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Szanowni 

Mieszkańcy 

Gminy Tryńcza, 

za nami połowa 

2022 roku, która 

upłynęła pod zna-

kiem wielu rozpo-

czętych przedsię-

wzięć inwestycyj-

nych, ale także 

kulturalnych czy 

społecznych. Dzię-

ki pozyskanym środkom zewnętrznym wydatki inwe-

stycyjne na bieżący rok przekraczają kwotę 20 mln zł.  

Staramy się sukcesywnie realizować zadania, które 

wynikają z potrzeb mieszkańców oraz zrównoważo-

nego rozwoju gminy, dlatego planowane inwestycje 

dotyczą wszystkich sołectw i obszarów. Mowa  

o infrastrukturze technicznej, drogowej, oświatowej 

czy sportowo – rekreacyjnej.  

W pierwszej połowie tego roku rozpoczęliśmy duże 

inwestycje. Jest to rozbudowa budynku Szkoły Pod-

stawowej w Gniewczynie, na którą otrzymaliśmy 

środki z rządowego programu w kwocie 2 mln zł,  

budowa kompleksu sportowego w Tryńczy, współ-

finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-

styki w kwocie 1,8 mln zł. Rozpoczęły się także  

remonty dróg gminnych w poszczególnych sołec-

twach, finansowane z rządowego programu Polski 

Ład w kwocie blisko 9 mln zł. To największa inwe-

stycja związana z infrastrukturą drogową. Remontem 

objętych jest łącznie 14 km dróg gminnych oraz bu-

dowa dwóch odcinków chodnika w Gorzycach o dłu-

gości ponad 2 km. Ponadto realizujemy także przebu-

dowę i remonty dróg w ramach innych środków, jak 

chociażby Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy ze 

środków Województwa Podkarpackiego na moderni-

zację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Cieszy-

my się także z podjętych kroków w zakresie zagospo-

darowania zbiornika wodnego w Gniewczynie  

na cele rekreacyjne. Na ten cel pozyskaliśmy środ-

ki z programu Polski Ład w kwocie 9,5 mln zł. Roz-

począł się właśnie pierwszy etap – opracowanie pro-

gramu funkcjonalno – użytkowego dla zadania, aby 

móc rozpocząć procedurę przetargową i dalszą reali-

zację tego dużego, ale i wyczekiwanego przedsię-

wzięcia.  

 

Mijające półrocze to także duże przedsięwzięcie kul-

turalne jakim była XVII Ogólnopolska i XXVIII Pod-

karpacka Parada Straży Wielkanocnych „Turki 2022”, 

która odbyła się w Tryńczy, gromadząc barwne od-

działy straży z całej Polski. Był to dla nas wielki za-

szczyt być gospodarzem takiej uroczystości, szczegól-

nie, że ta tradycja jest tak pieczołowicie pielęgnowana 

w Gminie Tryńcza i szczególnie bliska mojemu sercu. 

Ten rok to także 30-lecie mojej komendantury try-

nieckich „Turków”.  

Pojawiało się też wiele pytań o Dni Gminy Tryńcza. 

Podjęliśmy decyzję, że jeszcze w tym roku skupimy 

się na mniejszych wydarzeniach w poszczególnych 

sołectwach. Część wydatków przeznaczyliśmy też na 

wkład własny do projektów, związanych z rozbudową 

infrastruktury kulturalnej czy zakupem wyposażenia.  

Staramy się także, aby stale poszerzać ofertę zajęć czy 

atrakcji, zarówno dla dzieci, młodzieży i seniorów, 

organizując warsztaty, pikniki, spotkania tematyczne 

czy wyjazdy w różne ciekawe miejsca. Z oferty waka-

cyjnej przygotowanej przez Gminne Centrum Kultury 

i Czytelnictwa oraz Centrum Usług Społecznych, tyl-

ko w lipcu skorzystało ponad 200 uczestników. Więk-

szość z tych propozycji jest bezpłatna.  

Przekazany w Państwa ręce biuletyn stanowi podsu-

mowanie naszej działalności w pierwszym półroczu 

2022 r. A działalność ta, jest efektem zaangażowania  

i współpracy wielu osób i instytucji, za co serdecznie 

dziękuję. Za nieocenioną pomoc i wsparcie podejmo-

wanych inicjatyw i projektów dziękuję Wiceminister 

Rodziny i Polityki Społecznej i Poseł na Sejm Annie 

Schmidt oraz Senatorowi Mieczysławowi Golbie. 

Zarządowi Województwa Podkarpackiego – szczegól-

nie Panu Piotrowi Pilchowi i Pani Annie Huk, za 

otwartość, pomoc i przychylność na podejmowane 

przez nas przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach. 

Staroście Powiatu Przeworskiego Bogusławowi Urba-

nowi za wspólne inwestycje i bardzo dobrą współ-

pracę. Dziękuję też Radzie Gminy Tryńcza za zrozu-

mienie, dyspozycyjność i pomoc w wielu zadaniach, 

także w terenie.  

Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej 

oraz facebooka, gdzie na bieżąco pokazujemy podej-

mowane inicjatywy, zarówno inwestycyjne, jak i spo-

łeczne czy kulturalne.  
 

Ryszard Jędruch 

Wójt Gminy Tryńcza  
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     Praca Rady Gminy i stałych  Komisji, jak w każ-
dym roku, opiera się na zatwierdzonych planach pracy, 
które najpierw są opiniowane na poszczególnych ko-
misjach, a następnie uchwalane na sesji Rady Gminy. 
Tak też na pierwszej w roku 2022 Sesji Rady Gminy 
uchwalono jednogłośnie plany pracy  Komisji i Rady  
Gminy.  
Na kolejnej sesji, która odbyła się w kwietniu,  zostały 
przyjęte sprawozdania z pracy wszystkich Komisji za 
2021 rok.  
Sprawozdania złożyli: 

 Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 

Zbigniew Gurak 

- Komisja odbyła  3 posiedzenia własne oraz 8 posie-

dzeń wspólnych. 

 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spor-

tu – Antoni Rzeczyca 

- Komisja odbyła  4 posiedzenia  własne  oraz 5 posie-
dzeń wspólnych  z  pozostałymi Komisjami Rady 
Gminy, 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zdzisław  
Rydzik 

 Komisja odbyła  6 posiedzeń  własnych   oraz   

2 posiedzenia wspólne.  

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki 

Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej – 

Stanisław Konieczny  

- Komisja odbyła 3 posiedzenia własne, w tym  
2 komisje objazdowe po terenie gminy, podczas które-
go wyznaczono drogi do remontu oraz wskazano do 
realizacji inne zadania na terenie poszczególnych miej-
scowości oraz 8 posiedzeń wspólnych.  
 Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków  

i Petycji – Danuta Mucha 

- Komisja odbyła 4 posiedzenia własne, rozpatrzyła  
5 petycji wypracowując projekty uchwał w sprawie ich 
nieuwzględniania oraz jedną skargę na działalność or-
ganu wykonawczego, wypracowując projekty uchwał 
w sprawie odrzucenia skargi.   
 Przewodniczący Komisji ds. Opieki Społecznej, ładu 

i Porządku Publicznego – Tadeusz Korpeta.  

- Komisja odbyła 4 posiedzenia  własne  oraz  3 posie-

dzenia  wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Gmi-
ny Tryńcza. 
Warto dodać, że w roku 2021 Rada Gminy obradowała 
na 10 Sesjach, na której podjęto 110 uchwał.  
     W roku bieżącym Rada Gminy Tryńcza obradowała 
do końca lipca na 7 Sesjach. Podjęto 75 uchwał doty-
czących m.in. zmian w budżecie gminy, zgody na 
dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości, udzielenia po-
mocy finansowej lub rzeczowej Województwu Podkar-
packiemu oraz Powiatowi Przeworskiemu na realizacje 
zadań na terenie naszej gminy, udzielenia wsparcia dla 
Policji, przystąpienia do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Tryńcza, wyznaczenia miejsc 
handlu dla rolników i ich domowników produktami 
rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego han-
dlu, przystąpienia Gminy Tryńcza do realizacji progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, przyję-
cia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Tryńcza na 2022 r, ustalenia ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy, zabezpieczenia wkładu własnego 
Gminy Tryńcza i wyrażenia zgody na przystąpienie do 
realizacji projektu pt.: Utworzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspo-
magającego w Gminie Tryńcza, określenia zakresu po-
mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz upoważnie-
nia Wójta do realizacji zadań związanych  
z pomocą obywatelom tego kraju.   

W czerwcu odbyła się Sesja w sprawie rozpatrzenia 
raportu o stanie gminy za 2021 rok, udzielenia wotum 
zaufania dla Wójta Gminy, zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego z wykonania budżetu za rok ubiegły 
oraz  udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium za 
2021 r.   
Wszystkie projekty uchwał  zawsze są  przedmiotem 
obrad na wcześniejszych posiedzeniach poszczegól-
nych Komisji Rady Gminy, gdzie wypracowuje się 
stanowiska co do przedstawianej tematyki. Dzięki te-
mu wszystkie uwagi, poprawki do przedstawionych 
dokumentów i projektów uchwał lub inne tematy 
wspólnie omawiane są przez członków Komisji, a na-
stępnie wypracowywane jest wspólne stanowisko. 
Efektem tego jest jednomyślność Rady Gminy podczas 
głosowania w trakcie obrad sesji.  

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY TRYŃCZA   
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GMINA TRYŃCZA NA SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  

     30 maja br. mieliśmy wielką przyjemność wziąć 
udział w sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
i jednocześnie zaprezentować Gminę Tryńcza w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

 

Zaproszenie do udziału w sesji było związane z otrzy-
maniem przez wójta Ryszarda Jędrucha Medalu Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości. Medal wręczył Prezy-
dent RP Andrzej Duda, 27 maja w Warszawie. Podczas  
sesji Marszałek Województwa Podkarpackiego Włady-
sław Ortyl wraz z Zarządem złożył Wójtowi okolicz-
nościowe gratulacje z okazji uhonorowania Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości, jak również  
z okazji jubileuszu 30-lecia Komendantury trynieckich 
„Turków”. W sesji wzięli udział przedstawiciele Gmi-
ny Tryńcza: radni na czele z przewodniczącą Zofią No-
wak, sołtysi, dyrektorzy szkół wraz z delegacją 
uczniów, kierownicy referatów i jednostek podległych, 
delegacja Mażoretek „Finezja” i Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej, członkowie Straży Grobowej z Tryńczy  
i Jagiełły oraz Zespół „Jagiellanie”, który odśpiewał 
tradycyjne „Sto lat” Wójtowi oraz Marszałkowi 
Władysławowi Ortylowi z okazji jubileuszu 9-lecia 
piastowania funkcji Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Stoisko z pysznymi słodkościami i potrawa-
mi przygotowała Spółdzielnia Socjalna 
„Gorzyczanka”. 
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM ZA 2021 ROK 

  Dlatego też głównym punktem czerwcowej XXXVI 
Sesji Rady Gminy Tryńcza, było głosowanie nad wo-
tum zaufania oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy 
Tryńcza Ryszarda Jędrucha. Komisja Rewizyjna, 
wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy, pozy-
tywnie oceniła realizację zadań budżetowych gminy za 
2021 r. i na tej podstawie  wystąpiła z wnioskiem do 
Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium. Nale-
ży dodać, że corocznie radni gminy zwracają uwagę na 
bardzo duże zaangażowanie Wójta w zrównoważony 
rozwój gminy, a to  spotyka się zawsze z wysoką oce-

ną. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie gminy za rok 2021 
i jednogłośnie udzielonym wotum zaufania dla Wójta, 
została również jednogłośnie podjęta uchwała o udzie-
leniu Absolutorium. Gratulacje w imieniu całej rady 
gminy na ręce Wójta złożyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Zofia Nowak wraz z Wiceprzewodniczącymi 
Rady Stanisławem Kogutem i Januszem Niżnikiem. 
Gratulacje złożyli również obecni na sesji Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Pan Piotr Pilch oraz 
Pani Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Pod-
karpackiego. 

     27 maja br. w Warszawie Medalem Stulecia  
Odzyskanej Niepodległości uhonorowany został Wójt  
Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch. Medal wręczył Pre-
zydent RP Andrzej Duda. Ustanowiony w 2018 r. jest 
nagrodą przyznawaną obywatelom polskim, którzy od 
czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie 
w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacnia-
nia suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamo-
ści  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. 

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, 
nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej w  latach 2018–2022. 

    Jak co roku, ważnym  zadaniem Rady Gminy jest ocena pracy organu wykonawczego - Wójta Gminy -  
w zakresie wykonania budżetu za rok poprzedni, a szczególnie ocena stanu zrealizowanych wydatków  

i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.  

MEDAL STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI  

GMINA TRYŃCZA LIDEREM REGIONU  

     Gmina Tryńcza jako jedyny Samorząd, została  
wyróżniona tytułem „Lider Regionu” w kategorii  
Aktywna Gmina, w ramach plebiscytu organizowane-
go przez Gazetę Codzienną Nowiny. Podczas uroczy-
stej gali w Rzeszowie, statuetkę w imieniu Wójta 
Gminy Tryńcza odebrała Sekretarz Gminy Magdalena 
Rachfał. Gmina Tryńcza została doceniona przez  
Kapitułę za zrównoważony i sukcesywny rozwój oraz 
działania wspierające kapitał społeczny i szeroko  
pojętą infrastrukturę. We wcześniejszych latach otrzy-
maliśmy także tytuł Lidera Regionu w kategorii  
Inwestor Roku i Kreator Kapitału Społecznego. 

6 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2022      
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWA JEDNOSTKA W GMINIE TRYŃCZA 

                                          
         Uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr 
XXIV/262/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w spra-
wie utworzenia Centrum Usług Społecznych  
w Gminie Tryńcza poprzez przekształcenie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy  
- powołana została nowa jednostka organizacyjna.  

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryń-
cza funkcjonuje od maja 2021 r., dzięki realizacji pi-
lotażowego projektu, którego głównym celem jest 
oferowanie usług społecznych z różnych systemów: 
pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji  
i ochrony zdrowia, kultury, edukacji oraz wspierania 
osób niepełnosprawnych w jednej lokalizacji. W ra-
mach struktury organizacyjnej wyodrębniono: 
 Zespół ds. Organizowania Usług Społecznych  
w skład którego wchodzą: Organizator Usług Spo-
łecznych oraz Koordynatorzy Indywidualnych 
Planów Usług Społecznych. Koordynator  jest oso-
bą, która w pierwszej kolejności rozmawia z miesz-
kańcem. Ma to na celu rozpoznanie indywidualnych 
potrzeb, by następnie udzielić kompleksowej pomocy. 
Zadaniem koordynatora jest również rekrutacja osób 
do korzystania z usług społecznych określonych  
w Programie Usług Społecznych w Gminie Tryńcza. 
Koordynatorzy przyjmują w siedzibie Centrum 
Usług Społecznych w Gminie Tryńcza - I piętro 

Urzędu Gminy Tryńcza, wejście od strony Banku 
Spółdzielczego lub pod nr telefonu 16 642 17 32 
wew. 62. 
 Zespół ds. Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Spo-
łecznej, który wyodrębnia stanowiska Organizatora 
Pomocy Społecznej oraz Pracowników Socjalnych 
oraz Stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej.  
Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Gmi-
nie Tryńcza jest Pani Marta Harapińska. 
     Dzięki zwiększeniu dostępności do szerokiego ka-
talogu usług społecznych pragniemy trafniej odpo-
wiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby społecz-
ności lokalnej. Liczymy, że Centrum stanie się insty-
tucjonalnym pomostem pomiędzy wsparciem socjal-
nym a wsparciem społecznym o charakterze po-
wszechnym, z usługami oferowanymi wszystkim za-
interesowanym mieszkańcom - „W naszej gminie nie 
ma już takiego ubóstwa jak kiedyś, stąd bardzo do-
brym rozwiązaniem jest rozszerzenie zakresu ofero-
wanych usług przez pomoc społeczną. Rośnie liczba 
osób starszych, którzy mają inne potrzeby np. boryka-
ją się z samotnością, potrzebują pomocy w zakupach 
czy przy drobnych naprawach”- twierdzi pani Emilia- 
mieszkanka gminy Tryńcza.   

Centrum oferuje szeroki katalog wsparcia  
w formie usług społecznych realizowanych w ramach 
Programu Usług Społecznych w Gminie Tryńcza. 
Mieszkańcy mogą skorzystać bezpłatnie z wielu usług 
społecznych. Szczegóły w tabeli na str. 37. 

Z całego serca pragniemy podziękować  
Pani Minister Annie Schmidt za podejmowanie 
działań i okazywane wsparcie, dzięki którym ma-
my możliwość wdrażania coraz to większej liczby 
nowych usług dla mieszkańców naszej gminy.  
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszego 
pilotażowego projektu pn. „Centrum Usług  
Społecznych w Gminie Tryńcza”, na realizację 
którego otrzymaliśmy środki finansowe -  
jest to duża szansa i wyróżnienie dla nas. 

        Bardzo się cieszę, że 
inicjatywa Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Spo-
łecznej spotkała się z tak 
szerokim odbiorem ze 
strony samorządu  
i mieszkańców gminy 
Tryńcza. Dzięki wspól-
nym   wysiłkom,   projekt   
otwarcia   i   prowadzenia   
Centrum   Usług   Spo-
łecznych w Gminie Tryń-
cza jest skutecznie reali-
zowany.   

        Nowocześnie wyposażona placówka jest miej-
scem, które urzeczywistnia ideę wzajemnej pomocy  
i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Profesjo-
nalna działalność, przyjazna przestrzeń i zaangażo-
wanie pracowników, z powodzeniem realizują wspar-
cie rodzin z dziećmi, seniorów i osób potrzebujących. 
Jest to jedna z ważnych i niezwykle potrzebnych ini-
cjatyw, która służy budowaniu sieci pomocy społecz-
nej i efektywnemu funkcjonowaniu w lokalnym śro-
dowisku.   
        Proszę przyjąć wyrazy uznania za stworzenie 
mieszkańcom miejsca, które jest zachętą do aktywno-
ści i tworzenia trwałej wspólnoty.  
        Życzę    Państwu   wytrwałości   w   realizacji   
podejmowanej   misji   na   kolejne  lata, a pracowni-
kom, pomyślności w ich trudnym i niezwykle odpo-
wiedzialnym zadaniu.  

Seniorzy  dziękują Pani Minister 
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INWESTYCJE 2021 ŚWIĘTO SAMORZĄDU W GMINIE TRYŃCZA 

     Sesja absolutoryjna w dniu 6 czerwca była połą-
czona z obchodami Święta Samorządu Terytorial-
nego w Gminie Tryńcza. Rozpoczęła je msza świę-
ta w kościele parafialnym w Tryńczy, koncelebrowa-
na przez ks. prałata Krzysztofa Filipa - proboszcza 
parafii Gniewczyna, ks. Romana Trzeciaka – probosz-
cza parafii Tryńcza oraz ks. Mariana Jagiełę – pro-
boszcza parafii Gorzyce, w intencji Samorządu Gmi-
ny Tryńcza oraz Wójta Gminy Tryńcza z okazji 
udzielonego po raz dwudziesty z rzędu absolutorium. 
Po mszy św. uczestnicy prowadzeni przez mażoretki 
„Finezja” i Młodzieżową Orkiestrę Dętą przeszli na 
kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej  
w Tryńczy. 

W imieniu wójta Ryszarda Jędrucha, dyrektor SP  
w Tryńczy, Elżbieta Kubrak, powitała zaproszonych 
gości, a także radnych na czele z Przewodniczącą RG 
Zofią Nowak, dyrektorów i kierowników Urzędu  
i jednostek podległych Gminy Tryńcza, dyrektorów 
szkół, sołtysów, przedsiębiorców, delegacje Kół Go-
spodyń Wiejskich i zespołów artystycznych z terenu 
gminy - "Dolanie", "Zośki" i "Jagiellanie" , strażaków 
OSP oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych 
działających w Gminie Tryńcza, a także nauczycieli  
i uczniów szkół podstawowych. 

Dzień Samorządu Terytorialnego jest nie tylko świę-
tem samorządowym i pracowników samorządowych, 
ale przede wszystkim mieszkańców. Z tej okazji Wójt 
Gminy Tryńcza wyróżnił i uhonorował osoby i insty-
tucje współpracujące z Samorządem Gminy Tryńcza 
– nadając im tytuł: „Zasłużony dla Gminy Tryńcza”.  

Specjalne medale oraz listy gratulacyjne otrzymali: 
Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz Poseł na Sejm RP, Mieczysław Golba 
- Senator RP, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch - Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego, Anna Huk 
– Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
Starosta Przeworski Bogusław Urban, w imieniu któ-
rego medal odebrał Wicestarosta Jacek Kierepka,  
Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego TUW  
w Rzeszowie. 

 

  Doceniając wielkie zaangażowanie i udział w rozwo-
ju duchowym oraz współpracę i wspólne inicjatywy, 
Wójt uhonorował także ks. prałata Krzysztofa Filipa, 
ks. Romana Trzeciaka, który w tym roku obchodzi  
40 -lecie posługi kapłańskiej oraz 20-lecie w parafii 
Tryńcza oraz ks. Mariana Jagiełę. 

Podziękowania i gratulacje skierowane były także do 
byłych i obecnych radnych Rady Gminy Tryńcza  
z najdłuższą kadencją. Specjalne medale oraz listy 
gratulacyjne otrzymali: Teofil Jakubiec, Stanisław 
Wielgos, Stanisław Kogut, Janusz Niżnik, Zbigniew 
Gurak,  Tadeusz Korpeta, Antoni Rzeczyca, Stanisław 
Konieczny, Edward Niemiec, Zdzisław Rydzik 

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do gratu-
lacji i podziękowań dla tych, którzy wspierają działal-
ność Samorządu Gminy Tryńcza. Za zaangażowanie, 
kreatywność, empatię, jak również za wsparcie dzia-
łań na rzecz lokalnej społeczności, ale także bezinte-
resowną pomoc na rzecz walczącej Ukrainy, podczas 
organizowania pomocy humanitarnej. Medale 
„Zasłużony dla Gminy Tryńcza” były symbolicznym 
podziękowaniem dla: Elżbiety i Stanisława Wojta-
sów, Andrzeja Pelca, Leszka Pelca, Tadeusza Otręby, 
Daniela Czupika, Ewy Gaweł, Daniela Kosturka,  
Jerzego Flaka, Kazimierza Szczepańskiego, Tomasza 
Dejnaki. 

