
 

 



 

 

Szanowni Państwo,  

dobiegła końca czwarta już kadencja podczas, 
której miałem zaszczyt reprezentować Gminę Tryńcza 
na stanowisku Wójta. Były to kolejne 4 lata wytężonej 
pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy, zarów-
no w aspekcie infrastruktury, jak i kapitału społeczne-
go.   

Na ten czas również przyjęliśmy ścieżkę zrówno-
ważonego rozwoju całej gminy, wykorzystując przy 
tym dodatkowe źródła finansowania, aby przy szero-
kim wachlarzu inwestycji, jak najmniej obciążać  
budżet gminy. Razem z Radą Gminy oraz moimi 
współpracownikami staraliśmy się wsłuchiwać w po-
trzeby mieszkańców i je zaspokajać w możliwie naj-
szerszym zakresie, oczywiście, na tyle na ile pozwala-
ły fundusze i inne uwarunkowania.  

Na Państwa ręce przekazujemy biuletyn, który 
tym razem stanowi podsumowanie naszej czteroletniej 
pracy i jej efektów w poszczególnych sferach działal-
ności samorządu Gminy Tryńcza.    

Analizując zrealizowane przedsięwzięcia myślę, 
że przede wszystkim udało nam się poprawić stan bez-
pieczeństwa mieszkańców, co jest dla mnie szczegól-
nie ważne. Poprzez rozbudowę sieci oświetlenia ulicz-
nego, poprawę jakości dróg, przebudowę i rozbudowę 
chodników aż w końcu po doposażenie jednostek 
OSP, znacznie zwiększyliśmy poziom bezpieczeństwa 
na terenie gminy. Kolejną niezwykle ważną inicjatywą 
w sferze bezpieczeństwa będzie utworzenie posterun-
ku Policji w Tryńczy, o który od dawna zabiegaliśmy.  

W ostatnich latach podjęliśmy szereg działań, 
mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej, przede wszystkim z myślą o mieszkań-
cach, którzy z dostępnej infrastruktury mogą korzystać 
bezpłatnie na miejscu bez konieczności wyjeżdżania. 
Wykorzystując walory przyrodnicze, stworzyliśmy 
atrakcyjne warunki do spędzania aktywnie wolnego 
czasu dla całych rodzin, wspierając tym samym  
aktywność fizyczną wśród mieszkańców. Myślę tutaj  
o spływie kajakowym, trasach rowerowych i innych 

obiektach sportowych, które w ostatnich latach po-
wstały lub zostały zmodernizowane.   

Zrealizowaliśmy także kilka projektów wspiera-
jących sferę społeczną. Utworzyliśmy dodatkowe 
miejsca wychowania przedszkolnego dla 50 przed-
szkolaków z terenu gminy. Jeszcze w tym roku po-
wstanie pierwszy w gminie żłobek, zapewniający 
opiekę najmłodszym mieszkańcom. A wszystko z my-
ślą o rodzicach, którym takie placówki umożliwią po-
wrót do pracy. Od lipca funkcjonuje dzienny dom 
opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, który oferuje se-
niorom możliwość integracji, wsparcie specjalistów  
a przede wszystkim możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Kolejną placówką jest Dom Miłosier-
dzia, którego oferta będzie również skierowana do se-
niorów i osób samotnych. To dla nas niezwykle ważne 
przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców.  

To wszystko, co dotychczas zrealizowaliśmy nie 
mogłoby się udać, gdyby nie współpraca i zaangażo-
wanie wielu osób. Mam tu na myśli Radę Gminy, któ-
ra przez ostatnie lata swojej działalności wykazywała 
się zrozumieniem i dużym zaangażowaniem w sprawy 
społeczne, będąc pewnego rodzaju łącznikiem pomię-
dzy mieszkańcami a urzędem. To radni zgłaszali Pań-
stwa potrzeby i dążyli do wspólnej realizacji różnych 
przedsięwzięć, zarówno tych inwestycyjnych, jak  
i społecznych. Podsumowując mijającą kadencję, skła-
dam radnym wyrazy podziękowania za owocną współ-
pracę na wielu płaszczyznach.  

Słowa podziękowania kieruję także do pracowni-
ków Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, z któ-
rymi na co dzień współpracuję. Ich zaangażowanie  
i otwartość na sprawy lokalne jest wyrazem poprawnie 
funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego.  

  
 

Ryszard Jędruch  

Wójt Gminy Tryńcza 



 

 
GMINA TRYŃCZA WŚRÓD LIDERÓW 

Ważniejsze osiągnięcia: 
- I miejsce w plebiscycie Najpopu-

larniejszy Samorządowiec w katego-
rii Najpopularniejszy Wójt. Plebiscyt 
organizowany był przez „Życie Podkar-
packie”, który miał na celu wyłonienie 
najpopularniejszych samorządowców 
regionu. 

