
 



 

W NUMERZE:  KALENDARIUM WYDARZEŃ 2020 - I PÓŁROCZE 

 

STYCZEŃ 

 4.01.2020 r. – Gminne Spotkanie Opłatkowe w Tryńczy 

 6.01.2020 r. – Orszak Trzech Króli w Gniewczynie Łańcuckiej 

 26.01.2020 r. – Galowy koncert karnawałowy Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej oraz Mażoretek „ Finezja” 

 Styczeń / luty 2020 r. – Dni Seniora w poszczególnych miejscowo-

ściach gminy 
 

MARZEC 

 12.03.2020 r. - Konkurs Ortograficzny o „Pióro Wójta” 26.03.2020 r.  

Spotkanie Twórców Ludowych wraz z kiermaszem wielkanocnym 
 

KWIECIEŃ 

 5.04.2020 r. – Plenerowa Droga Krzyżowa z Jagiełły do Gniewczyny 

9.04.2020 r. – X rocznica Katastrofy Smoleńskiej 

 26.04.2020 r. - Ogólnopolska i Podkarpacka Parada Straży Grobowych 

w Tryńczy 
 

MAJ 

 3.05.2020 r. - 115 Rocznica powstania OSP w Głogowcu połączona  

z Gminnym Świętem Ochotniczych Straży Pożarnych 

 23.05.2020 r. - Jubileusz Zespołu Piosenki Biesiadnej Jagiellanie 

 31.05.2020 r. – Gminny Dzień Dziecka w Tryńczy 
 

CZERWIEC 

 20.06.2020 r. - Noc Świętojańska w Gniewczynie Trynieckiej 
 

LIPIEC 

 4 – 5.07.2020 r. - XVI Dni Gminy Tryńcza 

 19.07.2020 r. - Spotkanie Biesiadne i Etno kiermasz 

GMINA   

Rada Gminy                     str. 4 
Gmina Tryńcza Liderem  
Ekonomii Społecznej                  str. 5  

Dożynki w Spale            str. 6                      

FINANSE  

Rekordowy budżet  
na rok 2020            str. 7 

INWESTYCJE 

Ruszamy z projektem           str. 13 
„Czysta energia” 

Współpraca z powiatem          str. 14           

Strzelnica w Gminie Tryńcza    str. 19  

URZĄD         

Wybory do Sejmu i Senatu        str. 24 

Odznaczenia pracowników       str. 25  

GOPS 

Rodzice w Domach Pomocy  
Społecznej                        str. 32 

Dzienny Dom Seniora  
„Dom Miłosierdzia”                  str. 33 

OŚWIATA  

Jubileusz Szkoły Podstawowej  
w Gniewczynie           str. 37 

Odwiedziny  
u pierwszoklasistów           str. 38 

Remonty w szkołach          str. 39 

KULTURA 

Orkiestra i mażoretki na  
przestrzeni lat                            str. 42 

Sukcesy zespołów  
Folklorystycznych           str. 44 

Tryniecki Weekend z Historią  str. 47 

LUDZIE, KTÓRZY NAS 
INSPIRUJĄ  

Wywiad z Magdaleną Kut          str. 53            

OSP 

Powiatowe obchody Dnia  
Strażaka                                      str. 54 

Wydatki na OSP                         str. 55 
 
SPORT 

Liga Halowa 2019/2020            str. 59 



 

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Tryńcza  
 

Rok 2019 był dla Gminy Tryńcza intensywny 

zarówno pod względem prowadzonych inwestycji jak 

i wydarzeń kulturalnych.  

Widać rozwój  w wielu obszarach, co daje sa-

tysfakcję i motywuje do dalszej pracy. 

 Mam nadzieję, że odczuwacie Państwo zmia-

ny, które zachodzą i przyczyniają się do polepszenia 

jakości życia mieszkańców.  

Rok 2019 kończymy inwestycjami na kwotę 

blisko 10 mln zł z czego ponad 45% to dofinansowa-

nie ze środków pozyskanych z programów rządowych 

i unijnych. 

Zadania, jakie zaproponowałem do realizacji  

w br., zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.  

Ważniejsze z nich to:  

- niezbędna modernizacja oczyszczalni ścieków 

- inwestycja w kapitał ludzki 

- ścieżka rowerowa na odcinku Wólka Małkowa – 

Gniewczyna Tryniecka  

- budowa kolejnych odcinków chodników i remont 

dróg powiatowych  

- wszelkiego rodzaju remonty obiektów użyteczności 

publicznej  

Również w ramach społecznych inicjatyw lo-

kalnych zrealizowano wiele przedsięwzięć.  

O tym wszystkim możecie Państwo poczytać w na-

szym Biuletynie, do lektury którego serdecznie zapra-

szam.   

 Pozytywnie oceniam nasze partnerstwo z sa-

morządami z Kosowa, Chorwacji i Serbii.  

Cieszy mnie fakt, że sołectwa chcą ze sobą współpra-

cować przy organizacji różnych wydarzeń kultural-

nych.  

Osiągnięcia naszego samorządu w różnych 

dziedzinach były i są znaczące, ale przed nami przy-

szłość i nowe kierunki oraz wyzwania na kolejne lata 

w modyfikowaniu rozwoju gminy przy zachowaniu 

dotychczasowych celów strategicznych tj. poprawy 

warunków życia mieszkańców, wspierania rozwoju 

gospodarczego, edukacji, kultury i kreowania wize-

runku gminy turystyczno – rekreacyjnej.  
 

Drodzy Państwo,  

Gminę Tryńcza czekają kolejne wyzwania, 

którym musimy sprostać. Będziemy kontynuować 

wszelkie działania skierowane do seniorów, wspierać 

edukację, kulturę i sport.  

Rynek pracy wymaga otwarcia na młodych 

ludzi, dlatego stawiamy na rozwój lokalnej przedsię-

biorczości, jak i poszukiwanie nowych inwestorów.  

Zapewniam, że każdy, kto będzie chciał dzia-

łać na rzecz dobra wspólnego, otrzyma odpowiednie 

wsparcie. Wierzę, że wiele problemów uda się nam 

wspólnie rozwiązać.  

W planie na rok 2020 uwzględnimy m.in.  

- realizację projektu Czysta energia w Gminie Tryńcza 

i Gminie Raniżów  

- działania związane z zagospodarowaniem zbiornika 

w Gniewczynie Łańcuckiej, 

- budowę pierwszej w powiecie strzelnicy, 

- budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz 

ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż DW 835 w Gnie-

wczynie Łańcuckiej;  

- rozbudowę oświetlenia ulicznego, 

Dobra współpraca z powiatem pozwoli na 

opracowanie dokumentacji technicznej  na przebudo-

wę mostu na Wisłoku w Gniewczynie Łańcuckiej przy 

udziale finansowym gminy Tryńcza, Gminy Grodzi-

sko Dolne, Powiatu Przeworskiego i Leżajskiego wraz  

z przebudową drogi powiatowej.   
 

Szanowni Państwo,  

U progu kończącego się roku pragnę bardzo 

serdecznie podziękować Państwu za dobre słowa, za 

wsparcie, które mi Państwo okazujecie na co dzień.  

Pragnę podziękować swoim współpracownikom: tym 

najbliższym i tym dalszym ze wszystkich jednostek 

gminy, ze szkół.  

Pragnę podziękować Radzie Gminy , sołtysom, 

radom sołeckim, wszystkim ludziom dobrej woli, któ-

rym leży na sercu dobro gminy Tryńcza. Serdecznie 

dziękuję przyjaciołom i sympatykom naszej gminy za 

owocną współpracę.  

Niech Nowy Rok 2020 upłynie Państwu  

w zdrowiu i pomyślności.  

Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia  

w gronie przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. 

Oby zawsze mogli Państwo liczyć na życzliwy 

uśmiech, pomocną dłoń, zwykłą ludzką serdeczność.  

Wszystkiego dobrego !     

 Ryszard Jędruch 

Wójt Gminy Tryńcza     



 

RADA GMINY TRYŃCZA 

 

Po przeprowadzonych wyborach samorządowych, 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza 
Sesja Rady Gminy Tryńcza na której nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubo-
wanie. Tym samym rozpoczęła się czteroletnia praca Rady Gminy, poszczególnych Komisji 
oraz Wójta Gminy, która w 2019 roku zaowocowała wieloma zadaniami i inwestycjami,  
realizowanymi na rzecz naszych mieszkańców.     
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    Nowo wybrana Rada Gminy Tryńcza obradowała na 
XIII Sesjach.   
Podjęto 133 uchwały dotyczące m.in. budżetu, inwe-
stycji, oświaty,  2 stanowiska oraz 1 apel.  
W większości uchwały Rady Gminy, Radni podejmo-
wali jednogłośnie.   
    Na ostatniej sesji w roku 2019 -  3 grudnia  oprócz 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 zostały przy-
jęte sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za rok 
2019.  
Sprawozdania złożyli: 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 
Zbigniew Gurak 
Komisja odbyła  4 posiedzenia własne  oraz 12 posie-
dzeń wspólnych. 
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
– Antoni Rzeczyca 
Komisja odbyła  6 posiedzeń  własnych  oraz 3 posie-
dzenia wspólne  z  pozostałymi Komisjami Rady Gmi-
ny, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zdzisław Ry-
dzik 
Komisja odbyła  5 posiedzeń  własnych   oraz  2 posie-
dzenia wspólne.   
Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki 
Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej – 
Stanisław Konieczny  
Komisja odbyła 12 posiedzeń wspólnych, głównie   
z  Komisją ds. Budżetu i Finansów. 
Komisja odbyła 1 wyjazdowe posiedzenie, podczas 
którego wyznaczono drogi do remontu oraz wskazano 
do realizacji inne zadania na terenie poszczególnych 
miejscowości. 

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Pety-
cji – Danuta Mucha 
Komisja rozpatrzyła 2 skargi na działalność organu 
wykonawczego, wypracowując projekty uchwał  
w sprawie odrzucenia skarg. Rozpatrzyła 2 petycje, 
wypracowując projekty uchwał w sprawie nieuwzględ-
niania petycji.  

    Dwa  posiedzenia Komisji związane były z próbą 
zażegnania konfliktu międzysąsiedzkiego, z udziałem 
stron tego konfliktu na jednym posiedzeniu Komisji.                                                          
Przewodniczący Komisji ds. Opieki Społecznej, ładu  
i Porządku Publicznego – Tadeusz Korpeta.  
Komisja odbyła 4 posiedzenia  własne  oraz  2 posie-
dzenia  wspólne z pozostałymi Komisjami Rady Gmi-
ny Tryńcza. 
 

Magdalena Rachfał  

Starosta Przeworski na sesji budżetowej 



 

 

 

NOWE FORMY KOMUNIKACJI RADNYCH I SOŁTYSÓW Z URZĘDEM GMINY 

26 listopada br. odbyły się sprawozdawcze posie-
dzenia komisji rady gminy. 

Po zakończeniu obrad radni otrzymali w użyczenie 
tablety, zakupione przez gminę, które posłużą do 
usprawnienia pracy, komunikacji z urzędem, a przede 
wszystkim otrzymywania informacji oraz materiałów 
na posiedzenia komisji i sesji w formie elektronicznej, 
co nie tylko pozwoli na sprawniejsze przekazywanie 
tych dokumentów, ale też ograniczy formę papierową. 

Przekazanie tabletów zostało poprzedzone szkole-
niem z zakresu ich obsługi. Z tabletów korzystają rów-
nież sołtysi. 
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Magdalena Rachfał 

GMINA TRYŃCZA LIDEREM EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Gmina  Tryńcza została doceniona! Zajęła I 
miejsce ex aequo  z Gminą Leżajsk oraz Miastem i 
Gminą Nowa Sarzyna w konkursie Podkarpackich Li-

derów Ekonomii Społecznej prowadzonym pod Ho-
norowym Patronatem Marszałka Województwa Pod-
karpackiego w kategorii ,,Samorząd wspierający roz-
wój ekonomii społecznej w regionie”. Jako Jednostka 
Samorządu Terytorialnego gmina wspiera rozwój eko-
nomii społecznej i angażuje się w pomoc wspierając 
m.in. Spółdzielnię Socjalną  ,,Gorzyczanka”. Organi-
zuje działania mające na celu aktywizację osób bezro-
botnych oraz zagrożonych lub wykluczonych społecz-
nie, czego przykładem jest Centrum Integracji Spo-
łecznej. Również organizacje pozarządowe oraz grupy 
inicjatywne otrzymują pomoc w przygotowaniu wnio-
sków o dofinansowanie i realizację inicjatyw społecz-
nych, o czym świadczy realizacja 11 mikro grantów na 
łączną kwotę 66 tys. zł. Dominika Kozak 

GORZYCE WŚRÓD NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI NA PODKARPACIU  

6 grudnia br. podczas EkoGali w G2 Arenie  
w Jasionce wójt Ryszard Jędruch oraz sołtys Go-
rzyc Elżbieta Sobala odebrali z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego wyróżnienie i nagrodę 
przyznaną przez Kapitułę konkursu „Piękna Wieś 
Podkarpacka 2019”.  

Sołectwo Gorzyce, które w tym roku reprezentowa-
ło Gminę Tryńcza w konkursie zajęło wysokie 4. miej-
sce. Podobnie jak w ubiegłych latach, wybór laureatów 
poprzedzony był zgłoszeniem sołectwa w formie an-
kiety konkursowej, a następnie wizytacją sołectwa 
przez komisję konkursową.  

W uroczystości rozdania nagród wzięli udział 
przedstawiciele sołectwa na czele z panią sołtys Elż-
bietą Sobalą, radni Janusz Niżnik i Adam Misiło, dy-
rektor SP w Gorzycach Izabela Misiło, panie ze spół-
dzielni socjalnej „Gorzyczanka” i przedstawiciele grup 
społecznych, którzy włączyli się w przygotowanie pre-
zentacji sołectwa w dniu wizytacji.  

  To już kolejne sołectwo z Gminy Tryńcza, któ-
re, oprócz Jagiełły (2016), Tryńczy (2017) i Gnie-
wczyny Łańcuckiej (2018), znalazło się w gronie 
"Najpiękniejszych".  

 Dominika Kozak 



 

RADA GMINY TRYŃCZA 

Gmina Tryńcza miała wielki zaszczyt reprezen-
tować Województwo Podkarpackie na Dożynkach 
Prezydenckich w Spale.  

Główna część dwudniowej uroczystości rozpoczęła 
się 15 września mszą świętą w Kaplicy polowej 
AK.  Następnie korowód dożynkowy przeszedł na sta-
dion Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygoto-
wań Olimpijskich w Spale, gdzie odbył się Ceremoniał 
Dożynkowy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy wraz z Małżonką. Zaś w sobo-
tę, 14 września  odbył się „Konkurs na najładniejszy 

wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej”. Wieniec przygotowany przez Gminę 
Tryńcza miał przyjemność prezentować przed jury Ze-

spół „Jagiellanie”. 
 Na stoisku promocyjnym Województwa Podkar-
packiego przygotowanym przez Gminę Tryńcza 
goście mogli częstować się regionalnymi przysma-
kami. Nasze stoisko wyróżniało się także przepięk-
nymi dekoracjami z owoców, które przygotowały 
mieszkanki Gorzyc. Jednak najbardziej wyjątko-
wym dla nas momentem była wizyta Pary Prezy-
denckiej na podkarpackim stoisku. Serdeczna i go-
ścinna atmosfera udzie-
liła się wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w spo-
tkaniu. Wspólne zdjęcia, 
krótka rozmowa, a na-
wet wspólny śpiew były 
zwieńczeniem całego 
przedsięwzięcia,  w któ-

rego przygotowanie włą-
czyło się wiele osób.  

Dziękujemy wicemar-
szałkowi Piotrowi Pilchowi 
za zaufanie i zaproszenie 
naszej gminy, w tym także 
Zespołu Jagiellanie, do 
udziału w tej wyjątkowej 
uroczystości.  
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE 

Dominika Kozak 
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REKORDOWY BUDŻET NA ROK 2020 UCHWALONY 

    Wysokość wydatków majątkowych w przelicze-
niu na 1 mieszkańca będzie jedną z najważniej-
szych wśród podkarpackich samorządów. Na prze-
strzeni ostatnich 5 lat kwota dochodów i wydatków 
wzrosła dwukrotnie. Poziom zadłużenia zmalał sze-
ściokrotnie. 

    3 grudnia br. odbyła się XIII Sesja 
Rady Gminy Tryńcza, a tematem obrad 
było podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Budżetu Gminy na rok 
2020.  Projekt Budżetu został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową  w Rze-
szowie i został przyjęty jednogłośnie 
przez radnych podczas obrad sesji.  

Budżet zakłada dochody na poziomie 
57 mln zł oraz wydatki w wysokości 
56,2 mln zł. Nadwyżka dochodów nad 
wydatkami zostanie przeznaczona na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek. Należy podkreślić, że 
w przyszłorocznym budżecie wysokość 
wydatków majątkowych w przelicze-
niu na 1 mieszkańca będzie jedną  
z najwyższych wśród podkarpackich 
samorządów i wyniesie 2625,44 zł. 
Wydatki majątkowe będą stanowiły 
łącznie 22,45 mln zł, tj. 39,9% ogółu 
wydatków.  

Najistotniejsze wydatki majątkowe 
w roku 2020: 

 Realizacja projektu „Czysta energia” 
i montaż odnawialnych źródeł ener-
gii w gospodarstwach domowych – 
12 mln zł, 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 
etap I  – 2,5 mln zł (całkowita war-
tość inwestycji w latach 2020-2021 – 
6,3 mln zł) 

 Budowa strzelnicy – 2,04 mln zł 
(pokryta w 75% z dofinansowania), 

 Budowa Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego – 2,00 mln zł (pokryta 
w pełni z pozyskanego dofinansowa-
nia), 

 Kontynuacja rozbudowy infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej – 1,3 mln 
zł, 

 Przebudowa dróg powiatowych i bu-
dowa chodników – 600 tys. zł, 

 Pomoc finansowa na drogi publiczne wojewódzkie – 
570 tys. zł (w tym kontynuacja budowy ścieżki ro-
werowej przy DW 835), 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 380 tys. zł. 

    Zaplanowane wydatki w większości zostaną pokryte 
zewnętrznymi źródłami finansowania.  

     

    Warto dodać, że na przestrzeni ostatnich 5 lat kwota 
dochodów i wydatków na 2020 r. wzrosła dwukrotnie. 
Istotny jest również niski poziom zadłużenia liczony 
względem dochodów ogółem, który zmalał sześcio-
krotnie i na początku 2020 r. wyniesie zaledwie 4,78% 

wysokości zaplanowanych dochodów, a całkowita je-
go spłata nastąpi do końca 2022 roku. W sesji budżeto-
wej wziął udział Starosta Przeworski Bogusław Urban. 
Zarówno Wójt jak i Radni podziękowali Staroście za 
dotychczasową dobrą współpracą, która zaowocowała 
przebudową infrastruktury drogowej i budową kolej-
nych odcinków chodników na terenie gminy Tryńcza.  

Jolanta Flak 
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INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

GŁOGOWIEC  
 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

strzelnicy – 53 tys. zł 
 Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 
 Lokale socjalne – 375 tys. zł 
 Remont WDK  w ramach Funduszu Sołeckiego  

– 21 tys. zł 
- Remont drogi Ubieszyn - Głogowiec - 960 tys. zł 

GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA  

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
–za torami – 696 tys. zł 

 Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku 
WDK, szkoły i Orlika 2012– 158,2 tys. zł 

 Remont klatek schodowych, korytarzy i sal lekcyj-
nych w budynku Szkoły Podstawowej – 485 tys. zł 

 Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł. za 2019 rok 
 W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: 
 zakup sztućców i talerzy do WDK – 5 tys. zł 
 zakup ubrań specjalnych, hełmów i kominiarek stra-

żackich dla OSP – 5 tys. zł 
 Projekt oświetlenia ulicznego zlecony do wykonania 

–w kier. Świętoniowej – 5,2 tys. zł 

GNIEWCZYNA TRYNIECKA  
 Projekty oświetlenia zlecone do wykonania: Piaski, 

Huragan, ścieżka rowerowa – 29,4 tys. zł 
 Zakup garażu – 1,7 tys. zł 
 Zakup kuchni gazowo – elektrycznej  - 1,4 tys. zł 
 Remont grzybka i wyposażenie WDK - 23 tys. zł 
 Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 
 

GORZYCE  
 Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku 

szkoły– 98,5 tys. zł 
 Wykonanie przyłącza wody na cmentarz -  5 tys. zł 
 W ramach Funduszu Sołeckiego kupiono: 
 dywany do szkoły – 2 tys. zł 
 sprzęt do kuchni w WDK – 2 tys. zł 
 hełmy strażackie – 2,5 tys. zł 
 stoły i ławki piknikowe składane 10 szt. – 4 tys. zł 
 kontener na odpady – 6 tys. zł 
 doposażono place zabaw: na Żurawcu w bocianie 

gniazdo i zjeżdżalnie, pod Wolą Buchowską w ze-
staw zabawowy – 18,6 tys. zł 

 Montaż zestawu zabawowego STATEK na placu 
zabaw koło szkoły  - 56 tys. zł 

 Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego: do 
cmentarza, Żurawiec, chodnik przy drodze krajowej 
– 15 tys. zł 

 Naprawa lampy po kolizji – 5,6 tys. zł 
  Wymiana pieca w WDK – 9 tys. zł 
 Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 

JAGIEŁŁA 
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku WDK, 
szkoły i na terenie SUW – 255,7 tys. zł 
W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: 
 montaż urządzenia chłodniczego w WDK – 7,7 tys.       
 

Podsumowując mijający rok 2019 prezentujemy inwestycje zrealizowane w poszczególnych sołectwach: 

Parking przy WDK w Gniewczynie Trynieckiej 

Rondo łączące drogę gminną z drogą powiatową 

Doposażenie placu zabaw w Gorzycach 

Lokale socjalne w Głogowcu 
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INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA  

 montaż huśtawki na placu zabaw w Małej Jagielle – 
4,3 tys. zł 
- zakup kurtek i hełmów dla OSP – 5,15 tys. zł 
- wzmocnienie ogrodzenia przy WDK – 3,6 tys. zł 
Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 
Malowanie oznakowania poziomego przy cmentarzu  
i przy kaplicy – 1,8 tys. zł 
Projekty oświetlenia ulicznego zlecone do wykona-
nia: przy drodze do cmentarza, przy drodze koło starej 
mleczarni, w stronę Chałupek – 12,3 tys. zł 

TRYŃCZA  
 Zakup  dwóch lodówko – zamrażarek do WDK – 

2,6 tys. zł 
 Montaż bramy panelowej przesuwnej przy PSZOK 

– 8 tys. zł 
 Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej 

oczyszczalni ścieków – 6 340 tys. zł 
W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: 
- remont Sali WDK – 1,5 tys. zł 
- zakup piekarnika do WDK – 2 466,79 zł 
 Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł.  

 Montaż klimatyzatora w sali prób TCK – 5 tys. zł 
 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowe-

go na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne-
go w Gminie Tryńcza – 13 tys. zł   

 Malowanie i odnowienie oznakowania poziomego 
przy cmentarzu, parkingach przy kościele, mini 
rondzie – 8 tys. zł. 

 Zakup garażu dla Policji – 1,7 tys. zł 
 Projekty oświetlenia zlecone do wykonania: mini 

rondo - cmentarz, od ronda w kier. Wólki Małko-
wej, od ronda w kier. Wólki Ogryzkowej – 10,5 
tys. zł 

 Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku 
szkoły i budynku UG – 208 tys. zł 

 

UBIESZYN  
 Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku 

szkoły– 38,8 tys. zł. 
- Remont drogi Ubieszyn - Głogowiec - 960 tys. zł 
- Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł. 

WÓLKA MAŁKOWA  
W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano: 

 montaż rolet w pomieszczeniach WDK – 2,7 tys. zł 
 zakup sprzętu do WDK: pralka, zmywarko-
wyparzarka, piekarnik – 8,9 tys. zł, 
Projekty oświetlenia ulicznego zlecone do wykonania 
– ścieżka rowerowa – 16,6 tys. zł 
Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 
 

WÓLKA OGRYZKOWA  

W ramach Funduszu Sołeckiego kupiono do WDK:  
 Kuchenkę pięciopalnikową – 5 tys. zł 
-meble ze stali nierdzewnej – 9 tys. zł 
 dużą szafę – 5 tys. zł. 
 zamontowano rolety – 1,5 tys. zł 
Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – w kier. 
ronda – 6,6 tys. zł 
Sprzątanie przystanków – 2,9 tys. zł 

 
Marlena Pietruś 

Remont drogi Ubieszyn—Głogowiec 

Miejsca parkingowe za WDK w Wólce Małkowej 

Doposażenie kuchni WDK w Wólce Ogryzkowej 

Parking przy WDK w Jagielle 

Utworzenie ścieżki pieszo - rowerowej w Tryńczy 
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Miejscowość 
Lokalizacja 

  

Długość wyre-
montowanego 

odcinka w [mb] 

Rodzaj na-
wierzchni 

Źródło 
Finansowania 

Głogowiec 
Droga nr 562 - Dudki 

650 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

  
Gniewczyna 
Łańcucka 

Opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego na budowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr P1259R 

- - Pow. Przeworski + 
Środki własne 

Podgrzęszcze 375 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Za szkołą w kier. Gorliczyny 125 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Zawisłocze 340 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki własne 

Droga nr 137/1 - Zawisłocze Duże 520 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki własne 

Droga nr 3482/9-3478/3 70 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Droga nr 3826 - k/szkoły 65 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Rondo obok OSP - Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Piaski 185 Skropienie Środki własne 

Nowa Wieś 36 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Pobocza przy drodze Hyczówki 1800 Uzupełnienie materia-
łem kamiennym 

Środki własne 

Granica Gniewczyna-Gorliczyna 240 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki z funduszu 
sołeckiego 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Gniewczyna 
Tryniecka 

Ścieżka rowerowa Gniewczyna Tryniecka – 
Wólka Małkowa 

1800 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki własne + dota-
cja 

Droga nr 1024 - od DW835 do OSP 330 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Pobocza przy drodze Hyczówki 1800 Uzupełnienie materia-
łem kamiennym 

Środki własne 

Droga nr 1103-1087 przy drodze Hyczówki 130 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Parking obok WDK - Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki z funduszu 
sołeckiego 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Gorzyce 

Droga nr 956 - Żurawiec 55 Skropienie Środki własne 

Remont cząstkowy – boczna drogi krajowej 154 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

Środki własne 

Żurawiec 155 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Równoległa do drogi krajowej 485 Rekultywacja Środki własne 

Budowa chodnika Żurawiec - Podłuże 240 Kostka Pow. Przeworski + 
środki własne 

Podwiert pod drogą Cierpisze - Odwodnienie Środki własne 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kierunku 
Dołu 

595 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

FOGR + środki wła-
sne 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Jagiełła 

Droga do cmentarza 425 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Załuże pod 
las 

475 Skropienie FOGR + środki wła-
sne 

Remont przepustu drogowego - - Środki z funduszu 
sołeckiego 

Droga w kierunku Wólki Ogryzkowej 850 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Fundusz Dróg Samo-
rządowych + środki 
własne 

Jagiełła przez wieś (droga powiatowa) droga -1960 
chodnik - 1366 

Nawierzchnia asfalto-
wa + chodnik 

FDS + Pow. Przewor-
ski + środki własne 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 
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Tryńcza 

Parking koło cmentarza 295 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych za Stacją 
Paliw 

575 Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego 

FOGR + środki własne 

Droga powiatowa Tryńcza – Wólka Małkowa 1290 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Starostwo Powiatowe 
+ środki własne 

Budowa chodnika Tryńcza - Ubieszyn 570 Kostka Starostwo Powiatowe 
+ środki własne 

Zawisłocze za torami 310 Skropienie Środki z funduszu 
sołeckiego 

Budowa chodnika od kapliczki w kierunku Gło-
gowca 

537 Kostka Starostwo Powiatowe 
+  środki własne 

Droga boczna ulicy J. Słowackiego 155 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Wykonanie ścieżki w parku 870 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Ubieszyn 

Droga nr 70 - Wątok  330 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Droga gminna 111014 R Ubieszyn - Głogowiec 2000 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Dotacja +  środki z 
funduszu sołeckiego 

Droga gminna 55 Skropienie Środki z funduszu 
sołeckiego 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Wólka  
Małkowa 

Droga nr 344 – II linia zabudowy nowe osiedle 440 Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Parking przy WDK - Nawierzchnia asfalto-
wa 

Środki własne 

Montaż progu zwalniającego - - Środki z funduszu 
sołeckiego 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

Wólka  
Ogryzkowa 

Remont cząstkowy dróg gminnych - Uzupełnienie emulsja i 
grysem 

Środki własne 

ROWEREM WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ  

W październiku br. oddaliśmy do użytku nową 
ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 835 na odcinku 1,8 km od Wólki Małkowej 
do Gniewczyny Trynieckiej (Białobrzeżki).  