Po wręczeniu medali głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy złożyli gratulacje i wyrazy uznania dla całego 
Samorządu Gminy Tryńcza oraz Wójta Ryszarda  
Jędrucha, który podczas dzisiejszej sesji otrzymał po 
raz dwudziesty jednogłośne absolutorium udzielone 
przez Radę Gminy Tryńcza. Pamiątkową statuetkę 
oraz list gratulacyjny w imieniu Rady Gminy wręczy-
ła Wójtowi pani Zofia Nowak – przewodnicząca Rady 
Gminy Tryńcza. Następnie na scenie z muzycznym 
utworem wystąpiła rodzina Karakevic z Ukrainy oraz 
soliści; Aleksandra Gujda – absolwentka SP w Gnie-
wczynie Łańcuckiej, rodzinny duet - Natalia i Marce-
lina Jakubiec, Marta Stącel oraz Nel Zamorska – ab-
solwentka i nauczyciel SP w Tryńczy. Najmłodsi 
uczestnicy czyli dzieci i młodzież szkolna, również 
świętowały Dzień Samorządu Terytorialnego, korzy-
stając z dmuchanego placu zabaw, animacji i słodko-
ści. 
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BUDŻET GMINY NA 2022 ROK 

Budżet Gminy na 
2022 rok to najważ-
niejszy dokument 
pozwalający na 
funkcjonowanie 
wszystkim, instytu-
cjom samorządu 
lokalnego jak rów-
nież na wykonywa-
nie wszelkich, ko-
niecznych do reali-
zacji zadań na tere-
nie gminy. Rada 
Gminy Tryńcza 21 
grudnia 2021 roku 

po raz kolejny, jednogłośnie uchwaliła przedstawiony 
przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2022 rok.  

Tak jak w przypadku większości gmin wiejskich, bu-
dżet Gminy Tryńcza uwarunkowany jest przede 
wszystkim dochodami pochodzącymi z subwencji  
i dotacji z budżetu państwa. Własny potencjał docho-
dowy gminy oparty jest na dochodach pochodzących 
z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
podatku od środków transportowych. Niestety, są to 
wpływy niewystarczające na zaspokojenie oczekiwań 
mieszkańców oraz równomierny rozwój gminy, dlate-
go sukcesywnie, każdego roku, są pozyskiwane środ-
ki zewnętrzne, w tym nie tylko unijne.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, największe wpływy 
do budżetu gminy będą pochodzić z projektów unij-
nych i programów realizowanych ze środków ze-
wnętrznych rządowych tj. Fundusz Przeciwdziałania 
Covid-19, Polski Ład lub Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych, na które otrzymamy dofinansowanie  
w wysokości 13,3 mln zł, co stanowi 26,15 % wszyst-
kich wpływów do budżetu.  Kolejna dochodowa po-
zycja to podatki  i opłaty od osób fizycznych i praw-
nych. W tym roku zostały zaplanowane w wysokości 
11,8 mln zł, co stanowi 23,30 % dochodów ogółem. 
Są one o 1,5 mln zł mniejsze niż w roku 2021 m.in.  
z powodu niepodwyższania stawek podatkowych od 
mieszkańców oraz sytuacji gospodarczej związanej  
z pandemią Covid-19. Prognozowane dochody z po-
datku od osób fizycznych (tzw. PIT) wynoszą 5,2 mln 
zł – spadek 16,78 % w stosunku do roku 2021. Mniej-
szy również jest planowany wpływ z podatków od 
osób prawnych (tzw. CIT) i wyniesie on 145 tys. zł. 
W ramach pozostałych podatków i opłat (podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od 
środków transportu oraz czynności cywilno-
prawnych) planowane są wpływy do budżetu gminy: 
od osób fizycznych – 2,2 mln zł, od osób prawnych- 
3,8 mln zł. 

Kolejną pozycję dochodów stanowi dotacja otrzyma-
na z budżetu państwa na działania związane ze wspie-
raniem rodzin, w tym świadczenia wychowawcze 
„Rodzina 500+”, „Dobry Start” oraz świadczenia ro-
dzinne i alimentacyjne. Na ten cel do budżetu gminy 
wpłynie 11,6 mln zł, co stanowi 22,92% wszystkich 
dochodów. Blisko 9,3 mln zł (18,36%) dochodów 
gminy stanowią dotacje i wpływy związane z oświatą, 
w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzy-
mana z Ministerstwa Finansów na każde dziecko 
uczące się w gminnej szkole. W 2022 roku wyniesie 
ona 8,9 mln zł. Kwoty te jednak wystarczą zaledwie 

na pokrycie 65,47% wszystkich kosztów ponoszo-
nych na utrzymanie placówek oświatowych i związa-
nych z edukacją dzieci i młodzieży w naszej gminie 
(łącznie 13,6 mln zł). Resztę środków gmina dopłaci  
z dochodów własnych (ponad 4,7 mln zł). 

Na pozostałe dochody w kwocie prawie 4,6 mln zł 
(9,27%) składają się m.in. opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wpływy z usług, z tytułu 
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosz-
tów upomnień oraz dotacji związanych z administra-
cją,  części wyrównawczej subwencji ogólnej i rów-
noważącej dla gmin. 

Na realizację inwestycji w 2022 roku zaplanowaliśmy 
wydatki w wysokości 20 mln zł, co stanowi 38,63% 
wszystkich wydatków budżetu gminy. Największa ich 
część została przeznaczona na przebudowę dróg znaj-
dujących się na terenie gminy - 10,6 mln zł, w tym 
także na zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych  
i budowa chodników na terenie gm. Tryńcza oraz Bu-
dowa mostu przez rzekę Wisłok - Gniewczyna Łań-
cucka oraz kolejny etap budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk. 
Kwota 7,4 mln zł przeznaczona jest na realizację za-
dań inwestycyjnych pn. Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej przy dofi-
nansowaniu ze środków rządowych przeciwdziałania 
Covid-19 oraz Budowa przyszkolnego kompleksu 
sportowego w m. Tryńcza przy dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 

W bieżącym roku przybędą kolejne odcinki sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej, na co łącznie zaplano-
wane zostało 800 tys. zł. Gmina poniosła także nakła-
dy na infrastrukturę społeczną – 778 tys. zł z przezna-
czeniem m.in. na Montaż windy osobowej dla osób  
z niepełnosprawnością przy Urzędzie Gminy Tryńcza, 
rozbudowa budynku WDK w Gorzycach czy też bu-
dowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryń-
cza - etap dokumentacji. 

Planowana łączna kwota wydatków bieżących w 2022 
roku wyniesie 31,7 mln zł, co stanowi 61,37% całości 
wydatków zaplanowanych w budżecie gminy do reali-
zacji. Największa ich część – 12,5 mln zł zostanie po-
niesiona na wydatki związane z polityką społeczną,  
w tym wypłacane w ramach budżetu państwa różno-
rodne świadczenia. W tej puli wydatków znajdują się 
także funkcjonowanie dziennego domu seniora „Dom 
Miłosierdzia” w Wólce Małkowej, Klubu Seniora  
w Jagielle oraz realizacja projektu Centrum Usług 
Społecznych. Kwota 10 mln zł zostanie wydatkowana 
na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży w szko-
łach na terenie gminy. Bieżące utrzymanie mienia 
gminnego to kwota ponad 5 mln zł, w tym wydatki na 
utrzymanie wiejskich domów kultury w każdym so-
łectwie, opłaty związane z gospodarką wodno-
kanalizacyjną – dotacja do 1 m3 ścieków dla miesz-
kańców, utrzymaniem dróg, oświetleniem ulic, gospo-
darką odpadami oraz utrzymaniem zieleni i pracami 
porządkowymi. Wydatki na kulturę i sport wynoszą 
852 tys. zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych została zaplanowana kwota 250 tys. zł, dzia-
łalność biblioteczną 140 tys. zł, kulturalną 350 tys. zł. 
Koszty administracyjne związane z utrzymaniem  
i funkcjonowaniem urzędu wynoszą 3 mln zł. Pozo-
stałe wydatki zostaną poniesione m.in. na bezpieczeń-
stwo, ochronę zdrowia i planowanie przestrzenne.  
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Remont i przebudowa infrastruktury drogowej  

w 2021 roku:  

Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

w 2021 roku:  

Oświetlenie uliczne wykonane w 2021 roku: 

Chodniki wybudowane w 2021 roku 

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2021 roku to: 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Tryńczy, moder-
nizacja Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
wraz z montażem windy, zakup mikrobusa do prze-

wozu osób niepełnosprawnych, utworzenie plenero-
wej strefy Street Workout w Gorzycach, remont  
i zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury 

w Gorzycach, Wólce Małkowej i w Ubieszynie. 

INWESTYCJE 

  Nawierzch-
nia asfalto-

wa – 

Skro-
pienie - 

Tłuczeń 
– 
  

Rekulty-
wacja 

Łączna 
długość 

  
3,9 km 

  
1,9 km 

  
2,9 km 

  
9,5 km 

Wydatki Gminy Tryńcza na inwestycje w 2021 r. przekroczyły 20 mln zł. Były to fundusze pozyskane  
z zewnątrz, jak również środki własne. Szeroki wachlarz zrealizowanych zadań obejmował drogi,  

chodniki, oświetlenie, domy kultury, modernizację oczyszczalni ścieków czy budowę jedynej  
w regionie strzelnicy sportowej.  

  Sieć wodo-
ciągowa 

Sieć kanaliza-
cyjna 

Długość rozbudo-
wanej sieci  

  
2,35 km 

  
2,59 km 

SOŁECTWO Ilość lamp  

Gorzyce 24 

Jagiełła 55 

Tryńcza 35 

Gniewczyna Tryniecka 19 

Razem 133 

Lokalizacja Gniewczyna Łań. 
(ul. Fabryczna) 

Gorzyce  
(w kier. Dołu) 

Jagiełła 
(ul. Jana Pawła II) 

Gorzyce 
(ul. Sanowa) 

Tryńcza  
(ul. Szkolna) 

Finansowanie Gmina Tryńcza + 
Powiat Przeworski 

Gmina Tryń-
cza + Powiat 
Przeworski 

Gmina Tryńcza + 
Powiat Przewor-
ski 

Gmina Tryń-
cza + Fundusz 
Sołecki 

Gmina Tryńcza 
+ Rządowy Fun-
dusz Rozwoju 
Dróg 

długość 500 mb 710 mb 290 mb 110 mb 495 mb 

Budynek Gminnego Centrum Kultury Oczyszczalnia ścieków po modernizacji 
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Oświetlenie uliczne - Białobrzeżki 
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BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W 2021 ROKU 

NOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH  

W ramach podpisanej umowy z firmą DRO-BRUK 
Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej na budowę 
nowych przejść dla pieszych, wykonane zostały trzy 
nowe przejścia zlokalizowane w ciągu dróg gminnych 
w miejscowościach: Tryńcza - ul. Sportowa (za szko-
łą), Gorzyce - ul. Kościelna (za boiskiem „Orlik”), 
Gniewczyna Łańcucka - ul. Piaski (obok WDK). 

Zakres prac obejmował m. in. wykonanie utwardze-
nia terenu, budowę dojścia w postaci chodnika 
(Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka), budowę oświetlenia 
zasilanego energią słoneczną wraz ze światłami ostrze-
gawczymi, montaż znaków pionowych oraz malowanie 
grubowarstwowych, łatwo dostrzegalnych znaków po-
ziomych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 
92 tys. zł. i została sfinansowana w 80 % ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o które wniosko-
wano w 2021 roku.  

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Tryńcza oraz  
Powiatu Przeworskiego, w 2021 roku wykonano sze-
reg inwestycji przy drogach powiatowych na terenie 
naszej gminy: 

- położenie nowej nawierzchni wraz z wykonaniem 
poszerzenia drogi powiatowej w Głogowcu (od sklepu 
w kierunku WDK) o długości 324 mb  

- kontynuacja remontu ciągu pieszo – jezdnego  
w Gniewczynie Łańcuckiej (przy Fabryce Wagonów) 
o długości 500 mb 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ja-
gielle (od skrzyżowania w kier. Wólki Pełkińskiej)  
o długości 290 mb 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Go-
rzycach (w kier. „Dołu”) o długości 710 mb. 

Wartość robót wyniosła ponad 800 tys. zł. Wartość 
dofinansowania z Powiatu Przeworskiego – 300 tys. 
zł. 

Pod koniec 2021 roku została podjęta Uchwała Ra-
dy Gminy Tryńcza w sprawie  dalszej wspólnej rozbu-

dowy chodników. Do końca 2023 roku zostaną wyko-
nane kolejne odcinki w Gniewczynie Łańcuckiej, Ja-
gielle i Gorzycach. W Głogowcu zostanie poszerzona 
jezdnia  i położona nowa nawierzchnia. Szacunkowa 
wartość robót wynosi ok. 1 mln zł.  

Dzięki wielu staraniom, jeszcze w bieżącym roku 
remontu doczeka się chodnik w Ubieszynie przy dro-
dze wojewódzkiej na odcinku 740 mb. Zadanie zosta-
nie przeprowadzone przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość szacunkowa 
robót wynosi 240 tys. zł. i zostanie sfinansowana po 
połowie przez Gminę Tryńcza i Urząd Marszałkowski.  

Trwają przygotowania do budowy ścieżki rowero-
wej w Gniewczynie Łańcuckiej od szkoły w kierunku 
Gorliczyny. Dzięki podjętej Uchwale Rady Gminy 
Tryńcza, udzielającej dotacji celowej Województwu  
w kwocie 250 tys. zł., jeszcze w tym roku rozpoczną 
się prace związane z realizacją w/w zadania. Szacun-
kowa wartość robót opiewa na kwotę 450 tys. zł.  

Chodnik przy drodze powiatowej w Jagielle Chodnik przy drodze gminnej w Tryńczy 
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POWSTAJE NOWOCZESNY KOMPLEKS SPORTOWY  

  Powstający w Tryńczy przyszkolny kompleks sporto-
wy będzie kolejnym nowoczesnym obiektem na mapie 
gminy, dostępnym dla mieszkańców w każdym wieku.  

Główny element obiektu stanowi pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą, trybu-
nami i oświetleniem, szatnia dla zawodników i sę-

dziów oraz sanitariaty. Projekt obejmuje także wy-
konanie skate parku o nawierzchni betonowej oraz 
ścianki wspinaczkowej w dwóch wariantach z na-
wierzchnią piaskową. Na terenie inwestycji przewi-
dziano także nasadzenie zieleni i montaż stojaków 
na rowery. 

Zadanie realizowane jest dzięki otrzymanemu dofi-
nansowaniu ze środków Programu Sportowa Polska 
- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sporto-
wej Edycja 2021 w kwocie 1,8 mln zł. 

Wartość umowy opiewa na kwotę – 3,49 mln zł. 
Prace potrwają do końca bieżącego roku. 

- Cieszymy się, że sukcesywnie rozbudowujemy infra-
strukturę sportową na terenie gminy, wykorzystując 
przy tym środki zewnętrzne. Nowoczesna baza sporto-
wa, to większe możliwości dla rozwoju działalności 
sportowej, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkań-
ców – mówi Antoni Rzeczyca, przewodniczący Komi-
sji ds. oświaty, kultury i sportu.  

BUDUJEMY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE 

    Zakończyliśmy prace nad projektem Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy. Wykonawca doku-
mentacji to A & K Pracownia Projektowa Adam Wil-
kos. Koszt dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę wyniósł 49,8 tys. zł. Opracowana doku-
mentacja pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie 
wykonawcy inwestycji. 

    Zaprojektowany budynek będzie dwukondygnacyj-
ny. Na poziomie parteru wydzielono pomieszczenia 
biurowe, sale rehabilitacyjne i medyczne, pomieszcze-

nie socjalne, pomieszczenia sanitarne, świetlicę, kuch-
nię, pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdować 
się będą dwa pokoje mieszkalne z przynależnymi im 
łazienkami, sale zajęć i medyczne pomieszczenia sani-
tarne oraz gospodarcze. Komunikacja między poszcze-
gólnymi kondygnacjami będzie możliwa poprzez klat-
kę schodową i dźwig windy. Dodatkowo przy budynku 
zostanie usytuowana altana ogrodowa oraz elementy 
małej architektury w postaci ławek i stołów.  
   Budynek przeznaczony będzie dla osób z niepełno-
sprawnościami. Pobyt dzienny będzie zagwarantowa-
ny dla 18 osób, a pobyt całodobowy dla 2 osób. Cen-
trum zapewniać będzie opiekę psychologa, rehabili-
tantów i animatorów. Na ten cel Gmina Tryńcza po-
zyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w kwocie 2,7 mln zł. 
- Placówka będzie miała za zadanie zapewnienie oso-
bom dorosłym zaspakajanie potrzeb w szczególności 

emocjonalnych, zdrowotnych, a także społecznych. 
Umożliwi kontakt z innymi mieszkańcami - mówi  
Dyrektor CUS Marta Harapińska. 

Rzut elewacji budynku COM 

KOLEJNA ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN 

Wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie 
skarbnika - Jolanty Flak 7 czerwca br. podpisał  umo-

wę na realizację zadania pn.  "Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Jagiełła i Gorzyce". Zakres robót obejmuje rozbudowę 

sieci wodociągowej  na długości 495 mb i sieci kanali-
zacji sanitarnej na długości 534 mb w Jagielle  
(za szkołą i byłym KR) oraz rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej na długości 233 mb w Gorzycach (przy 
bocznej drodze drogi powiatowej). Wykonawcą zada-
nia została firma Sanitex Sp. z o.o. z Tryńczy. Termin 

wykonania zamówienia – sierpień br. Wartość umowy 
– 257 tys. zł. 

Teren kompleksu w trakcie budowy 
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    Od kilku tygodni realizowane są roboty budowlane  
w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z re-
alizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych, elek-
trycznych oraz wentylacji mechanicznej – ETAP I - 
stan surowy zamknięty. 

24 marca br. w Szkole Podstawowej odbyło się spo-
tkanie, podczas którego nastąpiło  podpisanie umowy  
z wykonawcą, którym została firma INTEGRAL Sp.  
z o.o. z/s w Rzeszowie. W podpisaniu umowy wziął 
udział wójt Ryszard Jędruch, sekretarz gminy Magda-
lena Rachfał, skarbnik Jolanta Flak, przewodnicząca 
rady gminy Zofia Nowak, radni z Gniewczyny – Stani-
sław Kogut, Antoni Rzeczyca, Stanisław Konieczny, 
Danuta Mucha i Edward Niemiec, sołtys Roman Ko-
zyra, dyrekcja SP w Gniewczynie Jadwiga Gwóźdź  
i Józef Chajec oraz prezesi firmy Integral. 

Przedmiotowa rozbudowa to budynek dwukondy-
gnacyjny bez piwnic, przykryty dachem czterospado-
wym, łącznik z istniejącym budynkiem przykryty da-
chem płaskim, której bryła przypominać będzie literę 
„L”. Formą, proporcjami, sposobem kształtowania, 
materiałem oraz detalami obiekt nawiązuje do formy 
architektury tradycyjnej, regionalnej i zapewnia cią-
głość w kształtowaniu architektury.  Rozbudowana 
część zostanie połączona funkcjonalnie z istniejącą 
częścią szkoły. 

W pierwszym etapie rozbudowy budynku szkoły 
prace obejmą: wykonanie fundamentów, słupów fun-
damentowych, ścian fundamentowych, nadproży, słu-
pów, płyt stropowych nad parterem i nad piętrem, stro-
podach schodów, konstrukcje i pokrycie dachu, elewa-
cję, izolację ścian fundamentowych, ściany wewnętrz-
ne, a także ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. 
Wartość inwestycji opiewa na kwotę około 2,5 mln zł  
i współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 

W późniejszym etapie wykonane będą wewnętrzne 
instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacja mecha-
niczna, prace wykończeniowe, zakup wyposażenia 
zgodnie dokumentacją projektową. Na parterze obiek-
tu przewidziane są pomieszczenia dla oddziału przed-
szkolnego, kuchnia wraz ze stołówką. Na piętrze za-
projektowano sale do edukacji wczesnoszkolnej oraz 
niezbędne pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

-   „Niech się mury pną do góry…” 

Od początku kwietnia - kiedy firma Integral z Rzeszo-
wa przejęła plac budowy – przy SP w Gniewczynie 
Łańcuckiej ciągle coś się dzieje. W klasach słychać 
szum pracującej koparki, samochodów przewożących 
ziemię, głosy pracujących robotników. Już widzimy, 
dokąd będzie sięgał nowy budynek, bo fundamenty są 
gotowe - mówi Jadwiga Gwóźdź, dyrektor SP w Gnie-
wczynie Łańcuckiej.  

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

NOWE WNĘTRZA WDK W GORZYCACH  

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach zyskał nowe 
oblicze dzięki wykonanym pracom remontowym we-
wnątrz budynku. Prace wykonał Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Tryńczy. Zakres robót obejmował ro-
boty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty tynkarskie, 
wykonanie posadzki z płytek, montaż stolarki drzwio-
wej, montaż instalacji sanitarnych i instalacji elek-
trycznej, roboty malarskie. Wyremontowane zostały 
pomieszczenia piwniczne, klatka schodowa, sala wi-
dowiskowa i toalety. Wymienione zostały oprawy 
oświetleniowe, gniazda instalacyjne oraz zamontowa-
no klimatyzację. Wartość prac wyniosła 188 tys. zł.  