- wójt znalazł się także w finałowej 
dziesiątce ogólnopolskiego plebiscytu 
„Wójt Roku” organizowanego przez 
TVP S.A. Kapituła konkursu wybrała 
dziesięciu najlepszych wójtów biorąc pod uwagę ich 
osiągnięcia w 2017 r. w działalności samorządowej.  

- odebrał Odznakę Honorową przyznaną przez Pod-
karpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorial-
nych za zasługi dla samorządu terytor ialnego na 
poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

Inne tytuły zdobyte w przeciągu ostatnich lat:  
- Złoty Medal Prezydenta RP. Wójt otrzymał 

Złoty Medal Prezydenta RP za długoletnią służbę, wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków oraz 
wyróżniającą działalność na rzecz społeczności  
lokalnej.  

- Samorządowy Menadżer Roku – tytuł przyzna-
ny wójtowi w ramach ogólnopolskiego konkursu Gmi-
na Fair Play. Kapituła przyznając tytuł doceniła wkład 
i zaangażowanie w zrównoważony rozwój gminy oraz 
osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne reali-
zowane w ramach instytucji samorządowej.  

- Podkarpacka Nike w kategor ii Samorządowiec 
Roku 2017 – kapituła konkursu doceniła wójta za cało-
kształt działalności na rzecz rozwoju i promocji sportu. 
Plebiscyt organizowany był przez PZPN. 

- Podkarpacka Victoria w kategor ii w kategor ii 
Samorządowiec Roku 

- V edycji programu „Przyjazna Polska” Gmina 
Tryńcza uzyskała Tytuł i Certyfikat oraz Wyróżnienie 
„Przyjazna Polska” 2018 a także Certyfikat tematyczny 
w kategorii Kraina Turystyki i Przygody. Tytuł ten na-
dany został w imieniu Kapituły programu „Przyjazna 
Polska”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym.  

- Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialne-
go w Rzeszowie, Gmina Tryńcza otrzymała nagrodę  
w Konkursie Internetowym Nowego Podkarpacia  
w kategorii „Gminy posiadającej najlepszą stronę inter-
netową wśród gmin województwa podkarpackiego  
w 2018 roku”.  

- Sołtys Roman Kozyra zajął I miejsce w powiecie 
przeworskim i 8 miejsce w województwie podkarpac-
kim w kategorii Sołtys Podkarpacia w plebiscycie or-
ganizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny. I, II  
i III miejsce w powiecie zajęły także miejscowości na-
leżące do naszej gminy: Jagiełła, Tryńcza i Gorzyce. 

Inne ważniej-
sze nagrody zdo-
byte w przeciągu 
ostatnich lat 

- Tytuł Gminy 
Fair Play.  
 - Lider Regionu 
w kategorii Samo-
rząd – Inwestor 
Roku – plebiscyt 
organizowany przez Gazetę Codzienną Nowiny. Kapi-
tuła konkursu wyróżniła gminę za szeroki wachlarz 
inwestycji mających na celu zrównoważony rozwój 
infrastruktury. 

- Wyróżnienie w konkursie „Cyfrowy Samorząd” 
przyznawane gminom, które w sposób niestandardowy 
i wyróżniający się prowadzą działania promocyjne  
i informacyjne w Internecie. 

- Wyróżnienie w konkursie Podkarpacki Lider  
Ekonomii Społecznej 

                                                               www.tryncza.eu  5                   
                                                                                                                                                                                    www.tryncza.eu 3                   

Ryszard Jędruch – wójt gminy za pracę na rzecz gminy i społeczności lokalnej doceniany jest przez 
kapituły konkursowe wielokrotnie zdobywając tytuł lidera w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach.  
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY 

Wybory do Rady Gminy VII kadencji odbyły 
się 16 listopada 2014 roku. Rada Gminy ukonstytuow-
ała się podczas obrad sesji 28 listopada 2014 roku,  
w trakcie której zostali wybrani: przewodniczący Rady 
– Stanisław Wielgos, wiceprzewodniczący – Leszek 
Flak, wiceprzewodniczący – Stanisław Konieczny.  
Pozostali radni: Janusz Niżnik (Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej RG Tryńcza), Teofil Jakubiec 
(Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spor-
tu RG Tryńcza), Tadeusz Korpeta (Przewodniczący 
Komisji ds. zdrowia, opieki społecznej, ładu i porząd-
ku RG Tryńcza), Zbigniew Gurak (Przewodniczący 
Komisji ds. Budżetu i Finansów RG Tryńcza), Danuta 
Mucha, Ryszard Cebula, Stanisław Kogut, Antoni Rze-
czyca, Henryk Machała, Zdzisław Rydzik, Edward 
Niemiec, Dariusz Kasper. 

