – Niem-
cy U 20, rozgrywany w ra-
mach Turnieju Ośmiu Naro-
dów. Biało – czerwoni rywa-
lizują z reprezentacjami: 
Niemiec, Włoch, Rumunii, 
Norwegii, Portugalii  

i Czech. W czwartkowy wieczór na trybunach Stadio-
nu Miejskiego w Rzeszowie zasiadło ponad 11 tys. 
kibiców. Dla fanów z Podkarpacia była to okazja, aby 
zobaczyć futbol w międzynarodowym wydaniu. Co 
ciekawe, kadra do lat 20 zagrała w stolicy Podkarpacia 
trzeci raz w historii i po raz trzeci nie strzeliła gola. 
Ostatni raz młodzi Biało – czerwoni gościli na Stadio-
nie Miejskim w 2019 roku. Po trzech starciach towa-
rzyskiego Turnieju Ośmiu Narodów Polska zajmuje  
5 miejsce w tabeli. Spotkanie toczyło się w szybkim 
tempie. Żadna ze stron nie była w stanie zdobyć gola. 
Niemcy mieli lekką przewagę w drugiej połowie, ale 
ostatecznie Biało – czerwoni nie pozwolili przełamać 
swojej defensywy. Podział punktów jak najbardziej 
sprawiedliwy!  

W tym sportowym wydarzeniu uczestniczyliśmy 
dzięki Panu Senatorowi RP Mieczysławowi Golbie, 
któremu serdecznie dziękujemy. 

Waldemar Szewczyk, Adam Kulpa 
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HARCERSTWO TO PRZYGODA  

1. Przedstawisz się? 
Nazywam się Ania 
Wnęk, mam 13 lat, 
uczęszczam do klasy 
VIII Szkoły Podsta-
wowej im. gen. Anto-
niego Chruściela ps. 
“Monter” w Gnie-
wczynie Łańcuckiej. 
2. Do jakiej drużyny 
należysz? 
Od prawie 5  lat dzia-
łam w Związku Har-
cerstwa Rzeczypo-
spolitej w 1 Drużynie 
Harcerek “Leśne 

Echo w Gniewczynie im. św. Królowej Jadwigi, mam 
stopień ochotniczki, jestem zastępową zastępu 
“Niezapominajki” funkcjonującego w Tryńczy. 
Oprócz tego należę do Zastępu Zastępowych “Świt”.  
3. Skąd pomysł na “Leśne Echo”?  
W 2017 roku w mojej szkole dwie starsze harcerki za-
praszały wszystkie dziewczynki z naszej klasy na 
zbiórkę. Pamiętam, że na początku nie byłam zdecydo-
wana, ale po rozmowach z moimi koleżankami zdecy-
dowaliśmy się przyjść. Bardzo stresowałam się,  po-
nieważ nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, 
jednak po zakończeniu zbiórki byłam zadowolona.  
4. Jak potoczyła się twoja przygodę w harcerstwie? 
Sympatycznie wspominam mój pierwszy obóz, nie 
spodziewałam się, że wyjazd na dwa tygodnie do lasu, 
w którym nie ma nic, może okazać się tak niezwykły. 
Musiałyśmy same zbudować oraz wypleść sobie prycz 
i półki. Oprócz tego, miałyśmy wiele zajęć, a także 
kino plenerowe. Najbardziej zakochałam się w ogni-
skach, które miały cudowny klimat.  
Potem szło już z górki, wiele biwaków, zimowisk,  
obozów. Warto też wspomnieć o zlocie 30 - lecia dzia-
łalności ZHR, podczas którego miałam okazję zoba-
czyć się z harcerkami i harcerzami z całej Polski, tam 

także spotkałam obecnego prezydenta i premiera oraz 
wnuczkę założyciela polskiego harcerstwa Krystynę 
Małkowską. To właśnie ten wyjazd najbardziej zapadł 
mi w pamięć. 
5. W jakich ciekawych inicjatywach bierzecie udział? 
Spora część wydarzeń, w których bierzemy udział 
opiera się na służbie  np. podczas akcji pod tytułem 
“Tornister pełen uśmiechów” czy też  
“Szlachetna paczka”, ale i wydarzeniach  upamiętnia-
jących historię Polski np. Rekonstrukcja historyczna 
1939, Bieg Wilczym Tropem, Bieg Montera. W paź-
dzierniku tego roku miałyśmy okazję wziąć udział w 
pieszej harcerskiej pielgrzymce z Przemyśla przed ob-
raz Matki Bożej Kalwaryjskiej.  
5.Opowiedz, jak to jest być harcerką? 
Myślę, że bycie harcerką to niezwykła przygoda, pełna 
podróży i doświadczeń.  Dzięki harcerstwu rozwinę-
łam swoje umiejętności  i pokonałam swoje słabości, 
poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi do teraz 
utrzymuję kontakt. Nauczyłam się przede wszystkim 
szacunku i otwartości w stosunku do drugiego czło-
wieka, a także zrozumiałam, co to znaczy być cierpli-
wym.  
6.Co dla harcerza w życiu jest najważniejsze? 
Ojczyzna, Nauka, Cnota, tak brzmią trzy najważniej-
sze wartości, którymi się kierujemy. Służymy Bogu i 
Ojczyźnie. Drogowskazem, za którymi podążamy, jest 
Prawo Harcerskie, które wskazuje nam ideały, którymi 
powinniśmy się kierować.  
7. Czego  życzyć wam na Święta Bożego Narodzenia? 
Przede wszystkim zdrowia, ponieważ to ono pozwala 
nam prężnie działać oraz umożliwia wyjazdy, które w 
naszej organizacji są bardzo ważne. Wielu przygód na 
harcerskiej drodze, uśmiechów, kiedy tracimy już po-
godę ducha.   
Niech życzenia się spełnią, a Wasza harcerska podróż 