Do WDK zakupiono także wyposażenie: projektor 
multimedialny, ekran projekcyjny podwieszany, ze-
staw nagłośnieniowy, zestaw do organizacji wystaw, 
rolety na okna, regał i nowe stoły. Oprócz środków 
własnych, przekazanych na w/w cel, Gmina Tryńcza 
pozyskała także środki w kwocie 110 tys. zł z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Wykonane prace i zakupiony sprzęt przyczyniły 
się do podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności 

WDK w Gorzycach.  
- Serdecznie dziękuję w imieniu całego sołectwa za 

wykonany remont naszego domu kultury. Dziękuję 
Radzie Gminy i wójtowi za przyznane środki, dzięki 
którym budynek został dostosowany do aktualnych 
standardów i służył będzie mieszkańcom przez kolejne 
lata – mówi sołtys Elżbieta Sobala.  
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Teren budowy nowego skrzydła budynku 
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POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  

W ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, 
Gmina Tryńcza otrzymała 
promesę w kwocie 8,3 mln zł 
na poprawę infrastruktury 

drogowej. Kwota dofinansowania wynosi 95 %  
wartości inwestycji, pozostałe koszty zadania pokryte 
zostaną ze środków własnych Gminy. Przyznane fun-
dusze przeznaczone będą na przebudowę dróg gmin-
nych, budowę chodników oraz budowę dwóch wiat 
rowerowych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych. 
   Drogi przebudowane zostaną przy użyciu masy mi-
neralno-bitumicznej oraz utrwalone przy użyciu emul-
sji i grysów. Całkowita długość dróg, jaka zostanie 
przebudowana, wynosi 14,8 km: 
-w Głogowcu o łącznej długości 695 mb,  
- w Gniewczynie Łańcuckiej o łącznej dł. 2156 mb,  
-w Gniewczynie Trynieckiej o łącznej dł. 1630 mb, 
-w Gorzycach o łącznej dł. 4820 mb, 
-w Jagielle o łącznej dł. 2515 mb, 
-w Tryńczy o łącznej dł. 2090 mb, 
-w Ubieszynie o łącznej dł. 910 mb. 
    W ramach przyznanych środków powstaną także 
chodniki w Gorzycach o łącznej długości 2,2 km.  
    Trzecia część zadania obejmuje: 
- zaprojektowanie, dostawę i wybudowanie dwóch 
„inteligentnych” wiat rowerowych, 
- wiatę samochodową z parkingiem i stacją ładowania 
pojazdów. 
Wiaty rowerowe zasilane będą bezemisyjnymi źródła-
mi energii odnawialnej, na które składają się panele 
fotowoltaiczne i baterie magazynujące energię. Wypo-
sażone będą w ładowarki USB, interaktywną mapę i 
przewodnik, stację naprawy rowerów, stojaki na rowe-
ry, jak również w miejsca siedzące. Jedna z takich wiat 
stanie w Gniewczynie Łańcuckiej przy drodze woje-
wódzkiej, druga umiejscowiona będzie w Tryńczy przy 
zatoczce autobusowej. Wiata samochodowa posiadała 
będzie panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu 
oraz wolnostojącą stację ładowania pojazdów elek-
trycznych. Będzie możliwość ładowania dwóch pojaz-
dów jednocześnie. Dwustanowiskowa stacja ładowania 
zlokalizowana będzie obok budynku Urzędu Gminy. 
     W dniu 31.05.2022 zostały podpisane umowy po-
między przedstawicielami gminy, a wyłonionymi wy-
konawcami poszczególnych części zadania. W części  
1 i 2 wykonawcą jest Spółdzielnia Usług Drogowo- 
Rolniczych z Grodziska Dolnego, natomiast w części  
3 wykonawcą został ELKUB Sławomir Kubas z Ma-
kowiska. W podpisaniu umów uczestniczył wójt Ry-
szard Jędruch, skarbnik Jolanta Flak i kierownik refe-
ratu inwestycji Tomasz Penkal. 
     Prace związane z remontem dróg rozpoczęły się  
w czerwcu br. Zakończenie całości prac planowane jest 
w 2023 roku. Przebudowa dróg i budowa chodników 
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców jak 
również zaowocuje polepszeniem komfortu uczestni-
ków ruchu drogowego. Dzięki nowoczesnym rozwią-

zaniom w postaci „inteligentnych wiat rowerowych” i 
dwustanowiskowego carportu wraz z dwustanowisko-
wą stacją ładowania pojazdów, gmina zyska na tury-
stycznej atrakcyjności. 
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Gniewczyna Łańcucka za firmą RS Technology 

Gniewczyna Tryniecka - boczna DW835 

Ubieszyn - nowe osiedle 

Gorzyce - ul. Sanowa 

Budynek szatni w trakcie budowy Tryńcza - boczna DK77 
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK 

Podczas wrześniowych zebrań wiejskich  
w ubiegłym roku zostały wybrane przedsięwzięcia do 
realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego. 
Zgodnie z wnioskami przedstawicieli sołectw,  

w budżecie gminy zostały wyodrębnione środki na re-
alizację zaplanowanych inwestycji, które przedstawia 
poniższa tabela: 

PRZEBUDOWA DROGI WÓLKA OGRYZKOWA - JAGIEŁŁA 

     W połowie maja br. rozpoczęły się prace związane 
z przebudową drogi gminnej relacji Wólka Ogryzkowa 
– Gorzyce – Jagiełła. 27 lipca 2022 dokonano odbioru 
końcowego. W odbiorze drogi uczestniczył Kierownik 
Referatu Inwestycji – Tomasz Penkal, radny wsi Go-
rzyce – Janusz Niżnik, sołtys wsi Wólka Ogryzkowa – 
Helena Mazur, przedstawiciele Wykonawcy – firmy 
Molter - Łukasz Molter i Paweł Rosół, a także inspek-
tor nadzoru Ryszard Ciucias.  
W ramach inwestycji na odcinku o długości 970 mb  
w m. Wólka Ogryzkowa i Gorzyce została położona 
nowa nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej 
wraz z poszerzeniem jezdni. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środ-

ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość 
inwestycji wyniosła prawie 551 tys. zł brutto, z czego 
ponad 331 tys. zł stanowiło dofinansowanie. 

Miejscowość Zadanie Kwota 

Głogowiec Remont drogi gminnej 25 724,85 

Gniewczyna Łańcucka Remont kładki na rzece Mleczka 20 000,00 

Doposażenie placu zabaw na Zawisłoczu i budynku OSP 8 000,00 

Remont dróg gminnych 22 940,30 

Gniewczyna Tryniecka Remont dróg gminnych 50 940,30 

Gorzyce Remont drogi obok placu zabaw 30 000,00 

Remont drogi gminnej 7 000,00 

Udrożnienie rowu melioracyjnego 10 000,00 

Jagiełła Remont drogi gminnej 50 940,30 

Tryńcza Remont WDK 10 000,00 

Remont dróg gminnych 37 940,30 

Ubieszyn Wykonanie parkingu przy WDK 18 000,00 

Wykonanie i wyposażenie siłowni w WDK 10 000,00 

Remont drogi gminnej 20 495,17 

Wólka Małkowa Zakup okapu do kuchni w WDK 6 000,00 

Remont dróg gminnych i utwardzenie terenu przy WDK 20 539,50 

Wólka Ogryzkowa Zakup tablic informacyjnych, malowanie altanki, naprawa ła- 25 011,69 

CZYSTE POWIETRZE - DOTACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

  W ramach rządowego programu „Czyste po-
wietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - właści-
ciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mo-
gą korzystać z dotacji na wymianę źródeł ciepła i ter-
momodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł.  
W  Tryńczy ( w budynku w którym mieści się obecnie 
Poczta Polska) funkcjonuje punkt konsultacyjno – in-
formacyjny, w którym otrzymać można wszelkie in-
formacje na temat możliwych dotacji, pomoc w napi-

saniu wniosku oraz rozliczeniu otrzymanej dotacji. 
Dzięki temu mieszkaniec gminy nie musi bezpośred-
nio jechać do WFOŚiGW w Rzeszowie.  
Punkt czynny jest w dniach : 
 Poniedziałek     14.00 – 16.00 
 Wtorek              14.00 – 16.00 
 Środa                 14.00 – 16.00 
 Czwartek          14.00 – 16.00 
 Piątek                14.00 – 16.00 
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ELIMINUJEMY BARIERY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

     Gmina Tryńcza od 
lat dąży do  eliminacji 
barier i zapewnienia 
równego dostępu  osób 
niepełnosprawnych do 
infrastruktury społecz-
nej. Mając na uwadze 
powyższe założenia,   
w 2021 roku przystąpi-
liśmy do realizowane-
go przez Powiat Prze-
worski „Programu wy-
równywania różnic 
między regionami III”, 
dofinansowanego  ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i otrzymaliśmy środki finansowe 

w kwocie 150 tys. zł. na montaż windy osobowej dla 
osób z niepełnosprawnością przy Urzędzie Gminy 
Tryńcza. Podobnie w 2021 roku, dzięki wsparciu  
finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zamontowana została winda przy Gmin-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Tryń-
cza. Dzięki podjętej inicjatywie, osoby z niepełno-
sprawnością uzyskały dostęp do budynków użyteczno-
ści publicznej. Należy nadmienić, że w 2021 roku po-
zyskano również środki z PFRONu w kwocie 92 tys. 
zł. na zakup busa przeznaczonego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, głównie  do ośrodków terapii za-
jęciowej, specjalnie przystosowanego do przewozu 
dwóch osób na wózku inwalidzkim. Obecnie nowy 
samochód na co dzień służy dzieciom niepełnospraw-
nym z terenu Gminy Tryńcza do wyjazdów m. in. do 
ośrodków wsparcia i szkół. 

POWSTANIE NOWOCZESNE KĄPIELISKO  

       Końcem lipca br. wójt Ryszard Jędruch przy kon-
trasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Flak podpisał 
umowę z firmą San-Proj Usługi Projektowe Kalamarz 
Janusz z Przeworska na opracowanie Programu Funk-
cjonalno – Użytkowego dotyczącego zadania inwesty-
cyjnego pn.: Utworzenie nowoczesnego kompleksu 
wodno – rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej. 
Wartość umowy opiewa na kwotę 50 tys. zł. brutto, 

termin wykonania –15.10.2022r.  
Dokumentacja stanowić będzie podstawę do wyłonie-
nia wykonawcy na realizacje w/w zadania w trybie za-
projektuj-wybuduj, na którą otrzymaliśmy Promesę 
Wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,5 mln 
zł. Inwestycja uwzględniać będzie: budowę parkin-
gów, ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia i oświetle-
nia z wykorzystaniem OZE, wyrównanie i utwardzenie 
terenu, wzmocnienie brzegów, budowę podświetlanego 
molo i promenady, utworzenie miejsc campingowych,  
strefy rekreacyjno – sportowej składającej się z parku 
linowego, ścianek wspinaczkowych, urządzeń street 
workout, skate parku, altan rekreacyjnych, boiska do 
piłki plażowej i placu zabaw z elementami wodnymi  
i interaktywnymi.  
PFU obejmować będzie również budowę obiektu z za-
pleczem sanitarnym i gastronomicznym wraz z nie-
zbędną infrastrukturą towarzyszącą. Teren kompleksu 
będzie monitorowany i zostanie dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Winda przy budynku UG 

PRZEBUDOWA DROGI „BIAŁOBRZEŻKI” 

Już niebawem ruszy przebudowa drogi gminnej 
relacji Gniewczyna Tryniecka - Jagiełła 
(Białobrzeżki). W lipcu Senator Mieczysław Golba, 
dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Krośnie Marek Marecki i Nadleśniczy Janusz Starzak 
przekazali na ręce Wójta Ryszarda Jędrucha promesę 
na realizację w/w zadania o wartości 500 tys. zł.  

W ramach otrzymanych środków oraz środków  
z budżetu gminy, które Rada Gminy Tryńcza przezna-
czyła na ten cel, będziemy mogli rozpocząć pierwszy 
etap zadania jakim jest przebudowa drogi gruntowej 
poprzez poszerzenie do 4 m, utwardzenie i wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na długości 1,1 km. Szacunko-
wa wartość prac wynosi 1 mln zł. Termin wykonania 
zamówienia – 3 miesiące od podpisania umowy  
z Wykonawcą.  
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BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM- SEGREGUJ ŚMIECI 

Segregacja śmieci to w Polsce temat, o którym ostat-

nio wiele się mówi. Segregacja odpadów to podstawa 
recyclingu, którego celem jest ochrona środowiska 
naturalnego. Ponadto segregując odpady, unikamy 
wyższych opłat za ich wywóz – róbmy to zatem pra-
widłowo.  
Codziennie podejmujemy dziesiątki decyzji konsu-
menckich, dużych i małych, czasem łatwych, czasem 
bardzo trudnych. Ze względu na złożoność naszych 
wyborów, bycie świadomym konsumentem nie jest 
proste. Świadome kupowanie jest bezpośrednio zwią-
zane z postawą ekologiczną. Świadomy konsument 
to przede wszystkim konsument odpowiedzialny. 
Świadomy konsument kupuje rzeczy potrzebne, 
a jego zakupy są przemyślane. Dokładnie obrazuje 
to zasada „3R”, czyli „reduce, reuse, recycle” = Uni-
kaj, Używaj ponownie, Utylizuj.  To 
nie tylko świadoma konsumpcja, ale również oszczęd-
ność.  
Unikaj: 
 kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz, 

 unikaj zbędnych opakowań, 
 
Używaj ponownie: 
 powiedz „nie” jednorazowym torbom, naczyniom, 

bateriom i innym przedmiotom,  
 rzeczy używane możesz stosunkowo łatwo sprze-

dać, oddać lub zamienić, 
 
Utylizuj: 
 należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem 

ponownego wykorzystania w produkcji. 
To powtórne wykorzystywanie odpadów w celu 
wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z form 
ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie 
nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych 
oraz zmniejszenie ilości odpadów. 

 
Segreguj śmieci w domu i w pracy. Właściwe segre-
gowanie sprawia, że znaczna część odpadów może 
zostać poddana przetworzeniu, dzięki czemu zyskają 
drugie życie i nie trafiają na wysypiska. 
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Zestawienie projektów realizowanych w latach 2021-2022 z udziałem środków zewnętrznych w 
gminie Tryńcza 

  

Lp Instytucja wdrażająca / 
Program 

Nazwa zadania Wnioskodawca/ 
realizator 

Kwota 
dofinanso-
wania 

Koszty 
całkowite 

Etap realizacji 
  

Rok 2021   
1. WFOŚiGW Rzeszów Zielone innowacje - utworzenie 

Kieszonkowego parku wodno-
lądowego w Tryńczy 

Gmina Tryńcza 8 tys. zł 24 tys. zł Zrealizowany 
  

2. Fundacja PZU / tryb poza-
konkursowy 

Tryniecki Weekend z Historią - 
Podkarpacki wrzesień 1939 

Gminne Centrum 
Kultury i Czytel-
nictwa 

47 tys. zł 56 tys. zł Zrealizowany 
  

3. PUW Rzeszów / RFRD Przebudowa drogi gminnej nr 
111065R w miejscowości Tryńcza 

Gmina Tryńcza 233 tys. zł 406 tys. zł Zrealizowany 
  

4. MRiPS / Program Aktywni+ 3, 2, 1.. Akcja? Motywacja! Gmina Tryńcza 46 tys. zł 46 tys. zł Zrealizowany   
5. MKiDN / Infrastruktura Do-

mów Kultury 
Modernizacja Wiejskiego Domu 
Kultury w Gorzycach i zakup wy-
posażenia sposobem na rozwój 
kultury w gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 110 tys. zł 235 tys. zł Zrealizowany 

  

6. MKiDN / Groby i cmentarze 
wojenne w kraju 

Remont Cmentarza Wojennego 
Ofiar Hitleryzmu z II wojny świa-
towej w Jagielle - Etap II 

Gmina Tryńcza 17 tys. zł 34 tys. zł Zrealizowany 
  

7. MKiDN / Kultura ludowa i 
tradycyjna 

Wielkanocne tradycje - Straże 
Grobowe w Gminie Tryńcza 

Gminne Centrum 
Kultury i Czytel-
nictwa 

20 tys. zł 25 tys. zł Zrealizowany 
  

8. PUW Rzeszów / RFIL Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Tryńcza 2 mln zł 2 mln zł Zrealizowany   
9. PFRON / Program wyrówny-

wania różnic między regiona-
mi III” w obszarze D 

Zakup mikrobusa przeznaczonego 
do przewozu dzieci niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Tryń-
cza do ośrodków terapii zajęcio-
wej 

Gmina Tryńcza 91 tys. zł 157 tys. zł Zrealizowany 

  

10. UM Woj. Podkarpackiego  
PROW 2014 -2020 

Rozbudowa sieci wod-kan w gmi-
nie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 432 tys. zł 700 tys. zł Zrealizowany 
  

11. UM Woj. Podkarpackiego / 
PPOW 

Utworzenie strefy plenerowej 
Street Workout z elementami pla-
cu zabaw 

Gmina Tryńcza 12 tys. zł 23 tys. zł Zrealizowany 
  

12. Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej 

Program Senior + - moduł II 
 na zapewnienie funkcjonowania 

Gmina Tryńcza 32 tys. zł 64 tys. zł Zrealizowany 
  

13. MRiPS / Centra Opiekuńczo-
Mieszkalne 

Budowa Centrum Opiekuńczo – 
Mieszkalnego w m. Tryńcza 

Gmina Tryńcza 2,7 mln zł 2,7 mln zł W trakcie reali-
zacji   

14. PUW Rzeszów / 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

Budowa nowych przejść dla pie-
szych w ciągu dróg gminnych  w 
m. Tryńcza, Gniewczyna Łańcuc-
ka oraz Gorzyce 

Gmina Tryńcza 69 tys. zł 97 tys. zł Zrealizowany 

  

15. MRiPS / Centra Usług Spo-
łecznych 

Utworzenie Centrum Usług Spo-
łecznych w Gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 3,1 mln zł 3,1 mln zł W trakcie reali-
zacji   

16. PFRON / Program wyrówny-
wania różnic między regiona-
mi III” w obszarze B 

Montaż windy osobowej z prze-
znaczeniem dla os. z niepełno-
sprawnością w Urzędzie Gminy w 
Tryńczy 

Gmina Tryńcza 150 tys. zł 474 tys. zł Zrealizowany 

  

Rok 2022   
1. PUW Rzeszów / RFIL Rozbudowa szkoły podstawowej  

w Gniewczynie  Łańcuckiej 
Gmina Tryńcza 2 mln zł 3,5 mln zł W trakcie reali-

zacji   

2. MSiT / Sportowa Polska Budowa przyszkolnego komplek-
su sportowego w m . Tryńcza 

Gmina Tryńcza 1,8 mln zł 3,5 mln zł W trakcie reali-
zacji   

3. PUW Rzeszów / 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

Przebudowa drogi gminnej nr 
111034R Wólka Ogryzkowa – 
Gorzyce – Jagiełła 

Gmina Tryńcza 331 tys. zł 552 tys. zł W trakcie reali-
zacji   

4. Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwest. Stra-
teg. 

Poprawa infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Tryńcza 

Gmina Tryńcza 9,5 mln zł 10 mln zł W trakcie reali-
zacji   

5. Fundacja PZU / tryb poza-
konkursowy 

XVII Ogólnopolska i XXVIII Pod-
karpacka Parada Straży Wielka-
nocnych "TURKI 2022" 

Gminne Centrum 
Kultury i Czytel-
nictwa 

31 tys. zł 56 tys. zł W trakcie reali-
zacji   

6. MKiDN / Kultura ludowa i 
tradycyjna 

XVII Ogólnopolska i XXVIII Pod-
karpacka Parada Straży Wielka-
nocnych "TURKI 2022" 

Gminne Centrum 
Kultury i Czytel-
nictwa 

20 tys. zł 25 tys. zł Zrealizowany 
  

7. MSiT / Zajęcia sportowe dla 
uczniów 2022 

Nauka pływania dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Tryńcza - 
"Umiem pływać 2022" 

LKS 
"Wisłoczanka"/ 
Gmina Tryńcza 

25 tys. zł 31 tys. zł W trakcie reali-
zacji   
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W latach 2018-2022 Gmina Tryńcza, przy 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz stowa-
rzyszeniami, była realizatorem ponad 80 projektów do-

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, których całko-
wita wartość wyniosła 69 mln zł, a kwota dotacji ponad 
58 mln zł. Największe z nich dotyczą: montażu OZE  
w budynkach mieszkańców, poprawy infrastruktury 
drogowej, utworzenia kompleksu wodno-
rekreacyjnego w Gniewczynie, odbudowy zabytkowej 
strażnicy kolejowej, rozbudowy szkoły w Gniewczy-
nie, budowy kompleksu sportowego, budowy centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego oraz utworzenia Centrum 
Usług Społecznych. Obecnie 8 wniosków dotacyjnych 
jest w trakcie oceny, a kwota, o którą ubiega się gmina, 
wynosi ponad 9,3 mln złotych. Większość projektów 
wiąże się z poniesieniem wkładu własnego finansowe-
go, ale dzięki dotacjom duże zadania inwestycyjne mo-
gą być realizowane w krótszym czasie, a gmina ma re-
alny wpływ na rozwój i systematyczną poprawę warun-
ków życia mieszkańców w różnych sferach życia spo-
łecznego. 

8. MKiDN / Infrastruktura 
Domów Kultury 

Rozbudowa Centrum Kultury i 
Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz 
zakup instrumentów i wyposaże-
nia 

Gmina Tryńcza 200 tys. zł 632 tys. zł Zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

9. MKiDN / Groby i cmenta-
rze wojenne w kraju 

Ostatni etap remontu cmentarza z 
II w. ś. w Jagielle oraz komplekso-
wy remont cmentarza z I w. ś. w 
Gorzycach 

Gmina Tryńcza 124 tys. zł 221 tys. zł Zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

10. POPC na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina Gmina Tryńcza 255 tys. zł 255 tys. zł Zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

11. Urząd Marszałkowski Woj. 
Podkarpackiego / PPOW 

Zakup wyposażenia ścieżki rowe-
rowej w Gorzycach 

Gmina Tryńcza 12 tys. zł 27 tys. zł Zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

12. Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych / Edycja II 

Utworzenie nowoczesnego kom-
pleksu wodno – rekreacyjnego w 
Gniewczynie Łańcuckiej 

Gmina Tryńcza 9,5 mln zł 10,5 mln zł Zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

13. Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych /Edycja III 

Poprawa oferty kulturalnej po-
przez budowę Wiejskiego Domu 
Kultury w m. Gniewczyna Łań-
cucka wraz z wyposażeniem 

Gmina Tryńcza 5 mln  zł 5,1 mln zł Wniosek w 
trakcie oceny 

14. Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych /Edycja III 

Czysta energia w Gminie Tryńcza 
poprzez montaż instalacji fotowol-
taicznych na obiektach użyteczno-
ści publicznej  

Gmina Tryńcza 2 mln zł 2 mln zł Wniosek w 
trakcie oceny 

15. LGD "Kraina Sanu" PROW 
2014-2020 
Poddziałanie 19.2 

Utworzenie strefy rekreacyjnej z 
elementami małej infrastruktury 
sportowej w Tryńczy 

Gmina Tryńcza 63 tys. zł 113 tys. zł Wniosek w 
trakcie oceny 

16. MSiT Remont przyszkolnych obiektów 
sportowych w Gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 974 tys. zł 1,9 mln zł Wniosek w 
trakcie oceny 

17. MSiT Remont trzech kompleksów spor-
towych "Moje Boisko - Orlik 
2012" w Gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 861 tys. zł 1,7 mln zł Wniosek w 
trakcie oceny 

18. Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych 

Budowa miasteczka ruchu drogo-
wego przy Szkole Podstawowej w 
Tryńczy oraz zakup mobilnych 
miasteczek rowerowych do Szkół 
Podstawowych w Gniewczynie 
Łańcuckiej i w Gorzycach 

Gmina Tryńcza 265 tys. zł 312 tys. zł Wniosek w 
trakcie oceny 

19. Dostępny samorząd - granty Urząd Gminy w Tryńczy dostępny 
dla osób ze specjalnymi potrzeba-
mi 

Gmina Tryńcza 154 tys. zł 193 tys. zł Wniosek w 
trakcie oceny 

20 Fundacja BGK Utworzenie plenerowych punktów 
czytelniczych w Gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza 30 tys. 30 tys. Wniosek w 
trakcie oceny 

Rok 2021 9,2 mln zł 10,3 mln zł  
Rok 2022 33,1 mln zł 40,6 mln zł  

Wartość projektów w trakcie realizacji oraz zatwierdzonych w 2022 r. 23,8 mln zł 29,3 mln zł  
Wnioski w trakcie oceny 9,3 mln zł 11,3 mln zł  
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – PODSUMOWANIE  

Podatnicy posiadający własne 
grunty oraz dzierżawy na terenie 
naszej gminy, w lutym mieli moż-
liwość złożenia wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego, zawartego 
w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej. W okresie od  
1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożonych zostało 
243 wnioski na prawie 1539 hektarów powierzchni 
użytków rolnych.  