Asfaltowa trasa o szerokości 3 metrów, usytuowa-
na przy linii lasu, zapewnia przede wszystkim możli-
wość bezpiecznego poruszania się pieszo lub rowerem 
wzdłuż wyjątkowo ruchliwej drogi. Ponadto łączy ist-
niejące odcinki chodnika w Gniewczynie i Wólce Mał-
kowej, tworząc spójny ciąg komunikacyjny. Ścieżka 
powstała z inicjatywy Gminy Tryńcza, która sfinanso-
wała przygotowanie dokumentacji projektowej, a Rada 
Gminy zabezpieczyła w budżecie niezbędne środki 
finansowe w kwocie ponad 1 mln zł. Z budżetu Woje-

wództwa Podkarpackiego otrzymaliśmy wsparcie  
w kwocie 170 tys. zł. Inwestycję wykonała Spółdziel-
nia Usług Drogowo – Rolniczych z Grodziska Dolne-
go. Początkiem października odbyło się oficjalne 
otwarcie ścieżki pieszo – rowerowej z udziałem m.in.  
wicemarszałka Piotra Pilcha, przedstawicieli Podkar-
packiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 
wicestarosty przeworskiego Jerzego Mazura, radnych 
na czele z przewodniczącą Zofią Nowak, wójta Ry-
szarda Jędrucha oraz nauczycieli i młodzieży szkolnej 
z Gniewczyny Łańcuckiej, którzy po przecięciu wstęgi 
od razu wyruszyli na rowerach, testując nową ścieżkę.   

Dominika Kozak 



 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Co roku dla każdego z sołectw zostają wyodrębnio-
ne środki z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Wielkość przyznanych środków uzależniona 
jest m. in. od liczby mieszkańców danej miejscowości.   

W tym roku mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć 
środki na remonty i doposażenie WDK, remonty dróg  
i budowę parkingów, doposażenie OSP oraz zakup 
urządzeń placów zabaw.  
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Szczegółowy zakres środków z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok przedstawia poniższa tabela. 

Miejscowość Zadania do realizacji Wartość 

Głogowiec Remont pomieszczeń WDK 20 860,79 

Gniewczyna Łańcucka Doposażenie OSP -  umundurowanie 

Zakup doposażenia WDK 

Remont dróg 

5 000,00 

4 992,00 

19 817,26  

Gniewczyna Tryniecka Zagospodarowanie działki gminnej koło WDK na cele parkingowe 39 998,89 zł. 

Gorzyce Zakup dywanów do szkoły 

Doposażenie kuchni WDK 

Doposażenie szatni na stadionie 

Doposażenie remizy strażackiej - umundurowanie 

Zakup stołów i ławek piknikowych składanych 10 kpl 

Zakup urządzeń placów zabaw - zestaw zabawowy, bocianie gniazdo i  
zjeżdżalnia 

Kontener KP 7 zamknięty 

2 000,00 

2 000,00 

2 000,00 

2 460,00 

4 086,00 

18 609,90 

  

6 027,00 
Jagiełła Remont mostu i drogi nr 627 

Doposażenie OSP - umundurowanie 

Doposażenie placu zabaw w Jagielle Małej 

Zakup i montaż urządzenia chłodniczego 

18 200,56 

5 153,00 

4 292,70 

7 700,00 

Tryńcza Remont dróg gminnych w sołectwie 

Zakup sprzętu AGD do kuchni w WDK 

Remont sali WDK 

Doposażenie mażoretek 

Doposażenie OSP 

Doposażenie orkiestry 

26 572,92 

2 466,79 

1 500,00 

2 000,00 

3 000,00 

2 000,00 
Ubieszyn Remont drogi gminnej Ubieszyn – Głogowiec 

Remont drogi nr 369 

28 142,11 

11 348,82 
Wólka Małkowa Próg zwalniający, 

Malowanie sali WDK 

Doposażenie kuchni: (pralka, zmywarko –wyparzarka, piec, rolety) 

6 863,40 zł. 

1 000,00 zł. 

11 567,05 

Wólka Ogryzkowa Doposażenie kuchni w WDK: Szafa do kuchni, meble ze stali nie-
rdzewnej, kuchenka pięciopalnikowa, rolety 

 20 294,66 

    Ponadto każde z sołectw dokonało 
już wyboru dotyczącego przeznaczenia 
środków z Funduszu Sołeckiego na 
2020 rok. W przyszłym roku, podobnie 
jak w poprzednim, postawiono głównie 
na remont dróg, doposażenie i remonty 
WDK i OSP. Podział zadań zaplanowa-
nych na przyszły rok przedstawia wy-
kres obok. 

Marlena Pietruś 
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    Wykorzystując dostępne środki zewnętrzne, realizu-
jemy kolejne zadania polegające na przebudowie dróg 
gminnych. Pierwszym zadaniem była przebudowa dro-
gi gminnej relacji Ubieszyn – Głogowiec, na długo-
ści prawie 2 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysoko-
ści 50 % kosztów zadania. Zakres rzeczowy obejmo-
wał poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
jezdni oraz umocnienie pobocza kruszywem wraz  
z wykonaniem zjazdów. Konsorcjum Firm: PBI Infra-
struktura S.A z/s w Kraśniku oraz PBI WMB Sp. z o.o.  
z/s w Sandomierzu zrealizowało zadanie za kwotę 963 
tys. zł. Inwestycja została oddana do użytku koń-
cem września br.  
    W kwietniu br. złożyliśmy kolejny wniosek o dofi-
nansowanie remontu drogi gminnej nr 111034 R Wól-
ka Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła, który również 
znalazł się na liście zadań dofinansowanych. Inwesty-
cja polegała na remoncie drogi od Jagiełły w kierunku 
Wólki Ogryzkowej, na odcinku 850 m, uwzględniają-
cy poszerzenie i ułożenie nowej nawierzchni asfalto-
wej, utwardzenie poboczy oraz oznakowanie. W tym 
naborze mogliśmy wnioskować o dofinansowanie na 
poziomie 80 % kosztów zadania, również w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja o warto-

ści 280 tys. zł została oddana do użytku w listopadzie. 
    Fundusz Dróg Samorządowych jest następcą rządo-
wego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowić bę-
dzie, począwszy od roku 2019, instrument rządowego 
wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obsza-
rze infrastruktury drogowej. Kolejny wniosek który 
znalazł się na liście zdań zatwierdzonych do dofinan-
sowania przez Wojewodę, dotyczy remontu dwóch 
odcinków dróg gminnych w Tryńczy wraz z budową 
chodnika o łącznej wartości ponad 800 tys. zł,  z dofi-
nansowaniem na poziomie 80 %. Realizację zadania 
zaplanowano na 2021 r.  

Gmina Tryńcza w partnerstwie z Gminą Raniżów 
pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 
Czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na realizację projektu 
pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Rani-
żów”. Głównym celem projektu jest zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 
obu gmin.   

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę i mon-
taż  381 szt. instalacji fotowoltaicznych, 468 szt. ko-
lektorów słonecznych, 13 szt. kotłów na biomasę  i 95 
szt. pomp ciepła. W ramach projektu na terenie Gminy 
Tryńcza zostanie zamontowanych 209 szt. instalacji 
fotowoltaicznych, 329 szt. kolektorów słonecznych, 11 
szt. kotłów na biomasę i 53 szt. pomp ciepła. Planowa-
ny termin zakończenia realizacji zadania przypada na 
czerwiec 2021r.  

Całkowita wartość projektu wynosi 12, 4 mln zł, 
z czego 9,6 mln zł pochodzić będzie z otrzymanego 
dofinansowania. Wkład własny mieszkańców wy-
niesie 14 % wartości instalacji wraz z podatkiem.  
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedury 
przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy 
zadania.   
Planowany harmonogram prac: 
 IV kwartał 2019 – II kwartał 2020: przygotowa-

nie dokumentacji, przeprowadzenie procedury 
przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą 
robót, 

 I - II kwartał 2020: zawarcie umów użyczenia 
budynków z mieszkańcami biorącymi udział  
w projekcie, 

 III kwartał 2020 – I kwartał 2021: realizacja in-
westycji. 

        W okresie trwałości instalacje stanowić będą wła-
sność Gminy Tryńcza, dopiero po upływie 5 lat od 
daty odbioru końcowego inwestycji staną się wła-
snością mieszkańców. 
Przypomina się, że nabór uczestników do w/w 
projektu był prowadzony przed terminem złoże-
nia wniosku, w którym została określona liczba  
i rodzaj instalacji. Mieszkańcy gminy mogli dopi-
sywać się jedynie na listę rezerwową, która nie 
daje gwarancji udziału w projekcie. Nie istnieje 
możliwość zmiany zadeklarowanej instalacji. 
Wszelkie informacje o dalszych działaniach zwią-
zanych z rozpoczęciem realizacji projektu będą 
przekazywane poprzez stronę internetową, tabli-
ce ogłoszeń i sołtysów.  

RUSZAMY Z PROJEKTEM „CZYSTA ENERGIA” 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH  

Wyremontowana droga nr 111034 w Jagielle 

Dominika Kozak 

Marlena Pietruś 



 

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM 
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Gmina Tryńcza wspólnie ze Starostwem Powiato-
wym w Przeworsku podjęły się inicjatywy mającej na 
celu poprawienie bezpieczeństwa zarówno pieszych 
jak i kierowców pojazdów poruszających się drogami 
powiatowymi na terenie naszej gminy.  Zawarto poro-
zumienie, na mocy którego przystąpiono do remontu 
dróg i budowy chodników przy drogach powiatowych: 

 Remont drogi Tryńcza – Wólka Małkowa. Inwe-
stycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego za ce-
nę 307 tys. zł. 

 Budowa chodnika w Gorzycach Żurawiec – Po-
dłuże. Prace o war tości 180 tys. zł. zrealizował 
Zakład Komunalny z Żołyni. 

 Budowa chodnika Tryńcza – Ubieszyn. Chodnik 
wybudowany na długości 570 m przez Zakład  
Komunalny z Żołyni za kwotę 419 tys. zł. 

 Budowa chodnika Tryńcza – Głogowiec. Zakres 
robót obejmował budowę chodnika na długości  
537 m wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem 
zjazdów indywidualnych. Zadanie realizuje Zakład  
Komunalny z Żołyni Sp. z o.o. za kwotę w wysoko-
ści 368 tys. zł. 

 Przebudowa drogi i budowa chodnika w Jagielle. 
Zadanie swoim zakresem obejmuje m. in. poszerze-
nie jezdni, wymianę studzienek, położenie nowej 
nawierzchni a także rozbudowę chodnika. Istniejący 

już chodnik przy szkole został wydłużony w stronę 
przystanku autobusowego oraz w stronę kopca.  
Wykonawca Strabag Sp. z o.o. zobowiązał się wy-
konać zadanie za kwotę w wysokości 1 220 239,78 
zł. Środki przeznaczone na realizacje zadania po-
chodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu 
Gminy Tryńcza i budżetu Starostwa Powiatowego 
w Przeworsku.  

 Opracowanie koncepcji na budowę mostu na 
rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej R 1259R 
Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko. Koszt opra-
cowania koncepcji nowego mostu wyniósł 29 tys. 
zł. W 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na 
opracowanie projektu budowlanego w/w obiektu. 

     W większości z w/w inwestycji prace zostały sfi-
nansowane po 50 % z budżetu Gminy Tryńcza i bu-
dżetu Powiatu Przeworskiego. W 2020 roku planowa-
ne są kolejne wspólne inwestycje t.j.: remont drogi 
Tryńcza – Wólka Małkowa, poprawa chodnika przy 
Fabryce Wagonów i kontynuacja budowy chodników 
w Gorzycach i Głogowcu. Ponadto Gmina Tryńcza 
pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 
remont drogi Jagiełła – Gorzyce – Wólka Ogryzkowa. 
Dzięki temu na długości 850 metrów została położona 
nowa nawierzchnia.  

Marlena Pietruś 

Droga powiatowa w Jagielle  po przebudowie 

Przebudowa drogi powiatowej w Jagielle - odbiór zadania 

Budowa chodnika Tryńcza – Głogowiec 

Most na Wisłoku 



 

PROGRAM ODNOWY WSI  

Podkarpacki Program Odnowy Wsi to instru-
ment wsparcia podkarpackich wsi poprzez dofinasowa-
nie zadań mających na celu rozwój, integrację i akty-
wizację lokalnych społeczności czy modernizację prze-
strzeni wiejskiej, finansowany z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego.  Warunkiem korzystania ze 
wsparcia finansowego jest przystąpienie danego sołec-
twa do programu i opracowanie „Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi (SSRW)”, która określa konkretne zada-
nia lub inicjatywy uznane przez mieszkańców jako naj-
potrzebniejsze. Zarówno chęć przystąpienia sołectwa 
do Programu jak i SSRW przyjmuje się w drodze 
uchwały zebrania wiejskiego, a następnie uchwałę  
w tej sprawie podejmuje Rada Gminy. Dodatkowym 
warunkiem jest także zapewnienie wkładu własnego  
z budżetu gminy, stanowiącego nie mniej niż 50 % 
kosztów zadania, natomiast maksymalne dofinansowa-
nie z budżetu województwa to kwota 10 tys. zł.  
    W bieżącym roku do PPOW przystąpiło sołectwo 
Gniewczyna Tryniecka. Cały proces przystąpienia do 
programu, przede wszystkim pod względem formal-

nym, nadzoruje pracownik Urzędu Gminy. W marcu 
został   złożony wniosek o pomoc finansową w ramach 
w/w programu na zadanie pn. „Remont grzybka ta-
necznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Do-
mu Kultury i krzewów ozdobnych w Gniewczynie 
Trynieckiej”. W ramach zadania konstrukcja grzybka 
została wyczyszczona i odmalowana, uzupełniono 
ubytki i uszkodzone rynny. Wokół ułożona została 
kostka brukowa. WDK wzbogacił się o nowe wyposa-
żenie tj. ekran i projektor multimedialny, mobilne na-
głośnienie, grill cateringowy, zestaw ławek i stołów 
zewnętrznych, namiot promocyjny. Zakupione zostały 
zewnętrzne donice oraz krzewy ozdobne. Wartość za-
dania opiewa na kwotę 23 tys. zł z czego 10 tys. zł to 
kwota otrzymana w ramach PPOW.  

We wcześniejszej edycji PPOW uczestniczyły so-
łectwa Głogowiec (2017, 2018)  i Gniewczyna Łańcuc-
ka. Kolejne sołectwo będzie mogło przystąpić do 
PPOW w 2021 r. Udział w Programie jest dobrowolny 
i w całym Województwie Podkarpackim w Programie 
uczestniczy 96 gmin.  
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Zrealizowane zadanie Kosz zadania Dotacja Okres  
realizacji 

Wyposażenie sali  WDK w Głogowcu (stoły, krzesła, sprzęt multime-
dialny) 

24 tys. zł 10 tys. zł 2018 

Budowa wiaty widokowej wraz zagospodarowaniem terenu przy ujściu 
Wisłoka w m. Głogowiec 

39 tys. zł 10 tys. zł 2017 

Utworzenie ścieżki rowerowej (gruntowej) wzdłuż rz. Wisłok w m. 
Gniewczyna Łańcucka 

21 tys. zł 10 tys. zł 2015 

Budowa grzybka tanecznego przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 
135 tys. zł 10 tys. zł 2014 

 

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

   W październiku br. została podpisana umowa na 
przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Tryńcza na wartość  ponad 6 mln zł. 
Wykonawcą robót jest firma Sanitex Sp. z o.o. 
z Tryńczy.  Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.: 
remont pompowni głównej, budowę budynku stopnia 
mechanicznego, remont i adaptację reaktorów biolo-
gicznych, budowę dwóch osadników wtórnych, re-
mont budynku techniczno-socjalnego. Termin zakoń-
czenia realizacji zadania przewidywany jest na połowę 
2021 roku.  
    Oczyszczalnia wybudowana została w 2001 r. i od 
tamtego czasu obsługuje sieć kanalizacyjną na terenie 

całej gminy. W ciągu tych kilkunastu lat prowadzone 
były drobne prace remontowe, które dotyczyły głów-
nie bieżącego utrzymania oczyszczalni. 
    W związku z przybywająca liczbą gospodarstw na 
przestrzeni ostatnich kilku lat, a tym samym zwiększo-
ną ilością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni, 
jej wydajność jest niewystarczająca. 
    Realizacja przedsięwzięcia  przyczyni się do zwięk-
szenia przepustowości oczyszczalni z 480m3/d do  
z 704/m3/d, dzięki czemu znacznie wzrośnie tempo jej 
pracy. Pozwoli to na szybsze przetwarzanie  
i oczyszczanie ścieków z terenu całej gminy. 

Marlena Pietruś 

Wyposażenie WDK w Gniewczynie Trynieckiej Remont grzybka 
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Program/Działanie/ Tytuł 
projektu 

Instytucja 
wdrażająca 

Zakres projektu Beneficjent 
Wartość projek-
tu / poziom dofi-

nansowania 

Status pro-
jektu 

RPO WP 2014-2020 
Działanie 3.1 Rozwój OZE 
projekty parasolowe 
  
Czysta energia w Gminie 
Tryńcza i Gminie Raniżów 

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-
twa Podkar-
packiego 

- budowa instalacji wykorzy-
stujących OZE w gospodar-
stwach domowych 
(450 gospodarstw) 
Projekt partnerski 

  
Gmina Tryń-

cza 
(Gmina Ra-

niżów – part-
ner) 

  
Projekt: 12,4 mln 

zł 
Dotacja: 9,6 mln 

zł 
  

Wkład własny 
16%mieszkańcy 

  
  

Projekt w 
trakcie reali-

zacji 

RPO WP 2014-2020 
Działanie 8.3 
  
Jak w domu 

Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

- zajęcia dla min. 15 osób 
starszych w formie warszta-
tów, konsultacji, zajęć z reha-
bilitantem, dietetykiem, psy-
chologiem 
- catering 
- szkolenie dla opiekunów 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Tryńczy 

  

  
Projekt: 821 tys. 

zł 
Dotacja: 780  tys. 

zł 
  

Wkład własny: 
41 tys. zł 

  
Projekt w 

trakcie reali-
zacji 

RPO WP 2014-2020 
Działanie 8.3 
  
Dzienny Dom Seniora 
„Dom Miłosierdzia” 

Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Rzeszowie 

- zajęcia dla min. 15 osób 
starszych w formie warszta-
tów, konsultacji, zajęć z reha-
bilitantem, dietetykiem, psy-
chologiem 
- catering 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Tryńczy 

  

Projekt: 1 mln zł 
Dotacja:950 tys. 

zł 
  

Wkład własny: 
50 tys. zł 

Projekt w 
trakcie reali-

zacji 

  
Remont drogi gminnej nr 
111034 R W. Ogryzkowa – 
Gorzyce – Jagiełła w m. 
Jagiełła 

Podkarpacku 
Urząd Woje-
wódzki w 
Rzeszowie 

- remont drogi gminnej na 
odcinku Wólka Ogryzkowa – 
Gorzyce - Jagiełła 

Gmina  
Tryńcza 

Projekt: 281 tys. 
zł 

Dotacja: 225 tys. 
zł 
  

Zadanie zre-
alizowane 

  
Remont dróg gminnych nr 
111017 i 111065 w m. Tryń-
cza 

Podkarpacku 
Urząd Woje-
wódzki w 
Rzeszowie 

- remont dróg gminnych w 
miejscowości Tryńcza w 2020 
r. 

Gmina  
Tryńcza 

Projekt: 857 tys. 
zł 

Dotacja: 686 tys. 
zł 
  

Wniosek 
zatwierdzo-
ny do dofi-
nansowania 

PROW 2014-2020 
Operacja „Gospodarka wod-
no-ściekowa” 
  
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągo-
wej w Gminie Tryńcza 

Urząd Mar-
szałkowski 
Woj. Podkar-
packiego 

- budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągo-
wej w Gminie Tryńcza 

Gmina  
Tryńcza 

Projekt:  1 640 
tys. zł 

Dotacja:  1 043 
tys. zł 

  

Wniosek w 
trakcie oceny 

RPO WP 2014-2020 
Działanie 4.1 Zapobieganie  
i zwalczanie zagrożeń 
Zakup samochodu ratowni-
czo – gaśniczego dla jed-
nostki OSP w Tryńczy 

Urząd Mar-
szałkowski 
Woj. Podkar-
packiego 
  

- zakup samochodu ratowni-
czo –gaśniczego dla jednostki 
OSP w Tryńczy 

OSP  
w Tryńczy/ 

Gmina  
Tryńcza 

Projekt:  293 tys. 
zł 

Dotacja:  249 tys. 
zł 
  

Projekt w 
trakcie reali-

zacji 

INTERREG VA 2014-2020 
1 oś priorytetowa Ochrona i 
rozwój dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego obsza-
ru pogranicza 
Kultywowanie i upowszech-
nianie kultury, tradycji i 
historii wśród transgranicz-
nej społeczności 

Euroregion 
Karpacki 

-kultywowanie i upowszech-
nianie kultury, tradycji i histo-
rii wśród transgranicznej spo-
łeczności 

Trynieckie 
Centrum 
Kultury 

Projekt:  254 tys. 
zł 

Dotacja:  215  
tys. zł 

  

Wniosek w 
trakcie oceny 

PROW 2014-2020 
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez 
społeczność” 
  
Zagospodarowanie terenu 
oraz dostawa i montaż wy-
posażenia boiska do piłki 
siatkowej w Gniewczynie 
Łańcuckiej 

LGD „Kraina 
Sanu” 

- zagospodarowanie terenu 
obok Kościoła Parafialnego w 
Gniewczynie Łańcuckiej 
- utworzenie boiska do siat-
kówki 

LKS 
„Huragan” w 
Gniewczynie 

Projekt: 93 tys. zł 
Dotacja: 93 tys. 

zł 

Wniosek w 
trakcie oceny 
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Upowszechnianie sportu róż-
nych grup społecznych i śro-
dowiskowych 
 

 
  
Aktywnie i zdrowo zimową 
porą w gminie Tryńcza 

Minister-
stwo Sportu 
i Turystyki 

- zajęcia sportowe ukierunkowa-
ne na upowszechnianie sportów 
zimowych 
-aktywizacja dzieci i młodzieży 
szkolnej 
-profilaktyka wad postaw, otyło-
ści, nadwagi 

LKS 
„Huragan” w 
Gniewczy-
nie/ Gmina  

Tryńcza 

Projekt:  
23 tys. zł 
Dotacja: 
18 tys. zł 

  

Wniosek w trak-
cie oceny 

Sport dla wszystkich Upo-
wszechniania sportu różnych 
grup społecznych i środowi-
skowych 
  
 
„Umiem pływać!” – aktywi-
zacja najmłodszych z terenu 
gminy Tryńcza 

Minister-
stwo Sportu 
i Turystyki 

- nauka pływania dla uczniów 
klas II-III ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy (opieka 
instruktora, transport, wynajem 
obiektu) 

LKS  
Wisłoczanka  

Tryńcza/ 
 Gmina  
Tryńcza 

Projekt: 39 
tys. zł 

Dotacja: 
31 tys. zł 

  

Wniosek w trak-
cie oceny 

Sport dla wszystkich Upo-
wszechniania sportu różnych 
grup społecznych i środowi-
skowych 

Zajęcia gimnastyczne dla 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Tryńcza 

Minister-
stwo Sportu 
i Turystyki 

- zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Tryńcza  

LKS 
„Huragan” w 
Gniewczy-
nie/ Gmina  

Tryńcza 

Projekt: 
28 tys. zł 

Dotacja: 23 
tys. zł 

Wniosek w trak-
cie oceny 

Groby i cmentarze wojenne w 
kraju 

Remont Cmentarza Wojenne-
go Ofiar Hitleryzmu z II woj-
ny światowej położonego w 
miejscowości Jagiełła 

Minister-
stwo Kultu-
ry i Dzie-
dzictwa 
Narodowe-
go 

- remont infrastruktury cmentarza 
w m. Jagiełła - Niechciałki 
  

Gmina  
Tryńcza 

Projekt: 
27 tys. zł 

Dotacja: 22 
tys. zł 

Wniosek w trak-
cie oceny 

Infrastruktura domów kultury 

Rozwój edukacji kulturalnej 
na terenie gminy Tryńcza 
poprzez przebudowę i zakup 
wyposażenia Trynieckiego 
Centrum Kultury 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

- remont budynku TCK, adapta-
cja poddasza na cele działalności 
kulturalnej, zakup wyposażenia 

TCK 

Projekt: 685 
tys. zł 

Dotacja: 
500 tys. zł 

Wniosek w trak-
cie oceny 

Strzelnica w powiecie 

Budowa strzelnicy w m. Gło-
gowiec 

Minister-
stwo Obro-
ny Narodo-
wej 

- budowa strzelnicy 
Gmina  

Tryńcza 

Projekt: 
2,045 mln zł 
Dotacja: 1,5 

mln zł 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Kultura ludowa i tradycyjna 

XVII Ogólnopolska i XXVIII 
Podkarpacka Parada Straży 
Wielkanocnych "TURKI 
2020" 

Minister-
stwo Kultu-
ry i Dzie-
dzictwa 
Narodowe-
go 

- organizacja Ogólnopolskiej i 
Podkarpackiej Parady Turków 

TCK 

Projekt: 63 
tys. zł 

Dotacja:  50 
tys. zł 

Wniosek w trak-
cie oceny 

Niepodległa 2020 

Tryniecki weekend z historią 
– „1914-1922 – Droga ku 
wolności” 

  

Biuro pro-
gramu Nie-
podległa 

- organizacja rekonstrukcji wyda-
rzeń historycznych nawiązującej 
do wydarzeń – etapów odzyski-
wania przez Polskę niepodległo-
ści 

GBP 

Projekt: 57 
tys. zł 

Dotacja: 48 
tys. zł 

Wniosek w trak-
cie oceny 

Razem: 
Wartość 
projektów: 

Dotacja: 

20,5 mln zł 
15,6 mln zł 
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Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju "Wiara" z/s w 
Tryńczy pozyskało środki w kwocie prawie 300 tys. 
zł na odbudowę budynku parafialnego w Tryńczy. 