nigdy się nie kończy.  
 

Z zastępową „Echa Leśnego” Anną Wnęk rozmawiała  
Joanna Tytuła. 
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ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
W GMINIE TRYŃCZA 

12 listopada blisko 100 zawodników zgłosiło się 
do udziału w Zawodach Strzeleckich zorganizowa-
nych z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy 
Sportowej w Głogowcu w Gminie Tryńcza. Patronat 
nad zawodami objął Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Piotr Pilch.  

Organizatorami Zawodów byli: Wójt Gminy Tryń-
cza – Ryszard Jędruch, 21. Brygada Strzelców Podha-
lańskich w Rzeszowie, Biuro Zarządu Wojewódzkiego 
LOK w Rzeszowie, Podkarpacki Związek Strzelectwa 
Sportowego w Rzeszowie, Klub Strzelecki Kasztelan 
LOK w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Brać Strzelecka” 
w Tryńczy. 

Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 w trzech kate-
goriach: służby mundurowe, członkowie stowarzyszeń 

i klubów strzeleckich oraz w kategorii otwartej. Za-
wodnicy strzelali w klasyfikacji indywidualnej z pisto-
letu i karabinka sportowego z odległości 25 m. Celem 

zawodów była popularyzacja strzelectwa sportowego 
wśród mieszkańców, członków stowarzyszeń i klubów 
strzeleckich. Nad zawodami i wynikami czuwali in-

struktorzy i sędziowie z Podkarpackiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie, Klub Strzelecki 
„Kasztelan”. 

Podczas zawodów mieliśmy przyjemność gościć 
Wicemarszałka Piotra Pilcha wraz z rodziną, Dowódcę 
21. BSP w Rzeszowie gen. Dariusza Lewandowskiego 

wraz z żoną, Szefa szkolenia 21. BSP ppłk Rafała 
Iwanka, Wicestarostę Przeworskiego Jacka Kierepkę, a 
także Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Ło-

wieckiego w Przemyślu, Tomasza Makarowskiego. 
Zwycięzcami Zawodów Strzeleckich z okazji Święta 

Niepodległości zostali: 
Kategoria: służby mundurowe 

I miejsce - Piotr Pszeniczny 
II miejsce - Grzegorz Goś 
III miejsce - Robert Puc 
W kategorii stowarzyszenia i kluby strzeleckie: 

I miejsce - Paweł Kwiatek 
II miejsce - Piotr Pszeniczny 

III miejsce - Wojciech Pieniążek 
Kategoria: otwarta 
I miejsce - Ewelina Sowa 
II miejsce - Katarzyna Noga 
III miejsce - Wojciech Piwowar 

Sędziowie wyłonili także najlepszą zawodniczkę 
zawodów, którą została Ewelina Sowa oraz najlepszego 
zawodnika, którym został Paweł Kwiatek. Pamiątkowe 

dyplomy i puchary wręczył Wicemarszałek Piotr Pilch, 
Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w 
Rzeszowie gen. Dariusz Lewandowski, wójt Ryszard 

Jędruch i Viceprezes LOK Arkadiusz Stanisławski. 
Po zakończeniu zawodów odbył się otwarty trening 
strzelecki. Dla uczestników i publiczności dostępna 

była także wystawa sprzętu wojskowego przygotowana 
przez żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie oraz możliwość strzelania z broni ASG. 

 
Dominika Kozak 

KONKURS O "ZŁOTE PIÓRO WÓJTA"  

10 listopada 2021 r. w sali multimedialnej Gminne-
go Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza, 
odbył się gminny konkurs ortograficzny o „Złote Pió-
ro Wójta Gminy Tryńcza". 

W tym roku, po raz VII dorośli mieszkańcy naszej 
gminy przystąpili do gminnego dyktanda ortograficz-
nego, którego organizatorem był Wójt Gminy oraz 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.  