Co roku w naszej gminie część rolników odzyskuje 
zwrot podatku zawartego w cenie paliwa. Tegoroczne 
limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 110 zł do 

1 ha użytków rolnych i 40 zł do każdej DJP bydła,  
a kwota rocznego limitu zwrotu przysługująca gminie 
w 2022 r. wynosi 440 tys. W pierwszym terminie do 
rolników trafiło ponad 146 tys. zł. 

Liczba rolników korzystających z częściowej re-
kompensaty poniesionych kosztów do produkcji rolnej 
z roku na rok minimalnie wzrasta. W tym roku złożono 
o 23 wnioski więcej niż w lutym 2021 r. Jednak nadal 
wielu rolników nie korzysta z tej formy wsparcia.  
W 2020 r. oraz 2021 r. kwota  rocznego limitu zwrotu 
przysługująca gminie wynosiła ponad 400 tys. W 2020 
r. zwrócono jedynie 178 tys. zł, natomiast w 2021 r. 
niecałe 174 tys. 

Zwrot podatku akcyzowego w Gminie Tryńcza za 2021 rok 

Lp. Sołectwo 

Kwota zwrotu podatku producentom rolnym w 2021 roku 

I półrocze II półrocze 2021 rok 

w zł w % w zł w % w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2 
Gniewczyna Łań-

cucka 
15 503,96 12,79 5 997,64 11,42 21 501,60 

3 
Gniewczyna Try-

niecka 
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 

Lp. Sołectwo 
Powierzchnia 

użytków rolnych 
(w ha) 

Limit zwrotu po-
datku akcyzowego 

(w zł) 

Kwota zwrotu 
podatku produ-

centom rolnym w  
2021 roku (w zł) 

Środki niewyko-
rzystane                    

(w zł) 

Środki niewyko-
rzystane          (w 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2 
Gniewczyna Łań-

cucka 
737 73 700,00 23 097,25 50 602,75 68,7 

3 
Gniewczyna Try-

niecka 
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 

9 Wólka Ogryzkowa 127 12 700,00 2 719,59 9 980,41 78,6 

10 Gmina Tryńcza 4 007 400 700,00 173 768,68 226 931,32 56,63 

Zachęcamy rolników do większego zaangażowa-
nia i korzystania z możliwej formy dopłat. Zwrot po-
datku akcyzowego to znaczne udogodnienie. Dzięki 
zmniejszeniu kosztów zakupu paliwa, produkcja staje 
się bardziej opłacalna.  Złożenie wniosku w Urzędzie 
Gminy przebiega sprawnie, zaś zwrot części pienię-

dzy pozwoli na zakup paliwa na kolejny etap prac rol-
nych. Kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie paliwa rolniczego rozpo-
czął się 1 sierpnia i trwać będzie do 31 sierpnia 2022 
r.  
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W Gminie Tryńcza systemem gospodarki odpada-
mi komunalnymi objęte są  nieruchomości zamieszka-
łe, zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na 
odbiór odpadów. Wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami wyliczana jest na podstawie przyjętej meto-
dy obliczanej jako iloczyn liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nieruchomość, przemnożony 
przez obowiązującą stawkę opłaty.  

Zmiany wysokości stawki opłaty, począwszy od 
2019 roku do roku bieżącego, przedstawiono w poniż-
szej tabeli. 

Z roku na rok dokłada się wszelkich starań, by 
utrzymać stawkę opłaty na jak najniższym poziomie 
mimo stale rosnących kosztów odbioru, a następnie 
zagospodarowania odpadów. Na wysokość stawki ma 
również wpływ ilość odbieranych z terenu gminy od-
padów. Tonaż odebranych odpadów w rozbiciu na lata 
przedstawiono w tabeli. 

Według danych GUS-u, przeciętny Polak mieszka-
jący w województwie podkarpackim wytwarza około 
240 kg odpadów rocznie, w odniesieniu do naszej gmi-
ny jest to około 90 kg mniej niż średnia GUS.   

Kolejnym aspektem wpływającym na koszty pro-
wadzonego sytemu jest liczba osób zgłaszanych do 
opłaty śmieciowej. W urzędzie gminy prowadzona jest 
ewidencja ogólnej liczby ludności, w tym zameldowa-
nia stałe i czasowe. Ponadto odrębną ewidencję miesz-
kańców generuje system gospodarki odpadami bazują-
cy na składanych przez właścicieli nieruchomości de-
klaracjach wskazujących faktycznie zamieszkałą licz-
bę osób na danej nieruchomości. Porównując dane  
z obu baz, w każdym roku kalendarzowym powstają 
między nimi spore różnice. 

Rozbieżności te mają wiele przyczyn i uzasadnień. 
Spora część mieszkańców mimo przeprowadzki do 
innej miejscowości, gminy czy kraju, nie aktualizuje 
deklaracji i nie zmienia adresu zamieszkania w Ewi-
dencji Ludności. Taka sama sytuacja tyczy się osób 
powracających do domów rodzinnych. W związku  
z powyższym, deklaracje sprawdzane są systematycz-
nie, a w razie wątpliwości urzędnika, strona zostaje 
wezwana do wyjaśnienia rozbieżności. Z założenia 
system gospodarowania odpadami komunalnymi po-
winien się sam bilansować, co oznacza, że wpływy  
z tytułu opłaty winny pokrywać generowane przez sys-
tem koszty. Niestety, z roku na rok Gmina boryka się z 
rosnącymi zaległościami w opłacie. Pomimo stosowa-
nia egzekucji miękkiej, polegającej na wykonywaniu 
telefonów i wysyłce pism przypominających o zaległej 
racie, odsetek wpłat nie jest współmierny z poniesio-
nymi kosztami. Gdy powyższe działania nie przynoszą 
spodziewanego rezultatu, wystawiane jest upomnienie, 
którego koszt obecnie wynosi 16,00 zł (ponosi go stro-
na otrzymująca upomnienie), a w razie braku wpłaty, 
zaległość kierowana jest do Urzędu Skarbowego ce-
lem jej przymusowego wyegzekwowania. 

 Liczba nieruchomości zalegających z opłatą z tyt. 
gospodarowania odpadami z podziałem na miejscowo-
ści wygląda następująco. 

GOSPODARKA ODPADAMI W LICZBACH  

Rok 
Wysokość 
stawki za 

os. mc. 

Zadeklarowany sposób zbierania 
odpadów 

1 2 3 

2019 
7,50 zł selektywny 

15,00 zł nieselektywny 

2020 

Stawka obowiązująca od 1 stycznia do 30 czerwca 

7,50 zł selektywny 

15,00 zł nieselektywny 

Stawka obowiązująca od 1 lipca do 31 grudnia 

13,00 zł selektywny 

Ulga 3,00 zł 
Wysokość ulgi z tytułu kompostowania 
bioodpadów 

10,00 zł 
selektywny ze zgłoszonym kompo-
stownikiem 

30,00 zł 
Niedopełnienie obowiązku zbiórki w 
sposób selektywny 

2021 

20,00 zł selektywny 

Ulga 5,00 zł 
Wysokość ulgi z tytułu kompostowania 
bioodpadów 

15,00 zł 
selektywny ze zgłoszonym kompo-
stownikiem 

40,00 zł 
Niedopełnienie obowiązku zbiórki w 
sposób selektywny 

2022 

20,00 zł selektywny 

Ulga 5,00 zł 
Wysokość ulgi z tytułu kompostowania 
bioodpadów 

15,00 zł 
selektywny ze zgłoszonym kompo-
stownikiem 

40,00 zł 
Niedopełnienie obowiązku zbiórki w 
sposób selektywny 

L.
p. 

Rok kalenda-
rzowy 

Ilość odebranych i przetworzo-
nych odpadów z terenu Gminy 

Tryńcza (w tonach) 

1 2 3 

 1 2019 974,62 

 2 2020 937,04 

 3 2021 1 002,33 

 4 I kwartał 2022 179,16 

Miejscowości 

Rok 2020 
Rok 
2021 

do termin  
I raty 2022 

Głogowiec 13 8 5 

Gniewczyna Łań. 130 73 32 

Gniewczyna Try. 40 27 13 

Gorzyce 64 49 19 

Jagiełła 52 37 16 

Tryńcza 62 55 32 

Ubieszyn 30 22 8 

Wólka Małkowa 20 14 7 

Wólka Ogryzkowa 21 12 8 

Łącznie w danym 
roku: 

432 297 140 

Ogólna liczba 
2 129 2 153 2 177 
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STRUKTURA WIEKOWA I ŚLUBY W GMINIE TRYŃCZA 

Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołty-
sa. Jest to czas podziękowań i życzeń osobom, które są 
przedstawicielami lokalnych społeczności.  

    W tym dniu najlepsze życzenia oraz wyrazy 
wdzięczności za wymagającą i niejednokrotnie  trudną  
służbę naszym sołtysom złożył wójt Ryszard Jędruch, 
Przewodnicząca Rady Gminy Tryńcza Zofia Nowak 
oraz Wiceprzewodniczący Stanisław Kogut i Janusz 
Niżnik, wręczając także kwiaty i upominki.  
Wszystkim sołtysom: Annie Chruściel – sołtys wsi 
Gniewczyna Tryniecka, Marii Kluczkowskiej – sołtys 
wsi Ubieszyn, Krystynie Penkal – sołtys wsi Wólka 
Małkowa, Helenie Mazur – sołtys wsi Wólka Ogryz-
kowa, Elżbiecie Sobala – sołtys wsi  Gorzyce, Roma-
nowi Kozyra – sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka, Sta-
nisławowi Gliniak – sołtys wsi Tryńcza, Grzegorzowi 
Drzystek – sołtys wsi Jagiełła, Bartoszowi Wlazło – 
sołtys wsi Głogowiec, życzymy satysfakcji z pełnionej 
funkcji, niesłabnącej motywacji, wszelkiej pomyślno-
ści oraz ludzkiej życzliwości. 

    Przekrój wiekowy 
mieszkańców gminy 
charakteryzuje się dużą 
liczbą dwudziestolat-
ków, trzydziestolatków 
i czterdziestolatków, 
umiarkowaną liczbą 
dzieci i młodzieży oraz 
pięćdziesięciolatków. 
Osób po siedemdzie-
siątce również przyby-
wa. Dużą grupę w tym 
przedziale wiekowym 
stanowią kobiety. 

    Ogólna liczba 
związków małżeńskich 
zawartych w 2018 ro-
ku to 71. Był to rekor-
dowy rok w porówna-
niu do lat wcześniej-

szych. W następnych latach 
ewidentnie zaznaczyła się 
tendencja spadkowa: 2019 
– 48, 2020 – 33 i 2021 - 53. 
Znaczący wpływ na ten 
stan miała utrzymująca się 
sytuacja epidemiologiczna 
w kraju związana z korona-
wirusem SARS-CoV-2. 
Rok 2021 był już lepszy  
w porównaniu do lat wcze-
śniejszych. Warta podkre-
ślenia jest również duża 
liczba ślubów cywilnych  
i prawie taka sama konkor-
datowych w miejscowości 

Gorzyce. 

ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ SOŁTYSA  
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50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość, szcze-
gólnie ta 50- ta, która jest dowodem szczególnego zro-
zumienia wśród małżonków, tolerancji, a przede 
wszystkim wielkiej miłości. Ożywają wspomnienia, 
wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym bla-
skiem.  

Tak było również w marcu w Gminie Tryńcza, 
gdzie miała miejsce uroczystość Złotych Godów  par 
małżeńskich z terenu Gminy Tryńcza.  

50 lat pożycia małżeńskiego świętowali Państwo:  
Teresa i Tadeusza Drzystek z Gniewczyny Łańcuc-
kiej, Stanisława i Józef Kwiatkowscy z Gniewczyny 
Łańcuckiej, Irena i Tadeusz Nowak z Gniewczyny 
Łańcuckiej, Helena i Jan Rachfał z Gniewczyny 
Łańcuckiej, Janina i Józef Gleń z Ubieszyna, Maria 
i Andrzej Kornafel z Gorzyc, Władysława i Mieczy-
sław Strama z Gorzyc, Maria i Eugeniusz Majcher 
z Jagiełły, Genowefa i Stanisław Stęchły z Wólki 
Małkowej, Bronisława i Franciszek Płonka z Wólki 
Małkowej, Weronika i Tadeusz  Ogryzek    z Wólki 
Ogryzkowej, Krystyna i Józef Hala z Jagiełły,  
Krystyna i Bolesław Hader z Tryńczy, Zofia i Wła-
dysław Piechota z Ubieszyna, Maria i Zdzisław  
Żybura z Gorzyc. 

Jubilatom, w dniu ich święta, towarzyszyli członko-
wie najbliższej rodziny. W uroczystości udział wzięli: 
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Tryńcza Zofia Nowak oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Stanisław Kogut i Janusz Niżnik,  
Sekretarz Gminy Magdalena Rachfał, Skarbnik Jolanta 
Flak oraz z-ca kierownika USC Ryszard Matyja. 

W uroczystości wzięli również udział sołtysi: Kry-
styna Penkal, Helena Mazur, Maria Kluczkowska, Elż-
bieta Sobala, Anna Chruściel, Roman Kozyra, Stani-
sław Gliniak, Grzegorz Drzystek oraz Bartosz Wlazło.   

Do Szanownych Jubilatów  w pierwszej kolejności 
z życzeniami i ciepłymi słowami zwrócili się Wójt 
Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy gratulując 
wspólnie przeżytych lat, życząc szczęścia i zdrowia 
oraz  kolejnego spotkania przy obchodach Diamento-
wych Godów. 

Następnie Jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczono im listy 
gratulacyjne wraz z upominkami.  
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DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Tryńczy jest wykonywanie zadań własnych 
Gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane za-
spokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zakład 
zajmuje się m.in. zaopatrzeniem mieszkańców w wodę 
i odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości  
i porządku, dba o zieleń w Gminie oraz zajmuje się  
bieżącym utrzymaniem dróg. 
W ramach zawartych umów, w ostatnim okresie Spół-
ka podjęła się wykonania  prac remontowych i konser-
wacyjnych w obiektach budowlanych administrowa-
nych przez Gminę Tryńcza. 
 Remont pomieszczeń i korytarzy w Szkole Podsta-
wowej w Gorzycach 

W ramach przeprowadzonych prac remontowych Szko-
ła zyskała, nowe rozświetlone sale lekcyjne oraz kory-
tarze na piętrze i parterze wraz z klatką schodową. Re-
mont sal lekcyjnych obejmował wycyklinowanie i po-
lakierowanie parkietów o łącznej powierzchni ok. 113 
m2. Pozostałe roboty budowlane obejmowały: położe-

nie płytek w  koryta-
rzu na piętrze i na 
parterze, pomalowa-
nie ścian farbami 
emulsyjnymi, de-
montaż starego 
oświetlenia oraz od-
malowanie drzwi  
w łazienkach. War-
tość prac remonto-
wych, wykonanych 
na tym etapie wynio-
sła 125 tys. zł 
 

Dalszy etap prac objął pomieszczania znajdujące się na 
pierwszym piętrze. To 5 sal lekcyjnych, pokój dyrekto-
ra oraz drobne prace konserwacyjne, do których zalicza 
się malowanie tynków hali sportowej, odświeżenie ko-
loru drzwi wewnętrznych i ułożenie płytek przy wej-
ściu głównym. Podczas tego etapu przemalowano bli-
sko 600 m2 ścian. Koszt prac wyniósł 111 tys. zł. 

W czasie ferii zimowych zostały odnowione dwie klat-
ki schodowe. Zakres prac obejmował układanie płytek, 
szpachlowanie i malowanie ścian oraz wymianę balu-
strad. Zrealizowane prace znacznie wpływają na kom-
fort nauczania. 

 Remont pomieszczeń WDK w Ubieszynie 

W ramach prac remontowo – budowlanych przeprowa-
dzono kompleksowy remont pomieszczeń Wiejskiego 
Domu Kultury w Ubieszynie.  
Wykonano prace, zgodnie z zakresem wskazanym  
w umowie: odmalowanie ścian w korytarzu, zmywalni 
oraz pomieszczeniach kuchennych, położono płytki 
oraz wymieniono oświetlenie. Kolejny etap obejmował 
prace w kotłowni: zrobiono posadzkę płytkową oraz 
cokoliki płytkowe. Łączna wartość inwestycji to 76 tys. 
zł. 

Ostatnim etapem realizacji zadań były prace remonto-
wo – budowlane na parterze, gdzie została ukończona 
łazienka. Zostały wymurowane ścianki działowe oraz 
położone płytki na podłodze i na ścianach. Odświeżono 
również stare tynki. Dodatkowo wymieniono armaturę 
łazienkową oraz wykonano  liczne roboty hydraulicz-
ne. Pracownicy ZGK wykonali także szereg prac re-
montowych w bibliotece: podwieszany sufit, izolację 
poziomą z płyt styropianowych, odmalowali ściany  
i drzwi oraz położyli nowe płytki. Łączny koszt wy-
mienionych wyżej prac wyniósł 67 tys. zł. 
Poprzez realizację wskazanych powyżej prac nastąpiła 
poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki 
obiektu. 
 Remont w Centrum Usług Społecznych w Tryńczy 

Wykonano remont w Centrum Usług Społecznych, ad-
aptując je na potrzeby biura. Roboty dotyczyły m.in. 
odświeżenia ścian, wymiany podłóg, odnowienia klatki 
schodowej oraz zawieszenia nowego oświetlenia. War-
tość całej inwestycji to kwota 69 tys. zł  

 Remont pomieszczeń w dawnym budynku GOPS 
w Tryńczy. 

Roboty obejmowały m. in.: remont trzech pomiesz-
czeń, korytarza i zaplecza socjalnego. Wykonano gip-
sowanie i malowanie ścian, położono nowe płytki i za-
montowano nowe oprawy oświetleniowe oraz drzwi, 
dodatkowo wykonano nową instalację elektryczną. 
W odnowionych pomieszczeniach znajduje się nowa 

siedziba Poczty Pol-
skiej, która wcześniej 
znajdowała się w bu-
dynku Urzędu Gminy.  
Zmiana lokalizacji pla-
cówki podyktowana 
była głównie zwięk-
szeniem dostępności 
dla wszystkich miesz-
kańców. 
 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Gorzyce. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Gorzyce.” Inwestycja umożliwiła 
przyłączenie do sieci nowo wybudowane domy, a także 
uzbroiła  w infrastrukturę wod-kan. kolejne działki na 
terenie Gminy. Dodatkowo, w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa mieszkańców, zamontowano 7 hydrantów 
przeciwpożarowych.  

W ramach inwestycji firma wykonała 1,5 km kanaliza-
cji sanitarnej oraz 994 m sieci wodociągowej. Łączny 
koszt opiewał na  kwotę 410 tys. zł. Zakład Gospodarki 
Komunalnej rozbudowywał również sieć wodociągową 
w miejscowościach Gniewczyna Łańcucka oraz Tryń-
cza. Po zakończonej inwestycji  gminna sieć wodocią-
gowa rozciąga się na długość 122,84 km, natomiast 
gminna sieć kanalizacyjna posiada 197,66 km długości.  
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W związku z wybudowaniem  nowych sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej, zachęcamy mieszkańców 
Gminy, którzy posiadają nieruchomości – działki w 
zasięgu nowych sieci, do skorzystania z usług ZGK Sp. 
z o.o. w Tryńczy, który oferuje wykonanie przyłącza. 

 Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budyn-
ku Urzędu Gminy Tryńcza  

 Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryń-
czy, w ramach kolejnych zawartych umów, podjęli się 
prac związanych z remontem pomieszczeń po starym 
Urzędzie Pocztowym, który znajdował się wewnątrz 
budynku Urzędu Gminy Tryńcza. Zakres prac remon-
towych obejmował: wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej, wyłożenie wykładziny, wymianę drzwi wej-
ściowych, zakup i montaż żaluzji okiennych, wymianę 
lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz malo-
wanie pomieszczenia. Dzięki przeprowadzonym pra-
com remontowym, pomieszczenia zyskały nie tylko 
nowy wygląd, ale także funkcjonalność. 

 Modernizacja WDK w Gorzycach 
Zakończyliśmy kom-
pleksowy remont Wiej-
skiego Domu Kultury  
w Gorzycach. To kolej-
na inwestycja zrealizo-
wana przez pracowni-
ków Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Tryń-
czy,  ukierunkowana na 

poprawę funkcjonalności obiektu użyteczności publicz-
nej, znajdującego się w zasobach Gminy. W ramach 
zadania wykonano kompleksowy remont głównej sali, 
dokonując zmiany układu wnętrza poprzez wyburzenie 
ścian. Zakres prac obejmował także: remont ścian - 

szpachlowanie i malowanie, wymianę instalacji elek-
trycznej, remont toalet, korytarza na piętrze oraz mon-
taż nowych schodów. Zamontowano również nowe 
wyposażenie multimedialne.   
ZGK w Tryńczy powiększył swoje zaplecze sprzętowe 
o nowy ciągnik rolniczy marki ARBOS 3055, w zesta-
wie z kosiarką bijakową. Dodatkowo zakupiono bronę 
talerzową. Usługi ciągnikiem to przede wszystkim 
transport, koszenie, odśnieżanie dróg gminnych, posy-
pywanie środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mie-
szanka solno-piaskowa). W ostatnim czasie Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Tryńczy wzbogacił swoją bazę 
sprzętową również o nowe urządzenia, które ułatwią 
prace związane z utrzymaniem porządku w Gminie.  
Urządzenia udało się zakupić dzięki wsparciu ze strony 
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku.   
W ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono: 
zamiatarkę zawieszaną PRONAR – ZM 1400,   kosę 
STIHL FS-260, kosiarkę spalinową OLEO-MAC GV 
53 TK. Kosiarka bijakowa GEO GRASS to kolejny 
sprzęt zakupiony dzięki współpracy z Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza. Posiada możliwość 
wysuwu jak i pochyłu modułu koszącego. Dzięki temu 
bardzo dobrze sprawdzi się również w pracach wyka-
szania poboczy skarp i rowów. Posiadanie takiej ko-
siarkę ułatwi kompleksowe uporządkowanie nieużyt-
ków, dróg dojazdowych jak i bezpieczne wykaszanie 
terenów zielonych. Zakup wymienionych sprzętów jest 
kolejnym krokiem w kierunku doposażania  
i unowocześniania naszych służb komunalnych 

Wśród zaplanowany działań porządkowych warto wy-
mienić również: mycie przystanków, przycinanie przy-
drożnych krzaków, koszenie trawy, pielęgnacja trawni-
ków, dbanie o czystość na chodnikach i drogach gmin-
nych. Regularność wykonywanych prac pozwoli 
na zachowanie czystości na najwyższym poziomie. 
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BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

     Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy oferu-
je odpłatną usługę polegającą na budowie przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Po podpisaniu  
z wnioskodawcą stosownej umowy, nasza spółka sa-
modzielnie i kompleksowo wykonuje przyłącz wodo-
ciągowy / kanalizacyjny w oparciu o opracowaną,  
w ramach zlecenia, kompletną dokumentację tech-
niczną. Właściciel nieruchomości – po zatwierdzeniu 
wyceny i podpisaniu stosownej umowy – nie musi do 
chwili odbioru gotowego przyłącza niczym się zaj-
mować. To wygodne rozwiązanie ma dodatkowe za-
lety w postaci gwarantowanej przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Tryńczy wysokiej jakości wyko-
nawstwa oraz krótkich terminów realizacji. Na wyko-
nany przyłącz udzielana jest gwarancja, zgodnie  
z podpisaną umową. 