    27 października odbyło się oficjalne otwarcie budyn-
ku zainaugurowane uroczystą Mszą Świętą, a następnie 
symbolicznym przecięciem wstęgi oraz poświęceniem 

budynku parafialnego. Zgromadzeni na uroczystości 
goście oraz lokalna społeczność mieli możliwość obej-
rzenia budynku oraz zapoznania się z etapami przebu-
dowy. Na uczestników otwarcia  czekały pamiątkowe 
widokówki oraz słodki poczęstunek. 

    Prace nad przebudową budynku rozpoczęły się 
w lipcu br. Budynek dotychczas był nieużytkowany ze 
względu na jego zły stan techniczny. W ramach zada-
nia przebudowano dach, wymieniono stolarkę okienna 
i drzwiową, wykonano nowe wylewki i tynki, odmalo-
wano ściany, ułożono płytki wewnątrz budynku a na 
zewnątrz kostkę brukową. Wykonano też nową elewa-
cję budynku wraz z dociepleniem. Sala wyposażona 
została w meble i sprzęt multimedialny.  
    Inwestycję wykonała firma Aleco z Leżajska. Zada-
nie sfinansowane zostało ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyska-
nych w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną 
Grupę Działania „Kraina Sanu” w Tryńczy. 

DOM PARAFIALNY W TRYŃCZY OFICJALNIE OTWARTY 
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Dominika Kozak 

STRAŻNICA KOLEJOWA 

Niegdyś służyła obronie pobliskiego mostu na Wi-
słoku, dziś jedyna taka na Podkarpaciu, ponad 100-
letnia, ufortyfikowana strażnica kolejowa ,,Tryńcza’’ 
w Chodaczowie. W czerwcu br. odbyło się oficjalne 
otwarcie obiektu, które zapoczątkowało szereg wyda-
rzeń organizowanych na terenie strażnicy. Zwiedzają-
cy mogą podziwiać infrastrukturę budynku oraz wyre-
montowane wnętrze strażnicy. Okoliczni mieszkańcy 
oraz turyści mają także możliwość obejrzenia wystawy 
manierek austro-węgierskich z okresu I wojny świato-
wej z kolekcji Łukasza Józefa Hubacza. 

W ramach cyklu audycji Radia Rzeszów  
„Podkarpackie zabytki z historią w tle” gmina wzięła 
udział w nagraniu poświęconym zabytkowej strażnicy, 
promując w ten sposób gminę i zabytek. Tegoroczna-
rekonstrukcja wydarzeń wrześniowych pod na-
zwą ,,Tryniecki weekend z historią, Wrzesień 1939 – 
walczymy do końca!’’ odbyła się właśnie na terenie 
trynieckiej strażnicy kolejowej.  

Od maja br. strażnicę kolejową odwiedziło łącznie 

ok. 1,5 tys. osób, a liczba ta stale wzrasta. To miejsce 
często odwiedzane nie tylko przez mieszkańców gmi-

ny i okolicznych miejscowości. Obiekt coraz częściej 
odwiedzają turyści, których pasją jest historia, archi-
tektura. Zabytek znajduje się przy trasie rowerowej, 
dzięki czemu mieszkańcy gminy mogą spędzać aktyw-
nie czas wolny poznając naszą historię i kulturę.  

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do odwie-
dzania Strażnicy kolejowej, a tych, którzy nie mają 
takiej możliwości, zapraszamy do obejrzenia materiału 
na stronie TVP Rzeszów. 

Dominika Kozak 

Budynek przed odbudową (fot. J. Motyka) 



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu  7                   

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRYŃCZA  ZA 2019 R. 

                                                                                                                     www.tryncza.eu 19                   

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości 
gruntowych o powierzchni 595,38  ha oraz  92,21 ha  
nieruchomości  gruntowych  posiadanych.  

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność 
Gminy Tryńcza zgodnie z aktualnym wykorzysta-
niem przedstawiają się następująco z podziałem  
na: 

a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki  
i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę 
nieodpłatnych obligatoryjnych  usług na rzecz wspól-
noty samorządowej, 

b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki 
związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na 
rzecz członków wspólnoty samorządowej – w części 
wynajmowane, 

c) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynaj-
mowane pod prowadzenie różnego rodzaju działalno-
ści gospodarczej oraz oddane w użytkowanie. 

Na ogólną liczbę 595,38 ha  nieruchomości grunto-
wych zabudowanych i użytków rolnych  stanowiących 
własność Gminy Tryńcza składają się między innymi 
grunty: wydzierżawione  256,64 ha,  drogi dojazdowe  
i gminne  178,34 ha, lasy i grunty leśne  31,33 ha, 
przekazane w wieczyste użytkowanie  5,55 ha, grunty 
pozostałe 123,52 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność 
Gminy Tryńcza w poszczególnych miejscowościach: 
1. Głogowiec 56,7787 ha 
2. Gniewczyna Łańcucka 123,0822 ha 
3. Gniewczyna Tryniecka 32,4663 ha 

4. Gorzyce 110,7398 ha 
5. Jagiełła 277,4453 ha 
6. Tryńcza 41,1875 ha 
7. Ubieszyn 21,4217 ha 
8. Wólka Małkowa 6,9074 ha 
9. Wólka Ogryzkowa 17,5611 ha 

W budynkach stanowiących własność gminy wy-
najmowane są lokale użytkowe na prowadzenie różne-
go rodzaju działalności gospodarczej między innymi: 
Stowarzyszenie Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działa-
nia,  apteka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
gabinet rehabilitacyjny, firma internetowa, trzy salony 
fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosme-
tyczny, lokal pod usługi weterynaryjne, firma ubezpie-
czeniowa, biuro projektowe, poczta, lokal mieszkalny, 
zakład krawiecki, spółdzielnia socjalna oraz sklepy 
spożywczo –przemysłowe. Dochody z najmu lokali 
miesięcznie wynoszą 7 960 zł. 

W 2019 r. sprzedanych zostało 11 działek na ogólną 
pow. gruntu  1,7914 ha. To 4 działki Tryńcza (z tego  
3 działki z przeznaczeniem pod budowę przedszkola  
i żłobka w Tryńczy), 3 działki Gorzyce (na cela miesz-
kaniowe), 2 działki Jagiełła  (na cele mieszkaniowe),  
2 działki Gniewczyna Tryniecka. Zakupiona została  
1 działka w Gniewczynie Trynieckiej z przeznacze-
niem na urządzenie placu zabaw dla dzieci.                                                                                   

Dochody z mienia gminy na dzień 30.11.2019 r wy-
noszą: ze sprzedaży gruntów 220 tys. zł, - czynsze  
z najmu lokali 131 tys. zł, czynsze dzierżawne za 
grunty użytkowane rolniczo 86 tys. zł. 

STRZELNICA W GMINIE TRYŃCZA 

Pod koniec listopada br. Wójt Gminy Tryńcza ode-
brał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka zaświadczenie o przyznaniu dofinansowa-
nia na budowę strzelnicy w Głogowcu związanej z 
programem „Strzelnica w powiecie” na kwotę 1,5 mln 
zł.  

Projektowana strzelnica będzie dysponować sze-
ścioma stanowiskami strzeleckimi (z możliwością pro-
wadzenia ognia pojedynczego i ciągłego)  w skład któ-
rej wchodzą: 

-miejsca strzeleckie na linii otwarcia ognia na dy-
stansie: 100 m, 50 m, 25 m, 5 m, kulochwyt główny 
wraz z zabezpieczeniem poziomym, zabezpieczenie 
boczne (wys. 4,0 m), przesłony, ogrodzenie, oświetle-
nie, droga dojazdowa, miejsca postojowe. 

Strzelnica zostanie wyposażona dodatkowo w: min.  

6 szt. podnośników figur bojowych wraz z systemem 
kontroli umożliwiającym  ich sterowanie, białe i czer-
wone oświetlenie ostrzegawcze na linii wyjściowej 
przed stanowiskami strzeleckimi, magazyn i pojemnik 
na odpady, sanitariat, wiata do realizacji szkoleń do-
datkowych, ekrany strzeleckie. 

   Potrzeba realizacji zadania wynika przede wszystkim 
ze zwiększającego się zainteresowania mieszkańców 
sportem strzeleckim oraz zapotrzebowania na podno-
szenie umiejętności strzeleckich. Dostęp do tego typu 
obiektów podnosi świadomość proobronną i zachęca 
młodych ludzi do służby wojskowej czy działań  
w sytuacjach kryzysowych. 

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2020 r. 

Marlena Pietruś 
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 2019/2020 

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimo-

wym 2019/2020 utrzymaniem zimowym objęte będą 

wszystkie drogi gminne. Pilne potrzeby w zakresie in-

terwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołty-

sów wsi, którzy w pierwszej kolejności podejmują de-

cyzję o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołole-

dzi: 

 Sołtys wsi Głogowiec – Bartosz Wlazło – 785-140-

259 

 Sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka – Roman Kozyra 

– 605-244-911 

 Sołtys wsi Gniewczyna Tryniecka – Anna Chruściel 

– 796-074-430 

 Sołtys wsi Gorzyce – Elżbieta Sobala – 504-168-

760 

 Sołtys wsi Jagiełła – Grzegorz Drzystek – 502-055-

309 

 Sołtys wsi Tryńcza – Stanisław Gliniak – 506-018-

333 

 Sołtys wsi Ubieszyn – Maria Kluczkowska – 509-

727-958 

 Sołtys wsi Wólka Małkowa – Krystyna Penkal – 

506-107-361 

 Sołtys wsi Wólka Ogryzkowa – Helena Mazur – 

16/642-14-16 

Odśnieżanie dróg gminnych, placów, parkingów, 

chodników prowadzone będzie przez:  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy.  

Odpowiedzialnym za pracę ZGK jest: Jacek Czop – 

16/642-12-88. 

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy ds. zimo-

wego utrzymania dróg jest:  

Łukasz Rzeczyca 16/642-12-21 wew. 41.  
Gmina Tryńcza odpowiada za przejezdność 

i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych,  

za pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy od-

powiadają ich zarządcy tj: 

1. DROGA KRAJOWA - Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych O/Rzeszów, Rejon w Koniaczowie, telefon 

dyżurnego: 16/623-23-59, 16/623-41-95 

2. DROGA WOJEWÓDZKA - Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, Rejon w Koniaczowie, telefon 

dyżurnego: 16/621-28-38; 

3. DROGI POWIATOWE – Zarząd Dróg Powiato-

wych w Przeworsku, telefon dyżurnego 16/648-97-24. 

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami 

art.5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U  

z 2019.2010 t.j. z dnia 23.10.2019/,obowiązkiem każ-

dego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną 

część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 

położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomo-

ści. 
Informujemy również, że stosownie do przepisu art. 

2 ust. 1 pkt. 4 – ilekroć w ustawie tej jest mowa 

o właścicielach – rozumie się przez to także współwła-

ścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki or-

ganizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 
Łukasz Rzeczyca 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 W Gminie Tryńcza systemem gospodarki odpada-
mi komunalnymi objęte są  nieruchomości zamieszka-
łe, zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
(np. sklepów, aptek, zakładów rzemieślniczych, usłu-
gowych, gabinetów lekarskich, lecznic dla zwierząt) 
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na 
odbiór odpadów. Zgodnie z uchwałą Nr III/30/2018 
Rady Gminy Tryńcza z dnia 18.12.2018 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty na terenie Gminy Tryńcza ustalono, że opłata za 
odpady jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki obowią-
zujące w 2019 roku i w I półroczu 2020 r. są następu-
jące: 
- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
selektywny (segregowane) w wysokości 7,50 zł mie-
sięcznie/ osoba, 
- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny (niesegregowane) w wysokości 15,00 zł 
miesięcznie/ osoba. 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją deklaracji na 
dzień 31.10.2019 r. liczba osób zadeklarowanych do 
odbioru odpadów wynosiła 6 614 osoby. Według da-
nych pobranych z ewidencji ludności liczba osób za-
meldowanych na terenie Gminy Tryńcza wynosiła 
8 569. Porównując liczbę osób zameldowanych z licz-
bą osób zgłoszonych według złożonych deklaracji po-
wstaje różnica 1 955 osób. Rozbieżność ta może wyni-
kać z tego, że wiele osób mimo przeprowadzki do in-
nej miejscowości w celach mieszkaniowych, zarobko-
wych czy edukacyjnych bądź w przypadku wyjazdu 
poza granice kraju nie zmienia adresu zameldowania. 
Wyciągnięte wnioski poparte są informacjami uzyska-
nymi m.in. od sołtysów wsi, którzy mają najdokład-
niejszą wiedzę dotyczącą liczby osób faktycznie za-
mieszkałych na nieruchomościach. Deklaracje spraw-
dzane są systematycznie a w razie wątpliwości strona 
zostaje wezwana do wyjaśnienia rozbieżności.  
    Różnica w liczbie osób zameldowanych a liczbie 
osób zgłoszonych do odbioru odpadów w podziale na 
miejscowości Gminy Tryńcza przedstawia tabela nr 1. 
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Z założenia system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinien się samo bilansować, co ozna-
cza, że wpływy z tytułu opłaty winny pokrywać gene-
rowane przez system koszty. Niestety, z roku na rok 
Gmina boryka się z zaległościami w opłacie. Pomimo 
stosowania egzekucji miękkiej, polegającej na wyko-
nywaniu telefonów i wysyłce pism przypominających 

o zaległej racie, odsetek wpłat nie jest współmierny  
z poniesionymi kosztami. Gdy powyższe działania nie 
przynoszą spodziewanego rezultatu, wystawiane jest 
upomnienie (koszt jednego upomnienia to kwota 11,60 
zł) a w razie braku wpłaty zaległość kierowana jest do 
Urzędu Skarbowego celem jej wyegzekwowania.  
W samym 2019 roku wysłanych zostało 72 tytuły wy-
konawcze. 

Stan zaległości na dzień 31.10.2019 r. z podzia-
łem na miejscowości. 

Sołectwo 

Zaległe płatno-
ści w danym 

sołectwie stan 
na dzień 

31.10.2019 [%] 

Liczba nieru-
chomości 

zamieszka-
łych zalega-

jących z 
opłatą 

Głogowiec 1,34 2 

Gniewczyna Łańcucka 4,60 20 

Gniewczyna Tryniecka 3,30 9 

Gorzyce 1,19 13 

Jagiełła 5,38 12 

Tryńcza 1,40 12 

Ubieszyn 0,85 2 

Wólka Małkowa 10,34 5 

Wólka Ogryzkowa 10,05 6 

Razem: 38,45 81 

Uwaga zmiany: 
    W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach zmianie uległ przepis dot. 
terminu składania deklaracji −  w przypadku zmiany 
danych, będących podstawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi ,właściciel nieruchomości jest obowiązany zło-
żyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana (w związku z powyższym 
np. deklaracje za miesiąc sierpień należy składać 
do 10 września i analogicznie w miesiącach następ-
nych). 

Ponadto dodany został artykuł 6 ust. 4 zgodnie, 
z którym właściciel nieruchomości nie może złożyć 
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem 
od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniej-
szającej wysokość zobowiązania w związku 
ze śmiercią mieszkańca - tutaj został wskazany ter-
min − 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
Od 1.01.2020 r. nie obowiązuje zniżka z tytułu Try-
nieckiej Karty Dużej Rodziny Od 1.01.2020 r. nie obo-
wiązuje opłata za posiadanie psa. 

Sołectwo 

Liczba osób 
zameldowa-
nych według 
danych po-
branych z 
ewidencji 
ludności 

Liczba osób 
zadeklaro-
wanych w 
opłacie za 
gospodaro-
wanie odpa-
dami komu-

nalnymi 

Różnica 

Głogowiec 300 232 68 
Gniewczyna Łań-
cucka 

2169 1749 420 

Gniewczyna Try-
niecka 

878 704 174 

Gorzyce 1404 1022 382 

Jagiełła 1165 917 248 

Tryńcza 1293 1020 273 

Ubieszyn 756 552 204 

Wólka Małkowa 320 216 104 

Wólka Ogryzko-
wa 

284 202 82 

Razem: 8569 6614 1955 

Tabela nr 1. 

Porównanie zaległości w poszczególnych sołectwach Gminy Tryńcza w latach 2016-2018 

Karolina Słabiak 
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ZAREJESTRUJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Przedsiębiorco! Aby zarejestrować działalność go-
spodarczą jako osoba fizyczna, należy uzyskać wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.  

Możesz tego dokonać na dwa sposoby: 
 zarejestruj się na portalu CEIDG  i załóż firmę nie 

wychodząc z domu. Jeżeli masz profil zaufany lub 
kwalifikowany podpis elektroniczny, możesz zało-
żyć firmę przez Internet; 

 wypełnij wniosek elektronicznie i podpisz w urzę-
dzie. Jeżeli nie posiadasz certyfikatu kwalifikowane-
go bądź profilu zaufanego, możesz wypełnić wnio-

sek elektronicznie i podpisać go w ciągu 7 dni w 
każdym urzędzie gminy lub miasta. 

    Potrzebujesz zaświadczenia, że jesteś przedsię-
biorcą? Chcesz mieć pewność, że potencjalny kon-

trahent prowadzi firmę? Taki doku-
ment, potwierdzający wpis do rejestru 
przedsiębiorców, możesz za darmo po-
brać z internetowego systemu CEIDG 
[https://prod.ceidg.gov.pl/]. Wydruk 
ten jest zgodny z ustawą o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy i w Polsce ma moc za-
świadczenia o wpisie do CEIDG. Jeśli 
działasz za granicą  
i będziesz potrzebował zaświadczenia  
o wpisie do CEIDG, to powinieneś 
zdobyć dodatkowy dokument zwany 
klauzulą apostille, którą wydaje Mi-
nister Spraw Zagranicznych (więcej 
informacji na stronie: https://
prod.ceidg.gov.pl/) 

  Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadze-
nia działalności gospodarczej na zasadach uczciwej 
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz 
słusznych interesów konsumentów.  

     W porównaniu do roku 2018 liczba aktywnych 
podmiotów gospodarczych w CEIDG z terenu naszej 
Gminy zmalała o 10 i aktualnie wynosi 284.  

Karolina Słabiak 

STOP PALENIU ŚMIECI ! 

    Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w ogro-
dowych ogniskach , domowych piecach i kotłow-
niach to zmora całego kraju. Niestety i naszej gmi-
ny !  
    Problem szczególnie nasila się w okresie jesienno-
zimowym, w tzw. okresie grzewczym, gdzie część 
osób próbując oszczędzać drzewo i węgiel - spala 
odpady wytwarzające toksyczne związki. Towarzy-
szą temu  przykre, gryzące zapachy oraz zabarwione 
na pomarańczowo lub czerwono dymy,  unoszące się  
w różnych miejscach i porach dnia. Przykrym zapa-
chom ze spalania w piecach i kotłowniach takich od-
padów jak  plastikowe butelki, opakowania, folie, 
ścinki z gumy, sztucznej skóry, tkaniny, opony, to-
warzyszy uwalnianie się do powietrza metali cięż-
kich, dioksan i wielu innych związków mających bar-
dzo negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie 
człowieka. 
     Nie narażajmy siebie, rodziny i sąsiadów na wdy-
chanie toksycznych związków powstających w proce-
sie niewłaściwego spalania odpadów. 
Zakaz spalania dotyczy również zanieczyszczonego 
drewna: 
- odpady drewniane pokryte substancjami konserwują-
cymi, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, 
panele podłogowe, parkiety itp.), 
- trociny (wióry, ścinki) pochodzące z obróbki płyt 
wiórowych. 

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowa-
nych do tego celu powoduje emisję do powietrza szko-
dliwych substancji. 
    Osoby fizyczne oraz jednostki nie będące przedsię-
biorcami mogą wykorzystywać jako paliwo: 
- tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanie-
czyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami, 
- ścinki, trociny z „czystego” drewna; 
- odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień. 
 

Wiesław Tołpa 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRYŃCZY SP. Z O.O. 

    Mijający rok 2019 był czasem intensywnej pracy 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp.  
z o.o., a wysiłki te przyniosły wymierne efekty.  
W październiku 2019 r. zaplecze sprzętowe zakładu 
powiększyło się o nową koparko-ładowarkę, która po-
służy do bardziej wydajnej pracy w zakresie gospodar-
ki wodno-ściekowej i szybszej realizacji pozyskiwa-
nych zleceń. W roku 2019 Spółka nie zwalnia tempa 
prac działając na wielu frontach, zaczynając od zimo-
wego utrzymaniem dróg gminnych, placów i chodni-
ków po utrzymanie porządku i zieleni w Gminie Tryń-
cza.  

    W bieżącym roku Spółka zrealizowała  różnorodne 
prace remontowo budowlane m.in. remont łazienek  
w budynku urzędu gminy, duży remont Szkoły Podsta-
wowej w Gniewczynie Łańcuckiej, remont ogrodzenia 
cmentarza w Tryńczy. Odnowiony został grzybek ta-
neczny w Gniewczynie Trynieckiej. W chwili obecnej 
dobiegają końca prace remontowe w GOPS Tryńcza, 
polegające na adaptacji poddasza budynku na po-
mieszczenia użytkowe.  

    Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy  
Sp. z o.o. realizuje również zadania remontowo-
budowlane poza terenem Gminy Tryńcza. W 2019 r. 
spółka działała w Gminie Leżajsk wykonując prace 
demontażowe w Zakładzie HORTINO oraz w Gminie 
Adamówka, realizując tam dwa zadania, do których 
należą: remont świetlicy w Dobczy oraz remont przed-
szkola w Adamówce. Prace skoncentrowane były na 
modernizacji instalacji elektrycznej, demontażu pod-
łóg i wykonaniu wylewek, ułożeniu płytek, wykonaniu 
podwieszanego sufitu oraz szpachlowaniu i malowaniu 
ścian. Dalszy zakres obejmował remont kolejnej sali 

lekcyjnej, korytarza, sanitariatów i kuchni. 

   Nadchodzący czas to kontynuacja rozpoczętych za-
dań, a także przygotowania do sezonu zimowego zwią-
zanego z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie 
Tryńcza.  

    Na przełom roku 2019/2020 Zakład zaplanował  
i realizuje zadanie polegające na wymianie wodomie-
rzy na terenie gminy Tryńcza. Do chwili obecnej zo-
stało wymienionych ok. 100 urządzeń pomiarowych w 
gospodarstwach położonych w miejscowości Tryńcza.  

    Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzysta-
nia z oferty Zakładu, którymi są m.in.: 

‒ usługi remontowo-budowlane w tym: budowa 
przyłączy wod-kan., prace wykończeniowe, tj. układ-
nie płyt kartonowo-gipsowych, szpachlowanie, malo-
wanie ścian, cyklinowanie i malowanie parkietów, 
układanie kostki brukowej, 

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

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

‒ utrzymanie zimowe: odśnieżanie, sprzątanie ulic  
i chodników. 

Nowa koparka na wyposażeniu ZGK 

Remont ogrodzenia cmentarza w Tryńczy 

Remont szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej 

Magdalena Kotulska 
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WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 W GMINIE TRYŃCZA 

13 października odbyły się Wybory do Sejmu  
i Senatu RP. Frekwencja ogólnokrajowa wyniosła 
61,74 %. Poniżej przedstawiono wyniki wyborów  
w naszej gminie. 
1.Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych  

2.Wyniki wyborów 2019 do Sejmu i Senatu RP 

Nr 
Obwodowa Komisja Wy-

borcza 
Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

1 Tryńcza 
864 

58,90% 

2 Gorzyce 
576 

55,09% 

3 Gniewczyna Łańcucka 
1051 

62,61% 

4 Jagiełła 
522 

58,79% 

5 Głogowiec 
133 

55,42% 

6 Gniewczyna Tryniecka 
434 

62,39% 

7 Ubieszyn 
294 

52,18% 

Gmina Tryńcza 
3874 

58,88% 

Komitet 
Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
3195 

82,47% 

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI 

230 
5,94% 

KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIE-
PODLEGŁOŚĆ 

206 
5,32% 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
144 

3,72% 

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZ-
NEJ 

99 
2,56% 

Nazwisko  
i imiona Komitet 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

GOLBA Mieczysław  PiS 3 275 84,80% 

ROMOWICZ Bartosz PSL 587 15,20% 

DEMOGRAFIA W GMINIE 

Ryszard Matyja 

Ogólna liczba mieszkańców (stan na 9 grudnia br.) 
wynosiła 8571. To o 14 osób więcej w porównaniu z 
ubiegłym rokiem. Zadecydował o tym główny czyn-

nik: dodatni przyrost naturalny +18.  Tak jak w po-
przednim roku (-20) saldo migracji jest nadal ujemne: 
-4.  

Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Tryńcza w roku 2019 

Saldo migracji w Gminie Tryńcza  w 2019 r. 

Ryszard Matyja 
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ZŁOTE GODY 

Uroczystość Złotych Godów mieszkańców naszej 
gminy odbyła się 26 czerwca br. w sali przy OSP  
w Tryńczy. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi 
się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 

Te wspólne 50 lat to wyraz wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla 
młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. 
   Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy  
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed 
pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich 
nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy 
włos na ich skroni, Jubilaci zostali odznaczeni przez 
Prezydenta RP medalami. 

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Ryszard Ję-
druch w towarzystwie Przewodniczącej Rady Gminy 
Tryńcza Zofii Nowak, Wiceprzewodniczącego Rady 
Stanisława Kogut , Sekretarz Magdaleny Rachfał oraz 
zastępcy kierownika USC Ryszarda Matyji. Spotkanie 
odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratula-
cje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia. Po części 
oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na 
wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. 