Celem konkursu jest rozwijanie u dorosłych miesz-
kańców zainteresowań ortograficznych, poszerzenie 
wiedzy zdobytej przez lata nauki, doskonalenie umie-
jętności poprawnego pisania. Do dyktanda przystąpiło 
15 osób z terenu gminy. Po dokładnym sprawdzeniu 

prac Komi-
sja oceniają-
ca w skła-
dzie: Alicja 
Kluz, Anna 
Walkiewicz, 
Magdalena 
Młynarska 
wyłoniła 
zwycięzców 
konkursu.  
Mistrzynią 

ortografii została Pani Józefa Maciałek mieszkanka 
Jagiełły, której Wójt gminy ufundował „wieczne" pió-
ro, a dla pozostałych uczestników nagrody książkowe  
i pamiątkowe dyplomy. 

II miejsce zdobyła Pani Zofia Groch z Ubieszyna,  
a III Joanna Gleń z Wólki Małkowej.  

Nagrody zwycięzcom wręczyli: wójt Ryszard  
Jedruch, prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich  
z Lublina pan Paweł Prokop oraz dyrektor GCKiCz 
Dominika Kozak 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy  
i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 

Marzena Rydzik 
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 2021 ROK W KULTURZE  

 Gminny Dzień Dziecka 
Dla najmłodszych mieszkańców przy współpracy z so-
łectwami i szkołami przygotowaliśmy atrakcje w kilku 
miejscowościach (Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Ja-
giełła, Ubieszyn, Tryńcza)  Były konkurencje z nagro-
dami, słodkie upominki, dmuchane place zabaw, ani-
macje, puszczanie latawców i loterie fantowe.  

 Konkurs historyczny dla uczniów z okazji Dnia 
Dziecka  

Wyjątkowo ciekawe konkurencje jak rzut granatem do 
celu, czołganie z karabinem, bieg z noszami czy strzela-
nie do celu, przygotowali członkowie Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej 24. Piechoty Garnizon Jaro-
sław przy strażnicy kolejowej dla grupy uczniów z na-
szych szkół. Uczniowie mieli okazję w formie integra-
cji i zabawy przeżyć nietypową lekcję historii. Dla 
wszystkich uczestników wójt Ryszard Jędruch ufundo-
wał nagrody rzeczowe.  

 Piknik przy strzelnicy sportowej w Głogowcu  
W niedzielne popołudnie 27 czerwca odbył się piknik 
mający na celu promocję nowo powstałej strzelnicy. 
Mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę broni czarnopro-
chowej, strzelanie pokazowe z broni palnej oraz występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także pokaz grupy 
motocyklowej. Na dzieci również czekały atrakcje. 
Członkowie Stowarzyszenia Brać Strzelecka z Tryńczy 
częstowali mieszkańców pieczoną kiełbaską z grilla.  

 Piknik nad promem w Gniewczynie Trynieckiej  
Wydarzenie rozpoczęło się występem Młodzieżowego 
Zespołu Piosenki Biesiadnej „Mali Gniewczanie”, na-
stępnie na scenie wystąpili: Zespół Dolanie, Śpiewające 
Zośki oraz Kapela Biesiadna z Gniewczyny. Mieszkań-
cy mogli włączyć się także w wicie wianków. Na 
uczestników czekało też wiele atrakcji, grill i przekąski 
przygotowane przez KGW w Gniewczynie Trynieckiej, 
a najmłodsi uczestnicy mogli korzystać z dmuchanego 
placu zabaw. 
 Festiwal Smaków – Zjazd Food Trucków w Tryń-

czy (17-18 lipca)  
Po raz pierwszy w naszej gminie mieszkańcy i goście 
mogli skosztować różnego rodzaju smakołyków poda-
wanych z popularnych samochodów z jedzeniem. 
Oprócz palety smaków, na scenie wystąpili nasi lokalni 
artyści, a gwiazdą wieczoru była kapela „Pogwizdani”. 
Na najmłodszych czekały dodatkowe atrakcje w postaci 
dmuchanego placu zabaw i różnych animacji. Zakoń-
czeniem pierwszego dnia była dyskoteka pod gwiazda-
mi.  
 Festiwal Smaków – Zjazd Food Trucków w Tryń-

czy (15 sierpnia)  
Sierpniowy Festiwal Smaków był tzw. „powtórką” ze 
względu na warunki atmosferyczne. Podobnie jak w 
lipcu, na terenie rekreacyjnym na mieszkańców i gości 
czekały food trucki, plac zabaw, zabawy i animacje dla 
dzieci, a wieczorem na scenie wystąpił zespół MEGU-
STAR i KORDIAN. Po koncercie publiczność bawiła 
się do późnych godzin razem z DJ-em.  

 Gminne Dożynki w Jagielle  
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Jagielle. 

Barwny korowód  
dożynkowy z 
udziałem gospo-
darzy, mieszkań-
ców i zaproszo-
nych gości przeje-
chał przez pięknie 
udekorowaną wieś 
do kościoła para-
fialnego, a następ-
nie prezentacja 
wieńców, obrzęd dożynkowy oraz występy artystów na 
scenie odbyły się przy Szkole Podstawowej.  