    Zestawienie realizacji przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych w Gminie Tryńcza w okresie  
od I – V 2022 r. 

    Wodociągi i kanalizacja w statystyce. 

     Szczegółowych informacji na temat zlecenia bu-
dowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz podpisania umowy na wykonanie usługi udziela-
my pod nr. telefonu: 16 642 12 88 lub w Biurze Ob-
sługi Klienta.  

Miejscowość Przyłącza  
wodociągowe 

Przyłącza  
kanalizacyjne 

Wólka  
Ogryzkowa 

1 1 

Głogowiec 1 1 

Jagiełła 2 1 

Gorzyce 7 5 

Ubieszyn 1 1 

Gniewczyna 
Łańcucka 

2 1 

Tryńcza 3 3 

RAZEM 17 13 

Miejscowość Przyłącza  
wodociągowe 

Przyłącza  
kanalizacyjne 

Wólka Ogryzkowa 77 75 

Głogowiec 115 101 

Jagiełła 350 321 

Gorzyce 405 362 

Ubieszyn 226 210 

Gniewczyna Łań. 656 587 

Gniewczyna Try. 231 222 

Wólka Małkowa 145 127 

Tryńcza 411 372 
RAZEM 

(gospodarstw) 
2616 2377 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy, wraz 
z nadejściem cieplejszych dni, rozpoczął prace po-
rządkowe na terenie Gminy. Pracownicy zajmują się 
pielęgnacją zieleni, sadzą, koszą, sprzątają chodniki 
oraz place, dbając przy tym o wspólną przestrzeń.  
W związku z dużą ilością terenów objętych kosze-
niem, stanowiących mienie gminne oraz pobocza 
dróg, prace rozpoczynają się zwykle z końcem kwiet-
nia lub początkiem maja i są kontynuowane do paź-
dziernika a nawet listopada. Wśród zaplanowany 
działań porządkowych warto wymienić również: my-
cie przystanków, przycinanie przydrożnych krzaków, 
koszenie trawy, pielęgnacja trawników, dbanie o czy-
stość na chodnikach i drogach gminnych. Regular-
ność wykonywanych prac pozwoli na zachowanie 
czystości na najwyższym poziomie.  

Wykaz powierzchni (m2)  i obszarów objętych 
koszeniem  

Do zadań związanych 
z utrzymaniem zieleni 
i czystości na terenie 
gminy, pracownicy 
ZGK wykorzystują 
zakupiony w ostatnim 
czasie nowoczesny 
sprzęt, dzięki któremu 
zwiększyła się jakość 
i wydajność pracy.   

Dotyczy Powierzchnia m2 

Mienie gminne 110 600,00 
  

Pobocza dróg 507 640,00 
  

26 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2022      



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu           27                 

BUDOWNICTWO W GMINIE TRYŃCZA  

     Z analizy zarejestrowanych wniosków i wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy wynika, że za okres 
ostatnich czterech lat wydano 377 decyzji w zakresie 
lokalizacji inwestycji. Na koniec ubiegłego 
roku,  zarejestrowanych zostało 106 wnio-
sków o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy oraz 25 wniosków o ustalenie lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego. Po-
zytywnie wydano 95 decyzji o warunkach 
zabudowy i 25 decyzji celu publicznego. 
Wydane decyzje dotyczyły zabudowy 
mieszkaniowej, zabudowy usługowej  
i zalesiania. 

Z porównania minionych lat wynika, że 
ilość wydanych decyzji sukcesywnie wzra-
sta, a ruch budowlany nie maleje. Ograni-
czeniem przy realizacji inwestycji są wa-
runki lokalne, w tym: 

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

 występowanie gruntów objętych 
ochroną i wymagających uzyska-
nia zgody na ich przeznaczenie 
na cele nierolnicze i nieleśne, 

 położenie północnej części gmi-
ny w granicach Sieniawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu, 

 położenie gminy w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych. 

Decyzja o warunkach zabudowy 
ustala warunki zabudowy oraz mo-
że również ustalić warunki podzia-
łu terenu. Taka decyzja o warun-
kach podziału działki otwiera moż-
liwości rozwoju gminy poprzez 
osiedlanie się społeczności z in-
nych gmin. Czas oczekiwania na 
wydanie decyzji o warunkach za-
budowy wynosi ok. 2,5 miesiąca, 
gdzie decydującą rolę mają tu 
uzgodnienia jednostek opiniują-
cych projekt decyzji. 

Zgodnie z ustawą o opłacie skar-
bowej, opłata za wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, aktualnie wynosi 
598 zł. Opłaty tej nie ponoszą wła-
ściciele i użytkownicy wieczyści 
nieruchomości, których dot. złożo-
ny wniosek. Na koniec czerwca 
bieżącego roku, zarejestrowano 40 
wniosków o wydanie decyzji o wa-

runkach zabudowy i 10 wniosków o ustalenie lokali-
zacji celu publicznego.  

Miejscowość 
Ilość wydanych decyzji  

2018 2019 2020 2021 

Gniewczyna Łańcucka 26 21 17 20 

Gorzyce 21 22 21 20 

Tryńcza 8 21 19 17 

Jagiełła 8 17 15 12 

Gniewczyna Tryniecka 5 8 4 10 

Ubieszyn 6 7 9 9 

Głogowiec 1 4 0 5 

Wólka Ogryzkowa 0 3 3 1 

Wólka Małkowa 1 1 3 1 

Razem 76 104 91 95 
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

GMINNE ŚWIĘTO STRAŻY W GORZYCACH 

Gminne Święto Straży w tym roku odbyło się   
15 maja w Gorzycach. Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem spod remizy OSP do kościoła parafialne-
go w Gorzycach, gdzie w intencji strażaków  mszę św. 
odprawił ks. kapelan Jakub Sieniawski oraz ks. pro-
boszcz Marian Jagiełła. Delegacje strażaków z jedno-
stek OSP z terenu gminy Tryńcza wraz z pocztami 
sztandarowymi prowadziła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Tryńczy oraz mażoretki „Finezja”. 

Po mszy św. ko-
lejna część uro-
czystości odbyła 
się przy remizie 
OSP, gdzie ode-
grany został 
hymn państwowy 
i wciągnięta fla-
ga na maszt. 
Święto Straży 
było także okazją 
do odznaczenia 

OSP Gorzyce złotym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa, który został przyznany przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP oraz do wręczenia od-
znaczeń strażakom za długoletnią służbę. Uchwałą 
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej 

w Tryńczy za wysługę lat dla pożarnictwa odznaczeni 
zostali:  

Za Wysługę 10 lat: dh Jakubiec Patryk, dh Gurak 
Łukasz, dh Sznaj Tomasz, dh Wojtyna Wioletta, dh 
Lis Iwona, dh Pelc Stanisław, dh Tytuła Dawid, 

Za Wysługę 20 lat: Ks. Marian Jagiełła, dh Ochab 
Tomasz, dh Szwacz Adam, dh Mazur Witold 

Za Wysługę 25 lat: dh Niżnik Janusz 

Za Wysługę 30 lat: dh Ryszard Jędruch 

Za Wysługę 40 lat: dh Gurak Eugeniusz 

Za Wysługę 45 lat: dh Darzycki Stefan 

Wyrazy podziękowania złożył strażakom Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prze-
worsku, mł. bryg. Marcin Lachnik oraz wójt Ryszard 
Jędruch – dziękując za bezinteresowną służbę, zaanga-
żowanie oraz wsparcie ze strony rodzin. Następnie or-
szak przemaszerował przy dźwiękach orkiestry na sta-
dion sportowy. Tam na uczestników święta czekała 
część artystyczna, a dla najmłodszych zabawy i konku-
rencje sportowe oraz dmuchany plac zabaw. Na scenie 
wystąpiła grupa akrobatyczna z Tryńczy, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta oraz mażoretki „Finezja”, Zespół 
Biesiadny „Jagiellanie” oraz duet wokalny – Marcelina 
i Natalia Jakubiec. Święto Straży było także okazją do 
zaprezentowania umiejętności młodzieżowej drużyny 
strażackiej, działającej przy OSP w Gorzycach.  

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE  

    Do szeregów Ochotniczych Straży Pożarnych wstę-
pują dzieci oraz młodzież ze Szkół Podstawowych  
z gminy Tryńcza. Na chwilę obecną utworzyło się  
3 Drużyny Pożarnicze a są to:   Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza z Gorzyc, Tryńczy oraz Jagiełły. Głów-
nym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży te-
matem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowa-
nia jej do służby w szeregach OSP, aby w niedalekiej 
przyszłości brać czynny udział w ratowaniu mienia 
czy życia drugiego człowieka. Członkowie drużyny 
uczą się korzystania z tego samego sprzętu, z którego 
równocześnie korzystają pełnoprawni strażacy. Po-
znają też podstawy taktyki i schematów działań przy 
wypadkach i pożarach, poznają zasady udzielania 

pierwszej pomocy czy ratowania strażaków.  
     Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do włą-
czenia się w szeregi MDP! 
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W JAGIELLE  

Tegoroczne zawody sportowo – pożarnicze odbyły się 
11 czerwca w Jagielle. Do konkurencji przystąpiło 
siedem drużyn męskich, jedna żeńska i dwie młodzie-
żowe. Druhowie wzięli udział w sztafecie pożarniczej 
i ćwiczeniach bojowych, a poszczególne oddziały 
uplasowały się na miejscach: 
- Pierwsze miejsce OSP Jagiełła  
- Drugie miejsce OSP Gorzyce  
- Trzecie miejsce OSP Ubieszyn  
- Czwarte miejsce OSP Gniewczyna Łańcucka  
- Piąte miejsce OSP Tryńcza  
- Szóste miejsce OSP Gniewczyna Tryniecka  
- Siódme miejsce OSP Głogowiec  
Pierwsze miejsce w grupie żeńskiej „C” zajęła OSP 
Tryńcza. 

Podczas zawodów wręczone zostały odznaczenia za 
wysługę lat dla pożarnictwa: 
- Dariuszowi Gurak - 20 lat  
- Markowi Drzystek - 25 lat 
- Stefanowi Darzyckiemu - 45 lat  
- Stanisławowi Gurak - 50 lat  
oraz podziękowania dla najstarszych strażaków za 
długoletnią służbę w szeregach jednostki OSP Jagiełła 
dla Stanisława Pruchnickiego i Józefa Tytuły. 
Na ręce uczestników i organizatorów podziękowania 
oraz gratulacje złożył Prezes ZOSP RP druh Ryszard 
Jędruch, jednocześnie życząc wszystkim kolejnych 
sukcesów. 
My również serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTKI OSP W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ  

Gmina Tryńcza 
zakupiła sprzęt 
dla jednostki  
OSP w Gnie-
wczynie Łań-
cuckiej, która 
przygotowuje 
się do włącze-
nia w struktury 
Krajowego 
Systemu Ra-

towniczo Gaśniczego. Są to: aparaty ochronne układu 

oddechowego, wyposażenie zestawu do ratownictwa 
medycznego R1, 2 zamki łańcuchowe oraz 2 łańcuchy 
z hakiem (do rozpieracza ramiennego), końcówki kli-
nowe i stożkowe (do cylindrów rozpierających), wy-
sokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podno-
szenia o nośności od 50 kN do 300 kN, osprzęt do 
zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnie-
niowych poduszek pneumatycznych, butla na spręża-
ne powietrze do poduszek pneumatycznych o pojem-
ności min. 6 l; Został też zamontowany system selek-
tywnego powiadamiania. 

FUNDUSZE DLA OSP 

    Podczas uroczystości z okazji Gminnego Święta 
Straży w Zalesiu w Gminie Zarzecze odbyło się 
podpisanie umów z Prezesem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie Adamem Skibą w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Finansowania Służb Ratowni-
czych  dla jednostek  OSP z terenu Gmina Tryńcza, 
które otrzymały dotacje w kwotach:  
Jagiełła -  10 159 zł  
Gorzyce -  5 000 zł  
Gniewczyna Łańcucka - 5 000 zł  
Środki  zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. 
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KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  

    Wydatki na utrzymanie szkół w roku 2021 przed-
stawiają się następująco: Szkoła Podstawowa w Tryń-
czy (wraz ze Szkoła Filialną w Ubieszynie od 
01.09.2021r.) – 2,5 mln zł, Szkoła Podstawowa  
w Gniewczynie – 3,0 mln zł, Szkoła Podstawowa  
w Gorzycach – 2,8 mln zł, Szkoła Podstawowa  
i Przedszkole w Jagielle – 1,5 mln zł, Szkoła Podsta-
wowa w Ubieszynie (do 31.08.2021 r.) – 0,5 mln zł, 
Razem wydatki na utrzymanie szkół wyniosły  
10,3 mln zł. 

Największą cześć wydatków czyli ponad 80% ogółu, 
stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowni-
ków obsługi wraz z pochodnymi. Znaczną część wy-
datków stanowiły wydatki na paliwo gazowe oraz 
energię elektryczną;  była to kwota prawie 300 tys. zł. 

Kolejnymi dużymi wydatkami, jakie zostały poniesio-
ne w roku 2021 na oświatę, były remonty w Szkołach 
Podstawowych, które razem wyniosły ponad 460 tys. 
zł. Duże remonty odbyły się w SP w Gorzycach na 
kwotę ponad 230 tys. zł oraz ZSPiPS w Jagielle na 
kwotę 160 tys. zł;  pozostała kwota to drobniejsze re-
monty w innych szkołach.  

Szkoły realizowały kilka ważnych projektów takich 
jak: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - reali-
zowany w SP Tryńcza i SP Gniewczyna - wartość 
projektu 30 tys. zł 

 Poznaj Polskę - realizowany we wszystkich szko-
łach - wartość projektu 75,6 tys. zł 

 Laboratoria Przyszłości – na kwotę 78,5 tys. zł. By-
ła to pierwsza część wydatków poniesionych w tym 
projekcie, pozostała kwota, przeznaczona na ten 
projekt, będzie wydatkowana w roku 2022. (Łączna 
wartość pozyskanych środków to 275,6 tys. zł,  
z czego w roku 2021 wydatkowano 78,5 tys. zł) 

 Projekty te w całości lub w części były finansowane 
z dotacji celowej. Jak co roku, szkoły zakupiły pod-
ręczniki i ćwiczenia dla uczniów w kwocie 102,4 tys.  
zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług (np. 
konserwatorów, przeglądy, telefon, Internet, dowóz 
uczniów do szkół, ubezpieczenia) oraz materiałów  
i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czy-
stości, pomocy dydaktycznych). 

Wydatki w roku 2022. 

Wydatki na szkoły w pierwszych czterech miesiącach 
roku 2022 razem  wyniosły około 3,5 mln zł. W więk-
szości wydatki z początkiem roku stanowiły wynagro-
dzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z po-
chodnymi, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
które wyniosło 584 tys. zł, oraz zakup paliwa gazowe-
go i energii elektrycznej, gdzie jest zauważalny znacz-
ny wzrost cen. Wydatki wraz z upływem czasu będą 
rosły. Szkoły będą realizowały nowe projekty,  
a także kontynuowały te rozpoczęte w roku poprzed-
nim. Szkoły będą  aplikować również o dodatkowe 
środki ze źródeł zewnętrznych. Realizowane będą 
wszystkie zaplanowane zadania na rok 2022. 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SZKOŁACH 

15 marca 2022 r. uczniów Szkoły Podstawowej  
w Tryńczy oraz Szkoły Podstawowej w Gorzycach 
odwiedzili żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej w Jarosławiu. Opowiedzieli o swojej 
pracy, zaprezentowali sprzęt, którym dysponują i za-
chęcili do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Tery-
torialnej w przyszłości. Wszystkim uczniom spotka-
nie bardzo się podobało, zwłaszcza, że żołnierze chęt-
nie odpowiadali na pytania i pozwalali na 'bliższe 
spotkanie' z elementami ekwipunku. Okazję do spo-
tkania mieli również uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle,  
z którymi przedstawiciele 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej w Jarosławiu spotkali się 29 
marca 2022 r. Było to dla mnie bardzo ciekawe do-
świadczenie. Jestem zainteresowany pracą w służbach 
mundurowych w przyszłości, dlatego bardzo się cie-

szę, że mogłem porozmawiać z osobami, które już ta-
ką pracę wykonują. Szczególnie interesująca była 
możliwość zapoznania się z uzbrojeniem, którego  
w codziennej służbie używają żołnierze. – mówi uczeń 
kl. VII Szkoły Podstawowej w Tryńczy. 
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ZWYCIĘŻYLI W KATEGORII SKUTECZNOŚĆ! 

Szkoła Podstawowa w Tryńczy, jako jedna z 32 szkół 
z całej Polski, wzięła udział w VII Edycji projektu 

poświęconego tematowi „Woda cenniejsza niż złoto”. 

W ramach tego projektu wykonaliśmy 3 zadania: 
a) zadanie 1 – zostały przeprowadzone lekcje na te-

mat przyczyn kryzysu wodnego na świecie, jego kon-
sekwencji i metod oszczędzania wody; 
b) zadanie 2 – przedszkolaki, uczniowie klasy 3 i 8b 

wykonali plakaty dotyczące oszczędzania wody; 
c) zadanie 3 – przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz 
Fundacji Kasisi. Zebrane środki, w wysokości  

3 174 zł, przekazaliśmy na konto Fundacji i zdobyli-
śmy Nagrodę w kategorii Skuteczność! Dziękujemy 
wszystkim uczniom, przedszkolakom, nauczycielom  

i rodzicom za zaangażowanie się w ten projekt. Dzię-
ki zebranym pieniądzom została wybudowana studnia 
dla szkoły w Zambii, do której uczęszcza ponad  

1200 uczniów. 

LAWENDOWY DZIEŃ W GNIEWCZYNIE 

     „Lawendowy Dzień" – Międzynarodowy Dzień 
Chorych Na Epilepsję. 26 marca na całym świecie 

obchodzony jest dzień chorych na epilepsję - jedną  
z najczęstszych chorób neurologicznych, która może 
dotknąć każdego. Szkoła Podstawowa w Gniewczynie 
Łańcuckiej już po raz drugi włączyła się w szlachetną 

akcję, mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy na 
temat tej choroby oraz zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa, w tym młodzieży, na problemy, z jakimi muszą 

borykać się osoby cierpiące na padaczkę.  
Lawendowy dzień w SP w Gniewczynie zorganizo-
wany był przy współpracy z ordynator oddziału neu-

rologicznego SP ZOZ w Przeworsku dr Anną Kozak - 
Sykała. W tej wyjątkowej akcji uczestniczyli także 
zaproszeni goście - pani Anna Huk - Członek Zarządu 

Województwa Podkarpackiego, Starosta Przeworski 
Bogusław Urban, dyrektor SP ZOZ w Przeworsku 
Grzegorz Jedynak, wójt Ryszard Jędruch, wiceprze-

wodniczący RG Stanisław Kogut, przewodniczący 
komisji ds. oświaty, kultury i sportu Antoni Rzeczyca 
oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP w Gnie-

wczynie, którzy na tę okazję przygotowali specjalne 
występy artystyczne.  

Z okazji Lawendowego Dnia rozstrzygnięty został 
także Gminny Konkurs Plastyczny. Laureaci otrzyma-

li dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
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I  BIEG TROPEM WILCZYM  

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 
była jednym z wielu miejsc w Polsce, gdzie 1 marca 
2022 r. zorganizowano „Bieg Tropem Wilczym”. To 
część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Mamy już X edycję biegu, który powoli 
staje się jedną z największych tego typu imprez na 
świecie. Ma ona charakter rekreacyjny, sportowy oraz 
edukacyjny. To wyjątkowy sposób poznawania, 
utrwalania i przeżywania historii. Zawodnicy pokonu-
ją symboliczny dystans zbieżny z rokiem 1963, 
w którym poległ ostatni z żołnierzy niezłomnych - 
Józef Franczak. Bieg zgromadził 35 uczestników. 
Wszystkim należą się duże brawa za odwagę i hart 
ducha. Zawody odbywały się w trudnych warunkach 
pogodowych. Rywalizację pomyślnie udało się prze-
prowadzić.  

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce -  Błażej Czerwonka 
II miejsce – Szymon Wojciechowski 
III miejsce – Maja Krutysz 
Wyróżnienia otrzymali: Karol Konieczny, Róża 

Ryfa, Maciej Lis, Paweł Stępak, Michał Nowak i Pau-
lina Turek. 

2 marca 2022 r. również w Szkole Podstawowej  
w Tryńczy zorganizowano „Bieg Tropem Wilczym” 

w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. W biegu uczestniczyli zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele. Najlepsi z nich otrzymali 
medale i upominki.  

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce - Robert Krupa  
II miejsce – Przemysław Wojtyna  
III miejsce – Sara Manowiec  

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom.  Serdecz-
ne podziękowania składamy na ręce strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy i Sołtysowi  
Wsi Tryńcza, Panu Stanisławowi Gliniakowi za po-
moc w organizacji biegu.  

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SP W GORZYCACH  

10 marca 2022 r., dzięki hojności lokalnych spon-
sorów, po raz kolejny ufundowano stypendia dla naj-
zdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Gorzycach. Za wysokie 
osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 
wyróżnienia i nagrody otrzymało 12 uczniów. 

Wkład w rozwój stypendysty, motywację i wspar-
cie młodej i ambitnej osoby, to faktyczny wpływ na 
to, jak będzie wyglądać przyszłość, dlatego dziękuje-
my za hojność sponsorów, wśród których znaleźli się: 
Dariusz Blajer, Henryk Flak, Dorota Matuszek, Da-
niel Misiło, Adam Misiło, Bogusława i Janusz Niźnik. 

Zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Tryńcza, 
Ryszard Jędruch, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Janusz Niżnik, Kierownik Referatu Oświaty Magdale-

na Kubis, Przewodnicząca Rady Rodziców Izabela 
Rojek oraz zgromadzeni stypendyści, mieli okazję 
wysłuchać wystąpień laureatów Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego „Niebo 
złote Ci otworzę…”.  

32 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2022      



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu           37                   

SZKOŁA W JAGIELLE SOLIDARNA Z UKRAINĄ 

   Dzień 
24 lute-
go 2022 
roku za-
pisze się  
w naszej 
pamięci 
na zaw-
sze. To  
dzień 
wielkiej  
tragedii  
naszych 

wschodnich sąsiadów – Ukraińców, którzy zmuszeni 
są uciekać przed wojną i szukać bezpiecznego schro-
nienia w Polsce. Takim azylem dla uchodźców okaza-
ła się m.in. Gmina Tryńcza. To mieszkańcy Jagiełły i 
Gorzyc jako pierwsi przygarnęli pod swój dach matki 
z dziećmi, które uciekły przed wojną ze Lwowa, Kijo-
wa i innych miejsc w Ukrainie. W momencie, kiedy 
nasza uwaga była skupiona na organizacji pomocy 
materialnej dla uchodźców, okazało się, że nie tylko 

materialnie będziemy pomagać, ale przede wszystkim 
wspierać ich tu na miejscu. 