Do życzeń dołączył się zespół instrumentalno – wokal-
ny H&Z prezentując kilka utworów muzycznych. 
 Jubileusze świętowały następujące pary: 
 

1. Janina i Władysław Ficek 
2. Stanisława i Jan Mucha 
3. Czesława i Edward Chruściel 
4. Zdzisława i Józef Wielgos 
5. Maria i Władysław Spólnik 
6. Stanisława i Józef Mołyń 
7. Maria i Stanisław Kut 
8. Maria i Zdzisław Kapusta 
9. Krystyna i Jan Jasic 
10. Maria i Jan Flak 
11. Janina i Bronisław Hanejko 
12. Maria i Stanisław Mazur 
13. Helena i Edward Piróg 
14. Józefa i Jan Czarny 
15. Genowefa i Zdzisław Musiał 

   Wszystkim Jubilatom składamy serdeczne gratula-
cje oraz życzenia doczekania następnych Jubileuszy  
w jak najlepszym zdrowiu. 

Ryszard Matyja 
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ODZNACZENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TRYŃCZA 

We wrześniu w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 
odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń 
państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę.  Medale w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, wręczała Pani Ewa 
Leniart Wojewoda  Podkarpac-
ki.  
       W uroczystości brali 
udział pracownicy Urzędu 
Gminy Tryńcza : Pani Maria 
Grzebyk, Pani  Lucyna Kul-
pa, Pani Renata Słabiak, Pa-
ni Dorota Szelepa, które zo-
stały odznaczone  Złotym  Me-
dalem  za Długoletnią Służbę 
oraz Pani Alicja Ożóg odzna-
czona  Medalem Srebrnym.  
Prezydent RP uhonorował pra-
cowników Urzędu Gminy za 
długoletnią, wzorową pracę  
i sumienne  wykonywanie ob-
owiązków wynikających z pra-
cy zawodowej.  
     Wójt Gminy Ryszard  
Jędruch również pogratulował 
odznaczonym Paniom, podzię-
kował za zaangażowanie i pra-

cę na rzecz całej społeczności gminnej oraz życzył dal-
szej owocnej pracy, wykonywanej w zdrowiu i satys-
fakcji.  

Magdalena Rachfał 

ŚWIADOMA OCHRONA DANYCH  

Należy pamiętać, że dzisiejszy świat przestęp-
czy działa zupełnie inaczej niż większość z nas sobie 
to wyobraża. Czy nam się to podoba czy nie, 
część  naszego życia została przeniesiona do internetu 
i wystarczy pozyskać stosowne informacje na nasz te-
mat, by stracić majątek całego życia. Dlatego tak waż-
ne jest, byśmy wiedzieli, jak postępować z naszymi 
danymi, które są łakomym kąskiem dla przestępców, 
ale i szeroko rozumianego marketingu. 
RODO, o którym wszyscy słyszeli, powstało w celu 
ochrony danych osobowych osób fizycznych- czyli 
Ciebie i mnie, a nie w celu straszenia społeczeństwa 
czy utrudniania życia. Pewne jego zapisy wydają się 
absurdalne, ale często taka ocena wynika z braku jego 
znajomości lub przesadnej interpretacji. 

Pamiętajmy, że RODO daje osobom fizycznym 
spory wachlarz uprawnień, a podmiotom przetwarzają-
cym  mnóstwo obowiązków dotyczących ochrony da-
nych oraz spełnienia szeregu wymogów - w tym obo-
wiązek informacyjny. Na stronach różnych podmiotów 
umieszczone są klauzule informacyjne, które są speł-
nieniem powyższego wymogu, podobnie jak okienka 
pojawiające się na ekranach komputerów, a jeszcze 
inną formą jest przekaz ustny, gdy dzwonimy do róż-
nych instytucji. 

Pamiętajmy, że nasze dane podlegają ochronie 
i nie każdy ma prawo do ich przetwarzania, ale jeśli 
sami będziemy postępować lekkomyślnie, to żadne 
przepisy nas nie uchronią. Zanim udostępnisz komuś 

dane, pomyśl o nich jak o pieniądzach czy innych 
kosztownościach, a refleksja pojawi się sama. Nie 
udostępniamy przypadkowej osobie kluczy do samo-
chodu czy mieszkania, danych do konta bankowego 
lub gotówki. 
Tak samo postępuj z danymi osobowymi. 
W życiu codziennym korzystamy z usług różnych pod-
miotów, które być może zechcą pozyskać nasze dane, 
ale zanim to uczynisz, pomyśl czy fryzjerka, salon fit-
ness czy tym podobni potrzebują znać naszą tożsa-
mość. 

RODO wymusiło wiele zmian w innych przepi-
sach, które musiały być dostosowane do jego wymo-
gów i tak np. od lipca 2019  zabronione jest kserowa-
nie dowodów osobistych, gdyż na jego podstawie 
przestępcy mogą dokonywać oszustw i zaciągać zobo-
wiązania, które będzie musiała spłacać osoba poszko-
dowana. Jeśli dana instytucja jest uprawniona do ich 
kopiowania, czyli np. banki, to mamy prawo do otrzy-
mania takiej informacji oraz na kopii możemy dokony-
wać adnotacji dotyczącej komu i w jakim celu została 
wyrażona na to zgoda, co daje gwarancje bezpieczeń-
stwa. W pewnych okolicznościach dopuszcza się kse-
rowanie dowodów osobistych poprzez zastosowanie 
nakładek umożliwiających kopiowanie tylko części 
danych, to częsta praktyka w sieciach telefonicznych. 
Bądźmy czujni i chrońmy nasze dane osobowe. 

Paweł Hołub 
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WYWIAD Z NAJSTARSZĄ 100-LETNIĄ MIESZKANKĄ GMINY TRYŃCZA 

Pani Maria Brud, 
mieszkanka Gnie-
wczyny Łańcuckiej, 
jest  najstarszą 
mieszkanką gminy 
Tryńcza. W lutym 
2020 r. skończy rów-
ne 100 lat. Chociaż 
siedzi i jeździ na 
wózku z powodu 
operacji biodra, jest 
w pełni władz umy-
słowych i niejeden 
mógłby jej pozaz-
drościć werwy i po-
gody ducha. W tym 
wieku pani Maria 
czyta gazety bez 

okularów i szyje, co bardzo lubi, oraz żyje na bieżąco 
informacjami o świecie i naszej wsi czy gminie. Waż-
nym wydarzeniem w życiu Pani Marii było odznacze-
nie Jej medalem za zasługi z racji, iż Jej 4 synów słu-
żyło w wojsku. Odznaczenie to odebrała w Urzędzie 
Miasta w Przeworsku  w roku 2002. Złoty Medal przy-
znawany jest rodzicom, których co najmniej 3 synów 
pełniło czynną służbę wojskową. 
M.B. Chciałabym, aby opowiedziała nam Pani  
o sobie. 
- Urodziłam się w roku 1920 tu w Gniewczynie. Tu też 
dorastałam i pracowałam, bo wtedy to były ciężkie i 
trudne czasy. W domu było nas siedmioro i chociaż 
ojciec był wójtem, to trudno było przecież utrzymać 
tak liczną rodzinę. Wszyscy pracowali na roli i przy 
faszynie. Potem, w czasie wojny, było jeszcze gorzej, 
często trzeba było uciekać i ukrywać się przed Niem-
cami. Po wojnie ojcu proponowano wyjazd na wschód, 
aby tam się osiedlić i uprawiać pola, ale ojciec nie 
chciał stąd wyjeżdżać, bo tu było jego i nasze miejsce 
na ziemi. 
M. B. A co było potem? Jak potoczyły się Pani dal-
sze losy? 
Potem poznałam swojego przyszłego męża, też był 
stąd, pobraliśmy się i poszłam mieszkać do niego i do 
teściowej. Mąż pochodził z tego placu, gdzie miesz-

kam obecnie. Potem przyszły na świat dzieci, doczeka-
liśmy się czterech synów i jednej córki. Mąż chodził 
do pracy, a ja cały czas zajmowałam się wychowywa-
niem dzieci  i pracowałam w gospodarstwie. Też wca-
le nie było łatwo, wszystko trzeba było przerobić wła-
snymi rękami i nie raz zginać plecy całe dnie na polu. 
Pamiętam takie czasy- były to lata 60., a może 70., że 
trzeba było obowiązkowo oddawać mleko. Ale że u 
nas było  pięcioro dzieci, to nas zwolnili z tego obo-
wiązku. 
M.B. A jak wspomina pani dawne święta? 
Dawniej to było całkiem inaczej. W każdym domu by-
ło gwarno, huczno i wesoło.  Do izby wnosiło się sło-
mę na środek, po kątach stały snopki zboża. Chłopcy  
i dziewczęta chodzili wspólnie po wsi po kolędzie. 
Śniegu nieraz było i po pas i do tego siarczysty mróz, 
ale nikogo to nie zniechęcało. 
M.B. Gdyby miała Pani taką możliwość, to czy ze-
chciałaby Pani wrócić do któregoś z etapów swoje-
go życia? 
Nie, raczej nie. To było dobre przeżycie minionych lat, 
ale dzisiaj jest wygodnie, ciepło i miło i trzeba wresz-
cie odpocząć na stare lata. 
M. B. Jaką zatem receptę na długowieczność ma 
Pani dla innych? 
Zdarzyło mi się kiedyś, że poszłam do lekarza i wtedy 
okazało się, że nie ma on mojej karty pacjenta, bo całe 
życie nie chorowałam. Cóż mogę doradzić: należy jeść 
zdrowe , swojskie produkty bez chemii, to, co się ma 
na polu, w ogrodzie i sadzie i nie faszerować 
się   tabletkami. A na lekarstwo, to od czasu do czasu 
strzelić sobie kielicha. Dawniej było tak, że w każdym 
domu alkohol był tylko na lekarstwo, czy to dla ludzi 
czy dla zwierząt. I nie było pijaństwa. 
M. B. Czy ma pani jeszcze jakieś marzenie? 
Jestem bardzo zadowolona z tego co mam, niczego mi 
nie brakuje. Mam kochającą rodzinę, która o mnie dba 
i mnie pielęgnuje. Mam 10 wnuków i 16 prawnuków. 
M.B. Życzę Pani zatem jeszcze długich lat życia  
w zdrowiu i szczęściu oraz wszelkiej pomyślności.  
Dziękuję za rozmowę. 
 

Rozmawiała  Małgorzata Bruda-Król  

    Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminą Tryń-
cza, Gminą Leżajsk oraz Fundacją im. Braci Sołuń-
skich Cyryla i Metodego, przedstawiciele naszej 
Gminy uczestniczyli w wyjeździe do Kosowa. Dele-
gacja odwiedziła dwie gminy Ranilug i Partesh oraz 
instytucje działające w tych gminach. 
    Wizyta była kontynuacją rozpoczętej współpracy 
pomiędzy Gminą Tryńcza i Gminą Leżajsk a samo-
rządami z Kosowa i miała na celu nawiązanie kolej-
nych inicjatyw i projektów służących rozwojowi i 
wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami. 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

Przed budynkiem Urzędu w Gminie Partesh 
Dominika Kozak 
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PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
„RAZEM NA RYNEK PRACY” 

31 października 2019r. w siedzibie Centrum Inte-
gracji Społecznej w Tryńczy odbyło się podsumowa-
nie realizacji I edycji projektu Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej „Razem na rynek pracy”. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
- Pani Anna Wasyl – Kierownik Działu Pośrednictwa 
Pracy, Doradztwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobot-
nych w Państwowym Urzędzie Pracy w Przeworsku 
- Pan Łukasz Rzeczyca – Kierownik Centrum Integra-
cji Społecznej w Tryńczy 
- Pani Bernadeta Jakubiec – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy 
- Pani Magdalena Kotulska – Prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Tryńczy 
- Pani Magdalena Kubis – Inspektor ds. Oświaty  
i Kadr w Urzędzie Gminy w Tryńczy 
 Instruktorzy reintegracji zawodowej, psycholog, 

pracownik socjalny oraz 25 – osobowa grupa 
kończąca realizację projektu. 

Spotkanie służyło omówieniu zrealizowanych 
działań programu oraz podsumowaniu zdobytych 
kompetencji i kwalifikacji przez uczestników. Na za-
kończenie spotkania kierownik CIS Pan Łukasz Rze-

czyca podziękował wszystkim za udział w projekcie  
i owocną współpracę oraz wręczył uczestnikom za-
świadczenia o pomyślnym zakończeniu ścieżki reinte-
gracji zawodowej. 

Warto zaznaczyć, że spośród osób kończących 
udział w projekcie, 11 z nich znalazło zatrudnienie  
w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy. 

Przez okres trwania I edycji projektu pracownicy 
CIS wykonali szereg zadań. Do najważniejszych  
z nich należy zaliczyć m.in. utrzymanie porządku  
i czystości w miejscach użyteczności publicznej. We 
wszystkich sołectwach gminy wykonano następujące 
prace: 
- koszenie trawy; 
- usuwanie zarośli z poboczy dróg gminnych; 
- przycinanie krzewów ozdobnych; 
- plewienie rabat kwiatowych; 
- usuwanie mchu i trawy z chodników; 
- zbieranie śmieci z rowów melioracyjnych; 
- czyszczenie tablic ogłoszeniowych; 
- prostowanie i malowanie znaków drogowych; 
- w okresie zimowym odśnieżanie placów i chodników 
przy budynkach komunalnych. 

Lp. Miejscowość Rodzaj wykonanej pracy 

1. Gniewczyna Likwidowanie chodnika i krawężników wzdłuż DW nr 835 

Przeniesienie pomnika znajdującego się przy wjeździe na cmentarz parafialny 
oraz ułożenie obrzeży i kostki brukowej przy pomniku 

Montaż witacza (tablicy informacyjnej przy wjeździe do miejscowości) 

Wyczyszczenie i odmalowanie ogrodzenia przy budynku OSP 

Odmalowanie ścian w budynku OSP 

Szpachlowanie i malowanie ścian oraz lamperii wewnątrz budynku Wiejskiego 
Domu Kultury 

Pomoc podczas prac remontowych w budynku szkoły 

Porządkowanie obszaru wokół kościoła i cmentarza parafialnego 

Rozbiórka budynku po dawnej mleczarni 

Udrożnienie drogi leśnej prowadzącej od Fabryki Wagonów w kierunku Jagiełły 

Przygotowanie kajaków (mycie) na potrzeby spływów kajakowych 

Budowa podestu na przystani kajakowej 

Wymiana desek w kładce na rzece Mleczka 

2. Gorzyce Utrzymanie porządku przy budynku WDK, OSP, na parkingu kościelnym oraz 
minirondzie 

Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw przy szkole 

Porządkowanie cmentarza wojennego 

Montaż barierki ochronnej przy drodze gminnej w przysiółku Dół 

Pomoc w rozbiórce garaży u sióstr zakonnych 

Pomoc w przygotowaniach do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka” 

3. Głogowiec Porządkowanie terenu przy kościele, WDK, sklepie i placu zabaw 

Poprawa ogrodzenia na punkcie widokowym 

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze prace, które wykonano w poszczególnych miejscowo-
ściach gminy w okresie od maja 2018 r. do października 2019r.: 

Dawid Szwacz 
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3. Głogowiec Odmalowanie wiaty widokowej na punkcie widokowym 

Karczowanie brzegów Wisłoka 

Czyszczenie działki gminnej przeznaczonej na funkcjonowanie strzelnicy 

4. Jagiełła Porządkowanie obszaru wokół kaplicy pogrzebowej i kościoła parafialnego, przy 
budynku WDK i OSP oraz przy Kopcu Wł. Jagiełły i przy Bożej Męce 

Porządkowanie cmentarza w Małej Jagielle (Niechciałki) 

Malowanie i montaż przystanku autobusowego w Małej Jagielle 

Układanie krawężników, rozsypywanie i utwardzanie kamienia pod wylanie as-
faltu przy WDK 

Sadzenie krzewów ozdobnych na plebanii 

Usuwanie drzew z cmentarza parafialnego 

5. Tryńcza Szpachlowanie i malowanie ścian wewnątrz budynku Urzędu Gminy, Trynieckim 
Centrum Kultury, WDK, szkole, żłobku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Galerii „pod Aniołem” 

Pomoc w remoncie łazienek w UG 

Odmalowanie figur znajdujących się przed Galerią „pod Aniołem” 

Odnowa szpalet okiennych w budynku UG 

Pomoc w remoncie pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły przeznaczo-
nych na działalność żłobka 

Pomoc u sióstr zakonnych i przy kościele parafialnym 

Prace porządkowe na plebanii (wykonanie ogrodzenia, sadzenie drzewek, wyrów-
nywanie terenu, wykonanie wylewki pod garaż, pomoc przy pracach rozbiórko-
wych  

6. Ubieszyn Utrzymanie porządku przy WDK, OSP i przy grzybku tanecznym 

Malowanie ścian, lamperii i podłogi wewnątrz budynku OSP 

Pomoc w przygotowaniach do otwarcia Otwartej Strefy Aktywności przy szkole 
oraz mostu na rzece San 

7. Wólka Małkowa Prace związane z adaptacją budynku dawnej szkoły na Dom Opieki Miłosierdzia 
(budowa ogrodzenia, układanie kostki brukowej, montaż krzyża, wyrównywanie 
terenu itp.) 

Likwidacja chodnika przy DW nr 835 

Układanie i foliowanie usuniętej kostki brukowej oraz zabezpieczenie na paletach 

Porządkowanie terenu przy WDK 

Porządkowanie cmentarza wojennego 

8. Wólka Ogryzkowa Utrzymanie porządku przy budynku WDK 

Plantowanie terenu pod zasadzenie drzewek ozdobnych 

Zasadzenie nowych krzewów ozdobnych na placu rekreacyjnym 



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu  7                   

RUSZYŁA DRUGA EDYCJA PROJEKTU CARITAS ARCHIDIECEZJI  
PRZEMYSKIEJ „RAZEM NA RYNEK PRACY”  

Od listopada na te-
renie gminy Tryń-
cza ruszyła nowa 
odsłona projektu 
Caritas Archidiece-
zji Przemyskiej 
„Razem na rynek 
pracy”.  

W ramach projektu, podobnie jak miało to miejsce 
w I edycji,  funkcjonować będzie Centrum Integracji 
Społecznej – jednostka podległa bezpośrednio Caritas, 
wspierana i ściśle współpracująca z Gminą oraz jej 
jednostkami organizacyjnymi.  

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, stąd 
decyzja o jego kontynuacji. 

W drodze rekrutacji do nowego projektu zakwali-
fikowanych zostało 40 mieszkańców Gminy Tryńcza, 
pracujących w trzech grupach z godnie z profilami za-
wodowymi: 
warsztat gastronomiczny – zajmuje się przygotowy-
waniem i wydawaniem posiłków – 10 osób 
warsztat remontowo-budowlany - zajmuje się praca-

mi remontowymi oraz budowlanymi – 10 osób 
warsztat utrzymania zieleni - zajmuje się pielęgnacją 
zieleni oraz pracami porządkowymi—20 osób.  

Głównym celem projektu jest podniesienie pozio-
mu aktywności społecznej i zawodowej pracowników, 
wzrost umiejętności oraz wzrost samooceny i motywa-
cji do zmiany. Pracownicy Centrum Integracji Spo-
łecznej mogą liczyć na wsparcie ze strony pracownika 
socjalnego, doradcy zawodowego oraz psychologa. 
Dzięki temu zwiększają swoje szanse na rynku pracy. 
Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność sa-
modzielnego planowania działań. Nabierają pewności 
siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne.  
I co najważniejsze – podejmują pracę. 

Działania Centrum Integracji Społecznej w Tryń-
czy można śledzić na bieżąco na stronie internetowej, 
którą znajdziemy na portalu społecznościowym Face-
book.  

Zapraszamy i zachęcamy do jej odwiedzania! 

Łukasz Rzeczyca 

SPÓŁDZIELNIA „GORZYCZANKA”– INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI  

Spółdzielnia funkcjonuje na rynku już od półtora 
roku i stale się rozwija, dając zatrudnienie miesz-

kankom Gorzyc.  

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy trzema samo-
rządami i Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a także 
inicjatywie i determinacji wójta Ryszarda Jędrucha,  
w maju ubiegłego roku powstała Spółdzielnia Socjalna 
„Gorzyczanka”. Składnikiem sukcesu była także od-
waga i zaangażowanie pięciu mieszkanek Gorzyc, dla 
których spółdzielnia stała się miejscem pracy przyno-
szącym dochody.  

Aby spółdzielnia mogła zafunkcjonować, gmina 
udzieliła niezbędnego zabezpieczenia finansowego  
w kwocie ponad 200 tys. zł. Panie uzyskały wspar-
cie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy  
i GOPS polegające na pomocy w uzupełnieniu doku-
mentów, przygotowaniu biznesplanu, niezbędnych po-
zwoleń, uzgodnień zarówno na etapie formalnym jak 
i na etapie funkcjonowania spółdzielni oraz pomoc 
przy dostosowaniu lokalu do prowadzenia działalności 
gastronomicznej.  

Pomimo kończącego się okresu trwałości, w ra-
mach którego spółdzielnia otrzymywała comiesięczne 

wsparcie pomostowe,  Panie nie rezygnują ze swojej 
pracy i działają dalej. „Gorzyczanki”  zapewniają ca-
tering dla uczniów szkół z terenu gminy, dla seniorów  
z Dziennego Domu Seniora w Wólce Małkowej, ob-
sługują różne uroczystości. Stale poszerzają swoją 
ofertę.  

Kulinarny warsztat Panie zaprezentowały na ante-
nie Polskiego Radia Rzeszów w ramach cyklu 
„Wszechobecna Ekonomia Społeczna”. Słuchacze mo-
gli dowiedzieć się, jak powstawała spółdzielnia i jaka 
jest jej oferta. Udział w nagraniach radiowych czy te-
lewizyjnych to dla spółdzielni doskonała promocja  
i możliwość prezentacji swoich usług szerokiemu gro-
nu odbiorców.   

Patrząc na powstałe przedsiębiorstwo trzeba przy-
znać, że ważne są drogi, chodniki, budynki, ale równie 
ważną sprawą jest inwestycja w kapitał ludzki, co w 
tym przypadku zaowocowało miejscami pracy i rozwi-
jającą się spółdzielnią, która w dalszej perspektywie 
może wygenerować kolejne miejsca pracy.  

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
„Gorzyczanki”, która oferuje pyszne ciasta, ciasteczka, 
torty czy wytrawne przekąski.  
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Dominika Kozak 

Z redaktor Bernadetą Szczyptą z Radia Rzeszów 



 

POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomo-
cowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne 
środowiska na rzecz wsparcia osób i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Celem GOPS-u jest 
wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzy-
skiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i 
uczestnictwa w życiu społecznym. Prawo do świad-
czeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzi-
nom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza: 701 zł - na osobę samotnie gospodarującą; 528 zł 

- na 1. osobę w rodzinie. Pracownicy Ośrodka rozpo-
znają, analizują i w miarę możliwości zaspokajają pod-
stawowe potrzeby rodzin lub osób samotnych. Wspo-
magają ich w tym działaniu: radni, sołtysi, nauczyciele 
ze szkół z gminy Tryńcza, kuratorzy sądowi, asystent 
rodziny, policja i inni, którym na sercu leży dobro dru-
giego człowieka. 

W br. pomocą społeczną objęto 213 rodzin i  711  
osób w tych rodzinach. W stosunku do liczby  miesz-
kańców wynoszącej na dzień 20.11.2019 r. -8 569 
mieszkańców, stanowi to odsetek wynoszący 8,2 % 

Forma pomocy Kwota świadczeń w  tys zł Liczba rodzin/osób 

- zasiłki stałe: 1228  49 rodzin/70 osób 

- zasiłki okresowe: 18   17 rodzin/38 osób 

- posiłek dla dzieci w szkole: 178  341  uczniów 

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności: 45  80 rodzin/ 315 osób 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze: 66  6 osób/liczba osób w rodzinie 26 

- zasiłki celowe: 14  46 rodzin/111osób 

- opłata za osoby umieszczone w DPS: 140  5 osób 

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 59   8 rodzin/ 18 osób 

- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- wycho-
wawczej i rodzinie zastępczej: 

84  2 osoby/2 rodziny 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEWIDZIANY ZA 2019 R. 

Miejscowość Liczba 
świadczeń 

Przewidy-
wana kwo-
ta wypłat 

Udział  
procentowy 

Tryńcza 2 611 1301 tys  zł 16,2 % 

Głogowiec 414 206  tys zł 2,56 % 

Ubieszyn 1 429 707 tys zł 8,86 % 

Wólka 
Ogryzkowa 

544 271 tys zł 3,37 % 

Wólka  
Małkowa 

452 225 tys zł 2,80 % 

Gorzyce 2 639 1 310  zł 16,3 % 

Jagiełła 2 379 1 185 zł 14,76 % 

Gniewczyna 
Łańcucka 

4 248 2 117 tys zł 26,3 % 

Gniewczyna 
Tryniecka 

1 402 698  zł 8,69 % 

Razem 16 117 8 021 zł 100 % 

Przewidywana liczba wypłat i kwot wypłat świadczeń wychowawczych 500+  i Dobry Start 300+  w poszczególnych miejscowościach   

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Miejscowość Liczba 
świadczeń 

Przewidy-
wana kwo-
ta wypłat 

Udział  
procentowy 

Tryńcza 177 53 tys zł 15, 28 % 

Głogowiec 30 9 tys zł 2,59 % 

Ubieszyn 116 35 tys zł 10,01 % 

Wólka 
Ogryzkowa 

46 14 tys zł 3,97 % 

Wólka Mał-
kowa 

22 7 tys zł 1,8 % 

Gorzyce 183 55 tys zł 15,8% 

Jagiełła 163 49 tys zł 14,07 % 

Gniewczyna 
Łańcucka 

313 94 tys zł 27,02 % 

Gniewczyna 
Tryniecka 

108 32  zł 9,32 % 

Razem 1 158 347 tys zł 100 % 
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Terminy składania wniosków świadczeń rodzinnych 

   
Wyszczególnienie 
  

  
Okres  zasiłkowy/ termin złoże-
nia wniosku 

Kryterium do-
chodowe 
na osobę 

Miesięczna 
kwota wypła-
ty na osobę 

Świadczenie wychowawcze (500+) 
(podlega koordynacji) 

 
od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. 

  
brak 

  
500,00 zł 

Świadczenie dobry start (300+) 
(nie podlega koordynacji) 

 
od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. 

  
          brak 

  
300,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 
( nie podlega koordynacji) 

 
od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. 

  
800,00 zł 

  
500,00 zł 

Zasiłki rodzinne 
(podlegają koordynacji) 

  
Od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. 
  