 Piknik WOTGames w Tryńczy 
Piknik odbył się z okazji Święta Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Gmina Tryńcza jako jedyna w województwie 
współorganizowała to wydarzenie, które było okazją do 
wypróbowania sił w sportowych konkurencjach pn. 
„Wspaniała dwunastka”, a dla młodszych organizatorzy 
przygotowali strefę edukacyjną „Akademia Terytorial-
sa”. Dla wszystkich uczestników przygotowano specjal-
ne pakiety z nagrodami, a oprócz tego odbyły się dodat-
kowe losowania nagród. Można było zwiedzać także 
Park Sprzętu Technicznego oraz skosztować wojskowej 
grochówki.    

 Tryniecki weekend z historią (2-3 października)  
Tegoroczny weekend z historią inspirowany był wyda-
rzeniami, jakie miały miejsce na Podkarpaciu w 1939 r.  

 Kulinarne powitanie jesieni w Gniewczynie  
Łańcuckiej  

Wydarzenie pod honorowym patronatem Wicemarszał-
ka Piotra Pilcha odbyło się z udziałem zespołów arty-
stycznych działających pod egida GCKiCz oraz Kół 
Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekały konku-
rencje z nagrodami i wiele innych atrakcji. Mieszkańcy 
i goście mogli skosztować tradycyjnych potraw przygo-
towanych przez KGW z terenu gminy   
 Koncert z okazji Święta Niepodległości w Tryńczy  

 Koncert o tematyce patriotycznej przygotowali muzycy 
GCKiCz, mażoretki „Finezja” oraz uczniowie i nauczy-
ciele SP w Tryńczy. Gościnnie wystąpił także Zespół 
Pieśni i Tańca „Karpaty” z Rzeszowskiego Domu Kul-
tury. Mieszkańcy oraz zaproszeni gości mogli skoszto-
wać także pysznej szarlotki.   

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali  
z nami przy organizacji różnych wydarzeń w poszcze-
gólnych sołectwach, szczególnie radnym, sołtysom, dy-
rektorom szkół i nauczycielom, strażakom z jednostek 
OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich i lokalnym przedsię-
biorcom. Dziękujemy też zespołom działającym pod 
egidą GCKiCz za występy podczas organizowanych 
wydarzeń oraz promocję lokalnej twórczości i kultury 
także na ponadlokalnych scenach. Mamy nadzieję, że 
nowy rok 2022 pozwoli nam realizować kolejne inicja-
tywy kulturalne, zarówno te, które na dobre wpisały się 
w kalendarz imprez, jak chociażby Dni Gminy Tryńcza, 
a także nowe wydarzenia, skierowane do szerokiego 
grona odbiorców.  

Dominika Kozak 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa było organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń, 
które w bieżącym roku odbyły się w Gminie Tryńcza.  
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TRYNIECKI WEEKEND Z HISTORIĄ – PODKARPACKI WRZESIEŃ 1939  

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się Mszą Św. 
odprawioną przez ks. Jakuba Szafrana. Mszę uświetni-
ły pieśni w wykonaniu pani Marty Stącel, przy dźwię-
kach Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie przy 
Krzyżu Niepodległości odbył się Apel Poległych oraz 
Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy z 1. Batalio-
nu Czołgów z Żurawicy. Po podniesieniu flagi na 
maszt, odśpiewano hymn państwowy. Przy Krzyżu 
Niepodległości stanęły poczty sztandarowe. Przedsta-
wiciele służb mundurowych, władz samorządowych, 
stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz harce-
rze złożyli pod krzyżem wiązanki kwiatów, m.in. Pani 
Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Podkar-
packiego, Starosta Przeworski Bogusław Urban, wójt 
Ryszard Jędruch wraz z Prezydium Rady Gminy Tryń-
cza – panią Zofią Nowak, Stanisławem Kogutem i Ja-
nuszem Niżnikiem, Pan Tytus Bisping – wnuk poległe-
go Tytusa Dunina wraz z rodziną, Adam Zabłocki – 
Dyrektor PUP w Przeworsku, dyrektorzy szkół z tere-
nu gminy Tryńcza oraz delegacje służb mundurowych 
w osobach: ppor. Macieja Kołodzieja – reprezentujące-
go dowódcę 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej  
w Jarosławiu, por. Eweliny Karwackiej- reprezentują-
cej dowódcę Podkarpackiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej w Rzeszowie, por. Lesława Słomy – repezentu-
jącego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaro-
sławiu, kom. Antoniego Rzeczycy – za-cy komendanta 
Komisariatu Policji w Sieniawie oraz mł. kpt. Eryka 
Poterek – reprezentującego Komendanta PSP w Prze-
worsku. We mszy św. udział wzięli także uczniowie 
wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Gnie-
wczyny Łańcuckiej, Gorzyc i Jagiełły. Po części ofi-
cjalnej wydarzenia rozstrzygnięty  został gminny kon-
kurs plastyczny pn. „II wojna Światowa widziana 
oczami dziecka”, w ramach którego nagrodzono laure-
atów nagrodami rzeczowymi. Pierwszy dzień Tryniec-
kiego Weekendu z Historią zakończył koncert Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy. 
Drugi dzień wydarzenia to rekonstrukcja wydarzeń 