Do szkoły w Jagielle przyjęto jedenaścioro dzieci  
z Ukrainy. Bariera językowa nie stanęła na przeszko-
dzie, ponieważ bardzo szybko - między innymi za po-
mocą translatorów- nawiązali kontakt z nowymi kole-
gami i koleżankami. Dla uczniów, a także ich mam, 
zorganizowane zostały lekcje języka polskiego. 
Wszyscy są tutaj bezpieczni i mogą na chwilę zapo-
mnieć o tym, co dzieje się w ich ojczyźnie.  

Pani Olga, mieszkanka Kijowa, tak mówi o tych 
spotkaniach w szkole w Jagielle: „Te lekcje języka 
polskiego są dla mnie i moich bliskich taką odskocz-
nią od codzienności, czujemy się tu bardzo dobrze, 
wszyscy są bardzo mili i pomocni. Poznajemy nawza-
jem swoją kulturę, tradycje i okazuje się, że nasze na-
rody mają ze sobą wiele wspólnego”. Natomiast Mak-
sim ze Lwowa, uczeń szóstej klasy, tak bardzo zżył 
się ze swoimi polskimi kolegami, że na wieść, iż nie-
długo pewnie będą musieli z rodziną wyjechać, po-
wiedział: mnie jest tutaj dobrze i chcę zostać.  

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK  

Dwie kolejne szkoły pod-
stawowe, dla których or-
ganem prowadzącym jest 
Gmina Tryńcza, otrzyma-
ły dofinansowanie w ra-

mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
edycja 2.0 na lata 2021-2025. W rozstrzygniętym na-
borze pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski złożo-
ne przez Szkołę Podstawową w Gorzycach oraz Ze-

spół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządo-
wego w Jagielle. Łączna wartość projektów wynosi 
20 tys. zł (z czego 16 tys. zł to otrzymane dofinanso-
wanie, pozostałą część stanowi wkład własny gminy). 
Pozyskane  środki zostaną przeznaczone na zakup no-
wości wydawniczych, sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem do bieżącej obsługi czytelników, 
zakup mebli i wyposażenia oraz organizację działań 
promujących czytelnictwo. 

UCZNIOWIE ODPOCZYWALI W BESKIDZIE ŻYWIECKIM 

Grupa uczniów z terenu Gminy Tryńcza, wraz  
z rówieśnikami z innych gmin województwa podkar-
packiego, w lutym 2022 r. wzięła udział w ośmio-
dniowym wyjeździe do miejscowości Zwardoń w wo-
jewództwie śląskim, w sercu Beskidu Żywieckiego. 
Uczestnicy zwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy  
w Pszczynie, Muzeum Miejskie w Żywcu, zaporę  

w Tresnej nad Jeziorem Żywieckim, Wę-
gierską Górkę oraz Rajczę. Udali się 
również do Wisły, gdzie szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się Skocznia 
narciarska im. Adama Małysza. Mło-
dzież aktywnie wypoczywała również  
w Bielsku-Białej korzystając z lodowi-
ska oraz podczas wyjazdu na kręgle. Do-
skonałą formą wypoczynku były również 
wycieczka na Jaworzynkę (miejsce, 
gdzie stykają się granice Polski, Czech  
i Słowacji), wyjazd do Centrum Paster-
skiego i Chaty na Szańcach w Koniako-
wie oraz Leśnego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej.  

Organizacja wyjazdu była możliwa dzięki wspar-
ciu finansowemu NSZZ Solidarność Rolników Indy-
widualnych, przy udziale finansowym Gminy Tryń-
cza. Dziękujemy również Panu Szymonowi Gruszka – 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Prze-
worsku za pomoc w organizacji zimowego wypo-
czynku. 
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CÓRKA PATRONA „MONTERÓWKI” ODESZŁA NA WIECZNĄ WARTĘ 

     Polska utraciła kolejną bohaterkę z czasów  
Powstania Warszawskiego. Nie żyje Jadwiga 
Chruściel, ps. „Kozaczek”, łączniczka sztabu I Ob-
wodu Armii Krajowej Śródmieście, córka patrona 
Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Ł. - dowódcy 
sił powstańczych podczas Powstania Warszawskie-
go, gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”.   
Miała 93 lata. 

Jadwiga Chru-
ściel urodziła się 
25 czerwca 
1928r. 1 sierpnia 
1944 złożyła 
przysięgę przed 
dowódcą Okręgu 
Warszawskiego 
Armii Krajowej 
Antonim Chru-
ścielu ps. Monter. 
(prywatnie jej 
ojcu). Pełniła 
funkcje łącznicz-
ki w Kwaterze 
Głównej Komen-

dy Okręgu. Jako szeregowa pomagała również   
w mieszczącym się w gmachu PKO kuchni  Kwatery 
Głównej.  Po powstaniu  trafiła do niemieckiej niewo-
li. Została wyzwolona w kwietniu 1945r. w Blanken-
hain w Turyngii i relokowana przez Amerykanów do 
obozu w Burgu, skąd w czerwcu wyjechała do Bruk-
seli. Po wyzwoleniu obozu jenieckiego trafiła do 
ośrodka werbującego do polskiej marynarki. Przez 
Francję i Anglię wyjechała do Szkocji. Tam zetknęła 
się z harcerstwem, w 1947r. złożyła przyrzeczenie. Po 
przeprowadzce do Londynu prowadziła drużynę wę-
drowniczek „Jantar”, a w 1951r. objęła funkcję Huf-
cowej Hufca „Bałtyk”. W 1956r. wyemigrowała do 
USA, gdzie w Nowym Jorku przez 3 lata prowadziła 
Hufiec Podhale. W latach 1969-1973 była dwukrotnie 
wybrana Komendantką Chorągwi. Opracowała i wy-
dała szereg książek o tematyce harcerskiej.  W 2013r. 
powróciła do Polski. „Czy muszę tłumaczyć, dlaczego 
wróciłam? Tu jest Warszawa, tutaj nasz dom został.” 

Pani Jadwiga Chruściel była dla społeczności szkolnej 
dobrym duchem pamięci o tamtych latach - trudnych  
i tragicznych, ale wspaniałych,  heroicznych. Była 
niezłomną strażniczką pamięci swego ojca, gen. Anto-
niego Chruściela ps. „Monter”, który dla nas jest jed-
nym z największych bohaterów Rzeczpospolitej.  
Zawsze podkreślała, że rola jej ojca w powstaniu wy-
nikała z przyjęcia na siebie patriotycznych obowiąz-
ków. „Mój ojciec zawsze mówił i ja to będę pamiętać 
i każdemu powtarzać - mówił: ja swoje zrobiłem. (…)
Dla mojego ojca to był obowiązek.” Pani Jadwiga ni-
gdy  nie zapomniała o Gniewczynie Łańcuckiej, ro-
dzinnej miejscowości swego ojca. W 1989r. Jadwiga i 
Wanda (siostry) były honorowymi gośćmi na uroczy-
stości nadania szkole podstawowej imienia ich ojca. 
Dzięki ich hojności nasza wiejska szkoła, jako jedna z 

pierwszych w województwie, poszczycić mogła się 
pracownią komputerową.  Głęboko na sercu leżała jej 
edukacja dzieci i młodzieży. To z jej inicjatywy  
w 2015r. powstał Fundusz Stypendialny im. Wandy  
i Jadwigi Chruściel, z którego środki przeznaczane są 
na wsparcie dla wyróżniających się uczniów i absol-
wentów szkoły w Gniewczynie Ł. 

W czerwcu 2008r. druhna Jadwiga otrzymała od na-
szej szkoły statuetkę „Orzeł Montera” wyraz wdzięcz-
ności za postawę i odpowiedzialność za dalsze losy 
naszej społeczności, Małej Wielkiej Ojczyzny. 

Każde spotkanie z panią Jadwigą było dla nas lekcją, 
nie tylko historii, ale także człowieczeństwa. Dzieliła 
się wiedzą, wskazywała najwyższe wartości. Podczas 
wycieczek do stolicy chętnie spotykała się z uczniami 
nad grobem ojca,  na Powązkach, pokazywała War-
szawę.  

Wyjątkowym wydarzeniem był udział z panią Jadwi-
gą na Gali BohaterON w Warszawie, które jest co-
rocznym hołdem dla Powstańców Warszawskich.  
Podczas spotkania druhna Jadwiga  rozśmieszała, za-
rażała uśmiechem i wzruszała opowieściami.  

Gościła społeczność szkolną u siebie w mieszkaniu. 
Były to wyjątkowo sympatyczne spotkania przy her-
batce. Pokazywała albumy ze zdjęciami, z dumą pre-
zentowała świąteczne upominki i kartki dla powstań-
ców, przygotowane przez naszych uczniów. Podczas 
tych wizyt motywowała do działania, pokazywała, jak 
pięknie żyć.  

Pani Jadwigi pokolenie to pomnik historii naszego 
kraju, któremu zawdzięczamy życie.  Możliwość po-
znania córki patrona to wielki zaszczyt i wyróżnienie. 
Była dla naszej społeczności wybitną osobistością, 
której pamięć będziemy pielęgnować. 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła spo-
łeczność szkolna na czele z dyrekcją SP w Gniewczy-
nie, radni na czele z przewodniczącą RG Zofią No-
wak oraz sołtysi z terenu gminy Tryńcza, którzy re-
prezentowali Samorząd Gminy Tryńcza.    
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WOJEWÓDZKIE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

    Myliśmy  wielką przyjemność i zaszczyt być go-
spodarzami Wojewódzkiego Zakończenia Roku 
Szkolnego 2021/2022, które odbyło się w Szkole 
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.  

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu do kościo-
ła parafialnego w Tryńczy z udziałem zaproszonych 
gości oraz społeczności szkolnej, razem z Młodzieżo-
wą Orkiestrą Dętą oraz Mażoretkami „Finezja”. Po 
odprawionej mszy św., dalsza część odbyła się w hali 
widowiskowo – sportowej.  

    Wśród gości, którzy wzięli udział w uroczystości 
byli: pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki,  
Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkar-
packiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator 
Oświaty, insp. Dariusz Matusiak – Wojewódzki Ko-
mendant Policji w Rzeszowie, nadbryg. Andrzej  
Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Barbara  
Pelczar-Białek – dyrektor Departamentu Edukacji, 
Nauki i Sportu UMWP w Rzeszowie, ks. Roman 
Trzeciak – proboszcz parafii Tryńcza, ppłk Rafał  
Iwanek – Szef szkolenia 21. Brygady Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie,  mł bryg. Marcin Lachnik - 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Przeworsku, kom. Tomasz Koba – Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Przeworsku,   
Ryszard Trelka - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Przeworsku, Szymon  
Gruszka - kierownik Biura Powiatowego ARiMR  
w Przeworsku, Zofia Nowak – przewodnicząca Rady 
Gminy Tryńcza wraz z radnymi, wójt Ryszard  
Jędruch, Magdalena Rachfał - sekretarz gminy,   

dyrektorzy szkół z terenu gminy, kierownicy jedno-
stek podległych Gminy Tryńcza, sołtysi, nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice oraz uczniowie SP w Tryńczy, 
a także poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz 

Samorządu Gminy Tryńcza.  

    Po oficjalnym powitaniu gości, 
głos zabrała pani Ewa Leniart – 
Wojewoda Podkarpacki, życząc 
całej społeczności szkolnej uda-
nych wakacji, jednocześnie dzięku-
jąc za wysiłek włożony w ciągu 
całego roku, szczególnie w okresie 
pandemii. Gratulacje oraz podzię-
kowania złożyła także Pani Kurator 
Małgorzata Rauch oraz Anna Huk 
– Członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. Specjalny list od 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego odczytała Dyrektor De-

partamentu Edukacji, Nauki i Sportu – Barbara   
Pelczar -Białek. Specjalne podziękowania skierowane 
do władz rządowych i wojewódzkich złożył wójt  
Ryszard Jędruch. Za zaufanie i możliwość organizacji 
Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego  
w Gminie Tryńcza oraz ze wszelkie wsparcie kiero-
wane do naszego Samorządu na wielu płaszczyznach. 
Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia Pani 
Wojewodzie specjalnego medalu „Zasłużony dla 
Gminy Tryńcza”, który wręczył wójt Ryszard  
Jędruch.  

Po części oficjalnej zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Tryńczy, śpiewając, deklamu-
jąc wiersze i tańcząc poloneza. 18. najzdolniejszym 
uczniom wręczono stypendia oraz nagrody rzeczowe. 
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA XV POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA 

      Na zaproszenie Starosty Przeworskiego Gmina 
Tryńcza w tym roku uczestniczyła w przygotowaniu 
części chlebowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku, 
skąd korowód prowadzony przez Młodzieżową Orkie-
strę Dętą z Tryńczy oraz mażoretki "Finezja" przeszedł 
do parku. Tam, na scenie oprawę muzyczną przygoto-
wał Zespół Śpiewaczy "Dolanie" wraz z Kapelą Ludo-
wą z Gniewczyny. Następnie panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich przekazały na ręce Starosty Przeworskiego, 
ks. dziekana Tadeusza Gramatyki i Wójta Gminy  

Tryńcza Ryszarda Jędrucha chleby, którymi później 
częstowały gości i publiczność. 
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V BIEG MONTERA 

     Tradycyjnie już, START biegu wyznaczony był  
w Gniewczynie Łańcuckiej skąd pochodzi gen. Antoni 
Chruściel ps. Monter. Bieg rozpoczął się częścią ofi-

cjalną i złożeniem wiązanek pod pomnikiem  
„Montera". Swoją obecnością zaszczyciła pani Wice-
minister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt 

oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Anna Huk, por. Piotr Serafin, reprezentujący dowódcę 
14. Dywizjon DAS w Jarosławiu i Wicestarosta  

Jacek Kierepka. Wiązanki kwiatów złożył także Samo-
rząd Gminy Tryńcza, społeczność wsi Gniewczyna, 

dyrekcja SP w Gniewczynie, rodzina gen. A Chruście-
la oraz zaproszeni goście. Po odegraniu przez Mło-
dzieżowa Orkiestrę Dętą z Tryńczy hymnu państwo-

wego, biegacze rozpoczęli rozgrzewkę i wystartowali 
w dwóch trasach - 10 km i 21 km (półmaraton) META 
biegu znajdowała się w parku przy muzeum w Prze-

worsku. Jako współorganizatorzy wydarzenia serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyłączyli się do organizacji tego wydarzenia, 

upamiętniającego Walczących o wolność naszej Oj-
czyzny w Powstaniu Warszawskim. Uczestnikom bie-
gu gratulujemy wyników, formy i determinacji. 
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Mamy nadzieję, że Centrum sprawdzi się 
jako miejsce, w którym każdy mieszkaniec, bez 
względu na dochód czy sytuację społeczną, 
otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowa-
ny, a realizacja usług odbywać się będzie przy 
ścisłej współpracy lokalnych usługodawców 
m.in.: organów administracji publicznej, przed-
siębiorców, organizacji pozarządowych czy 
podmiotów ekonomii społecznej. 

NAZWA USŁUGI 
ZAKRES WSPARICA 

I GRUPA DOCELOWA 

LICZBA OSÓB KORZY-
STAJĄCYCH  

Z USŁUG DO DNIA 
31.05.2022 r. 

Usługi opiekuńcze dla 
osób starszych, niesa-

modzielnych  
i niepełnosprawnych 

Usługi opiekuńcze obejmują udzielenie pomocy  
w formie wsparcia w zaspokajaniu podstawowych, codzien-
nych potrzeb życiowych. 

W ramach projektu aktualnie 
zatrudnione są 4 opiekunki, 
które świadczą  usługi opie-
kuńcze 14 osobom starszym  
i niepełnosprawnym w ich 

miejscu zamieszkania.  
Prowadzony jest  

CIĄGŁY NABÓR! 
Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
(rehabilitant, pielę-

gniarka) 
  

Specjalistyczne usługi obejmują usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjali-
stycznym przygotowaniem zawodowym tj. rehabilitant, pielę-
gniarka. 

Prowadzony jest  
CIĄGŁY NABÓR! 

Klub Aktywnego Se-
niora 

Klub Aktywnego Seniora działa w czterech miejscowościach: 
w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Tryńczy, Jagielle. 
Usługa skierowana jest do osób starszych.  W Klubie Aktyw-
nego Seniora prowadzone są zajęcia aktywizujące, działające 
na zasadzie samopomocy, samoorganizacji i wolontariatu. 

W Klubach Aktywnego Se-
niora uczestniczy łącznie  

56 seniorów. 
Prowadzony jest  

CIĄGŁY NABÓR! 

Usługa wytchnieniowa 
na telefon w zastęp-
stwie za opiekunów 

faktycznych 

Usługa wytchnieniowa na telefon w zastępstwie za opieku-
nów faktycznych ma na celu odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiąz-
kach. 

Z usługi wytchnieniowej sko-
rzystało 24 osoby.   
Prowadzony jest  

CIĄGŁY NABÓR! 

Usługa  
„Złotej rączki” 

Usługa polegająca na wsparciu osób samotnych, powyżej 70 
roku życia przy awariach i drobnych pracach domowych. 

Z usługi ,,Złotej rączki’’ sko-
rzystało 32 osoby.  
Prowadzony jest  

CIĄGŁY NABÓR! 

Badania przesiewowe 
dla dzieci i młodzieży 

  

W ramach realizacji usługi zdrowotnej  
i profilaktycznej realizowane są  bezpłatne badania przesie-
wowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia. 
Zakres oferowanych badań obejmuje diagnozę: okulistyczną, 
wad postawy, dietetyczną, 
logopedyczną. 

Prowadzony jest  
CIĄGŁY NABÓR!   

Dotychczas w badaniach 
wzięło udział ponad 225 
dzieci z terenu Gminy  

Tryńcza. 
Usługa wspierania ro-
dziny w formie zajęć w 

świetlicach środowi-
skowych dla dzieci i 

młodzieży. 

Zajęcia w świetlicach środowiskowych mają na celu zapew-
nienie dzieciom w wieku od 6 do 18 roku życia opiekę i wy-
chowanie, pomoc w nauce, uczestnictwo w kulturze, organi-
zację czasu wolnego. W świetlicach środowiskowych realizo-
wane są zajęcia z języków obcych: język angielski, język 
francuski, zajęcia taneczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia logope-
dyczne, poradnictwo psychologiczne.  Zajęcia prowadzone w 
czterech miejscowościach: Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, 
Tryńcza, Jagiełła, w każdy poniedziałek, środę i piątek – 
średnio po 4 h dziennie. 
 

W zajęciach prowadzonych  
w świetlicach środowisko-

wych uczestniczy 109 dzieci. 
Prowadzony jest  

CIĄGŁY NABÓR! 

Asystent osób niepeł-
nosprawnych 

  

Usługa asystenta osób niepełnosprawnych to udzielenie 
wsparcia  osobom w wieku produkcyjnym z niepełnospraw-
nościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowane-
go lub znacznego stopnia niepełnosprawności 
 

Prowadzony jest  
CIĄGŁY NABÓR! 
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Od początku br., w ramach projektu pn. 
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęła się 
realizacja zajęć w świetlicach środowiskowych dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Tryńcza.  

Świetlice zlokalizowane są w czterech miejsco-
wościach: Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła  
i Tryńcza. Zostały doposażone w materiały niezbędne 
do prowadzenia zajęć. Wsparcie ma na celu zapewnie-
nie dzieciom w wieku od 6 do 18 roku życia m.in. opie-
ki, pomocy w nauce, uczestnictwa w kulturze, organi-
zacji czasu wolnego, zabawy i zajęć rozwijających pa-
sje i zainteresowania. Z udziału w zajęciach korzysta 
ponad 100 dzieci z terenu gminy Tryńcza, w tym: - 
Gniewczyna Łańcucka: 26, Gorzyce: 35, Jagiełła: 29, 
Tryńcza: 19. 

W ramach działań świetlic środowiskowych 
dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych 
zajęciach z zakresu warsztatów tanecznych, muzycz-

nych, logopedycznych oraz psychologicznych. Prowa-
dzone są również zajęcia z rytmiki oraz nauka języków 
obcych: francuskiego i angielskiego. „Cieszę się,  
że swój wolny czas mogę spędzić w tak atrakcyjny spo-
sób. Dzięki zajęciom w świetlicy nie tylko poszerzam 
zakres swoich umiejętności z języka angielskiego, ale 
również rozwijam swoją pasję, jaką jest taniec. Z nie-
cierpliwością czekam na kolejne zajęcia”- mówi Emil-
ka Piróg, uczestniczka zajęć świetlicowych w Tryńczy. 

Warsztaty i proponowane zajęcia są całkowicie 
bezpłatne oraz dostosowane do wieku i indywidual-
nych możliwości każdego z uczestników. Rodzice, któ-
rzy wiedzą, jak działa i co proponuje świetlica, są po-
zytywnie nastawieni do przedstawianych im propozycji

- „Bardzo dobrą inicjatywą było stworzenie takich 
miejsc na mapie gminy Tryńcza, w których dzieci mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i pożytecznie wykorzy-
stywać swój wolny czas m.in. na naukę języków ob-
cych”- mówi Pani Iwona Piróg - mama Emilki.  
Dla wielu dzieci zajęcia w świetlicy są również dosko-
nałą okazją do wzmacniania relacji koleżeńskich czy 
rozwijania umiejętności współpracy w grupie rówieśni-
ków.  

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 

Gmina Tryńcza po raz kolejny realizuje wieloletni 
program „Posiłek w szkole i w domu”. Głównym ce-
lem programu jest wsparcie gminy w wypełnianiu za-
dań własnych o charakterze obowiązkowym w zakre-
sie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku oso-
bom jego pozbawionym. W 2021 roku w ramach wie-

loletniego pro-
gramu, zgodnie 
z porozumie-
niem zawartym 
z Wojewodą 
Podkarpackim, 
pomocą objęto 
419 osób.  
Od stycznia 
2022 roku posi-
łek w szkołach, 

w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”, otrzy-
muje 143 uczniów z naszej gminy. Po lewej tabela 
przedstawiająca ilość uczniów z podziałem na miej-
scowości. 
Serdeczne podziękowania składamy na ręce  
Wojewody Podkarpackiego, Pani Ewy Leniart, za 
owocną współpracę oraz tworzenie tak wielu możli-
wości rozwoju dla mieszkańców naszej gminy.  
Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe wsparcie. 

Miejscowość Liczba uczniów 

Głogowiec 5 

Gniewczyna Łańcucka 40 

Gniewczyna Tryniecka 5 

Gorzyce 15 

Jagiełła 36 

Tryńcza 27 

Ubieszyn 9 

Wólka Ogryzkowa 6 

Razem 143 
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BEZPŁATNE BADANIA WZROKU DLA NAJMŁODSZYCH 

W ramach realizacji usługi zdrowotnej i profilak-
tycznej, Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryń-
cza zakończyło jeden z pierwszych etapów komplekso-
wego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzie-
ży w wieku od 6 do 18 lat. Z bezpłatnych badań wzro-
ku, które realizowane były w czterech miejscowo-
ściach tj. Jagiełła, Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce  
i Tryńcza- skorzystało ponad 225 dzieci. 