  

  
   674,00 zł 
764,00 zł gdy 
niepełnospra- 
wne dziecko 

95,00 zł 
124,00 zł  
135,00 zł 

Dod. z tyt. urodzenia dziecka 
1000,00 zł 
jednorazowo 

Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego 

400,00 zł 

Dod. tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł 

Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego 

90,00 zł 
110,00 zł 

Dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 
100,00 zł jed-
norazowo 

Dod. z tyt. dojazdu do szkoły 69,00 zł 

Dod. z tyt. zamieszkania w miejscu siedziby szkoły 113,00 zł 

Dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej 

95,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
( nie podlega koordynacji) 

  
Złożenie wniosku do 1 roku życia 
dziecka 

  
1922,00 zł 

  
1000,00 zł 
jednorazowo 

Świadczenie rodzicielskie (podlega koordynacji) 
Okres 12 miesięcy od daty urodze-
nia dziecka 

  
brak 

  
1000,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny (podlega koordynacji) 
Okres ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności 

  
brak 

 184,42 zł 
215,84 zł od 
01.11.2019r 

Świadczenie pielęgnacyjne (podlega koordynacji) 
  

Okres ważności orzeczenia 
 o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności 

  
brak 

  
1583,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (podlega koordynacji jeśli 
dotyczy opieki nad dzieckiem) 

Od 01.11.2019 r. 31.10.2020 r.   
764,00 zł 

  
620,00 zł 

RODZICE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

„Można nie poma-
gać, można znaleźć 
wiele racjonalnych 
argumentów dla 
konkretnych przy-
padków, aby nie 
pomagać. Ale to 
nic nie zmieni. Na-
dal będą głodni, 
chorzy, cierpiący, 
potrzebujący. Le-
piej zgrzeszyć nad-
miarem dobroci  

i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji                     
i nieufności.” 

Domy pomocy społecznej to placówki przezna-
czone dla osób wymagających całodobowej opieki  
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie 
mogących samodzielnie funkcjonować w życiu co-
dziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej po-
mocy. DPS-y zastępują rodzinę w jej funkcjach opie-
kuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej 

opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego 
członka rodziny w sytuacji, kiedy tej rodziny brak lub 
nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.  

Należy dodać, że coraz częściej. Koszty jakie pono-
si gmina na utrzymanie 5 osób w DPS to ok. 140 tyś 
rocznie. Senior, który mieszka w DPS-ie, przekazuje 
70 proc. swojego dochodu na ten cel, brakującą kwotę 
powinny w pierwszej kolejności dopłacić dzieci. Czę-
sto bywa z tym problem. Zasada jest taka, że mieszka-
niec domu pomocy społecznej płaci nie więcej niż 70 
proc. swoich dochodów. Gdy jednak jego emerytura 
lub renta nie wystarcza na pokrycie opłaty, DOP upo-
mni się o opłatę od współmałżonka, a gdy ten nie żyje 
lub ma równie niskie dochody – od dzieci, wnuków 
albo rodziców. 
W pierwszej kolejności koszty pobytu w DPS ponosi: 
1. mieszkaniec domu  
2. następnie małżonek 
3. kolejno dzieci i wnuki  
4. gmina  

Bernadeta Jakubiec 
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    Od października br. Gmina Tryńcza rozpoczęła rea-
lizację kolejnego projektu, który ma na celu zwiększe-
nie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
wśród osób starszych. W Wólce Małkowej został uro-
czyście otwarty i poświęcony Dzienny Dom Seniora 
„Dom Miłosierdzia”. Dzięki funduszom, jakie udało 
się pozyskać w kwocie ponad 950 tys. zł  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wypo-
sażono i dostosowano budynek do potrzeb osób star-
szych z terenu gminy. Zajęcia dla Seniorów odbywają 
się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 
Aby zapewnić domową atmosferę, a także zadbać  
o jak najlepszą kondycję zarówno ciała jak i umysłu 
podopiecznych, zaproszono do współpracy wyjątko-

wych ludzi, mających odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe, a także nieprzeciętne cechy charakteru. Senio-
rzy pomiędzy posiłkami, jakie zapewnia placówka tj. 
śniadanie i obiad, mogą skorzystać z porad psycholo-
ga, rehabilitanta czy dietetyka. Organizowane są rów-
nież dodatkowe zajęcia i warsztaty, podczas których 
uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje, zdolności i za-
interesowania. Aktywne spędzanie czasu wolnego  
w towarzystwie swoich rówieśników zapewnia senio-
rom poczucie własnej wartość, a przede wszystkim 
zapobiega wykluczeniu oraz marginalizacji osób star-
szych i samotnych z życia społecznego. 

    Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego sukcesu  
i entuzjazmu wśród podopiecznych. Utwierdza nas to 
w przekonaniu o słuszności misji, jakiej się podjęli-
śmy, czyli wspierania seniorów, by mogli w komforto-
wych, przyjaznych dla siebie warunkach spędzać je-
sień życia. 

DZIENNY DOM SENIORA „DOM MIŁOSIERDZIA” 

Magdalena Kozak 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 
przy współpracy Parafialnego Stowarzyszenia Wia-
ra pozyskał żywność z Podkarpackiego Banku 
Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Paczki 
żywnościowe otrzymało 806 osób z terenu gminy 
Tryńcza spełniających kryterium dochodowe  pro-
gramu.   

 Celem programu jest dotarcie z pomocą żywno-
ściową do rodzin najbardziej potrzebujących. Z pro-
gramu otrzymano transport żywności o łącznej wadze 
37 ton 261 kg, co w przeliczeniu na osobę stanowi 
46,22 kg.  W br. program objął największą liczbę osób 
oraz rodzin w porównaniu do lat ubiegłych. Związane 
jest to ze znacznym podwyższeniem kryterium docho-
dowego uprawniającego osobę/rodziny do skorzysta-
nia z pomocy w formie artykułów żywnościowych. 
Łączna kwota, na którą pozyskano żywność, wynosi 
188 tys zł.  Żywność wydawana była cyklicznie  
w formie paczek żywnościowych, w których znajdo-
wały się następujące produkty: ryż biały, mleko UHT, 

groszek z marchewką, fasola biała, cukier biały, olej 
rzepakowy, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, kon-
centrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, ma-
karon, ser żółty, pasztet wieprzowy, filet  
z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, gołąbki w so-
sie pomidorowym, herbatniki, mód.  

Rodziny, które otrzymały paczki żywnościowe, by-
ły bardzo zaskoczone tak dużą ilością produktów spo-
żywczych, które w każdym gospodarstwie domowym 
stanowią ogromną pomoc. 

Bernadeta Jakubiec 
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    Pomoc materialna o charakterze socjalnym przy-
znawana jest uczniom zamieszkałym na terenie 
Gminy Tryńcza. Jak co roku, wnioski o stypendium 
szkolne można było składać w terminie od 1 wrze-
śnia do 15 września 2019 r.  
W roku szkolnym 2019/2020 z terenu Gminy Tryńcza 
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożyło 
53 rodziny, tj.105 uczniów. Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  
w rodzinie (528 zł/osobę), lub gdy w rodzinie tej wy-
stępuje m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność. 
Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie: 
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowni-
ków służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia, 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrod-

ków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających 
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiąz-
ku nauki. 

Wniosek mogą złożyć:rodzice niepełnoletniego 
ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. 
Stypendium szkolne na podstawie złożonych wnio-
sków przyznawane jest indywidualnie dla każdego 
ucznia, kwota świadczenia jest różna, uzależniona  
od dochodu przypadającego na członka rodziny. 
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącz-
nie na cele bezpośrednio związane z procesem eduka-
cyjnym ucznia. Z uwagi na fakt, że stypendium szkol-
ne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych 
kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur 
i imiennych rachunków (wystawionych na wniosko-
dawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg 
katalogu wydatków kwalifikowanych. 
Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy 
rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup: 
1. podręczników, biurka, krzesła do biurka 
2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i pleca-

ków szkolnych, słowników, encyklopedii, progra-
mów edukacyjnych na CD, lektur szkolnych); 

3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wy-
chowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, blu-
zy, spodnie sportowe, obuwie sportowe, strój kąpie-
lowy itp.), a także mundurka szkolnego; 

4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz 
oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka). 

1 czerwca na placu obok budynku Szkoły podsta-
wowej w Jagielle odbył się Gminny Dzień Dziecka. 
Uczestnikom pikniku dopisała pogoda, bezpłatnych 
atrakcji nie brakowało: lody, napoje, animacje, wystę-
py, zabawy integracyjne, dmuchane zamki, zjeżdżal-
nie, malowanie twarzy itp. 

Oprócz zabawy, można było zobaczyć pokaz Prze-
worskiego Klubu Karate Kyokushinkai, nauczyć się 
kilku chwytów i spróbować własnych sił na scenie, 
podziwiać występ zespołu „Molto” z Przeworska, 
przejechać się bryczką, zagrać w  gry sportowe z na-
grodami, obejrzeć wystawę pojazdów, m.in. wozów 
strażackich i policyjnych. Na placu czas umilały posta-
cie ze znanych bajek, które częstowały słodyczami.  

Impreza była również okazją do zaprezentowania 
się młodych talentów wokalnych i tanecznych uczniów 
ze szkół z Gminy Tryńcza. W przerwach pomiędzy 
występami zorganizowano animacje, zabawy z chustą 
edukacyjną oraz tańce integracyjne. Na koniec wyda-
rzenia odbył się bardzo oczekiwany przez dzieci Festi-
wal Kolorów.  

Mamy nadzieje, że Gminny Dzień Dziecka sprawił 
radość wszystkim małym i dużym dzieciom, które od-
wiedziły plac szkolny 1 czerwca. Tegoroczny Dzień 
Dziecka zaliczamy do bardzo udanych. Rekordowa 
frekwencja udowodniła, że jest to potrzebna impreza,  
a wspólna zabawa daje wszystkim uczestnikom wiele 
radości. Marta Harapińska 

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…” – GMINNY DZIEŃ DZIECKA 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

Justyna Wikiera 
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Coraz więcej młodych ludzi pogrąża się w proble-
mach  lub marnują swoje życie poprzez korzystanie  
z różnych form używek. Nie mając pozytywnego 
wzorca w rodzinie, zaczynają poszukiwać alternatywy, 
która sprawi, że poczują się kochani, zauważeni, doce-
nieni i ważni. Czy z dobrego, czy ze zwykłego domu, 
bez różnicy. Młode osoby wpadają w towarzystwo lu-
dzi, którzy proponują im śmiertelnie groźną alternaty-
wę. Chwilowe zapomnienie o trudnej rzeczywistości 
jest pierwszym krokiem do uzależnienia. Konsekwen-
cje stosowania używek to obniżenie motywacji i na-
stroju, pogorszenie wyników w nauce czy efektywno-
ści pracy zawodowej. Uzależnienia prowadzą też do 
degradacji zajmowanej pozycji w społeczeństwie, 
włącznie z wykluczeniem społecznym, zaburzeń psy-
chicznych, problemów z prawem, samobójstw. W tej 
sytuacji są niezbędne profesjonalne środki aby zwrócić 
uwagę młodych osób, że można żyć inaczej. Trzeź-
wość, samodyscyplina i pasja są drogą do życia w wol-
ności i realizacji celów i marzeń. 

24 października na hali sportowej w Szkole Podsta-
wowej w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się koncert 
zespołu Wyrwani z Niewoli. Jego efektem było zwięk-
szenie świadomości młodzieży o szkodach zdrowot-
nych i społecznych wynikających z używania substan-
cji psychoaktywnych. Zmniejszenie skali zjawiska 
używania różnego rodzaju używek i poprawa funkcjo-
nowania społecznego wśród nastolatków. Takie są 
efekty pracy z młodzieżą grupy Wyrwani z Niewoli.  

Od sześciu lat zajmują się działalnością profilak-
tyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Pokazują świat,  
w którym można lepiej żyć bez narkotyków, alkoholu, 
przemocy, pornografii. Piotr Zalewski, lider składu 
Wyrwani z Niewoli, wspomina: „Pamiętam szczegól-
nie historię młodego mężczyzny, który podszedł do 
nas bezpośrednio po spotkaniu z nami i wyznał, że pod 
wpływem naszych słów zdecydował się na terapię od-
wykową od narkotyków. Zgłosił się na nią kilka tygo-
dni później.”  

Są autentyczni w swoim przekazie. Znają problemy 
i potrzeby młodzieży, bo sami to przeżywali jeszcze 
kilka lat temu.  Skład „Wyrwani z Niewoli” to dwóch 
chłopaków. Jak sami mówią: Byliśmy do siebie trochę 
podobni. Łączyło nas pragnienie bycia wyjątkowym  
i niepowtarzalnym. Szukaliśmy tego w narkotykach, 
alkoholu, przemocy, pornografii i w innych złudnych 
przyjemnościach tego świata. Wydawało nam się, że 

jesteśmy wolni i pełni życia, ale tak naprawdę byliśmy 
w niewoli, zakuci w kajdany swoich słabości, uzależ-
nień, beznadziei. Próbowaliśmy się z tego wydostać na 
różne sposoby: wytężaliśmy swoją silną wolę, lecz ona 
zawodziła, szukaliśmy pomocy u ludzi, lecz oni nas 
opuścili, aż w końcu straciliśmy wszelką nadzieję na 
uwolnienie.” Gdy byli już o krok od rozpaczy, gdy 
wręcz umierali z wycieńczenia, leżąc na zimnej po-
sadzce, przyszedł do każdego z nich Bóg. Są już cał-
kowicie wolni od prawie sześciu lat od narkotyków, 
alkoholu i innych uzależnień. Teraz przestrzegają: 
„uczcie się na naszych błędach”.  

Program zespołu Wyrwani z Niewoli to: 
 autorski program profilaktyczny, który uświadamia 

najbardziej narażoną grupę społeczną - młodzież 
szkolną - o negatywnych konsekwencjach uzależ-
nień, obalając mity - narkotyki to nie zabawa;  

 koncert wraz z przekazem motywacyjnym i anty-
narkotykowym, który radykalnie zmniejsza zainte-
resowanie substancjami psychoaktywnymi;  

 program motywacyjny - inspiruje do pozytywnych 
wartości, zdrowych sposobów radzenia sobie ze 
stresem, poszukiwania pasji w swoim życiu jako 
alternatywy do destrukcyjnych alternatyw.  
Artyści ukazują młodym ludziom piękno życia  

w wolności od wszelkich form uzależnień w oparciu  
o chrześcijańskie wartości, dają świadectwo życia  
z perspektywy osoby uzależnionej, poparte autorskimi 
utworami hip-hopowymi.  

KU WOLNOŚCI – WYRWANI Z NIEWOLI NAŁOGÓW 

Marta Harapińska 

 

 
    Gmina Tryńcza i przedstawiciele organizacji współ-
pracujących z Caritas w niedzielę 1 grudnia br. wzięli 
udział w akcji organizowanej przez Caritas Archidie-
cezji Przemyskiej pn. "Polska Pomaga" w Sano-
ku. Swoje produkty zaprezentowała Spółdzielnia  
Socjalna „Gorzyczanka”, a wystawę prac rękodzielni-
czych przygotowali seniorzy z Dziennego Domu  
Seniora w Wólce Małkowej i w Gniewczynie Łańcuc-
kiej.  Muzyczny akcent podczas wizyty zapewnił  
niezawodny Zespół Jagiellanie.  

RAZEM W AKCJI „POLSKA POMAGA” 
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124 uczniów ze szkół na terenie gminy otrzymało 
stypendia naukowe o łącznej wartości 12,2 tys. zł. 

17 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Go-
rzycach odbyło się symboliczne gminne zakończenie 
roku szkolnego 2018/2019 połączone z wręczeniem 
stypendiów. W uroczystości wzięli udział również ro-
dzice stypendystów i osób wyróżnionych, którzy 
wspólnie ze swoimi dziećmi świętowali osiągnięte 
sukcesy. 

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją tańców lu-
dowych: krakowiaka i trojaka, które wykonali naj-
młodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorzy-
cach. Następnie uczniowie klas VIII i III gimnazjal-
nych ze Szkół Podstawowych w Gniewczynie Łańcuc-
kiej, Tryńczy oraz Gorzycach zatańczyli poloneza, na-
grodzonego przez zgromadzoną publiczność gromkimi 
brawami. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 
nagród Wójta Gminy Tryńcza dla wyróżniających się 
uczniów, a także nagród finansowych. Stypendia  
o łącznej wartości ponad 12,2 tys. zł otrzymało 124 
uczniów (50 z SP w Gniewczynie Łańcuckiej, 28 z SP 
w Gorzycach, 27 z SP w Tryńczy, 10 z PSP w Ubie-
szynie oraz 9 z ZSPiPS w Jagielle). Osoby, które 

otrzymały specjalne nagrody Wójta Gminy Tryńcza, 
wskazane przez dyrektorów poszczególnych szkół,  
w mijającym roku wyróżniały się nie tylko wysokimi 
wynikami w nauce, ale również osiągnięciami w spo-
rcie, muzyce, działalności artystycznej i społecznej. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
- Sara Manowiec – SP w Tryńczy 
- Damian Hanejko – SP w Tryńczy 
- Szymon Bury – SP w Tryńczy 
- Kamila Rzeczyca – SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
- Szymon Tytuła – SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
- Weronika Piróg – SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
- Aleksandra Gujda – SP w Gniewczynie Łańcuckiej 
- Wojciech Misiło – SP w Gorzycach 
- Joanna Mazur – SP w Gorzycach 
- Wojciech Wiecheć – SP w Gorzycach 
- Franciszek Kubajewski – PSP w Ubieszynie 
- Julia Małek – ZSPiPS w Jagielle 
- Hubert Krupa – ZSPiPS w Jagielle 
- Jakub Maciałek – ZSPiPS w Jagielle 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy,  
a Rodzicom dziękujemy za trud włożony w wychowa-
nie młodzieży, bo to również Ich wielki sukces! 

16 października 2019 r. społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Gorzycach obchodziła Jubileusz 10-lecia na-
dania placówce imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.  
w kościele parafialnym w Gorzycach, koncelebrowaną 
przez ks. Dawida Kowalczyka oraz ks. Tomasza Mier-
kiewicza z Ukrainy. Podczas mszy poświęcony został 
sztandar szkoły. Delegacja organu prowadzącego 
szkołę na czele z Wójtem Gminy Tryńcza oraz przed-
stawiciele naszej szkoły złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Po wspólnym odśpiewa-
niu hymnu szkoły udano się na dalszą część uroczysto-
ści do szkolnej sali gimnastycznej. 

Tu wszyscy mogli wspólnie świętować ten podnio-

sły jubileusz, łącząc się w muzycznych uniesieniach 
dzięki występom uczestników VII Wojewódzkiego 
Przeglądu Poezji i Piosenki „W hołdzie Świętemu  
Janowi Pawłowi II”. Utwory, które zaprezentowali 
uczniowie z 10 różnych szkół, a także absolwenci na-
szej szkoły, wprawiły zebranych w radosny nastrój, 
choć nie zabrakło też łez wzruszenia. Po wzruszają-
cym przemówieniu gościa, p. Teofila Jakubca, skiero-
wanym do uczniów, impreza zakończyła się wręcze-
niem dyplomów oraz nagród.  

Organizatorzy raz jeszcze dziękują wszystkim za 
udział w Jubileuszu, a uczestnikom Przeglądu życzą 
dalszych sukcesów artystycznych. 

NAJLEPSI NAGRODZENI 

OŚWIATA 

Magdalena Kubis 

RADOSNY JUBILEUSZ 

Bożena Czerwonka 
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    Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 
świętowała w 2019 roku jubileusz 30-lecia nadania 
imienia gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”. Pod-
niosła uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele 
parafialnym w Gniewczynie, której przewodniczył 
abp Adam Szal. Następnie zaproszeni goście, nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice a także mieszkańcy przy 
akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z 
Tryńczy przemaszerowali pod pomnik gen. Antoniego 
Chruściela, gdzie delegacje przedstawicieli władz rzą-
dowych, samorządowych, wojska, instytucji i szkoły 
złożyły wiązanki. 
    Kolejną częścią obchodów jubileuszu była przygo-
towana przez uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły 
część artystyczna. Przed rozpoczęciem wszyscy 
wspólnie odśpiewali hymn szkoły, który nawiązuje do 
patrona – dowódcy Powstania Warszawskiego 
gen. Antoniego Chruściela. Uroczystość objęta była 
Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Du-
dy oraz Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego. 
    Z tej okazji list od Prezydenta RP odczytała dyrek-
tor SP w Gniewczynie Jadwiga Gwóźdź, natomiast list 
w imieniu Marszałka Sejmu odczytał Poseł na Sejm 
RP Kazimierz Gołojuch. Swoją obecnością zaszczycili 
także Poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz, 

Wicemarszałek Piotr Pilch, Starosta Przeworski Bogu-
sław Urban, Radna Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego Anna Huk, Księża, przedstawiciele 1. Batalionu 
Czołgów w Żurawicy oraz 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie, Komendant PSP 
w Przeworsku kpt. Marcin Lachnik, Komendant Po-
wiatowy Policji w Przeworsku insp. Robert Sobolew-
ski, Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Przeworsku Ryszard Trelka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Tryńcza Zofia Nowak wraz z radnymi, sołtysi 
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zaproszeni 
na uroczystości jubileuszowe. 

            

Święto było również okazją do wręczenia specjalnych 
statuetek - „Orzeł Montera”, którą otrzymał ks. 
Krzysztof Filip – proboszcz parafii Gniewczyna oraz 
wieloletnia dyrektor SP w Gniewczynie Barbara  
Tytuła, jako wyraz wdzięczności za wielkie zaangażo-
wanie w rozwój szkoły. Statuetki wręczyli uhonorowa-
ni we wcześniejszych latach wieloletni dyrektorzy 
miejscowej szkoły – Łucja Dryś i Zdzisław Kędra.  

Na zakończenie przedstawiciele grona pedagogicz-
nego na czele z dyrektor Jadwigą Gwóźdź wręczyli 
wójtowi Ryszardowi Jędruchowi specjalne gratulacje  
z okazji otrzymanego wyróżnienia „Wójt Roku 2018”,  
a także podziękowali za wspieranie szkoły i środowi-
ska szkolnego.  

   W związku z przekształceniem Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagiel-
le w jednostkę oświatową, w której edukacja prowa-
dzona jest do klasy ósmej, organ prowadzący pozyskał 
dodatkowe środki w wysokości 75 tys. zł na zakup ma-
teriałów dydaktycznych przeznaczonych na doposaże-
nie czterech pracowni: biologicznej, chemicznej, fi-
zycznej oraz geograficznej. Zakupione zostały m.in. 
kolejne tablice interaktywne, mikroskopy, zestawy do-
świadczalne, szkielety i modele demonstracyjne z po-
szczególnych dziedzin, jak również profesjonalne wy-
posażenie pracowni chemicznej (dygestorium, szafy na 
chemikalia, odczynniki i sprzęt ochrony dla uczniów).  

Uczniowie ZSPiPS dotrzymali również w 2019 r. 
dwanaście tabletów zakupionych w związku z realiza-
cją projektu pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych 
wśród mieszkańców Gminy Tryńcza” realizowanego 
w ramach zadania „e-MISJA”. Tablety, które służyły 
do przeprowadzenia szkoleń wśród mieszkańców, 
przekazane zostały Szkole, wspomagając tym samym 

naukę z zakresu wzrostu kompetencji cyfrowych 
wśród dzieci i młodzieży.  

Jesteśmy przekonani, że nowe atrakcyjne wyposa-
żenie pozwoli uczniom uzyskiwać jeszcze lepsze wy-
niki w nauce. 

 

JUBILEUSZ NADANIA IMIENIA SZKOLE W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

NOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA ZSPIPS W JAGIELLE 

Magdalena Kubis 

Magdalena Dziedzic 

Wręczenie statuetki „Orzeł Montera” 

Rady Gminy Tryńcza Zofia Nowak wraz z radnymi, 
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Spotkanie z Powstańcami Warszawskimi w Tea-
trze Narodowym w Warszawie. 

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuc-
kiej  miała zaszczyt brać udział w Gali Finałowej Bo-
haterOn 2019, która odbyła się w Teatrze Narodowym 
w Warszawie. Wydarzenie było częścią akcji Bohate-
rON- Włącz historię”, w której aktywny udział wzięli 
uczniowie z terenu gminy Tryńcza przygotowując kil-
kadziesiąt laurek i kartek dla Powstańców Warszaw-
skich. 

W czasie uroczystej Gali przedstawiono laureatów 
Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców War-
szawskich. Nagroda miała na celu wyróżnienie osób  
i instytucji, których działania w szczególny sposób 
promowały wiedzę o historii Polski XX wieku, spo-
łeczników, pasjonatów historii, współczesnych patrio-
tów i osób, które swoim zapałem i kreatywnością są  
w stanie porwać tłumy. Nagrodzeni otrzymali statuet-
ki, a wszyscy nominowani – pamiątkowe dyplomy. 
Wśród nagrodzonych instytucji znalazł się Instytut Pi-
leckiego, z którym gmina Tryńcza miała zaszczyt 
współpracować realizując projekt „Być jak Feliks 
Młynarski” oraz Muzeum Ulmów w Markowej.  Na 
uroczystość zostali zaproszeni wszyscy nominowani, 
kombatanci, członkowie Kapituły Nagrody, przedsta-

wiciele partnerów, polskiego rządu, dyplomacji, samo-
rządów, wojska, policji, ambasadorzy akcji, uczestnicy 
działań edukacyjnych, a także reprezentanci wybitnych 
polskich spółek i mediów. Honorowymi i najważniej-
szymi gośćmi byli Powstańcy Warszawscy,  którym  
w uroczysty sposób wręczono paczki z kartkami oraz 
podziękowano za bohaterstwo owacją na stojąco. Galę 
uświetnił koncert Janusza Radka. Wieczór zakończył 
się spotkaniem, które było okazją do rozmów z po-
wstańcami, aktorami, dziennikarzami oraz laureatami 

nagród.             
    Udział w Gali 
był niezapomnia-
nym przeżyciem 
dla przedstawi-
cieli szko-
ły imieniem do-
wódcy Powstania 
Warszawskiego 
gen. Antoniego 
Chruściela, a za-
proszenie wyróż-
nieniem dla gmi-
ny. 
    Podczas wizy-
ty w  Warszawie, 
nie można było 
zapomnieć o spo-
tkaniu z panią 
Jadwigą Chru-
ściel- uczestnicz-
ką Powstania, 
córką „Montera”, 

fundatorką stypendium, której przekazano życzenia 
imieninowe od całej społeczności gniewczyńskiej.  

 Na profilu FB „Historia i Wos” znajdziecie 
Państwo film z pozdrowieniami dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie i Tryńczy od ambasa-
dorów akcji BohaterON - aktorów Antoniego Paw-
lickiego i Agnieszki Więdłochy (post z 16 paździer-
nika br.) 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, Wójt Gminy Tryń-
cza Ryszard Jędruch wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Zofią Nowak, radnymi z poszczególnych miej-
scowości odwiedzili uczniów klas pierwszych. Pytali o 
wrażenia związane z rozpoczęciem kolejnego etapu 
edukacji i przekazali dzieciom upominki związane z 
Gminą Tryńcza. Wizyty były także doskonałą okazją 
do spotkań z dyrektorami, w trakcie których omówio-
no bieżące kwestie związane z organizacją pracy po-
szczególnych szkół, dokonano oceny remontów wyko-
nanych w czasie wakacji oraz ustalono zakres kolej-
nych. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 91 
uczniów (32 uczniów w Gniewczynie Łańcuckiej, 30 
w Gorzycach, 19 w Tryńczy, 9 w Jagielle oraz 1 uczeń 
w Ubieszynie). 