historycznych, inspirowana wydarzeniami na podkar-
paciu we wrześniu 1939. Inscenizacja przedstawiała 
życie ludzi na wsi, atak Niemców oraz kontratak Pola-
ków, w tym kawalerii na koniach. Widownia mogła 
obejrzeć wybuchy pirotechniczne, palące się domo-
stwa, najazd niemieckich motocykli, a także przelot  
i bombardowanie z samolotu, a wszystko przy narracji 
pani Barbary Tytuła. Tego dnia mieliśmy przyjemność 
gościć panią Annę Roczkowską - specjalistę ds. kon-
taktów zagranicznych w sejmowej podkomisji ds. po-
zyskiwania środków unijnych, dowódcę 1. Batalionu 
Czołgów w Żurawicy ppłk. Rafała Kluza.  

W rekonstrukcji udział wzięli: SRH Dywizja Pie-
choty-Garnizon Jarosław, Szwadron Kawalerii Ochot-
niczej w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nej z Limanowej. W rekonstrukcję włączył się też Ze-
spół Piosenki Biesiadnej Jagiellanie, grupa teatralna 
„Debiutanci” z Jagiełły oraz Panie z Koła Przyjaciół 
Biblioteki, odtwarzając scenę z życia wiejskiego. Na 
zakończenie wydarzenia odbył się koncert pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu zespołu „Harnasie” oraz 
„Szarotki” z klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalań-
skich. Mieszkańcy mogli też obejrzeć pokaz sprzętu 
wojskowego z 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy oraz 
tradycyjnie skosztować wojskowej grochówki. Dodat-
kowo wśród publiczności pracownicy Centrum Usług 
Społecznych i Centrum Integracji Społecznej rozdawa-
li pyszne wypieki przygotowane specjalnie na tę oka-
zję. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków 
Fundacji PZU oraz Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa Gminy Tryńcza. Materiał z całego wydarze-
nia można obejrzeć na kanale Gminy Tryńcza na you-
tube lub na profilu facebook.  

Dominika Kozak  

Tegoroczny Tryniecki Weekend z Historią – Podkarpacki Wrzesień 1939 odbył się w pierwszy weekend 
października, pod Honorowym Patronatem Wiceminister Anny Schmidt oraz Wójta Gminy Tryńcza Ry-

szarda Jędrucha.  

KULINARNE POWITANIE JESIENI 
W niedzielne popołudnie 10 października przy 

kompleksie sportowym „Orlik” w Gniewczynie 
Łańcuckiej odbyło się Kulinarne Powitanie Jesieni 
pod honorowym patronatem Wicemarszałka Piotra 
Pilcha. 

Podczas wydarzenia mieszkańcy i goście mogli 
skosztować smakołyków przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.  

Na scenie obejrzeliśmy występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, Kapeli Bie-
siadnej, Zespołu Śpiewaczego „Dolanie”, Zespołu Pio-
senki Biesiadnej „Zośki”, Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej i Mażoretek „Finezja” i Zespołu Piosenki Biesiad-
nej „Jagiellanie”, a na zakończenie zagrał duet H&Z. 

Na uczestników czekała loteria fantowa z nagroda-
mi, pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 14 
Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, jak 
również stoiska informacyjne Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Przeworsku. Wystawę swo-
ich prac przygotowali także twórcy ludowi z terenu 
gminy.  

Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych mieszkańców, którzy mogli wziąć udział  
w grach i zabawach zorganizowanych przez pracowni-
ków Centrum Usług Społecznych, a także skorzystać  
z dmuchanego placu zabaw. 

Serdecznie dziękujemy Wicemarszałkowi Piotrowi 
Pilchowi za obecność, wsparcie finansowe i objęcie 
Honorowym Patronatem wydarzenia. Podziękowania 
kierujemy także do Starosty Powiatu Przeworskiego 
Bogusława Urbana i wszystkich zaangażowanych w 
organizację Kulinarnego Powitania Jesieni w naszym 
sołectwie – mówił sołtys Roman Kozyra.  

 
Katarzyna Kuśnierz 
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WYSTAWA PRAC MALARSKICH W TRYNIECKIEJ GALERII  

12 listopada w Galerii „Pod Aniołem” w Tryńczy odby-
ła się wystawa prac malarskich Anny Igi Skupińskiej, 
mieszkanki Tarnowa, która na miejsce wystawy wybrała 
właśnie naszą galerię. Uczestnicy wystawy mieli także 
okazję wysłuchać oprawy muzycznej w wykonaniu Benia-
mina Kosiora. 