Badania oraz kwalifi-
kację do korekcji wad 
wzroku lub leczenia 
przeprowadzili opto-
metryści z Ośrodka 
Optometrii i Badania 
Wzroku z Rzeszowa. 
Realizacja badań ob-
jęła swoim zakresem 
m.in.: 
- VIZUS tj. badanie 
widzenia do bliży i do 
dali;  
- Skiaskopię tj. wy-
krywanie wad wzroku 
u dzieci; 

- Optorefraktometrię pediatryczną (potwierdzenie 
wad wzroku i ustawienie gałki ocznej).  

Podczas przeprowadzonej diagnozy niejednokrotnie 
zdiagnozowano różnego rodzaju wady  
i dysfunkcję wzroku, które nie zostały wcześniej wy-
kryte. Dzięki kompleksowej diagnozie rodzice otrzy-
mali wieloaspektowy zakres informacji  umożliwiający 
dalsze działanie w tym kierunku. „Badania okulistycz-

ne u dzieci w wieku szkolnym są szczególnie ważne ze 
względu na istotny wpływ właściwego widzenia na na-
ukę dziecka. Niewykryte, pogłębiające się wady wzroku 
mogą prowadzić do wielu trudności i niepowodzeń 
szkolnych. Dlatego jako dyrektorzy szkół podjęliśmy 
ścisłą współpracę z CUS, które, korzystając z pozyska-
nych w ramach projektu środków, mogło zaoferować 
miejscowej społeczności tak potrzebne, bezpłatne ba-

dania prowadzone w 
miejscu zamieszka-
nia, w przyjaznych 
dziecku warunkach. 
Zorganizowana ak-
cja cieszyła się spo-
rym zainteresowa-
niem i pozytywnymi 
opiniami rodziców – 
podkreśliła Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Św.  
Jana Pawła II  
w Gorzycach, Pani 
Izabela Misiło. 

Mając na uwadze ryzyko występowania różnych 
wad rozwojowych, w kolejnych miesiącach zaplano-
wana jest kontynuacja programu profilaktycznego. Ba-
dania przesiewowe swoim zakresem obejmą dodatko-
wo diagnozę wad postawy oraz diagnozę dietetyczną. 
Prowadzona będzie również terapia widzenia dla dzie-
ci, u których zdiagnozowano trudne do leczenia wady 
wzroku. 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

Dodatkową formą wsparcia dla rodzin z terenu na-
szej gminu jest pomoc materialna o charakterze socjal-

nym. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znaj-
dujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie (600 zł/
osobę) oraz gdy w rodzinie tej występuje m.in.: bezro-
bocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała cho-
roba, wielodzietność. Świadczenie udzielane jest wy-
łącznie na cele bezpośrednio związane z edukacją 
ucznia. Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przy-
znawane jest w formie pokrycia poniesionych kosz-
tów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych 
rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne, 
wg katalogu wydatków kwalifikowanych. 

Natomiast zasiłek szkolny stanowi pomoc incyden-
talną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową oko-
licznością, uzasadniającą ubieganie się o świadczenie 
w postaci zasiłku szkolnego, jest wystąpienie zdarze-
nia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji 
materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi, dającymi 
podstawę do przyznania zasiłku, są m.in. śmierć rodzi-
ca lub opiekuna prawnego, ciężki wypadek ucznia, 
powodujący uszczerbek na zdrowiu, klęska żywioło-
wa, pożar lub zalanie mieszkania. Z terenu naszej gmi-
ny z przedstawionej formy pomocy skorzystało  
w 2021 roku 3 uczniów na łączną kwotę 1 860,00 zł. 

  
Liczba 

uczniów 
Kwota 

świadczeń 

Rok szkolny 
2020/2021 

(okres od stycznia 
do czerwca) 

104 66 598,84 zł 

Rok szkolny 
2021/2022 

(okres od września 
do grudnia) 

81 62 032,00 zł 

                                                                                                                     www.tryncza.eu           39                    



 
40 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

  Jeśli jest niepełnosprawny członek rodziny, warto 
sprawdzić, czy osobie opiekującej się nie przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy z tytułu nie podejmowania lub rezygna-
cji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. 
Świadczenie może być na dziecko, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji.  Świadczenie może być również przy-
znane na osobę dorosłą posiadającą orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

  Wniosek można złożyć na najbliższego członka 
rodziny w linii prostej czyli na: własne dziecko, mat-
kę, ojca, dziadka, babcię, brata, siostrę, wnuka, wnucz-
kę. Świadczenie nie należy się na teściową, teścia, sy-
nową, zięcia, bratanicę, siostrzeńca, kuzynostwo, cio-
cię, wujka. 

Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2119 zł mie-
sięcznie ustalane jest niezależnie od dochodów rodzi-
ny. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest  

w kwocie 620 zł miesięcznie, kryterium dochodowe 
nie może przekroczyć 764 zł na osobę miesięcznie.   
W zależności od wybranego świadczenia dołącza się 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

   Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza  
w 2022 roku wypłaca świadczenie pielęgnacyjne dla 
98 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób 

(stan za m-c maj 2022 r.). 

Wypłacany jest również przez CUS 
w Gminie Tryńcza zasiłek pielę-
gnacyjny w kwocie 215,84 zł mie-
sięcznie dla 220 osób, z czego: 

- z tytułu niepełnosprawności dla 
dzieci poniżej 16 roku życia –   

64 osoby 

- dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 roku 
życia)  -  78 osób 

- dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności  -  
77 osób 

- z tytułu ukończenia 75 roku życia – 1 osoba 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje dla osób upraw-
nionych do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego 
przez ZUS i KRUS.                                                                                       

WNIOSKUJEMY O DODATEK OSŁONOWY 

       Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się 
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszka-
nia osoby składającej ten wniosek. W gminie Tryńcza 
wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Tryńcza. 
Gdy  wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2022 r. -  
brane są pod uwagę dochody za 2020 r.  
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 sierp-
nia do 31 października 2022 r. - brane są pod uwagę 
dochody za 2021 r.  
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 
dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez roz-
poznania. 
      CUS w Gminie Tryńcza sam pozyskuje dochody 
podlegające opodatkowaniu z urzędu skarbowego 

i z działalności gospodarczej oraz wysokości składki 
na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS. Wnioskodawca 
wykazuje dochody niepodlegające opodatkowaniu  
w 2020 r./ w 2021 r. Jeżeli było gospodarstwo rolne  
w 2020 r./ w 2021 r. należy wypełnić oświadczenie 
część IV. 
Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 
1) 400 zł  / podwyższony 500 zł dla gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego; 
2) 600 zł / podwyższony 750 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 2 do 3 osób; 
3) 850 zł / podwyższony 1062,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
4) 1150 zł / podwyższony 1437,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 
     Podwyższony dodatek osłonowy można otrzy-
mać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. 
     UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków - wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Tryńcza. 
     Na dzień 31 maja 2022 r zostało złożonych  
1 035 wniosków, z czego wypłacono dodatek osłono-
wy na kwotę 436 462 zł dla 925 wnioskodawców,  
wydano 21 decyzji odmownych. 

Miejscowość Liczba wy-
płat DO 

Kwota wy-
płat DO 

Głogowiec 37 14 369 zł 

Gniewczyna Łańcucka 213 103 887zł 

Gniewczyna Tryniecka 89 39 320 zł 

Gorzyce 134 66 567 zł 

Jagiełła 145 66 984 zł 

Tryńcza 167 85 037 zł 

Ubieszyn 79 35 339 zł 

Wólka Małkowa 26 10 619 zł 

Wólka Ogryzkowa 35 14 340 zł 

Razem 925 436 462 zł 
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2021 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza 
przy współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem Roz-
woju „WIARA” pozyskało żywność z Podkarpackiego 
Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.  

W maju br. otrzymaliśmy transport żywności  
o łącznej wadze 12 ton, co w przeliczeniu na osobę 
stanowi 14,9 kg. Paczki żywnościowe otrzymało 810 
osób z terenu gminy Tryńcza, w których znajdowa-
ły się takie produkty jak: mleko UHT, powidło śliwko-
we, groszek z marchewką, szynka drobiowa i wieprzo-
wa, filet, makaron oraz koncentrat pomidorowy. 

Mieszkańcy naszej gminy są bardzo zadowoleni  
z tego rodzaju pomocy. Jest to dla nich bardzo ważne: 
„Teraz, kiedy wszystko jest takie drogie i ceny idą jesz-
cze wyżej, liczy się każda pomoc, a te produkty są dla 
nas bardzo przydatne. Dziękujemy za możliwość korzy-
stania z tego programu” - powiedziała Pani  
Maria, mieszkanka Gniewczyny Łańcuckiej. 

PODSUMOWANIE PROGRAMU „RODZINA 500+” 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza 
(wcześniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tryńczy) od 1 kwietnia 2016 r. przyjmował wnio-
ski i wypłacał świadczenia z programu „Rodzina  
500 plus”. Wnioski o świadczenie wychowawcze były 
składane według miejsca zamieszkania wnioskodaw-
cy.   

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci 
do dnia ukończenia 18. roku życia. Początkowo 
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko było 
zależne od kryterium dochodowego.  Na drugie 
i kolejne dziecko próg dochodowy nie obowiązywał. 
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przy-
znawane jest  na każde dziecko, niezależnie od docho-

du rodziny. 
          Od 1 stycznia 2022 r. wnio-
ski o świadczenie wychowawcze 
przyjmuje i rozpatruje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wnio-
ski do ZUS można złożyć tylko 
drogą elektroniczną przez Internet 
za pośrednictwem jednego z trzech 
kanałów wnioskowania: 
portalu PUE ZUS, portalu Minister-
stwa Rodziny Emp@tia, bankowo-
ści elektronicznej. 
Prawo do świadczenia wychowaw-
czego ustalane na nowy okres, 
rozpoczęło się 1 czerwca 2022 r.,  
a zakończy - 31 maja 2023 r. 

ROK 
LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
DZIECI 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

WYPŁACONA 
KWOTA 

2016 
(kwiecień-
grudzień) 

1 038 1 718 11 579 5 760 743 zł 

2017 1 084 1 751 15 094 7 511 164 zł 

2018 1 208 2 006 14 140 7 036 038 zł 

2019 1 274 2 068 16 567 8 226 777 zł 

2020 1 309 2 074 19 665 9 731 236 zł 

2021 1 315 2 059 20 105 9 945 084 zł 

2022 
(styczeń-

maj) 
1 310 2 048 8 240 4 090 185 zł 

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”  
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszech-

nym, o czym świadczą statystyki policyj-
ne,  gdzie każdego roku odnotowuje się kilkanaście 
tysięcy przypadków przestępstwa znęcania, w tym 
również przemoc domową.  W rodzinach, w których 
występuje przemoc, prowadzona jest  procedura 
"Niebieskiej Karty", która jest instytucjonalnym na-

rzędziem służącym przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie. Skala występowania zjawiska przemocy jest 
trudna do oszacowania z uwagi na nieujawnione przy-
padki. Koordynowanie i integrowanie działań przed-
stawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie po-
wierzono na terenie gminy Tryńcza Zespołowi Inter-
dyscyplinarnemu Centrum Usług Społecznych  
w Gminie Tryńcza. W ramach realizacji zadań Zespół 
współpracuje z policją, gminną komisją rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przedstawicielami 
ochrony zdrowia i oświaty. W Gminie Tryńcza w ro-
ku 2019 wszczęto 26 procedur "Niebieska Karta",  
w roku 2020 o 6 mniej, natomiast w roku 2021 
- 23 procedury.  

Liczba osób dotkniętych przemocą w Gminie 

  2019 2020 2021 

kobiety 26 27 19 

mężczyźni 10 20 6 

dzieci 14 22 25 

Razem 50 69 50 
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WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  

Gmina Tryńcza w maju 2022 roku przystą-
piła do projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz 
wspomagającego w Gminie Tryńcza”, realizowane-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie do-
stępności usług zdrowotnych dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez 
utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu. 

Dodatkowo, w ramach projektu, przewiduje się reali-
zację szkoleń indywidualnych- "szytych na miarę"  
w zakresie opieki i rehabilitacji. Szkolenia indywidual-
ne będą prowadzone przez rehabilitanta / pielęgniarkę  
i będą opierać się na konkretnych przypadkach, aby 
pomóc opiekunowi stworzyć jak najlepsze warunki 
sprawowania opieki domowej. Uczestnicy szkoleń 
otrzymają materiały szkoleniowe i nabędą kompeten-
cje z zakresu organizacji opieki i rehabilitacji.  

 

Mieszkańcy gminy Tryńcza będą mieli bezpłat-
ny dostęp do następującego sprzętu:  

 Sprzęt rehabilitacyjny Sprzęt pielęgnacyjny Sprzęt wspomagający 

 łóżka rehabilitacyjne 
elektryczne + materace; 

 rotory elektryczne do 
ćwiczeń rąk i nóg; 

 rowery elektryczne  
poziome; 

 trenażery domowe; 
 pionizatory dla  

dorosłych. 

 materace przeciwodleżynowe 
z kompresorem; 

 materace medyczne; 
 taborety pod prysznic 
 ławki wgłębne do wanny; 
 krzesła toaletowe przenośne; 
 wózki prysznicowe; 
 ławki obrotowe  na wannę; 
 podnośniki wannowe elek-

tryczne. 

 wózki inwalidzkie standardowe; 
 chodziki rehabilitacyjne; 
 laski inwalidzkie; 
 kule ortopedyczne; 
 przenośniki transportowo- kąpielowe; 
 ssaki medyczne; 
 inhalatory pneumatyczno- tłokowe; 
 wózki inwalidzkie elektryczne; 
 wózki inwalidzkie dziecięce; 
 ortezy i temblaki; 
 koncentratory tlenu. 

Całkowita wartość projektu: 507 943, 97 zł 
Kwota dofinansowania: 476 263, 97 zł 
Wkład własny: 31 680,00 zł 
Okres realizacji: 05.2022- 12.2023 

    Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana  
Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie za udzielone wsparcie i przekaza-
ne na ten cel środki.  

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRYŃCZY 

Dobiega końca kolejna 
edycja projektu „Razem 
na rynek pracy”, w ra-
mach którego na terenie 
gminy Tryńcza funkcjo-
nuje Centrum Integracji 
Społecznej- prowadzone 
przez Caritas Archidiece-
zji Przemyskiej, któremu 
gmina pomaga w spraw-
nym funkcjonowaniu jed-
nostki. Głównym celem 
powstania CIS jest pod-
niesienie poziomu aktyw-
ności społecznej i zawo-
dowej osób długotrwale 

bezrobotnych.  
W obecnej edycji projektu, trwającego od maja 

2021 roku, do pracy zatrudnionych zostało 10 osób 
zamieszkujących na terenie gminy Tryńcza. Od same-
go początku istnienia CIS wsparcia pracownikom 
udziela pracownik socjalny, doradca zawodowy oraz 
psycholog. Dzięki temu uczestnicy projektu zwięk-
szają znacznie swoje szanse na rynku pracy, zdoby-
wają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samo-
dzielnego planowania własnych działań, a co najważ-
niejsze – podejmują pracę. „Cieszę się, że mogę pra-
cować, dawać coś od siebie. Najważniejszy w pracy 

jest dla mnie czas spędzony z innymi, to, że możemy 
sobie wzajemnie pomagać i się wspierać” - wypowia-
da się pani Ania - uczestniczka projektu. 

Przez cały okres funkcjonowania Centrum jego 
pracownicy wykonali szereg prac na terenie gminy. 
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: koszenie 
traw oraz usuwanie zakrzaczeń przy drogach, sadze-
nie i pielęgnacja krzewów ozdobnych i kwiatów, 
utrzymanie czystości chodników oraz miejsc użytecz-
ności publicznej, budowa ogrodzeń przy budynkach 
komunalnych, wykonanie remontów wewnątrz bu-
dynków, pomoc przy pracach polowych.  
W okresie jesienno-zimowym pracownicy CIS wyko-
nali szereg prac w zakresie odśnieżania placów  
i chodników, a także przy budynkach komunalnych. 
Również na gminnych terenach leśnych wykonano 
prace dotyczące przycinki i trzebionki drzew oraz 
usuwania drobnych zakrzaczeń. Ponadto uczestnicy 
CIS brali czynny udział w przygotowaniach różnego 
rodzaju imprez plenerowych, wydarzeń kulturalnych, 
sportowych na terenie gminy. CIS współpracowało 
także z innymi jednostkami podległymi gminie. 

Serdeczne podziękowania składamy Arcybisku-
powi Adamowi Szalowi oraz Dyrektorowi Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej – księdzu Arturowi  
Jańcowi za życzliwość, współpracę oraz wsparcie.  
Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową działalność, 
mamy nadzieję na kolejne lata współpracy. 
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AKTYWNI SENIORZY W GMINIE TRYŃCZA 

Klub Senior+ w Jagielle już od ponad roku działa 
na rzecz seniorów z terenu Gminy Tryńcza. Uczestni-
cy Klubu wraz z zaproszonymi gośćmi 24 stycznia br. 
uroczyście świętowali pierwszą rocznicę swojej dzia-
łalności. W uroczystości wzięli udział nie tylko senio-
rzy, którzy na co dzień tworzą to miejsce, ale również 
liczni zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy 
Tryńcza Pan Ryszard Jędruch, Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Zofia Nowak, Wiceprzewodniczący Pan 
Stanisław Kogut, Radni Rady Gminy – Pan Tadeusz 
Korpeta i Pan Stanisław Botwina, ks. Bolesław Pilek,  
a także delegacja seniorów z zagranicy.  

Podczas urodzin podsumowano pierwszy rok dzia-
łalności, wśród wspomnianych aktywności seniorów 
znalazły się zajęcia stałe m.in. warsztaty pracy twór-
czej, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, zajęcia mu-
zyczne, wspólne wycieczki, spotkania międzypokole-
niowe z dziećmi, spotkania integracyjne i wiele innych 
różnych atrakcji i działań.   

Dziś Klub może się pochwalić 15 stałymi członka-
mi, którzy aktywnie biorą udział w organizowanych 
zajęciach i wydarzeniach kulturalnych. Uczestnicy 
spotykają się trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy 
i piątki. Działania podejmowane w klubie mają na celu 
rozszerzenie dostępu do usług społecznych, motywo-
wania seniorów do aktywności, realizowania pasji, in-
tegracji międzypokoleniowej i promocji wizerunku 
środowiska senioralnego.  

,,Jestem uczestnikiem, jestem bardzo szczęśliwa,  
że powstało takie miejsce, gdzie możemy się wszyscy 
spotkać i spędzać tak mile czas. Wspólnie  przygotowu-
jemy posiłki, tworzymy piękne prace artystyczne, ćwi-
czymy, śpiewamy, radujemy się. Dzięki uczestnictwu  
w klubie odwiedziłam bardzo dużo ciekawych miejsc, 
zawarłam przyjaźnie na lata’’  – relacjonuje Pani Jani-
na, uczestnika Klubu.  

Dzięki realizacji pilotażowego projektu „Centrum 
Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”, seniorzy  
z terenu naszej gminy mogą skorzystać z wielu dodat-
kowych form wsparcia. Realizowane są m.in. zajęcia 
w ramach „Klubu Aktywnego Seniora”, w czterech 
miejscowościach: Jagielle, Gniewczynie Łańcuckiej, 
Tryńczy oraz Gorzycach. Łączna liczba seniorów nale-
żących do Klubu to 43, w tym: 

Jagiełła – 16 
Gniewczyna Łańcucka – 9 
Tryńcza – 9  
Gorzyce – 9  

Usługa animacji społecznej, która skierowana jest 
do osób starszych, pozwala na ich aktywizację, włą-
czanie w życie publiczne oraz zwiększanie dostępności 
do różnych aktywności dostosowanych do potrzeb  
i możliwości seniorów. Dotychczas uczestnicy Klubu 
Aktywnego Seniora mieli możliwość uczestniczyć 
m.in. w zajęciach z ziołolecznictwa, samomasażu,  
a także zajęciach z rękodzieła, na których wykonali 
piękne ozdoby wielkanocne w szkle. Ponadto pracow-
nicy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza 
prowadzą różnorodne zajęcia dla seniorów rozwijające 
ich zainteresowania. Mieszkańcy uczestniczą m.in. w 
warsztatach z rękodzielnictwa, zajęciach plastycznych, 
kulinarnych, ruchowych oraz treningach pamięci. 

Bardzo się cieszę, że Gmina Tryńcza nie zapomina  
i dba o swoich seniorów. Dzięki zajęciom w Klubie 
aktywnie spędzam wolny czas, rozwijam swoje zainte-
resowania oraz umiejętności, a także zawieram nowe 
znajomości. – podsumowała Pani Krystyna Horojdko, 
uczestniczka Klubu Aktywnego Seniora w Gorzycach.  
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Z ŻYCZENIAMI U NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW 

Kontynuując tradycję odwiedzania mieszkańców 
urodzonych na przełomie lat 20-tych i 30-tych, pra-
cownicy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryń-
cza wraz z sołtysami oraz radnymi, od początku tego 
roku., złożyli życzenia 22 jubilatom.   

Piękny jubileusz obchodziła Pani Maria Brud, 
mieszkanka Gniewczyny Łańcuckiej, która w lutym 
br. świętowała 102 urodziny. Szanowna jubilatka jest 
najstarszą kobietą mieszkającą w Gminie Tryńcza. 
Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, wraz  
z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stanisławem 
Kogutem, odwiedzili Panią Marię składając najser-
deczniejsze życzenia, wręczając kwiaty wraz z drob-
nym upominkiem.  Jestem wzruszona oraz mile zasko-
czona, że pamiętacie o mnie. To bardzo miłe, że odwie-
dzacie osoby osiągające ponad 90 lat.  -  mówi Pani 
Maria Brud 

W marcu tego roku 101 urodziny obchodziła rów-
nież Pani Maria Sołek, mieszkanka Gorzyc. Z tej oka-
zji odwiedził ją Wicemarszałek Piotr Pilch, Wójt Gmi-

ny Tryńcza Ryszard Jędruch oraz Przewodnicząca Ra-
dy Zofia Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Janusz 
Niżnik i Pani sołtys Elżbieta Sobala. Solenizantce zło-
żono życzenia i wręczono przepiękne kwiaty.  

Odwiedziny najstarszych mieszkańców gminy Tryń-
cza to wspaniała inicjatywa, dzięki której nasi seniorzy 
czują się niezapomniani oraz docenieni. Często pod-
czas wizyt nie brakuje wzruszeń i wdzięczności za zło-
żoną wizytę. Szanowni jubilaci są wielką wartością, 
którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami 
i cieniami codziennego życia. – relacjonuje sołtys wsi 
Gorzyce, Pani Elżbieta Sobala.  