BOHATERON 2019 

Joanna Tytuła 

ODWIEDZINY U PIERWSZOKLASISTÓW 

Magdalena Kubis 

Gala finałowa BohaterON 2019 

Z wizytą u  
Pani Jadwigi Chruściel 
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    Kolejny projekt realizowany w SP w Gniewczy-
nie Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 
pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości  
10 tys. zł w ramach konkursu grantowego ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski na realizację wydarzenia 
edukacyjnego pod hasłem Polski ZŁOTY ma sto lat! 
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2019  
i potrwa do 31 marca 2020 r. 
    Głównym celem projektu jest uczczenie setnych 
urodzin polskiego złotego poprzez zainicjowanie sze-
regu działań edukacyjno – kulturalnych, które mają 
uświadomić odbiorcom, jak zmieniała się polska walu-
ta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak 
stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospo-
darki i pozycję Polski w świecie. Celem jest również 
upowszechnienie wiedzy na temat złotego jako jed-
nostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. 
i funkcjonującej do dziś. 
    Podejmowane działania będą ściśle związane 
z postacią Feliksa Młynarskiego – bohatera naszego 
poprzedniego projektu, urodzonego w Gniewczynie 

Łańcuckiej, wybitnego ekonomisty, bankowca, filozo-
fa, współtwórcy i wiceprezesa Banku Polskiego S.A., 
przewodniczącego Komitetu Finansowego Ligi Naro-
dów, który przyczynił się do przeprowadzenia 
w 1924 r. reformy walutowej zainicjowanej przez pre-
miera Władysława Grabskiego, bez pomocy kapitału 
obcego. Od nazwiska naszego rodaka, okupacyjne 
banknoty złotowe były popularnie nazywane 
„młynarkami”.  
    Chcemy także zainteresować uczniów tematyką 
ekonomii i bankowości. Ważną sprawą będzie integra-
cja pokoleniowa między dziećmi i rodzicami, wspólne 
spędzanie czasu, nauka poprzez zabawę, dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem. Wśród licznych działań, 
które zaplanowaliśmy w ramach realizacji projektu są 
m.in. przeprowadzenie warsztatów pt: „Dzieje złote-
go”, warsztatów plastycznych, wieczór z filmami edu-
kacyjnymi,    Gminny konkurs matematyczny „Młody 
Ekonomista 2020”, wycieczka do Krakowa, happening 
„Wagary ze złotym” oraz wystawa wernisażowa 
„Urodziny polskiego złotego” 

Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to tak-
że czas na przygotowanie budynków oświatowych na 
nowy rok szkolny. W szkołach w tym okresie zostały 
przeprowadzone remonty. Łączny koszt to ponad 550 
tysięcy złotych. Generalny remont przeszła Szkoła 
Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej. Zostały 
wyremontowane korytarze, na których położono płyt-
ki, wyszpachlowano i pomalowano ściany, a na klat-
kach schodowych zamontowano nowe barierki. W kla-
sach zniknęły stare zniszczone parkiety, zastąpiono je  
nowoczesnymi wykładzinami. Zostały odmalowane 
lamperie i ściany, założono  nowoczesne a zarazem 
oszczędne lampy. Ponadto została wymieniona instala-
cja elektryczna wraz z głównym zabezpieczeniem, co 
sprawia, że szkoła będzie o wiele bezpieczniejsza. 
W piwnicach szkoły powstała nowoczesna szatnia. 
Kolejną szkołą, w której przeprowadzono remont była 
Szkoła Podstawowa w Gorzycach. W klasopracow-
ni położono nową wykładzinę, odmalowano ściany 
i wymieniono oświetlenia.  

 

W pozostałych szkołach przeprowadzono malowa-
nie korytarzy i klasopracowni, cyklinowanie parkie-
tów, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych.  

Należy nadmienić, że rada gminy wraz wójtem co-
raz większe środki przeznaczają na poprawę warun-
ków w szkołach.  

 

POLSKI ZŁOTY MA STO LAT 

REMONTY W SZKOŁACH 

Jolanta Rzeczyca 

Przemysław Górski 
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Trynieckie Centrum Kultury z roku na rok stara się 
urozmaicać ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy 
Tryńcza. TCK, realizując wydarzenia kulturalne, 
współpracuje ze szkołami z terenu gminy, GBP, 
GOPS, organizacjami pozarządowymi, sołectwami  
i parafiami. 

Rok 2019 miał do zaproponowania wiele cieka-
wych imprez, m. in.: 
 Spotkania z okazji Dnia Seniora w poszczególnych 

sołectwach; 
 Gminny Dzień Kobiet; 
 Dni Gminy Tryńcza i koncert Kapeli Pogwizdani, 

Grzegorza Hyżego oraz Kayah; 
 Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy, 

który co roku sprowadza do Tryńczy wiele kapel, 
zespołów wokalnych oraz gawędziarzy. Współorga-
nizatorem spotkania było Centrum Kulturalne  
w Przemyślu; 

 Pikniki kulturalno- rekreacyjne organizowane  
w poszczególnych sołectwach; 

 Dożynki Powiatowe; 
 Wizyta Zespołu Polonijnego z Minneapolis z USA, 

który przyjechał na 50 Festiwal Zespołów Folklory-
stycznych w Rzeszowie; 

Trynieckie Centrum Kultury zorganizowało też 
szereg koncertów: 
 Koncert „Małej Armii Janosika” - koncert najwięk-

szej kapeli góralskiej, liczącej 140 wykonawców  
w różnym wieku; 

 Jubileusz 35-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
oraz 5-lecia Grupy Mażoretek „Finezja”, w ramach 
którego jubilaci zaprezentowali się podczas koncer-
tu karnawałowego, koncertu galowego oraz koncer-
tu „Muzyka aktywizuje pokolenia” w ramach pro-
jektu „Dbamy o tradycje i kulturę naszego regionu”; 

 Koncert Papieski „Ku czci Ojca Św. Jana Pawła II”; 
 Koncert Pieśni i Piosenki Maryjnej „W hołdzie  

Maryi”; 
 Koncerty Kolęd w kościołach; 
 Koncert „Wolna i Niepodległa”, podczas którego 

wystąpili Chór Kameralny z Strzyżowa oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Łańcut; 

Katarzyna Duży 
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XV JUBILEUSZOWE DNI GMINY 

    Kapela POGWIZDANI, Bracia Kłeczek,  
Grzegorz Hyży, Kayah – to najważniejsze atrakcje, 
które można było obejrzeć podczas tegorocznych 
jubileuszowych XV Dni Gminy Tryńcza.  

    Pierwszego dnia 
organizatorzy przy-
gotowali szereg kon-
kurencji sportowych 
dla dzieci i doro-
słych, w tym turniej 
piłki plażowej i siat-
kowej, turniej tenisa 
ziemnego. Na boisku 
„Orlik” rywalizowały 
drużyny Akademii 
Piłkarskich. Męż-
czyźni mogli zmie-
rzyć się w zawodach 
Crossfit przygotowa-

nych przez Klub Sportowy JAKAR GYM z Sieniawy. 
Na zakończenie rozgrywek odbył się pokazowy mecz 
oldbojów. Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się 
na teren rekreacyjny obok Urzędu Gminy, gdzie odbył 
się Maraton Zumby połączony z Festiwalem Kolorów. 
Miłym akcentem był koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej. Główną gwiazdą sobotniego wieczoru była ka-
pela góralska Pogwizdani, a do tańca przygrywał ze-
spół FOREVER. 
    Niedziela zgromadziła tysiące osób. Jak co roku, 
rozpoczęła się Wojewódzką Wystawą Klaczy Rasy 
Śląskiej. Oficjalne otwarcie obchodów Dni Gminy na-
stąpiło po przemarszu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
oraz Mażoretek „Finezja”. Tryniecka scena również i 
w tym roku gościła wielu wspaniałych muzyków. Byli 
to: Martyna Andreasik, Martyna Niemirowska, Klau-

dia Opoka, Natalia Jakubiec, Jolanta Janas wraz z Ka-
roliną Ochab, zespół wokalny SINGING SOULS  
z Rzeszowa oraz zespół THE BEATBAKERS. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się pokazy rowerowe Trial 
Show, pokaz Karate Kyokushin oraz pokaz akroba-
tyczny skocznych Braci Kłeczek, finalistów programu 
Mam Talent. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli 
obejrzeć wystawę zabytkowych samochodów, ciekawą 
wystawę przygotowaną przez Nadleśnictwo Sieniawa, 
pokaz motocykli oraz wystawę sprzętu wojskowego  
z I Batalionu Czołgów z Żurawicy. 

     Punktem kulminacyjnym wieczoru były koncerty 
Grzegorza Hyżego, który zgromadził wyjątkowo licz-
ną grupę fanów oraz energetycznej Kayah, której bał-
kańskie rytmy wprawiły widownię w taneczny nastrój. 
Na zakończenie obchodów Dni Gminy organizatorzy 
przygotowali pokaz sztucznych ogni, po którym roz-
poczęła się zabawa taneczna przy zespole The Five. 

Katarzyna Duży 

KULTURA W ROKU 2019 

Grzegorz Hyży  
na trynieckiej scenie 
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KULTURA W ROKU 2019 

Dożynki prezydenckie w Spale Dożynki powiatowe w Gniewczynie 

Statuetki dla przyjaciół orkiestry 

Para Prezydencka i zespół Jagiellanie na  
Dożynkach Prezydenckich w Spale 

Zespół Resovia Saltans 

Koncert jubileuszowy orkiestry 

Koncert Małej Armii Janosika w Gniewczynie 

Jubileusz mażoretek Finezja 
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ORKIESTRA I MAŻORETKI NA PRZESTRZENI LAT 

    Rok 2019 to rok ważny dla Trynieckiego Centrum 
Kultury w Tryńczy, pod patronatem którego prężnie 
działają Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Grupa Ma-
żoretek „Finezja”, obchodzące w tym roku swoje jubi-
leusze.  

Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 1984r.,  
a za jej założycieli uznaje się Stanisława Majchra, Ta-
deusza Janisza i Władysława Gielarowca. Pan Majcher 
został też pierwszym kapelmistrzem orkiestry, a za-
szczytną funkcję piastował niemal 10 lat. W 1993r. 
zmienił go Edward Myłek, który kapelmistrzem orkie-
stry jest do dziś. Przez skład zespołu przewinęło się 
przez te 35 lat blisko 200 muzyków – w większości 
młodzieży i dzieci. Z kolei mażoretki „Finezja” po-
wstały w 2014r. z inicjatywy instruktorki Katarzyny 
Duży. Przez skład zespołu przewinęło się ponad 80 
tancerek.  

35 lat w przypadku Orkiestry Dętej to ogromny czas 
ciężkiej pracy i wielu zmian. Na początku istnienia or-
kiestry jej skład tworzyły głównie osoby dorosłe. Wraz 
ze zmianą kapelmistrza, do orkiestry zaczęło napływać 
coraz więcej dzieci i młodzieży – tak jest do dziś. War-
to zwrócić tu uwagę na zwiększenie zainteresowania 
grą na instrumentach dętych dzieci szkolnych, które 
pobierają naukę gry w Trynieckim Centrum Kultury. 
Dzięki temu repertuar orkiestry nabrał świeżości – 
oprócz utworów o charakterze religijnym  
i patriotycznym, orkiestra pracuje nad utworami roz-
rywkowymi, wykorzystując muzykę filmową i tanecz-
ną. 

Trynieckie Centrum Kultury od początku istnienia 
dba o rozwój i wyposażenie zespołów. Należy tu 
wspomnieć o nowych instrumentach dla orkiestry. 
Oprócz środków budżetowych TCK pozyskuje środki 
zewnętrzne na sprzęt oraz wyposażenie. Młodzieżowa 
Orkiestra otrzymała nowe instrumenty dęte oraz ze-
staw perkusyjny o wartości 50 000 zł. Było to dofinan-
sowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
    Zrealizowany został również projekt „Dbamy o tra-
dycje i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy”, w ramach 
którego orkiestra otrzymała dofinansowanie w kwocie 

15 000 zł na nowe mundury. Wkład własny zadania to 
21 750 zł. W przedsięwzięcie wyposażania muzyków 
zaangażowała się Rada Gminy Tryńcza, której pożycz-
ka umożliwiła zabezpieczenie finansowe operacji za-
kupu instrumentów i mundurów. Piękne mundury or-
kiestra zaprezentowała podczas koncertu „Muzyka ak-
tywizuje pokolenia”. 

Wiele lat pracy orkiestry zaowocowało powstaniem 
grupy mażoretek, która wraz z muzykami tworzy zgra-
ny duet. Grupa Mażoretek „Finezja”, choć funkcjonuje 
dopiero 5 lat, może pochwalić się nie tylko ogromnym 
progresem tanecznym, ale i dużym zainteresowaniem 
dzieci tańcem i uczestnictwem w zajęciach. „Finezja” 
zaczynała zaledwie 10 osobową grupą, teraz liczy 
przeszło 90 tancerek w różnym wieku. Cieszą oczy nie 
tylko wspaniałymi pokazami, ale również pięknymi 
kostiumami tanecznymi, których jest aż 7 rodzajów. 
To, jak dziewczyny wyglądają podczas pokazów rów-
nież zawdzięczają środkom pozyskanym z zewnątrz. 
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek o dofinanso-
wanie w kwocie 6000 zł w ramach projektu 
„NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM 
WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZ-
NEJ” pt. „Rozwój ruchu mażoretkowego w gminie 
Tryńcza – krok do przodu”. Jego założeniem są warsz-
taty taneczne zorganizowane dla mażoretek oraz wypo-
sażenie w sprzęt treningowy: pałeczki marszowe oraz 
nowe kostiumy taneczne.  

Udało się również uzyskać dofinansowanie w wyso-
kości 7500 zł w ramach otwartego konkursu ofert pn. 
„Warsztaty kulturalne i artystyczne” na realizację za-
dań publicznych Województwa Podkarpackiego w za-
kresie kultury w 2019 roku. Cały czas trwają warsztaty 
dla zespołu „Finezja”, które ukierunkowane są na roz-
wój ruchu mażoretkowego oraz gimnastyki akrobacyj-
nej. Dziewczyny trenują w hali widowiskowo- sporto-
wej i mają doskonałe warunki do pracy i  rozwoju.  
     Zarówno orkiestra jak i mażoretki to młodzi ludzie, 
którzy spotykają się na próbach i treningach, by rozwi-
jać swoją pasję i wymieniać się doświadczeniami. 
Wszystkie koncerty zorganizowane w roku jubileuszo-
wym są doskonałą okazją, by oba zespoły zaprezento-
wały pełnię swoich umiejętności. 

 

Olga Sobala 
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ORKIESTRA I MAŻORETKI NA SCENIE REGIONALNEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ 

Działająca 35 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
oraz towarzysząca jej od 5 lat Grupa Mażoretek 
„Finezja” są niewątpliwie wspaniałą wizytówką kul-
turalną naszej gminy. Utalentowana młodzież pre-
zentuje się podczas wielu uroczystości odbywają-
cych się  poza terenem gminy.  

Dobiegający końca rok 2019 był bardzo bogaty  
w różnego rodzaju wyjazdy artystyczne, przeglądy  
i koncerty. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy 
wraz z Grupą Mażoretek "Finezja" reprezentowała na-
szą gminę podczas Przeglądu Orkiestr Dętych  
w Biłgoraju. Na scenie letniej Biłgorajskiego Cen-
trum Kultury nasi artyści zaprezentowali bogaty pro-
gram rozrywkowy, który zachwycił publiczność.  

Wzięli także udział w Festiwalu Orkiestr Dętych 
podczas Dni Gminy Leżajsk. Orkiestra z Tryńczy  
i mażoretki zaprezentowały się jak zawsze wspaniale.  

Zdecydowanie najbardziej prestiżowym występem 
naszych lokalnych artystów poza terenem gminy był 
udział w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dę-
tych OSP w Białymstoku. W przeglądzie udział 
wzięło 10 orkiestr, w tym Orkiestra Dęta z Tryńczy. 
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął się w Filharmonii 
Podlaskiej, gdzie orkiestry prezentowały się wykonując 

3 utwory koncertowe, w tym jeden polskiego kompo-
zytora. W godzinach popołudniowych orkiestry rozpo-
częły oceniany przemarsz. Po przejściu na rynek odby-
ło się oficjalne otwarcie festiwalu, podczas którego by-
ły wykonywane wspólnie przez orkiestry utwory Stani-
sława Moniuszki "Prząśniczka", "Krakowiaczek", Fry-
deryka Chopina "Romanza" oraz Hymn Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Niedziela rozpoczęła sie od pokazów musztry pa-
radnej. Nie było łatwo, ale nasi reprezentanci konkuro-
wali z najlepszymi orkiestrami OSP z całego kraju.  

Końcem września orkiestra oraz zespół „Finezja” 
uczestniczyli w XI Wojewódzkim Przeglądzie Or-
kiestr Dętych OSP w Sanoku. W klasyfikacji gene-
ralnej, która obejmowała ocenę gry w marszu i musztrę 
oraz koncert orkiestry, nasi reprezentanci zajęli 3 miej-
sce na 12 orkiestr, zdobywając tym samym angaż do 
przeglądu na szczeblu regionalnym w przyszłym roku. 

Orkiestra chętnie angażuje się w różnego rodzaju 
pikniki. Jednym z nich był udział w Pikniku Wojsko-
wym pn. „Wierni Polsce”, zorganizowanym przez 
Jarosławski 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Kon-
cert orkiestry oraz pokaz mażoretek był głównym 
punktem tego wydarzenia. 

Ostatnim dużym sukcesem Grupy Mażoretek 
„Finezja” było zdobycie 1 miejsca w VII Powiatowym 
Przeglądzie Tanecznym pn. „Katarzynki”, który od-
był się 25 listopada w Przeworsku. W przeglądzie 
udział wzięło 30 zespołów tanecznych z przedszkoli, 
szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, któ-
re zaprezentowały różne rodzaje tańca. Komisja arty-
styczna przyznała wykonawcom nagrody i wyróżnie-
nia. Prezentacja dziewczyn pt. "Paryżanki" otrzymała  
I miejsce w III kategorii wiekowej - klasy V-VIII.  

Nie da się ukryć, iż zarówno tryniecka orkiestra, jak 
i mażoretki aktywnie uczestniczą w działalności kultu-
ralnej nie tylko w naszym regionie. Od wielu lat anga-
żują się w różnorodne przedsięwzięcia, w tym koncer-
ty, festyny, przeglądy, konkursy, imprezy sportowe  
i uroczystości kościelne. Otrzymują zaproszenia na 
koncerty w całym kraju, co świadczy o atrakcyjności 
występów i wysokim poziomie artystycznym.  

Katarzyna Duży 
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Koncert w  Filharmonii Podlaskiej 
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    Trynieckie Centrum Kultury propaguje kulturę ludo-
wą oraz pomaga w rozwijaniu działalności zespołów 
folklorystycznych, które co roku poszerzają swój doro-
bek artystyczny o nowe sukcesy i osiągnięcia. Wśród 
najważniejszych należy wymienić: 
- Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pawło-
siowie – wyróżnienie dla Ludowego Zespołu Śpiewa-
czego „Dolanie” 
- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów 
Śpiewaczych w Nienadowej – III miejsce dla Ludowe-
go Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” oraz wyróżnienie 
dla solistek Martyny Niemiec i Anny Wnęk 
- Przegląd „Majówka pod Jaworem” w Hadlach 
Szklarskich -  III miejsce dla Ludowego Zespołu Śpie-
waczego „Dolanie” 
- Festyn pod Platanem w Zarzeczu - I miejsce dla 
Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” 
- Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego 
„Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 
– wyróżnienie dla „Małych Gniewczan”: Anny Wnęk, 
Martyny Niemiec oraz Amelii Kędziory 
- XIII Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej  
i Gawędy w Tryńczy: 
 w kategorii zespoły wokalno- instrumentalne –  

I miejsce dla Zespołu „Śpiewające Zośki” 

 w kategorii kapele – I miejsce dla Kapeli Biesiadnej 
- VI Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów 
„Bo radość jest w nas” w Stalowej Woli - nagroda 
Grand Prix i Złoty Dyplom dla Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego „Dolanie” 

- Cieszymy się osiągnięciami naszych zespołów, a naj-
bardziej satysfakcjonuje nas fakt, że młodzież angażuje 
się w promowanie folkloru- tak podsumowują konkursy 
instruktorzy zespołów Zofia Sokół i Henryk Chruściel. 
    Życzymy im dalszych sukcesów na niwie folkloru.  
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SUKCESY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 

DOLANIE I JAGIELLANIE ŚWIĘTUJĄ PIĘKNE JUBILEUSZE 

W 2020 roku, przypadają dwa piękne jubileusze 
działalności artystycznej zespołów śpiewaczych. 40 
– lecie działalności ludowego zespołu „Dolanie” 
oraz 15 – lecie zespołu piosenki biesiadnej 
„Jagiellanie”. 

„Dolanie” to najstarszy zespół ludowy prężnie dzia-
łający pod skrzydłami Trynieckiego Centrum Kultury. 
Jest zespołem, którego trzon stanowią rodziny Niem-
ców, Szozdów oraz Koniecznych. Pierwszy ich występ 
miał miejsce w marcu 1981 roku podczas akademii  
z okazji Dnia Kobiet. Stopniowo zespół „Dolanie” 
wzbogacał swój repertuar o piosenki ludowe, żniwne 
dożynkowe, ballady, pieśni patriotyczne, kościelne, 
kolędy oraz pastorałki. Kierownikiem zespołu od 
września 1980 r. do końca 2010 r. był p. Józef  Nie-
miec, a od 2011 r. p. Zofia Sokół. Od 1996 r. 
„Dolanom” akompaniuje p. Henryk Chruściel, który 
również jest opiekunem zespołu. 

Zespół piosenki biesiadnej „Jagiellanie” powstał  
w kwietniu 2005 r. Od początku swojej działalności 
pod kierownictwem p. Stanisława Turka  bierze czyn-
ny udział w życiu kulturalnym gminy Tryńcza, a także 
poza jej granicami. Zespół wspiera wszelkie inicjaty-
wy charytatywne oraz ubarwia i zabawia śpiewem 
spotkania seniorów cyklicznie odbywające się w na-
szej gminie. Wspomniane lokalne i regionalne działa-
nia przeplatane są działalnością na skalę międzynaro-
dową, poprzez liczne wyjazdy do zaprzyjaźnionych 
społeczności na Ukrainie oraz Słowacji. W tym roku, 
zespół reprezentował Województwo Podkarpackie na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale. 

 Już dzisiaj jubilaci zapraszają do uczestnictwa  
w koncertach jubileuszowych, na których nie zabrak-
nie atrakcji dla każdego. 

Katarzyna Duży 

Katarzyna Duży 



 

DOŻYNKI POWIATOWE 

Jednym z cyklicznych wydarzeń, jakie mają miej-
sce w kalendarium imprez, są  dożynki. W tym roku 
gościliśmy delegacje wieńców z całego powiatu. Wy-
darzenie odbywało się w Gniewczynie Trynieckiej pod 
patronatem Pani Poseł Anny Schmidt – Rodziewicz.   

     Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem 
korowodu dożynkowego do kościoła parafialnego  
w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie odprawiona została 
Msza Święta w intencji rolników.  Barwny korowód 
prowadziły Mażoretki Finezja przy dźwiękach Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej. W uroczystościach uczest-
niczyło wielu ważnych gości, między innymi Poseł na 
Sejm Anna Schmidt – Rodziewicz, Senator Mieczy-
sław Golba, Wicemarszałek Piotr Pilch, Starosta Prze-
worski Bogusław Urban, wójtowie gmin z terenu po-
wiatu przeworskiego, księża na czele z ks. probosz-
czem  parafii Gniewczyna Krzysztofem Filipem oraz 
ks. prał. Tadeuszem Gramatyką, radni, sołtysi, przed-
stawiciele Urzędu Gminy Tryńcza na czele  
z wójtem Ryszardem Jędruchem.  

Starostowie dożynek złożyli na ręce Starosty Prze-
worskiego i Wójta Gminy Tryńcza chleb dożynkowy. 
W tym roku tę funkcję sprawowali Państwo Jolanta  
i Mariusz Foszczej. Wójt Gminy Tryńcza oraz Starosta 

Przeworski podziękowali starostom dożynek oraz spo-
łeczności  Gniewczyny na czele z sołtysem i radnymi 
za zaangażowanie  i przygotowanie uroczystości do-
żynkowych. Wręczyli wieńczarkom podziękowania 
oraz słodkie upominki.  

Podczas uroczystości wystąpiły zespoły artystycz-
ne: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, Dolanie,  
Zespół z Rączyny, Zespół „ Ala babki, Ala dziadki”, 
Zespół Ludowy „Białoboczaki”, Zespół Śpiewaczy  
z Rożniatowa, Zespół „KGW Jawor” z Jawornika Pol-
skiego, Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny oraz 
„Piganeczki z Pigan”. Uczestnicy dożynek mieli możli-
wość korzystania z dodatkowych atrakcji, w tym: sto-
isk gastronomicznych, wesołego miasteczka, stoisk  
z tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez 
KGW z Gniewczyny Trynieckiej, Gorzyc, Jagiełły, 
Gorliczyny, Nowosielec, Świętoniowej, Ostrowa, Wo-
licy, Mikulic, Gaci, Żurawiczek, Pełnatycz, Zalesia 
oraz Rączyny, jak również stoiska wystawienniczego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z Jarosławia, 
KRUS, ARiMR o/Przeworsk oraz Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego o/Przeworsk.   

Podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych nie 
zabrakło gwiazd wieczoru, którymi byli: Przeworska 
Kapela Podwórkowa BEKA oraz zespół muzyki disco 
polo B–QLL. 
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WOLNA I NIEPODLEGŁA 

    Z okazji 101. 
Rocznicy Odzy-
skania przez Pol-
skę Niepodległo-
ści odbyły się 
uroczystości upa-
miętniające to 
wydarzenie waż-
ne dla wszyst-
kich Polaków. 
Obchody rozpo-
częły się uroczy-
stą mszą świętą 

w intencji ojczyzny w miejscowym kościele parafial-
nym. Po uroczystościach nastąpił przemarsz na plac 
szkolny pod pomnik Jana Kantego, złożenie kwiatów  
i odśpiewanie hymnu państwowego.  
    Ranga uroczystości została podniesiona poprzez 

obecność wojska z 14 Dywizjonu Artylerii Samobież-
nej z Jarosławia. Po wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt odczytano apel pamięci oraz oddano salwę ho-
norową. Zwieńczeniem obchodów był koncert zatytu-
łowany „ Wolna i Niepodległa” w wykonaniu Strzy-
żowskiego Chóru Kameralnego, Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Tryńczy wraz z mażoretkami oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca Łańcut. Artyści wprowadzili widzów  
w podniosły, patriotyczny nastrój. Uczestnicy wyda-
rzenia otrzymali flagi państwowe oraz pamiątkowe 
pocztówki. 
    Wspólne przeżywanie i uroczyste obchody tego Na-
rodowego Święta to przede wszystkim lekcja historii 
dla kolejnych pokoleń oraz uczczenie pamięci pole-
głych, walczących przed laty o wolność naszego kraju. 