Anna Iga Skupińska, urodzona w Legnicy, ukończyła 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze. 
Mieszkając w Niemczech, ukończyła wiele różnorodnych 
kursów rysunkowych, m.in. w pracowni Fritza Langa. 
Mieszkając na Cyprze, zajmowała się m.in. projektowa-
niem i wykonywaniem witraży. Obecnie mieszka w Tarno-
wie. Obrazy malarki nawiązują do osób najsłabszych i naj-
bardziej pokrzywdzonych przez los. 

Marzena Rydzik 

Mażoretki „Finezja” to grupa, która znana jest w naszym regionie ze swoich energetycznych po-
kazów taneczno-marszowych. „Finezję” tworzą 4 grupy dziewczyn w różnym wieku. 
Serdecznie zapraszamy do zapisów wszystkie chętne dziewczynki od 5 do 8 lat.  

Więcej informacji u instruktora grupy - Katarzyny Duży, tel: 781 624 262 

MAŻORETKI POWIĘKSZAJĄ SZEREGI 
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TAJEMNICE KAPLICZEK I KRZYŻY PRZYDROŻNYCH 

21 września br. w sali multimedial-
nej Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa Gminy Tryńcza odbyło się 
spotkanie autorskie oraz promocja al-
bumu pt. “Tajemnice kapliczek i krzy-
ży przydrożnych Polski Wschodniej” 
autorstwa  Zofii Paczóskiej i Wojcie-
cha Bardowskiego oraz uczniów na-
szych szkół. Podczas spotkania nastą-
piło również rozstrzygnięcie konkursu 
o tym samym tytule, na szczeblu 
gminnym oraz wręczenie dyplomów i 
nagród. Komisja konkursowa wręczyła  nagrody rze-
czowe dla zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca,  
a Wójt Gminy Tryńcza ufundował nagrody rzeczowe 
dla wszystkich uczestników. Laureatami konkursu zo-
stali: I miejsce - Jan Tytuła (SP w Gniewczynie Łań-
cuckiej), II miejsce - Julia Hojło (SP w Gorzycach) III 
miejsce - Wioletta Kuśnierz (SP w Tryńczy) i Klaudia 
Płonka (SP w Tryńczy) W konkursie udział wzięło 10 
uczniów ze szkół z terenu naszej gminy, których opo-
wiadania o kapliczkach zostały opublikowane na ła-
mach albumu. Organizatorami konkursu byli: Stowa-

rzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, Fundacja 
Kultura z Pasją oraz Wójt Gminy Tryńcza. Na spotka-
nie licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy,  laureaci 
konkursu wraz z rodzicami i dziadkami, dyrektorzy 
szkół i opiekunowie. Podczas spotkania autorskie-
go  nie zabrakło również miłych akcentów patriotyczno 
- muzycznych w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego- 
Prezesa Fundacji Kultura z Pasją, a na zakończenie od-
był się mini koncert saksofonowy w wykonaniu Benia-
mina Kosiora.    

Marzena Rydzik 

Formą pracy Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa jest propagowanie folkloru, kultury ludowej 
oraz promocja działających amatorskich zespołów arty-
stycznych. 

 Zespoły folklorystyczne powiększają swój dorobek 
artystyczny o coraz to nowe sukcesy i osiągnięcia, tym 
samym reprezentując Gminę Tryńcza na różnego ro-
dzaju konkursach, przeglądach i festiwalach. Do waż-
niejszych można zaliczyć: 

III- miejsce dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego 
„DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej - 18 lipca 
podczas Przeglądu Pieśni Kapliczkowych w Hadlach 
Szklarskich. 

Nagroda główna” Grand Prix” dla Kapeli Ludo-
wej z Gniewczyny Łańcuckiej - 24 lipca podczas 
Przeglądu Kapel Ludowych Pieśni i Melodie weselne -
”Dolina Łącka” w Łące koło Rzeszowa, oraz w tym 
samym dniu zdobycie I-miejsca dla Kapeli Ludowej 
w Zwierzyńcu koło Zamościa podczas Roztoczańskiego 
Festiwalu Kapel Ludowych. 

Kolejnym sukcesem na skalę ogólnopolską było 
zdobycie Wyróżnienia w kategorii Kapel Ludowych na 
55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wśród 650 
uczestników. Ponadto nagrania dla Radio Lublin, Radio 
Wawa. 

II-miejsce dla Ludowego Zespołu DOLANIE 
oraz I-miejsce dla solistki Zofii Sokół podczas Prze-
glądu Wiejskich Zespołów Folklorystycznych w Ty-
czynie - 18 września  

I-miejsce i Zloty Dyplom dla Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej 
podczas Festiwalu Kulturalnego Seniorów w Stalowej 
Woli - 2 października . 

II- miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny 
Łańcuckiej oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego DO-
LANIE podczas Przeglądu Kapel i Zespołów Śpie-
waczych “Wykopki” w Głogowie Małopolskim. 

Ostatnim grudniowym sukcesem było zdobycie   
III-cich miejsc przez solistę cymbalistę Piotra Markoc-
kiego i Kapelę Ludową z Gniewczyny podczas Spotkań 
Cymbalistów i Kapel Ludowych w WDK w Rzeszowie  
 Prowadząc prace z zespołami folklorystycznymi sta-

ramy się tak dobierać repertuar konkursowy dla zespo-
łów, aby za każdym razem czymś ciekawym  zadziwić 
oceniających jurorów. Zawsze sięgamy do “korzeni”  
i “wykopujemy najstarsze piosenki, pieśni czy melodie 
ludowe, które jeszcze nigdy i nigdzie nie były publiko-
wane. To zawsze przynosi oczekiwany efekt, a później 
wszyscy cieszymy się z sukcesu - mówi instruktor WDK 
w Gniewczynie Łańcuckiej Zofia Sokół. 

Henryk Chruściel 

SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 

Laureaci konkursu 
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AKCJA – MOTYWACJA! 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „3, 2, 1… 
Akcja? Motywacja!”, dofinansowanego ze środków 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021-2025, edycja 2021 w kwo-
cie 46 tys. zł. Głównym celem programu jest zwięk-
szenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego. Projekt zakładał prze-
prowadzenie szeregu przedsięwzięć na rzecz aktywiza-
cji i wsparcia seniorów z terenu gminy Tryńcza, którzy 
mogli skorzystać z ofert: 

- Tryniecki bank czasu, 
- rajdy rowerowe i nordic walking, 

- zajęcia ruchowe z instruktorem, 
- warsztaty kulinarne i krawiec-
kie, 
- wycieczki turystyczno-
rekreacyjne: Bochnia – Tyniec, 
Kraków, Kazimierz Dolny – Na-
łęczów, Zwierzyniec - Zamość, 
- spotkania tematyczne z doradcą 
zawodowym. 
Wniosek złożony został w ra-
mach priorytetu pn. aktywność 
społeczna, która obejmuje działa-
nia mające na celu zwiększenie 
udziału osób starszych w aktyw-
nych formach spędzania czasu 

wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych 
i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie 
wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w ob-
szarze rynku pracy. Projekt realizowany jest przez 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.  

- Bardzo się cieszymy, że dla seniorów jest tak dużo 
zajęć i aktywności, z których możemy bezpłatnie korzy-
stać. Udało nam się też zwiedzić kilka ciekawych 
miejsc w Polsce, a przy tym dodatkowo zintegrować – 
mówi z zadowoleniem pani Zuzanna Zamorska z Tryń-
czy  

Mariusz Trojak 

27. DOROCZNE SPOTKANIE POETÓW W PRZEMYŚLU 

W czwartek, 28 października br. Centrum Kultural-
ne w Przemyślu gościło poetów z całego Podkarpacia 
w ramach 27 Dorocznego Spotkania Poetów. Jest to 
cykliczna impreza, która przyciąga ludzi pióra z róż-
nych zakątków Podkarpacia, by raz w roku mieli możli-
wość spotkania się, zaprezentowania swojej twórczości, 
a także nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.  
W tym roku zgłosiło się 81 twórców. Nadesłane przez 
nich utwory znalazły się w wydanym specjalnie na tę 
okazję almanachu poetyckim. Tomik zawiera utwory o 
różnorodnej tematyce. Znajdziemy tu wiersze odnoszą-
ce się zarówno do aktualnej sytuacji jak i historii Pol-
ski; wiersze nastrojowe i refleksyjne, ale również, ma-
lowane z poetyckim rozmachem, prawdziwie liryczne 
cudeńka. 

  Podczas spotkania, oprócz poezji, ze sceny płynę-
ła muzyka, która tworzyła artystyczne tło całego wyda-

rzenia. W Przemyślu wystąpili również poeci z Klubu 
Poetów Podkarpacia "Perły" z siedzibą w Tryńczy. 

Małgorzata Burda-Król 
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DOTACJA DLA LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH 
Gmina Tryńcza, pomimo obostrzeń i wielu ograni-

czeń wywołanych pandemią, ponownie przyznała dota-
cje Ludowym Klubom Sportowym, w ramach ogłoszo-
nego konkursu w sprawie naboru projektów służących 
rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sporto-
we i poprawie wszelkich form aktywności fizycznej.  
W ramach ogłoszonego konkursu na II półrocze wnio-
ski o dofinansowanie złożyły następujące kluby: 
„Huragan” Gniewczyna, „San” Gorzyce, „Zorza” Ja-
giełła, „Wisłoczanka” Tryńcza. Komisja po rozpatrze-
niu wniosków przyznała dotacje w kwotach: 
„Huragan” Gniewczyna- 70 000,00 zł, „San” Gorzyce - 
70 000,00 zł, „Zorza” Jagiełła- 37 000,00 zł, 
„Wisłoczanka” Tryńcza- 33 000 zł. Suma przyzna-
nych środków dotacji na rok 2021 wynosi 210 tys. zło-
tych. 