Wszystkim jubilatom jeszcze raz gratulujemy tak 
pięknych jubileuszy oraz życzymy kolejnych długich 
lat życia w gronie kochającej rodziny, pomyślności 
oraz cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedo-
godnościami dnia codziennego, a także nieustającej 
pogody ducha. Niech omijają Państwa troski i smutki 
dnia codziennego. 
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GMINA TRYŃCZA SOLIDARNA Z UKRAINĄ 

Solidaryzując się z Ukrainą w obliczu działań wo-
jennych, Gmina Tryńcza  prowadziła  liczne działa-

nia  ukierunkowane na niesienie pomocy obywate-
lom Ukrainy, których wojna zmusiła do opuszcze-
nia granic swojego Państwa. Przy współpracy z Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej włączyliśmy się w sze-
reg działań:  

 przekazaliśmy blisko 100 łóżek polowych, które 
rozstawione zostały na dworcu PKP 
 w Przemyślu;  

 pracownicy CUS i CIS oraz KGW w Gniewczynie 
Łańcuckiej oraz Tryńczy przygotowali ponad 3 tys. 
kanapek, które przez struktury Caritas trafiły do 
uchodźców czekających na granicy po stronie pol-
skiej i ukraińskiej;  

 pracownicy CIS wypiekali chleb, który również 
trafił do potrzebujących; 

 prowadziliśmy zbiórkę żywności, środków higie-
nicznych i innych niezbędnych artykułów dla osób, 
które trafiły do naszej gminy;  

 przekazaliśmy sprzęt strażacki.  

 dla uchodźców zamieszkujących na terenie gminy 
Tryńcza, Caritas przekazało blisko 20 kart płatni-
czych. Środki przyznawane są jednorazowo, a kwo-
ta znajdująca się na karcie jest uzależniona od ilości 
osób w rodzinie przebywającej na terytorium Pol-
ski.  

Dodatkowo, na mocy specustawy z dnia 12 marca 
2022 r., w siedzibie CUS przyjmowane są wnioski  
o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na rzecz 
osób, które przekroczyły granicę polsko - ukraińską 
oraz mają nadany numer PESEL w ewidencji ludno-
ści. Do Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryń-
cza wpłynęło 37 wniosków, które łącznie obejmują 98 
osób. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 
29 400,00 zł.  

Wypłacane jest również świadczenie pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodź-
com z Ukrainy. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł 
na osobę za dzień i obejmuje okres nie dłuższy niż 
120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na tery-
torium Polski. Pracownicy Centrum  przyjęli 33 wnio-

ski na łączną kwotę świadczeń w wysokości 
234 480,00 zł.  

Serdecznie dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom 
za współpracę i pomoc oraz mieszkańcom Gminy 
Tryńcza za okazaną życzliwość, przekazywane pro-
dukty w ramach ogłoszonej zbiórki i tak dużą chęć 
pomocy, także w kwestii przyjmowania pod swój 
dach uchodźców.  
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30-LECIE KOMENDANTA TRYNIECKICH TURKÓW  

    Mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt być 
gospodarzem  „XVII Ogólnopolskiej i XXVIII Pod-
karpackiej Parady Straży Wielkanocnych TURKI 
2022”, która odbyła się 24 kwietnia 2022 r. w Tryń-
czy. 

W wydarze-
niu wzięły 
udział odzia-
ły Straży 
Wielkanoc-
nych nie tyl-
ko z Podkar-
pacia, ale 
także z in-
nych części 

Polski, w tym z Wielkopolski i Śląska. Łącznie w te-
gorocznej Paradzie wzięło udział 36 oddziałów straży 
wielkanocnych, 14 orkiestr i 2 oddziały mażoretek, 
które prezentowały swoje piękne stroje podczas prze-
marszu na miejsce parady oraz podczas musztry parad-
nej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. polową, której 
przewodniczył Metropolita Przemyski, abp Adam 
Szal. Następnie delegacje zaproszonych gości wręczy-
ły oddziałom pamiątkowe statuetki i podziękowania za 
udział w Paradzie. Jednym z punktów wydarzenia było 
wręczenie odznaczenia Wójtowi Gminy Tryńcza Ry-
szardowi Jędruchowi oraz Burmistrzowi Głogowa Ma-
łopolskiego Pawłowi Bajowi, nadanego przez Kapitułę 
Orderu Cudu nad Wisłą, za wzorową postawę religijną 
i patriotyczną, nawiązującą do tradycji narodowych  

i zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. 
Odznaczenia wręczyli Komandorzy Orderu św. Stani-
sława Biskupa i Kapituły Cudu nad Wisłą.  
Po powitaniu gości, rozpoczęła się musztra paradna 
przy dźwiękach orkiestr dętych. Mimo kapryśnej po-
gody, publiczność licznie zebrała się na placu, aby 
oglądać barwne stroje i różnorodne figury prezentowa-
ne przez poszczególne oddziały. W trakcie prezentacji 

o oddziałach 
opowiadał, zna-
ny wśród 
wszystkich 
uczestników 
parad, pan Cze-
sław Drąg.  
Tegoroczna pa-
rada organizo-

wana w Gminie Tryńcza, gdzie tradycja Straży Wiel-
kanocnych jest ciągle żywa i staranie pielęgnowana, 
była też połączona z jubileuszem 30-lecia komendan-
tury trynieckich Turków, którym jest wójt Ryszard  
Jędruch.  
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Tryń-
cza, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 
Tryńcza oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 
Organizacja Parady była współfinansowana ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacji PZU, Województwa Podkarpackiego, Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Powiatu 
Przeworskiego oraz budżetu gminy Tryńcza, a także 
licznych sponsorów prywatnych.  

PARADA STRAŻY WIELKANOCNYCH "TURKI 2022" 

W przeddzień 
uroczystości, 23 
kwietnia, w izbie 
Turka odbyło się 
otwarcie wysta-
wy fotograficz-
nej autorstwa 
Janusza Motyki, 
poświęconej Ju-
bileuszowi 30 – 

lecia sprawowania komendy nad oddziałem Straży 
Grobowej w Tryńczy przez Ryszarda Jędrucha. Ten 
piękny Jubileusz stał się też okazją do wydania albu-
mu fotograficznego upamiętniającego jego wieloletnią 
pracę społeczną na rzecz podtrzymywania i kultywo-
wania lokalnego obrzędu wielkanocnego jako niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego. 

Dla Ryszarda Jędrucha bycie Turkiem to przede 
wszystkim deklarowana służba Bogu i ludziom. To 
dlatego ks. arcybiskup Adam Szal odznaczył Go 
srebrnym Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi”, od-
znaczeniem przyznawanym świeckim za ich działal-
ność na rzecz lokalnego kościoła. To odznaczenie wy-
raża wdzięczność dla osób, które swą postawą, pracą 

na rzecz innych i przywiązaniem do kościoła, godnie 
wspierają swoje parafie i naszą Archidiecezję,                       
pracując dla dobra i pożytku wielu. 

Ryszard Jędruch w tradycji straży grobowych wy-
rósł od dziecka. W każdą Wielkanoc, jak sam wspo-
mina, widział warty przy Grobie Chrystusa  i prze-
marsze Turków przez Tryńczę. Jest rok 1983. Młody, 
szesnastoletni Ryszard Jędruch wstępuje do formacji 
Turków w Tryńczy. Ówczesny komendant, Mieczy-
sław Kuśnierz, dostrzega w nim predyspozycje do-
wódcze i wielką pasję. Z dumą ten młody człowiek 
pełni zaszczytną wartę przed Grobem Chrystusa. On 
czuje, że to wszystko ma sens, że to cząstka jego ży-
cia. Doskonali kunszt musztry paradnej, wiele godzin 
spędza na przygotowaniach, ciężkich treningach. Ten 
trud, samozaparcie decydują, że w 1992r. Mieczysław 
Kuśnierz przekazuje mu obowiązki komendanta try-
nieckich Turków. 

Dziś Turki to jedna z najlepszych wizytówek Tryń-
czy. Wielka w tym zasługa komendanta, który obda-
rza swój zespół pełnym zaufaniem, motywuje i inspi-
ruje, docenia. To jedyny wójt w Polsce, który jest 
równocześnie komendantem oddziału Straży Grobo-
wej. 
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UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ  

W trynieckim parku im. L. Kaczyńskiego 11 kwiet-
nia odbyły się uroczystości upamiętniające tragedię Ka-
tyńską z roku 1940 i katastrofę smoleńską z 2010 r.  
      Rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego 
oraz podniesienia flagi na maszt. Podniosły charakter 
dopełnił udział żołnierzy z 1. Batalionu Czołgów w Żu-
rawicy.  

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście - Anna 
Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackie-
go, ks. prałat Krzysztof Filip - proboszcz parafii Gnie-
wczyna, ks. Roman Trzeciak – proboszcz parafii Tryń-
cza, Jacek Kierepka – Wicestarosta Przeworski, przed-
stawiciele służb mundurowych, radni, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna, przedstawi-

ciele organizacji pozarządowych z terenu gminy w tym 
OSP, wójt Ryszard Jędruch oraz kierownicy i pracow-
nicy Urzędu Gminy i jednostek podległych. Uczestnicy 
wysłuchali montażu słowno – muzycznego przygoto-
wanego przez artystów Gminnego Centrum Kultury  
i Czytelnictwa Gminy Tryńcza przy akompaniamencie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Delegacje złożyły biało 
– czerwone wiązanki pod krzyżem, upamiętniając pole-
głych podczas zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleń-
skiej.  

Była to wspólna chwila zadumy, a dla młodszych 
mieszkańców doskonała lekcja historii i patriotyzmu. 

W HOŁDZIE MARII KONOPNICKIEJ 

     7 czerwca br. w Wiejskim Domu Kultury w Gnie-
wczynie Łańcuckiej odbyły się przesłuchania konkur-
sowe uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych  
w Tryńczy i Gniewczynie Łańcuckiej. Łącznie  
20. uczniów z obu tych szkół rywalizowało ze sobą  
w formie recytacji utworów Marii Konopnickiej w ra-
mach Gminnego Konkursu „Maria Konopnicka Dzie-
ciom i Młodzieży”. Konkurs jest hołdem oddanym naj-
bardziej znanej polskiej poetce i pisarce, w związku  
z obchodami Roku Marii Konopnickiej w 180. roczni-
cę Jej urodzin. Poziom recytacji był bardzo wyrówna-
ny. Dzieci sięgały po znane i mniej znane wiersze poet-
ki. Werdyktem jury uhonorowano następujące osoby: 
I miejsce – Dominika Lorenc z kl. IV SP  

w Gniewczynie Łań-
cuckiej za interpreta-
cję tekstu: „Tęczowy 
Duszek” 
II miejsce – Antonina 
Maj z kl. III SP  
w Gniewczynie Łań-
cuckiej za interpreta-
cję tekstu –  
„W ogrodzie” 
III miejsce - Karol 
Jasz z kl. III SP  
w Tryńczy za inter-
pretację wiersza – 

„Krasnoludki są na świecie”. 
Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: 
- Apolonia Cebula - SP w Tryńczy 
- Mikołaj Dzięgielowski - SP w Gniewczynie Łańcuc-
kiej 
- Maria Kozak - SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
- Zuzanna Jasic - SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
     Wszystkie wyróżnione osoby i laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział i słod-
kie upominki, które wręczyła dyrektor GCKiCz Gminy 
Tryńcza Dominika Kozak. Spotkanie w Gniewczynie 
uwieczniono wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami. 
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GMINNA DROGA KRZYŻOWA  JAGIEŁŁA- GNIEWCZYNA 

W  Niedzielę Palmową 10 kwietnia mieszkańcy gminy 
Tryńcza  wyruszyli w  Gminną Drogę Krzyżową połą-
czoną z elementami Misterium Męki Pańskiej. Licznie 
zgromadzeni pątnicy z terenu naszej gminy i okolic 
w  modlitwie i ze śpiewem na ustach przeżywali po-
szczególne stacje Drogi Krzyżowej, której około 7 kilo-
metrowa trasa biegła z Jagiełły do kościoła w Gnie-
wczynie Łańcuckiej. Na trasie przygotowano XIV sta-
cji Drogi Krzyżowej wraz z komentarzem i modlitwa-
mi i XV - Zmartwychwstanie na placu kościelnym oraz 
przedstawiono krótkie inscenizacje obrazujące mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla 
wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki to wyda-
rzenie miało charakter wyjątkowy i było wielkim du-
chowym przeżyciem. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim  
organizatorom, policji oraz strażakom za zabezpiecze-
nie trasy, wszystkim mieszkańcom gminy za czynny 
udział, harcerzom  za pomoc i zaangażowanie, a szcze-
gólnie sołtysowi i mieszkańcom Jagiełły, Gniewczyny 
Łańcuckiej i Trynieckiej, Tryńczy, Gorzyc oraz  
innych miejscowości za włączenie się i przygotowanie 
tej doniosłej i ważnej uroczystości. 
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 Z ŻYCZENIAMI W DNIU KOBIET  

Kwiaty, słodkie upominki, a także atrakcyjne 
nagrody Samorząd Gminy Tryńcza przygotował dla 
mieszkanek naszej gminy z okazji Dnia Kobiet. W tym 
dniu wójt Ryszard Jędruch wraz z wiceprzewodniczą-

cymi Rady Gminy, Stanisławem Kogutem i Januszem 
Niżnikiem złożyli osobiście życzenia, wręczając kwia-
ty i słodki upominek paniom pracującym w Urzędzie 
Gminy i jednostkach podległych, dyrekcji szkół, pa-
niom w Klubie Seniora w Jagielle i Domu Seniora  
w Wólce Małkowej, paniom sołtyskom, radnym i prze-
wodniczącym kół gospodyń. Ponadto z tej okazji 
mieszkanki otrzymały zaproszenie do udziału w poka-
zie przedpremierowym filmu w kinie „Warszawa”  
w Przeworsku. Tam również czekały na nie kwiaty  
i upominki. Z okazji Dnia Kobiet, już po raz drugi, 
ogłosiliśmy konkurs na facebooku  i wśród pań, które 
wzięły udział, rozlosowaliśmy wiele nagród: vouchery 
na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, zestawy kosme-
tyków i słodkie upominki.  

 SPOTKANIE TWÓRCÓW LUDOWYCH W GNIEWCZYNIE  

Prawie trzydziestu twórców ludowych z terenu 
gminy Tryńcza zaprezentowało swoje rękodzieła  
29 marca w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie 
Łańcuckiej, podczas corocznego Przeglądu. W spotka-
niu wziął udział wicestarosta przeworski Jacek Kierep-
ka, sekretarz gminy Magdalena Rachfał, dyrektor 
GCKiC Dominika Kozak oraz radni, na czele z wice-
przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Kogu-
tem, sołtysi i przewodniczące KGW.  

Twórcy biorący udział w spotkaniu otrzymali spe-
cjalne upominki i dyplomy w podziękowaniu za przy-
gotowane i prezentowane prace rękodzielnicze.  
A przekrój tych prac był naprawdę szeroki. Spotkanie 
umilił zespół "Zośki" z Gniewczyny Łańcuckiej. 

Naszym artystom gratulujemy wspaniałego talentu 
i pasji w tworzeniu pięknego i niepowtarzalnego ręko-
dzieła.  
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 ZAWODY Z OKAZJI ŚWIĘTA PODHALAŃCZYKÓW  

Ponad 100 zawodników rywalizowało ze sobą 
na Strzelnicy Sportowej w Ģłogowcu o Puchar Wice-
marszałka Piotra Pilcha, Dowódcy 21. Brygady Strzel-

ców Podhalańskich gen. bryg.  
Dariusza Lewandowskiego i Starosty 
Przeworskiego Bogusława Urbana 
podczas zawodów strzeleckich z oka-
zji Święta 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich. Zawody odbyły się  
w trzech kategoriach: mundurowa, 
otwarta i junior.  Z tej okazji organi-
zatorzy zaplanowali dodatkowe atrak-
cje w formie rodzinnego pikniku. 
Żołnierze z 21. BSP przygotowali 
specjalne stoisko promocyjne z wy-
jątkowo ciekawą wystawą sprzętu 
wojskowego. Była także możliwość 
przejazdu pojazdami typu „rosomak”. 

Na zakończenie, Wicemarszałek Piotr Pilch, gen. bryg. 
Dariusz Lewandowski, Starosta Przeworski Bogusław 
Urban oraz wójt Ryszard Jędruch wręczyli zwycięz-
com zawodów puchary, pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.  

 ZAGRALI W WAŻNEJ SPRAWIE 

26 lutego w hali widowiskowo – spor-
towej w Tryńczy odbył się charytatywny 
turniej sportowy pod patronatem Wójta 
Gminy Tryńcza, podczas którego organi-
zatorzy zbierali środki na leczenie 3-
letniego Piotrusia, mieszkańca Gniewczy-
ny Łańcuckiej, który walczy z ostrą bia-
łaczką limfoblastyczną.  
Turniej odbył się z inicjatywy zawodni-
ków LKS „Huragan” Gniewczyna, przy 
współpracy z Gminą Tryńcza. Do udziału 
zgłosiło się 10 drużyn oldboyów. W trak-
cie meczów odbyła się licytacja gadżetów, 
a wylicytowane środki trafiły na rzecz le-
czenia chłopca. Licytacje wsparł także Wi-
cemarszałek Piotr Pilch, który na licytację 
przekazał kask z autografem Czesława Langa oraz pa-
ni Elżbieta Starzak, która przekazała na licytację swoje 
obrazy. 
Turniej uświetnił występ Mażoretek "Finezja" oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wesprzeć zbiórkę 
można było także kupując słodkie wypieki przygoto-
wane specjalnie na tę okazję.  
Na zakończenie sportowych rozgrywek wręczone zo-

stały puchary i dyplomy dla zawodników, a najważ-
niejszy puchar trafił do rąk taty Piotrusia, który dziel-
nie toczy swoją życiową rozgrywkę o zdrowie. Nie 
zabrakło wzruszających momentów i gestów wsparcia 
dla Piotrusia i jego rodziny, a także dla mieszkańców 
Ukrainy. Mocno kibicujemy Piotrusiowi w jego walce 
o powrót do zdrowia i dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli tę akcję i włączyli się w jej organizację. 
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W sobotę, 28 
maja przy strzel-
nicy sportowej  
w Głogowcu od-
był się Gminny 
Piknik Wojsko-
wy z okazji Dnia 
Dziecka. Na naj-
młodszych 
mieszkańców 

czekały atrakcje przygotowane przez Związek Strze-
lecki – „Strzelec” z Rzeszowa. A było ich wiele – 
m.in. tor strzelecki ASG, most linowy, przeciąganie 
liny, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, pokaz 
sprzętu strzeleckiego i wyposażenia, pokaz taktyczny – 
Tactical Combat Support. Za udział w konkurencjach  

i konkursach wszyscy otrzymywali upominki. 
  Ponadto odbyły się występy artystyczne dzieci  

i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Tryńczy, Ubie-
szynie, Gorzycach, Jagielle oraz Gniewczynie Łańcuc-
kiej, liczne zabawy przygotowane przez animatorów, 
loteria fantowa oraz dmuchane place rozrywki, na któ-
rych zabaw nie było końca. Na dzieci czekały smako-
łyki: kiełbaski z grilla, soczki, wafelki, popcorn, lody  
oraz pyszne drożdżówki i ciasteczka przygotowane 
przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich – za co ser-
decznie dziękujemy. 

 Dziękujemy radnym, sołtysom, dyrekcji szkół i na-
uczycielom za pomoc i włączenie się w organizację 
wydarzenia. Specjalne podziękowanie kierujemy także 
do Związku Strzeleckiego – „Strzelec” z Rzeszowa za 
przeprowadzenie wojskowych konkurencji.  

GMINNY PIKNIK WOJSKOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 

III-
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Od kwietnia br. Gmina Tryńcza, we współpracy  
z LKS „Wisłoczanka” w Tryńczy, realizowała projekt 
pt. Nauka pływania dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Tryńcza - "Umiem pływać 2022", dofinansowa-
ny ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego 
wartość opiewała na kwotę ponad 32 tys. zł, z czego 
gmina zapewniła wkład własny w wysokości ponad 7 
tys. zł. W ramach projektu zapewniony był instruktor, 
transport, ubezpieczenie oraz opieka wychowawcy. 
Uczestnikami projektu było 110 uczniów klas II i III ze 
szkół podstawowych z terenu gminy, a miejscem reali-
zacji Pływalnia Miejska "Oceanik" w Leżajsku. Głów-
nym celem zadania było nabycie wśród najmłodszych 
podstawowych umiejętności pływania oraz propago-
wanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

UMIEM PŁYWAĆ – KOLEJNA EDYCJA  

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 

Gmina Tryń-
cza przyznała 
dotacje dla 
stowarzyszeń, 
w tym dla Lu-
dowych Klu-
bów Sporto-
wych, na rea-
lizację zadań 

służących rozwojowi i poprawie wszelkich form ak-
tywności fizycznej w roku 2022.  

Dotacje będą przekazane w dwóch półrocznych 

transzach. 1. transzę otrzymali: „Huragan” Gniewczy-
na - 43 000,00 zł, „San” Gorzyce - 45 000,00 zł, 
„Zorza” Jagiełła - 21 500,00 zł, „Wisłoczanka” Tryń-
cza- 18 000 zł, „Akrobatyka” Tryńcza – 5 000 zł. Ca-
łość dotacji na rok 2022 wynosi 250 tys. złotych.  

W ramach umowy Kluby Sportowe będą organizo-
wać zawody sportowe, zajęcia i treningi prowadzone 
przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, w któ-
rych uczestniczyć będą dzieci i młodzież z terenu gmi-
ny. Główne wydatki dotyczyć będą zakupu sprzętu 
sportowego, utrzymanie boiska, transportu zawodni-
ków na mecze, a także opłat sędziowskich. 

KREW RATUJE ŻYCIE  

Za nami kolej-
na akcja krwio-
dawstwa orga-
nizowana przez 
Klub Honoro-
wych Dawców 
Krwi "Florian"  
w Tryńczy  
w ramach któ-
rej 22 osoby 
oddały krew.  

Organizatorzy dla uczestni-
ków akcji przygotowali 
mnóstwo atrakcji. 
Dla najmłodszych dmuchany 
plac zabaw, stoisko  
z animacjami, a także pokaz 
pierwszej pomocy oraz 
sprzętu ratowniczo - gaśni-
czego.  
Podczas wydarzenia mieli-
śmy przyjemność gościć 
strażaków wraz grupą drono-
wą z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Przeworska. 
W akcji uczestniczyli rów-

nież policjanci z Komisariatu Policji w Sieniawie, 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gorzyc, Jagiełły 
i Tryńczy, strażacy z jednostek OSP z Gorzyc, Tryń-
czy, Jagiełły, Ubieszyna i Gniewczyny Łańcuckiej  
a także radni, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek 
podległych oraz wójt Ryszard Jędruch, który tradycyj-
nie oddał krew w ramach akcji.  
Dla dzieci i nie tylko strażacy przygotowali kurtynę 
wodną, która złagodziła upał.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom - dzięki Wam 
wspólnie ratujemy życie. 
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