 

Katarzyna Duży 

WYSTAWA MANIEREK Z OKRESU „WIELKIEJ WOJNY” 

    „DYSKRETNY UROK PICIA” - Manierki au-
stro-węgierskie z okresu Wielkiej Wojny” z kolek-
cji Łukasza Józefa Hubacza  to  wystawa z najwięk-
szego w Polsce, wyselekcjonowanego zbioru manie-
rek  liczącego 3.000 egzemplarzy ,jaką można zoba-
czyć w zabytkowej strażnicy kolejowej. 

    Od września 2019 r. 
można zwiedzać w zabyt-
kowej strażnicy kolejowej  
kolekcję manierek Łukasza 
Józefa Hubacza z  czasów 
poprzedzających odzyska-
nie przez Polskę niepodle-
głości. Przegląd manierek, 
które towarzyszyły żołnie-
rzom C.K. Armii, tworzą 
tło dla bogatego ekwipun-
ku okresu I wojny świato-
wej. Zostały wyselekcjo-
nowane z największego 
dotąd w Polsce zbioru li-
czącego 3 000 egzempla-
rzy. Naczynia usystematy-
zowane pod kątem wzo-
rów oraz producentów ma-
ją zwracać uwagę na za-
sadność posiadania tego 
typu przedmiotów w cza-
sie walki. Zachęcamy do 
zwiedzania wystawy. 

 Marzena Rydzik 
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            „TRYNIECKI WEEKEND Z HISTORIĄ „WRZESIEŃ 1939 – WALCZYMY DO KOŃCA!” 

6 –7 września 2019 r.  Zabytkowa Strażnica Kolejo-
wa była miejscem, gdzie historia znalazła się niemal 
na wyciągniecie ręki. 
     Widowisko plenerowe „Tryniecki weekend z histo-
rią „Wrzesień 1939 – walczymy do końca!”  w tym 
roku przybrało nowy charakter. Organizatorzy wyda-
rzenia: Gmina Tryńcza, Stowarzyszenie Chóralne 
„Chór Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa” przy 
udziale grup rekonstrukcyjnych oraz  przy wsparciu 
Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowali dla 
mieszkańców rekonstrukcję historyczną wydarzeń z 
września 1939 roku. Specjalne grupy rekonstrukcyjne 
z Podkarpacia i Lubelszczyzny, wsparte ochotniczą 
kawalerią konną w barwach 20. Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego, pokazały zwycięstwo Po-
laków nad Niemcami w jednej z wrześniowych poty-
czek,  jakich na początku września 1939 roku na tere-
nie całego kraju było wiele. Tym razem niemiecki na-
jeźdźca próbował zdobyć strażnicę kolejową i most na 
Wisłoku na przedpolach Tryńczy, gdzie stacjonowali 
polscy żołnierze. Grupy rekonstrukcyjne dały z siebie 
wszystko, aby odwzorować w najmniejszych detalach 
tamte chwile. Zorganizowanie tego wydarzenia wyma-
gało dużo  pracy i zaangażowania  wielu osób. Przygo-
towanie terenu, budowa okopów, stawianie prowizo-
rycznych domów. Na pole bitwy ściągnięto wozy i po-
jazdy militarne. Sobotnie wydarzenia rekonstrukcyjne 
zostały poprzedzone plenerową Mszą Św. odprawioną 
w intencji poległych oraz rozstrzygnięciem konkursu 
plastycznego.  
     Zebrani przy ognisku obejrzeli filmy o tematyce 
wojennej oraz wysłuchali prelekcji poświęconych wy-
darzeniom z okresu I i II wojny światowej, ze wskaza-
niem na strażnicę kolejową, która w tamtych czasach 
pełniła funkcję obronną. 

     Rekonstrukcja historyczna ściągnęła pod strażnicę 
kolejową tłumy ludzi. Zwłaszcza rodziny z dziećmi. 
Pasja i miłość do polskiej historii pociągają rekon-
struktorów do drobiazgowego kompletowania mundu-
rów, broni i żołnierskiego wyposażenia, a zaprezento-
wana  „żywa lekcja historii” ma uczyć młode pokole-
nia szacunku dla polskich bohaterów II wojny świato-
wej. 

Marzena Rydzik Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego 

Kawaleria konna 

                                                                                                                     www.tryncza.eu 47                  



 
32 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2018                                                                           

GALERIA "POD ANIOŁEM” MA JUŻ ZA SOBĄ DEKADĘ !  

     Już 10 lat działa przy Urzędzie Gminy Galeria "Pod 
Aniołem" im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy. Pieczę 
nad  galerią działającą pod patronatem Wójta Gminy  
i Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu sprawuje 
Gminna Biblioteka Publiczna. Uroczyste otwarcie Ga-
lerii nastąpiło 15 maja 2009 r. Od tego czasu galeria 
tętni życiem, otwierane są coraz to nowsze wystawy  
o szerokiej tematyce kulturalnej.     W ciągu dziesięciu 

lat istnienia w trynieckiej Galerii Sztuki zorganizowa-
no ponad 60 wystaw. Co roku prezentowane są prace 
naszych lokalnych artystów, jak również innych, zna-
nych i cenionych nie tylko w kraju, ale i za granicą. 

    Tegoroczne XV Dni Gminy Tryńcza  były wspania-
łą okazją do świętowania 10 urodzin galerii. Z tej oka-
zji  przygotowano specjalną wystawę prac i pamiątek 
rodzinnych poświęconą patronowi Stanisławowi Pery-
kaszy oraz wystawę zbiorową prac artystów z terenu 
gminy. Na wystawie towarzyszącej jubileuszowi pre-
zentowane  były  prace ze zbiorów:  Henryka Cebuli , 
Krzysztofa Dziamary, Darka Dałomisa, Bartosza  
Cebuli, Kingi Manowiec, Ludwiki Koczut, Alicji Ni-
kiel, Marka Kozaka   i Tadeusza Hanejko. Zasłużeni 
artyści otrzymali z rąk Mirosława Hajnosza - Dyrekto-
ra Biura Minister Anny Schmidt – Rodziewicz, Anny 
Huk – Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
Teofila Jakubca oraz Wójta Gminy Tryńcza – Ryszar-
da Jędrucha okolicznościowe statuetki  za całokształt 
działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuk. Na uro-
czystym wernisażu prac nie mogło zabraknąć  również 
jubileuszowego tortu i życzeń doczekania kolejnych 
jubileuszy. 

 CMENTARZE I WOJNY ŚWIATOWEJ W GMINIE TRYŃCZA 

„Cmentarze I wojny światowej w gminie Tryńcza  
w świetle najnowszych badań archiwalnych”- wy-
kład dr Sławomira Kułacza 

 
      „Cmentarze I wojny światowej w gminie Tryńcza 
w świetle najnowszych badań archiwalnych” – tak 
brzmiał tytuł wykładu , który przygotował i wygłosił 
dr Sławomir Kułacz -językoznawca, tłumacz, kolek-
cjoner i miłośnik historii. 
      Sławomir Kułacz urodził się w Leżajsku. Po stu-
diach odbytych w Przemyślu i Lublinie na stałe wyje-
chał do Gdańska, gdzie w 2017 roku obronił rozprawę 
poświęconą ocenie jakości przekładów turystycznych  
i uzyskał stopień doktora językoznawstwa. Pracuje 
jako nauczyciel akademicki i tłumacz pisemny. Od 
zawsze zainteresowany historią. Z czasem wyspecjali-

zował się w wojskowych aspektach I wojny światowej 
i historii armii austro-węgierskiej. Na tych zagadnie-
niach koncentruje się także jego praca naukowa z dzie-

dziny językoznawstwa, czego wyrazem są jego 
publikacje naukowe, np. książka „Germanizmy  
w gwarze polskich żołnierzy armii austro-
węgierskiej”. Wydał także książki „Kamień i Ste-
inau w pożodze I wojny światowej” i „Wojskowa i 
wojenna korespondencja braci Lejów 1913–1917”  
oraz broszurki poświęcone cmentarzom wojen-
nym w Żołyni i Sokołowie Małopolskim. Przetłu-
maczył ponadto kilka książek z języka niemiec-
kiego i angielskiego. Planuje wydanie książki  
o walkach na Leżajszczyźnie w latach 1914–1918 
i w tym celu od lat prowadzi badania archiwalne, 
przede wszystkim w Wiedniu.Kolekcjonuje pocz-
tówki i zdjęcia dotyczące I wojny światowej nad 
dolnym Sanem oraz austro-węgierskie regulaminy 
wojskowe. Ma też spory zbiór polskich powieści 
dotyczących I wojny światowej wydanych w mię-

dzywojniu.  
       Spotkanie mimo niesprzyjającej pogody zgroma-
dziło wielu mieszkańców oraz osób zainteresowanych 
historią okresu I wojny światowej. W trakcie wykładu  
prelegent zaprezentował  krótką historię pochówków 
żołnierskich w naszej okolicy zrekonstruowaną na 
podstawie badań archiwalnych. W przygotowanej pre-
zentacji multimedialnej uczestnicy spotkania mogli 
zobaczyć zupełnie nieznane fotografie cmentarzy  
z tamtego okresu, gdzie najstarsza pochodzi z roku 
1915, plany cmentarzy i spisy pochowanych oraz aktu-
alne zdjęcia cmentarzy i grobów  znajdujących się na 
terenie gminy Tryńcza. Marzena Rydzik 
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          ROZMOWA Z JERZYM WELCEM, PREZESEM KLUBU POETÓW PODKARPACIA „PERŁY"  

Pan Jerzy pisze od ponad 14 
lat, tworzy głównie utwory  
o charakterze religijnym i re-
fleksyjno-filozoficznym. Do 
tej pory opublikował ponad 
tysiąc wierszy, a ciągle nie 
brakuje mu nowych pomy-
słów. 
Jak to się stało, że został Pan 
poetą, i czym jest dla Pana 
poezja ? 
- Parę lat temu nagle zachoro-
wałem, wówczas groziła mi 
bardzo poważna operacja. Pew-
nego dnia wybrałem się na spa-
cer i nagle zobaczyłem zardze-

wiały, stary krzyż. Las, w którym się znajdował, był, 
w moim odczuciu magicznym, niezwykle enigmatycz-
nym miejscem. Bez zastanowienia zatrzymałem się 
tam, by pomodlić się i zastanowić nad życiem. Od 
tamtej pory często wracałem do tego lasu, czułem, że 
jest to moje miejsce na ziemi. Któregoś poranka uda-
łem się do lekarza, aby pokazać mu wyniki badań. Le-
karz popatrzył na mnie ze zdziwieniem i oznajmił, że 
moje schorzenie w niewyjaśniony sposób zanikło. Po-
myślałem wtedy, że to prawdziwy cud, od razu wie-
działem, że wyzdrowienie zawdzięczam Bogu. Posta-
nowiłem podziękować więc Panu za łaskę, jaką otrzy-
małem. To właśnie wspominane wydarzenia były im-
pulsem do rozpoczęcia pisania wierszy, a same utwory 
stanowią podziękowanie dla Boga. Poezja jest dla 
mnie wszystkim! Dziś nie wyobrażam sobie bez niej 
życia! 
Rozumiem już, dlaczego pisze Pan głównie wiersze 
poświęcone tematyce religijnej. A czy 
ludzie, którym opowiada Pan swoją historię, wierzą 
w nią? 
- Myślę, że mimo iż moja historia wydaje się być nie-
prawdopodobna, to otaczający mnie ludzie 
wierzą w nią. Oczywiście znajdą się tacy, którzy pod-
chodzą do niej z pogardą, ale ja nie 
przejmuję się tym i staram się ciągle przekazywać 
świadectwo innym. 
A jak Pana otoczenie reaguje na Pana wiersze? Ma 
Pan fanów? 
- Uważam, że reagują pozytywnie. Mam wielu fanów, 
którzy znają mnie z portali 
społecznościach, do moich zwolenników należą także 
rodzina i przyjaciele. Muszę przyznać, 
że często słyszę słowa uznania. Jestem otwartym czło-
wiekiem i uwielbiam ludzi, a to pomaga 
mi w kontaktach z czytelnikami i sprawia, że mam tylu 
wiernych odbiorców. 
No właśnie, wspomniał Pan, że często korzysta  
z nowoczesnych technologii, portali 
społecznościowych. Co sprawiło, że wybrał Pan te 
środki komunikacji? 
- Bardzo często korzystam z tego typu technologii. 
Komputer i Internet to dla mnie podstawa – 
można mnie znaleźć na wszystkich portalach społecz-

nościowych. Od początku zdawałem 
sobie sprawę, że Internet pomoże szybciej dotrzeć do 
odbiorców. Początkowo kiepsko mi szło 
z komputerem, ale z czasem ,przy pomocy zięcia, nau-
czyłem się obsługiwać wszystkie 
urządzenia i teraz wszystko robię sam. 
Wiem już, gdzie lubi Pan pisać wiersze, a czy ma 
Pan ulubioną porę do tworzenia? 
- Tak, uwielbiam pisać rano, kiedy przyroda budzi się 
do życia. 
Czy ma Pan kogoś, komu jako pierwszemu prezen-
tuje Pan gotowy utwór? 
- Raczej nie, jeśli napiszę rano wiersz, to wpisuję go 
do tomiku, a bardzo często publikuję też na Facebooku 
czy innych portalach. 
A czy jest Pan mocno krytyczny wobec swoich tek-
stów? Wprowadza Pan dużo poprawek w trakcie 
pisania, czy uważa Pan, że to, co przychodzi do gło-
wy jako pierwsze jest najlepsze? 
- Z tym jest różnie, ale raczej bardzo mało poprawiam 
– gdy napiszę wiersz, staram się go nie zmieniać. Je-
stem zdania, że pierwsza myśl jest najlepsza. A co do 
samokrytycyzmu, to uważam, że potrafię być wobec 
siebie samokrytyczny, ponadto mam dużo dystansu do 
siebie. 
Wiem, że należał Pan do Klubu Poetów Leżajskich 
„ Na Marginesie" a od trzech dobrych lat należy 
Pan do Klubu Poetów Podkarpacia " Perły" z sie-
dzibą w Tryńczy, działającego przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej, a nawet został Pan wybrany Preze-
sem. Klub liczy 22 członków a spotkania odbywają 
się cyklicznie w każdą ostatnią środę miesiąca  
w Tryńczy i w filii bibliotecznej w Gorzycach. Co 
wynosi Pan z tych spotkań? 
- Spotkania na pewno pozwalają mi rozwijać się lite-
racko, poznawać nowe poetyckie triki. Należy dodać 
też, że w Klubie Podkarpackich Poetów poznałem też 
wielu ciekawych, charyzmatycznych artystów i nawią-
załem z nimi przyjaźnie. W tej chwili jest nas 22 
członków z różnych stron Podkarpacia. 
Skoro już o trikach mowa – jaki środek stylistyczny 
najbardziej Pan lubi i stosuje? 
- Moim zdaniem wiersze muszą być rymowane. I to 
właśnie rymów najczęściej używam, utworów niery-
mowanych w ogóle nie piszę. 
Skoro nie wyobraża Pan sobie życia bez poezji, to 
czy czyta Pan wiersze innych poetów? Ma Pan jakiś 
ulubionych mistrzów słowa? 
- Tak, uwielbiam Szymborską, Mickiewicza i Tuwima. 
Czytam też wiersze swoich kolegów z klubu "Perły" 
Na zakończenie proszę powiedzieć, jakie ma  Pan 
plany na przyszłość? 
- Plany na przyszłość? Wydałem już 18 tomików poe-
zji religijnej i na tym miał być koniec, ale  niespodzie-
wanie napisałem następne dwa czyli  19 i 20 jest już 
prawie gotowy, będą nosiły tytuły „Dar od Boga”. Jeśli 
Bóg pozwoli, będę tworzył dalej! 
Dziękuję za rozmowę! Życzę wielu sukcesów lite-
rackich oraz niekończącej się weny twórczej! 

 Rozmowę przeprowadziła  Marzena Rydzik 
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PIELGRZYM  CAMINO  DE  SANTIAGO  

   Droga św. Jakuba, 
po hiszpańsku Cami-
no de Santiago, jest 
jednym z najsłynniej-
szych szlaków piel-
grzymkowym w Eu-
ropie. Trakt ten pro-
wadzi m.in. przez 
Polskę, Niemcy   
i Francję aż do San-

tiago de Compostela w zachodniej Hiszpanii, gdzie  
znajduje grób jednego z 12 apostołów – św. Jakuba 
Starszego. Od 1993 roku Droga św. Jakuba znajduje 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
    24 października Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tryńczy zorganizowała spotkanie autorskie ze Zbi-
gniewem Pucia z Głogowca  – autorem dwóch książek 
pt. „Drogą wiary. Camino Frances” oraz „Drogą na-
dziei. Camino del Northe.”  

Na spotkanie Pan Zbigniew przybył ze swoją 
małżonką Haliną i opowiedział o wspólnym piel-
grzymowaniu szlakiem francuskim do grobu św. Jaku-
ba. Swoją pieszą wędrówkę zilustrował fotografiami  
i  slajdami.  Udzielił przydatnych wskazówek i rad 
związanych z pielgrzymowaniem. Spotkanie było za-
chętą do wędrowania Szlakiem św. Jakuba na terenie 
Polski, a przebiegający przez powiat przeworski szlak 
może stać się  celem i inspiracją dla wielu pielgrzy-
mów. Na zakończenie  spotkania miałam przyjemność 
wręczyć w imieniu Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda 
Jędrucha podziękowanie i list gratulacyjny na ręce Pa-
na Zbigniewa, dziękując  za osiągnięty sukces i pro-
mocję literatury wśród mieszkańców gminy.  

Spotkanie zgromadziło spore grono słuchaczy, 
uczestnicy  mogli zakupić publikacje książkowe wraz 
z dedykacją od autora, z których dochód Pan Zbigniew 
przeznacza na leczenie i rehabilitację brata Ryszarda.    

 

 TRZY OBLICZA ANNY LUTOSŁAWSKIEJ-JAWORSKIEJ 

- Wcielanie się 
w postaci sce-
niczne, dociera-
nie do ich 
skomplikowa-
nych niejedno-
krotnie wnętrz 
- może to uczy-
niło mnie ina-
czej pojmującą 
żywych ludzi? 
Ja obdarzałam 

je moim doświadczeniem, temperamentem, poczu-
ciem humoru, a potem wystawiałam na widok pu-
bliczny... - mówi Anna Lutosławska-Jaworska, kra-
kowska aktorka, malarka i pisarka. 
     W środowe popołudnie 12 czerwca 2019 r. w sali 
narad urzędu gminy  w Tryńczy odbyło się spotkanie i 
wykład  Anny Lutosławskiej-Jaworskiej pt. „Kobiety 
w Islamie”. Pani Anna to nie tylko znana i ceniona ak-
torka, ale również reżyserka, fotografka i pisarka. Wy-

stępowała w ponad 100 rolach teatralnych na deskach 
teatrów krakowskich  i wrocławskich ,grała również 
role filmowe w serialach telewizyjnych. Kojarzona jest 
jednak głównie z epizodem nauczycielki w drugim 
odcinku kultowego serialu "Czterej pancerni i pies" 
oraz serialu „Lekarze”. Uczestnicy wysłuchali intere-
sującego wykładu o tym, jak porzuciła na kilka lat pra-
cę aktorki i wyjechała wraz z mężem do Algierii. Tam 
też rozwinęła swoją twórczość literacką, malarską,  
a także fotograficzną. Znana aktorka oczarowała ze-
branych niezwykłym talentem i poczuciem humoru. 
Opowiadała nie tylko o trudnym życiu kobiet w tym 
kraju, ale również o wrażeniach z pobytu i wielu cie-
kawych wydarzeniach z własnego życia, a wszystko 
udokumentowane pokazem slajdów. 
      Po oficjalnym spotkaniu znana z bezpośredniości 
pisarka wpisywała dedykacje do książek, które można 
było zakupić. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się: 
„Skojarzenia”, „Zapisane w brulionie”, 
„Niedyskretnie”, „Prawdziwe historie”, „Ojcowie  
i matki”. 

Marzena  Rydzik 
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NARODOWE CZYTANIE  Z SENIORAMI 

Już po raz ósmy w całej Polsce i poza jej granicami 
została przeprowadzona akcja społeczna Narodowe 
Czytanie - propagująca czytelnictwo, mająca na celu  
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia własnej tożsamości.  

W tym roku odsłona tego wydarzenia przygotowa-
na przez GBP odbyła się 10 września w filii biblio-
tecznej w Gniewczynie Łańcuckiej i 12 września  
w filii bibliotecznej w Gorzycach. 

 Czytanymi  lekturami były znane polskie nowele, 
m.in. "Katarynka" B. Prusa, "Sachem" H. Sienkiewi-
cza, "Orka" W. Reymonta, "Dym" M. Konopnickiej, 
"Dobra pani" E. Orzeszkowej, "Rozdziobią nas kruki, 
wrony" S. Żeromskiego. Z cyklu ośmiu nowel na  8. 
rocznicę tego wydarzenia, objętego honorowym patro-

natem pary prezydenckiej, wybraliśmy te najbardziej 
znane wszystkim jeszcze z czasów szkolnych. Czyta-
nie klasyki polskiej nowelistyki odbyło się w sali 
WDK w Gniewczynie Łańcuckiej gdzie słuchaczami 
byli podopieczni Dziennego Domu Opieki, natomiast 
w Gorzycach akcję zorganizowano w plenerze z udzia-
łem członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów  
i Przyjaciół „Stokrotka” oraz zaproszonych gości. 
    Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali po-
dziękowania ze specjalną pieczęcią Narodowego Czy-
tania z Kancelarii Prezydenta RP, a Gminna Biblioteka 
Publiczna otrzymała do swoich zbiorów bibliotecz-
nych pamiątkowy egzemplarz „Nowel polskich”,  
z dedykacją od Pary Prezydenckiej.    

Małgorzata Burda-Król 
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          „MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK” 

     Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem 
do biblioteki, otrzyma w prezencie niezwykłą książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną spe-
cjalnie przez Instytut Książki. 

     Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, któ-
re nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też 
istotny wpływ na jego dorosłe życie. 
Badania wykazują, że dzieci 
wychowywane pośród książek są 
bardziej pewne siebie, mają większy 
niż rówieśnicy zasób słownictwa  
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 
Pożytki z czytania mają także 
konkretny wymiar materialny: 
czytające dzieci osiągają sukcesy  
i zarabiają więcej od tych, które nie 

czytają. 

     Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych do-
świadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bi-
bliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę 
dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek”. Od września 2019 r. w naszych 
bibliotekach czeka na „Małych Czytelników” 
wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry 
czytelniczy start. 

     Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawek,  
w których  dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka  
i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliote-
ce, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki.  

     Udział w naszym projekcie jest całkowicie 
bezpłatny! Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz 
Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu  „Mała 
książka – wielki człowiek”! 

 

Marzena  Rydzik 

BIBLIOTEKA TO NIE TYLKO KSIĄŻKI  

   Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy promuje 
aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez rozszerza-
nie swojej oferty o aktywności sportowe, organizując 
rajdy i wycieczki rowerowe. Cieszą się one coraz 
większym zainteresowaniem zarówno wśród młodzie-
ży jak i osób starszych. Jest to świetny sposób na spę-
dzenie czasu wolnego aktywnie na świeżym powie-
trzu, poprawę kondycji fizycznej oraz samopoczucia. 
W tym celu została uruchomiona w okresie sezonu let-
niego bezpłatna wypożyczalnia rowerów dla miesz-
kańców i turystów odwiedzających naszą gminę. Dla 
tych, którzy wolą spędzać czas wolny mniej aktywnie, 
biblioteka oferuje spotkania autorskie, wykłady, wy-
stawy prowadzone m.in. w Galerii sztuki „Pod Anio-
łem”.  Biblioteka oferuje szeroki wachlarz wydarzeń  
i spotkań dla mieszkańców wszystkich grup wieko-

wych, mobilizując zwłaszcza seniorów do aktywności 
również fizycznej, dzięki czemu nie czują się oni wy-
kluczeni z życia kulturowego. Podejmowane działania 
mają na celu przekazywanie oraz podtrzymywanie tra-
dycji i kultury, a także integrację mieszkańców gminy. 
Oto z jakiej oferty korzystali mieszkańcy:  

 Rajdy rowerowe do Jodłówki ,Markowej 
 Rajdy po  ścieżkach rowerowych na terenie gminy 

(trzema szlakami) 
 Wycieczek autokarowych do Jodłówki , Leżajska  

i Częstochowy 
 Rajdów nordic walking po wyznaczonych trasach  
 Integracyjnych ognisk na przystaniach kajakowych 

oraz na Ujściu w Głogowcu przy wiacie widokowej 

Maria Strama 
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KALEJDOSKOP WAKACYJNYCH  WSPOMNIEŃ  

     Tegoroczne wakacje wszystkim minęły, jak zwy-
kle, bardzo szybko, zarówno dorosłym jak         i dzie-
ciom. Wakacyjny program przygotowany z myślą o 
dzieciach i młodzieży obfitował w wiele atrakcji. 
Wszyscy chętni mogli skorzystać z różnych form wy-
poczynku: z rajdów rowerowych po urokliwych zakąt-
kach naszej gminy, z zajęć sportowych organizowa-
nych na „Orlikach” ,warsztatów kulinarnych, warszta-
tów plastycznych oraz  czytania bajek dla najmłod-
szych w plenerze. Dużą popularnością cieszyły się wy-

jazdy i wycieczki autokarowe np. do Jarosławia – 
zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej , Jarosław-
skiego Opactwa Benedyktynek oraz do kina. W waka-
cyjnej ofercie nie mogło zabraknąć zwiedzania zabyt-
kowej strażnicy kolejowej, galerii sztuki czy „Izby 
Turka i Orkiestranta”. Dzieci i turyści odwiedzający 
naszą gminę mogli bezpłatnie korzystać z  wypoży-
czalni rowerów  i aktywnie spędzać czas na gminnych 
szlakach rowerowych.  

Marzena  Rydzik 
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TAŃCE PRZY OGNISKU, WIANKI  I DOBRA ZABAWA  

W tę noc – 15 czerwca 2019 r., na przystani ka-
jakowej w Gniewczynie Trynieckiej, nie mogło  za-
braknąć  tańców przy ognisku, wianków puszcza-
nych na wodę i wielu , wielu innych atrakcji przy-
gotowanych z tej okazji  dla mieszkańców gminy.     