W ramach realizacji wniosków Kluby Sportowe 
będą organizować zawody sportowe, zajęcia i treningi 

prowadzone przez 
uprawnionych in-
struktorów lub tre-
nerów, w których 
uczestniczyć będą 
mogły dzieci i mło-
dzież z terenu gmi-
ny. Ponadto w ra-
mach przyznanej 
dotacji organizowa-
ne będą wydarzenia sportowo – rekreacyjne.  
W 2020 roku klubom sportowym przyznaną dotację 
udało się przeznaczyć na udział w rozgrywkach sporto-
wych klasy „O” „A” i „B”, przeprowadzenie zajęć dla 
drużyn młodzieżowych, które również uczestniczyły w 
rozgrywkach organizowanych przez OZPN  
w Jarosławiu. 

Elżbieta Sternik 

WOJTEK KULPA – TWÓRCA WYJĄTKOWYCH MODELI MASZYN  

Skąd się wzięła u Ciebie  ta niecodzienna pasja, czy 
ktoś Cię nią ,,zaraził”? 
Często jest tak, że pasja przechodzi z taty na syna , tak 
też było  w moim przypadku. Mój tata pracował  
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Tryńczy. Jako 
dziecko z zainteresowaniem oglądałem maszyny, któ-
rych tata używał przy pracy w polu. W domu mieliśmy 
wiele książek o mechanizacji rolnictwa z czasów PRL, 
jeszcze nie potrafiąc czytać, oglądałem obrazki. Tak  
z oglądania przeszło do pierwszych ,,zabawkowych” 
modeli. 
W jaki sposób nauczyłeś się konstruować? 
Od małego wycinałem różne pojazdy z pudełek po her-
bacie, patyczków do szaszłyków. Układałem też mode-
le z klocków LEGO. Rozwinęły one moją wyobraźnię 
przestrzenną, która dzisiaj mi bardzo pomaga przy ro-
bieniu profesjonalnych modeli. 
Jak wygląda praca przy tworzeniu takiego modelu, 
gdzie szukasz inspiracji? 
 Pierwszą próbą modelarską był kombajn Bizon Gigant. 
Zrobiłem go pod wpływem  filmu ,,Użytkowanie  
Kombajnu Bizon Gigant” . Tworząc szablon odrysowa-
łem zdjęcie w skali 31,5: 1 . Najbardziej inspirują mnie 
maszyny typu Retro. Szczególne znaczenie  dla mnie 

ma  Ursus C – 330, który, odkąd pamiętam, stał na mo-
im podwórku i to od tego modelu zaczęła się moja pro-
fesjonalna przygoda z modelarstwem. Przy wykonaniu 
tego traktora skorzystałem z wycinanki z gazety Ans-
wer. Natomiast do większości modeli sam robię szkice 
i szablony, oglądając je na żywo. Przy pracy słucham  
muzyki lub oglądam filmy edukacyjne. Obecnie inspi-
rują mnie stare fotografie, filmy. Najwięcej czerpię z 
Informatora Agroma 6869.  
Czy w przyszłości będziesz chciał się zająć konstruo-
waniem prawdziwych maszyn? 
Nie jestem w stanie odpowiedzieć jeszcze na to pyta-
nie. Moje najbliższe otoczenie zachęca mnie do pójścia 
na Politechnikę w tym kierunku. Nie mówię nie, ale nie 
ukrywam, że jednak myślę o założeniu własnego go-
spodarstwa. 
Nad czym teraz pracujesz? Gdzie będzie można zo-
baczyć Twoje prace? 
Moje prace można zobaczyć w mojej szkole w Zarze-
czu. Niedawno wystawiałem je na Zlocie Starych Trak-
torów i Maszyn im. Jerzego (Samilaka) w Wilkowi-
cach, w Krośnie na Galicjadzie 2021 i na konkursie w 
Jaworznie. Jeśli ktoś jest zainteresowany moimi mode-
lami, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu. 
Obecnie kończę Brony U212/2. Następnie chciałbym 
wykonać Rozsiewacz nawozów RNz -350, Brony Tale-
rzowe tzw. ,, Talerzówka”  BTz2  oraz NUJN – 100 
Ładowacz Chwytakowy , typu Cyklop. 
Jest w planie wystawa moich prac w Galerii pod Anio-
łem, gdzie bę-
dzie okazja do 
podzielenia się  
z Państwem mo-
ją pasją. 
Dziękuję za 
rozmowę i ży-
czę dalszego 
rozwoju tej wy-
jątkowej pasji.  

 
Rozmawiał Beniamin Kosior  
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