W malowniczym miejscu, wśród przyrody,  w bla-
sku płonącego ogniska przypomniano po raz kolejny 
rytuał czczenia wody i ognia czyli  - obrzęd Nocy 
Świętojańskiej. Nie zabrakło występów najmłodszych 
artystów z naszej gminy oraz gościnny występ zespołu 
piosenki biesiadnej „Okocanki” z Okocimia. 

  Program imprezy był naprawdę bogaty. Przed licz-
nie zgromadzoną publicznością wiązankę tańców lu-
dowych zaprezentowała grupa taneczna działająca 
przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej pod kier. in-
struktorki Zofii Sokół , oraz grupa wokalna „Mali 
Gniewczanie” - Martyna Niemiec i Anna Wnęk,  a  na 
scenie w dwóch tańcach zaprezentowały się najmłod-
sze dzieci z klasy  „0” ze Szkoły Podstawowej z Gnie-
wczyny Łańcuckiej pod kier. nauczycielki Łucji Sznaj 
oraz  grupa seniorek z Dziennego Domu Opieki. Nasza 
impreza plenerowa urosła do rangi międzynarodowej, 

ponieważ gościliśmy 40 osobową grupę młodzieży  
z  Ukrainy z wójtem na czele.  

Tego dnia nastąpiło również otwarcie sezonu  kaja-
kowego w gminie Tryńcza. Do miejsca imprezy dopły-
nęło kilkanaście kajaków oraz 3 pomysłowe tratwy 
wykonane przez uczestników spływu na „byle czym”. 
Spływ malowniczym Wisłokiem jest turystyczną 
atrakcją  nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów 
odwiedzających naszą gminę, którzy lubią aktywny 
wypoczynek. Wszyscy uczestnicy sobotniego wyda-
rzenia mogli skosztować tradycyjnego bigosu, grillo-
wanej kiełbaski czy kaszanki oraz słodkości, które 
przygotowały Panie z KGW na czele z sołtys Anną 
Chruściel. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt 
Gminy Tryńcza, GBP w Tryńczy i Trynieckie Cen-
trum Kultury. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji Nocy Świętojańskiej, a w szczególności: 
radnym, radzie sołeckiej, pani sołtys oraz KGW  
z Gniewczyny Trynieckiej,  pracownikom CIS, jed-
nostkom OSP z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej 
oraz  Policji.  
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Z Magdaleną Kut, absolwentką 
szkoły w Gniewczynie Ł., sceno-
grafem, kostiumografem tea-
tralnym i filmowym, doktorant-
ką Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie rozmawiała Joanna 
Tytuła. 
 
Twoja droga do sukcesu? 
To konsekwencja w dążeniu do 
celu. Od dziecka pochłaniały 
mnie artystyczne działania, chęt-

nie rysowałam i malowałam. Myślę jednak, że w życiu 
każdego młodego człowieka ważne jest napotkanie na 
swojej drodze Pedagoga-Mistrza, który zauważy w nas 
potencjał, który  odpowiednio „pielęgnowany”   po-
przez ciężką pracę, samodyscyplinę a przede wszyst-
kim wytrwałość, kiedyś zostanie określony mianem 
talentu.  
Początek mojej drogi artystycznej to oczywiście lekcje 
plastyki w szkole podstawowej, które odegrały znaczą-
cy wpływ na moją przyszłość.  Następnie trafiłam do 
Liceum Plastycznego w Rzeszowie, a później na Wy-
dział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. Jednak dopiero ukończenie scenografii na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych było spełnieniem 
moich marzeń. To właśnie tam spotkałam wybitych 
pedagogów: Andrzeja Wajdę, Krystynę Zachwato-
wicz, Ryszarda Melliwę oraz Andrzeja Witkowskiego, 
który był  promotorem mojej pracy magisterskiej  
a także w przewodzie doktorskim.  
Z pewnością za sukces uważam wyróżnienie krajowe 
w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego 
Moskala w Muzeum Śląskim, dwukrotne stypendium 
Rektora ASP w Krakowie, stypendium Ministra oraz 
Medal ASP w Krakowie za wyróżniającą się pracę dy-
plomową. 
Dlaczego postanowiłaś zając się scenografią teatral-
ną?  
 Interesowały mnie działania w przestrzeni a tego wła-
śnie brakowało mi w Liceum Plastycznym. Siłą teatru 
jest jego zaskakująca różnorodność, a tworzenie sce-
nografii to kreowanie świata oraz poszukiwanie tajem-
nicy. 
Jesteś również kostiumografem teatralnym. Na 
czym polega ta praca? 
Na studiach byłam kształcona dwutorowo: w kierunku 
teatru i filmu. Projekty kostiumów były tak samo waż-
ne jak przestrzeń. Realizuję zarówno scenografię jak  
i kostiumy w teatrze. Praca z kostiumem jest inna, po-
nieważ oprócz reżysera  konsultuje się projekt z akto-
rem. 
Gdybyś miała wymienić swoje największe osiągnię-
cie, z którego jesteś dumna, to co by to było? 
Myślę, że największym wyróżnieniem dla mnie jest 
praca  u boku dra hab. Andrzeja Witkowskiego Prof. 
ASP w Pracowni Scenografii Teatralnej. Gdy zdawa-
łam na tą uczelnię  było tylko 5 miejsc na roku.  Teraz 
jestem już pedagogiem na tej uczelni - to dla mnie 
ogromne osiągnięcie. 

 
Traktujesz swój zawód jako rzemiosło czy misję? 
Praca w teatrze nad spektaklem to praca zbiorowa, dla-
tego trudno określić ją terminem „misja”. Myślę, że w 
teatrze jest to możliwe ale potrzeba do tego więcej 
osób myślących w podobny sposób. Z pewnością 
‘misja’ pojawia się w mojej działalności dydaktycznej 
na uczelni. Wiedza oraz doświadczenie jakie posiadam 
jest  w większości przekazem ustnym, a moim obo-
wiązkiem jest przekazać  ją dalej. 
Spotykasz ciekawych ludzi? 
Dużo podróżuję. Oprócz teatrów krakowskich to wy-
jazdowo pracowałam  w Łodzi, Bydgoszczy, Szczeci-
nie i Bielsku-Białej. Następny przystanek to Białystok. 
Każdy teatr jest inny i pracują w nim różni ludzie ale 
zawsze są to ciekawe osobowości. Miałam okazję pra-
cować z wybitnymi twórcami takimi  jak: Jerzy Stuhr, 
Krystian Lupa, Artur Żmijewski, Andrzej Lampert, 
Maria Balcerek, Rudolf Zioło, Agnieszka Mandat, Ma-
rek Gierszał. 
Co sprawia Ci z życiu największą frajdę? 
Myślę, że spotkania z przyjaciółmi i wyjazdy do USA. 
Twoje plany na przyszłość? 
Może wyjazd do innego kraju w ramach programu 
Mobilność Akademicka, by za granicą nabyć nowe 
umiejętności, poszerzyć doświadczenie. 
Czego życzyć Ci na święta? 
Spokojnych Świąt. 

Charles Dickens "Opowieść wigilijna"  
Reżyseria: Tomasz Dajewski 
Scenografia i kostiumy: Magdalena Kut 
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, 2015 
fot. Ha Wa 

 

LUDZIE, KTÓRZY NAS INSPIRUJĄ 
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POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W PRZEWORSKU 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Tryńczy druh Ryszard Jędruch odzna-
czony Znakiem Związku ZOSP RP. 

12 maja br. w Przeworsku na Rynku odbyły się uro-
czyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczysto-
ści rozpoczęły się przemarszem przez miasto, połączo-
nym z przejazdem kolumny pojazdów pożarniczych, 
ustawionych według roku produkcji. Dzięki takiemu 
zestawieniu publiczność mogła się przekonać, jak 
zmieniało się wyposażenie straży pożarnych. Po mszy 
pododdziały przemaszerowały na przeworski rynek, 
gdzie rozpoczęła się główna uroczystość. Jednym  
z punktów uroczystości był okolicznościowy występ 
dziewcząt z grupy tanecznej Finezja z Tryńczy. 

W Dniu Strażaka brał udział Zarząd Gminny 
Związku OSP RP oraz strażacy z jednostek OSP  
z gminy Tryńcza. Dzień strażaka to również okazja do 

wręczenia odznaczeń. Złotym Znakiem Związku OSP 
RP został odznaczony druh Ryszard Jędruch.  

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W GMINIE TRYŃCZA 

14.07.2019 r. na kompleksie sportowym w Tryńczy 
przy Szkole Podstawowej  zorganizowane zostały Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których 
udział wzięło 16 drużyn OSP, w tym 7 żeńskich – gru-
pa „C” oraz 9 męskich – grupa „A”. Zawody przebie-
gły zgodnie z regulaminem, a drużyny zmagały się  
w konkurencjach: musztra, sztafeta, ćwiczenia bojowe. 

Konkurencje sportowo - pożarnicze nadzorował 
zespół sędziów powołany przez Komendanta Powiato-
wego PSP w Przeworsku, a licznie zgromadzona pu-
bliczność miała okazję podziwiać sprawność jednostek 
ze swoich miejscowości. 

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło wręczenie pa-
miątkowych dyplomów, pucharów i nagród. 

Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku, Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Tryńczy. 

Klasyfikacja końcowa zwycięskich jednostek 
OSP: 

Grupa „C”: 
I miejsce – OSP Maćkówka, 
II miejsce – OSP Zarzecze, 
III miejsce – OSP Mirocin. 
Grupa „A”: 
I miejsce – OSP Gać, 
II miejsce – OSP Widaczów, 
III miejsce – OSP Ostrów. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy po-

wodzenia w kolejnych zmaganiach.  

Łukasz Rzeczyca 

ODDALI KREW - PODZIELILI SIĘ ŻYCIEM!!! 

Klub Honoro-
wych Dawców 
Krwi PCK 
„FLORIAN” 
przy Ochotni-
czej Straży 
Pożarnej  

w Tryńczy, przy współpracy z Oddziałem Rejonowym 
PCK w Przeworsku, 10 sierpnia 2019 roku przeprowa-

dził czwartą akcję honorowego oddawania krwi.  
Od 2016 r. aż 150 dawców oddało łącznie 70 litrów 
krwi. Tegoroczna akcja przebiegła w miłej atmosfe-
rze, dla każdego uczestnika Klub HDK PCK 
„FLORIAN” przygotował poczęstunek. 
    Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo. 
Cieszymy się, że tak wiele osób chce pomagać innym. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy za rok do 
kolejnej akcji. Elżbieta Sternik 

Łukasz Rzeczyca 

54 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2019                                                                          



 

 

 

W Y D A T K I  I N W E S T Y C Y J N E  P O N I E S I O N E  N A  U T R Z Y M A N I E   
O C H O T N I C Z Y C H  S T R A Ż Y  P O Ż A R N Y C H  W  L A T A C H  2 0 1 4 - 2 0 1 9  

Lp. WYDATKI INWESTYCYJNE W TYM: 
BUDŻET 
GMINNY 

DOTACJA OGÓŁEM 

1. 

- Zakup samochodów: 510 215,00 837 071,00 1 347 286,00 

- lekki Ford Transit OSP Tryńcza 43 900,00 72 000,00 115 900,00 

- średni Renault Midlum OSP Tryńcza 346 920,00 300 000,00 646 920,00 

- lekki Ford Transit OSP Ubieszyn 40 000,00   40 000,00 

- lekki Renault Master OSP Gorzyce 75 900,00 119 000,00 194 900,00 

- lekki Opel Movano OSP Gniewczyna Łańcucka 3 495,00 346 071,00 349 566,00 

2. 
- Zakup agregatów: 3 590,00 14 360,00 17 950,00 

- agregat OSP Tryńcza 3 590,00 14 360,00 17 950,00 

3. 
- Zakup motopomp: 6 000,00 25 000,00 31 000,00 

- zakup motopompy Tohatsu dla OSP Gniewczyna Łańcucka 6 000,00 25 000,00 31 000,00 

4. 

- Inne: 86 540,00 141 972,00 228 512,00 

OSP Gniewczyna Tryniecka 37 775,00   37 775,00 

- utwardzenie placu OSP Gniewczyna Tryniecka 37 775,00   37 775,00 

OSP Gniewczyna Łańcucka 24 982,00 1 000,00 25 982,00 

- wykonanie izolacji fundamentów budynku remizy 12 610,00   12 610,00 

- naprawa z funduszu sołeckiego zbiornika samochodu średniego – 
STAR 244 

7 995,00   7 995,00 

- zakup hełmów 4 020,00   4 020,00 

- zakup środka do usuwania plam z nawierzchni dróg 357,00 1 000,00 1 357,00 

OSP Tryńcza 1 842,00 4 300,00 6 142,00 

- montaż box-ów strażackich 1 842,00 4 300,00 6 142,00 

OSP Ubieszyn 2 000,00   2 000,00 

- zakup sprzętu z funduszu sołeckiego - węże pożarnicze 2 000,00   2 000,00 

OSP Gorzyce 6 574,00 7 500,00 14 074,00 

- zakup z funduszu sołeckiego hełmów strażackich 2 460,00   2 460,00 

- remont pomieszczeń garażowych 4 113,89 7 500,00 11613,89 

5. 

Zakup wyposażenia: 13 367,00 129 172,00 142 539,00 

- zakup toreb medycznych 435,00 43 103,00 43 538,00 

- zakup umundurowania osobistego i sprzętu 12 932,04 86 069,30 99 001,34 

6. 

Termomodernizacja budynków: 1 113 492,00   1 113 492,00 

- wymiana drzwi /OSP Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gnie-
wczyna Tryniecka, Gorzyce, Ubieszyn/ 

37 100,00   37 100,00 

- modernizacja OSP Głogowiec 81 500,00   81 500,00 

- modernizacja OSP Gorzyce 115 000,00   115 000,00 

- modernizacja OSP Jagiełła 774 392,00   774 392,00 

- modernizacja OSP Ubieszyn 105 500,00   105 500,00 

  RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 1 719 837,00 1 018 403,00 2 738 240,00 
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GMINNE MANEWRY STRAŻACKIE 

12 października 2019 r. odbyły się manewry stra-
żackie jednostek OSP z terenu gminy Tryńcza. Ćwi-
czenia zostały przeprowadzone na terenie Żwirowni 
Kruszmat w Gniewczynie Trynieckiej, zgodnie z zało-
żonym wcześniej harmonogramem. Udział wzięło 7 
jednostek OSP.  

Teren prowadzonych działań został podzielony na 
cztery epizody: gaszenie dwóch pożarów, przepompo-
wywanie wody ze zbiornika wodnego, poszukiwanie 

osoby zaginionej oraz zabezpieczenie terenu i pomoc 
poszkodowanemu w wypadku drogowym. 

Tego rodzaju ćwiczenia strażackie miały na celu 
sprawdzenie wyszkolenia strażaków i stanu sprzętu 
strażackiego.   

Należy dodać, że organizowane ćwiczenia dla stra-
żaków - ochotników były dobrą formą treningu, do-
skonalenia działania pożarniczego oraz podejmowania 
działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. 

WNIOSKUJEMY O DOFINANSOWANIE NA WYPOSAŻENIE STRAŻACKIE 

W tym roku dzięki wsparciu z kilku źródeł na kwo-
tę ponad 533 tys. zł dofinansowanych zostało 7 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Tryńcza. 
Dzięki dofinansowaniu nasze straże wyposażone zo-
stały w profesjonalny, specjalistyczny sprzęt, umundu-
rowanie koszarowe i specjalne. 
Wsparcie dla OSP jest realizowane przez:  
- Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO 

WP 2014-2020,  
- Związek OSP RP 
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Przyznane dotacje zostały dobrze wykorzystane. 
Usprawniło to pracę naszych strażaków ochotników  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy. 

Łukasz Rzeczyca 

Lp. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA 
BUDŻET 
GMINY 

DOTACJA OGÓŁEM 

-1- -2- -3- -4- -5- 

2 WNIOSKI NA ZAKUP LEKKICH SAMOCHODÓW STRAŻACKICH 

1. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020, 
działanie - zapobieganie i zwalczanie zagrożeń – wniosek rozpatrzo-
ny pozytywnie i w realizacji /OSP Tryńcza/ 43 883,33 248 672,17 292 555,50 

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tryń-
czy 

2. 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  

– wniosek w trakcie oceny /OSP Jagiełła/ 50 000,00 80 000,00 130 000,00 

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jagiełły 

  Razem 93 883,33 328 672,17 422 555,50 

12 WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK W SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSOBISTE  STRAŻAKÓW 

1. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział  
w Jarosławiu – wniosek rozpatrzony pozytywnie  
i w realizacji /OSP Tryńcza/ - termin rozliczenia do  
24 października 2019 r. 

4 248,00 5 000,00 9 248,00 

- zakup: węże tłoczne W-75 – 7 szt., W-52 – 7 szt., kurtka wyjściowa 
strażacka – 20 szt., kominiarka niepalna – 7 szt. 
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2. 

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie 
– wniosek rozpatrzony pozytywnie i w realizacji /OSP Jagiełła/ - termin 
rozliczenia do 15 listopada 2019 r. 2 660,34 20 000,00 22 660,34 
zakup: Ubranie specjalne dwuczęściowe (kurtka i spodnie). – 9 szt., 
Buty specjalne strażackie – 8 szt., ubranie koszarowe czteroczęściowe – 
8 szt., drabina przenośna – 1 szt. 

3. 

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie 
– wniosek rozpatrzony pozytywnie i w realizacji /OSP Gniewczyna 
Łańcucka/ - termin rozliczenia do 15 listopada 2019 r. 2 290,00 15 000,00 17 290,00 
zakup: Ubranie specjalne dwuczęściowe (kurtka i spodnie). – 7 szt., 
Rękawice specjalne strażackie – 7 szt., Rozdzielacz wodny – 1 szt. Piła 
spalinowa – 1 szt., drabina przenośna – 1 szt. 

4. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /OSP Tryńcza/ 
– wniosek rozpatrzony pozytywnie i w realizacji - termin rozliczenia do 
15 listopada 2019 r. 

1 646,70 7 434,30 9 081,00 Zakup: Detektor prądu przemiennego – 1 szt., Smok ssawny – 1 szt., 
Wąż tłoczny W-75 – 7 szt., Obuwie strażackie skórzane – 6 szt., Ręka-
wice specjalne – 5 szt., Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/
uprząż asekuracyjna – 2 szt. 

5. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
/OSP Gniewczyna Łańcucka/ 
– wniosek rozpatrzony pozytywnie i w realizacji - termin rozliczenia do 
15 listopada 2019 r. 

1 351,00 3 635,00 4 986,00 

zakup: Wąż tłoczny W-75 – 7 szt., Wąż tłoczny W-52 – 5 szt., Obuwie 
strażackie skórzane – 5 szt. 

6. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
/wnioski w ilości 7 szt. zostały sporządzone na wszystkie jednostki/ 
– wnioski rozpatrzone pozytywnie i w realizacji - termin rozliczenia do 
30 grudnia 2019 r. 

      

- Zakup: ubrania wyjściowe, umundurowanie koszarowe, 736,00 35 000,00 35 736,00 

  Razem 12 932,04 86 069,30 99 001,34 

1 WNIOSEK NA REMONT POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH 

1. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
/OSP Gorzyce/ – wniosek rozpatrzony pozytywnie  
i w realizacji - termin rozliczenia do 15 października 2019 r. 

4 113,89 7 500,00 11 613,89 

- remont pomieszczeń garażowych w tym: /odmalowanie ścian i sufi-
tów, ułożenie płytek posadzkowych, wymiana skrzydeł drzwiowych, 
wymiana baterii, podgrzewacza wody i umywalek/ 

      

  Razem 4 113,89 7 500,00 11 613,89 

  
RAZEM SPORZĄDZONO 15 WNIOSKÓW  

NA KWOTY: 
110 929,26 422 241,47 533 170,73 

NOWY SAMOCHÓD DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gmina Tryńcza  zakupiła nowy samochód do prze-
wozu osób niepełnosprawnych marki Opel Vivaro.  
Całkowity koszt zakupu samochodu to 130 tys. zł. 
Samochód został zakupiony z własnych środków, któ-
re na ten cel przeznaczyła Rada Gminy.  

Mikrobus marki Opel Vivaro oprócz kierowcy mo-
że pomieścić dodatkowo ośmiu pasażerów. Ponadto 
jest przystosowany do przewozu  osoby na rozłożo-
nym wózku inwalidzkim dzięki możliwości łatwego 
demontażu trzeciego rzędu siedzeń. Samochód jest 

wyposażony w odpowiedni najazd ułatwiający wsia-
danie pasażerom na wózkach, pasy bezpieczeństwa, 
poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasaże-
rów, klimatyzację automatyczną. 

Ponadto mikrobus posiada termiczne szyby, elek-
troniczny system stabilizacji toru jazdy i system za-
pobiegania blokowania kół podczas hamowania, co 
nie tylko podnosi komfort jazdy, ale także zwiększa 
jej bezpieczeństwo. 
Samochód posłuży m.in. do przewozu osób niepeł-

nosprawnych z terenu gminy do Ośrodków Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych  

Przemysław Górski 
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WOJEWÓDZKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

30 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Tryńczy by-
ła gospodarzem Finału Wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
dla II grupy szkół podstawowych (powyżej 12 lat).  

Patronat Honorowy nad Turniejem objęli: Pani Ewa 
Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Or-
tyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani 
Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, 
Pan Bogusław Urban - Starosta Przeworski, Pan Ry-
szard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza, Pan Kamil Ka-
linka - Dyrektor WORD Tarnobrzeg, Pan Janusz Sta-
chowicz - Dyrektor WORD Rzeszów, Pan Ryszard 
Siepietowski - Dyrektor WORD Krosno, Pan Marek 
Mazurek - Dyrektor WORD Przemyśl. 

W turnieju udział wzięły zwycięskie drużyny z eli-
minacji powiatowych i miejskich.Do zmagań woje-
wódzkich zgłosiło się 19 drużyn. Powiat przeworski 
reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
gen. Antoniego Churuściela ps. "Monter" w Gnie-
wczynie Łańcuckiej.  

Rywalizacja, zgodnie z Ogólnopolskim Regulami-
nem, składała się z części teoretycznej oraz praktycz-
nej. Multimedialne testy z wiedzy  
o przepisach ruchu drogowego oraz testy z zakresu 
bezpiecznego poruszania się przez skrzyżowania miały 
na celu sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu 
przepisów o ruchu drogowym. W części praktycznej 
uczestnicy zmagań mieli okazję zaprezentować swoje 
umiejętności na rowerowym torze przeszkód oraz  
w mobilnym miasteczku ruchu drogowego. Ponadto 

drużyny musiały wykazać się 
znajomością udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Za błędy popełnione 
na torze przeszkód i w mia-
steczku zawodnicy otrzymy-
wali punkty karne. Suma 
punktów całej drużyny, skła-
dającej się z trzech zawodni-
ków, zdecydowała o miej-
scach.  
Po zaciętej rywalizacji i pod-
sumowaniu punktów ze 

wszystkich przeprowadzonych konkurencji na podium 
uplasowały się następujące szkoły:  
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Czarnej (powiat dę-
bicki)  
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ustianowej Górnej 
(powiat bieszczadzki)  
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu (powiat 
brzozowski)  

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie 
Łańcuckiej (Michał Czyrny, Kamil Dźwierzyński oraz 
Radosław Ryfa) zajęła 8. miejsce. Gospodarzy turnieju 
reprezentowali: Szymon Bury, Julia Sosnowy i Szy-
mon Sternik.   

Na zakończenie uczestnikom rywalizacji zostały 
wręczone puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplo-
my.  

 

LUDOWE KLUBY SPORTOWE KORZYSTAJĄ Z DOTACJI BUDŻETU GMINY   

Gmina Tryńcza, w ramach ogłoszonego konkursu  
w sprawie naboru projektów służących rozwojowi 
sportu organizowanego przez kluby sportowe i popra-
wie wszelkich form aktywności fizycznej, podpisała  
z przedstawicielami Ludowych Klubów Sportowych 
umowy o przyznanie dotacji na realizację zadań z za-
kresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki nożnej w miejscowości: Tryńcza, Gorzyce, Ja-
giełła, Gniewczyna. 

W 2019 r. dotacje otrzymały następujące kluby: 
- LKS „Wisłoczanka” Tryńcza w kwocie 30 tys. zł 
- LKS „San” Gorzyce w kwocie 35 tys. zł 
- LKS „Zorza” Jagiełła w kwocie 35. tys. zł 

- LKS „Huragan” Gniewczyna w kwocie 70 tys. zł 
 KS „Góral” Tryńcza w kwocie 20 tys. zł. 

W ramach podpisanych umów kluby sportowe or-
ganizowały zawody, zajęcia i treningi prowadzone 
przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, w któ-
rych uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu gminy. 
Ponadto w ramach przyznanej dotacji kluby sportowe 
organizowały imprezy sportowo – rekreacyjne, brały 
udział w rozgrywkach sportowych klasy „O” „A”  
i „B”.  

Podsumowaniem rozliczenia dotacji jest złożenie 
sprawozdania z realizacji zadań przez kluby w termi-
nie do 30.01.2020 r. 

 

58 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2019                                                                          



 

 

LIGA HALOWA 2019/2020 ROZPOCZĘTA 

3 grudnia br. rozpoczęły się zmagania drużyn biorą-
cych udział w rozgrywkach  ligi halowej w piłce noż-
nej. Już podczas pierwszej kolejki rozgrywane mecze 
dostarczały wiele emocji zarówno kibicom, jak i za-
wodnikom biorącym udział w rozgrywkach. Drużyny 
w zmaganiach o miano tej najlepszej powalczą, roz-
grywając 7 kolejek, które zakończą się finałem.  

W tegorocznej lidze halowej swoje umiejętności 
piłkarskie zaprezentuje 10 drużyn.: EPAKA TEAM, 
HURAGAN SENIORZY, HURAGAN JUNIORZY, 
HURAGAN III, SAN GORZYCE, SAWALUX, HA-
RATACZE, JAGIELLONIA TEAM, WISŁOCZAN-
KA TRYŃCZA, WISŁOCZANAKA TRYŃCZA II.  

Drużynom życzymy udanego turnieju w walce fair 
play bez kontuzji, dobrych wyników, a kibicom wielu 
emocji i pozytywnych wrażeń podczas rozgrywanych 
meczy ligi halowej. Wyniki oraz fotorelację można 
śledzić na stronie internetowej oraz Facebook’u gminy 
Tryńcza.   

Na kibiców podczas każdej kolejki czekają nagrody 
rzeczowe losowane w ramach loterii fantowej. Pod-
czas inauguracji tegorocznej ligi kibiców i zawodni-
ków odwiedził Św. Mikołaj.  

Sponsorzy Ligi Halowej: 
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