Rada Gminy w dobiegającej końca VII kadencji 
obradowała podczas 38 sesji. Radni podjęli 407 
uchwał, a frekwencja uczestnictwa radnych stanowiła 
94%. Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy Rady Gminy 
minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowa-
nych zostało wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na 
poprawę stanu infrastruktury drogowej, bezpieczeń-
stwa, jak również na podniesienie standardów opieki 
zdrowotnej, szkolnictwa i ogólny rozwój naszej gminy.  

Ważniejsza tematyka poruszana w trakcie po-
siedzeń Rady, jak i resortowych komisji Rady Gminy 
dotyczyła istotnych spraw związanych z funkcjonowa-
niem gminy, m.in. w zakresie: spraw oświatowych, 
stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ppoż., ochrony 
środowiska, służby zdrowia, spraw socjalnych miesz-

kańców, realizacji inwestycji, budowy i modernizacji 
dróg i chodników, zbycia i wydzierżawiania nierucho-
mości gminnych, zaciągania kredytów czy pożyczek, 
uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na bie-
żący rok oraz rozpatrywania wniosków mieszkańców 
gminy, jak również wniosków i interpelacji radnych. 
Ponadto przedstawione były podczas posiedzeń sesji  
i komisji informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa 
na terenie gminy, którą przedstawiły odpowiednie służ-
by porządkowe, tj. Policja i Straż Pożarna, dokonano 
oceny zasobów pomocy społecznej oraz stan zabezpie-
czenia zdrowotnego społeczeństwa gminy, realizacji 
gminnego programu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Wielokrotnie poru-
szano temat odpowiedniego przygotowania placówek 
oświatowych w kwestii poziomu wyposażenia w po-
moce naukowe i realizacji budżetu. Dokonywano ana-
liz i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozda-
nia z wykonania budżetu gminy. Gminne jednostki or-
ganizacyjne składały Radzie Gminy lub jej Komisjom 
sprawozdania i informacje z prowadzonej działalności. 
Stałym tematem porządku obrad każdej sesji były  
informacje Wójta Gminy z prowadzonej działalności  
w okresie międzysesyjnym.  

W posiedzeniach sesji czy komisji, oprócz rad-
nych i wójta gminy, uczestniczyli: skarbnik gminy, se-
kretarz gminy, kierownicy referatów Urzędu Gminy, 
kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych, sołtysi 
oraz przedstawiciele różnych organizacji czy instytucji, 
jeżeli wymagała tego tematyka posiedzenia.  

Działalność Rady Gminy kadencji od listopada 2014 r. do  października 2018 r. 
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PONIESIONE WYDATKI GMINY NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY  

W LATACH 2015-2018 

Budżet jest podstawowym instrumentem zarządza-
nia finansami gminy. Pozwala radzie gminy na wnio-
sek wójta zaplanować jak rozdysponować dostępne 
środki finansowe. Budżet jako plan finansowy obejmu-
je dochody, wydatki oraz przychody i rozchody.  
W roku 2015 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 
21,3 mln zł w tym ponad 25% na wydatki inwestycyj-
ne.  Rok następny to wydatki ogółem w kwocie 26,2 
mln zł, dodatkowo została wypracowana nadwyżka  
w wysokości 2,3 mln zł. Rok 2017 to wydatki na po-

ziomie 30,3 mln zł i nadwyżka 2,9 mln zł, dodatkowo 
zaoszczędzone środki finansowe zasiliły budżet roku 
2018 w kwocie 1,2 mln zł jako wolne środki. Działania 
podjęte przez wójta polegające na utrzymaniu w latach 
2016-2017 budżetu w korzystnej kondycji  
finansowej wykazały, że gotowi byliśmy zrealizować 
wiele inwestycji w tym współfinansowanych ze środ-
ków zewnętrznych w roku bieżącym. Zaplanowane 
wydatki to 45,7 mln zł w tym 32% wydatki majątkowe, 
które osiągnęły rekordowy poziom 14,9 mln zł.  

Poniższe wykresy obrazują udział poszczególnych wydatków do wydatków ogółem.  
Poniesione wydatki w poszczególnych latach zostały pogrupowane według ich zakresu i charakteru: 
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WAZNIEJSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2015-2018 

BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY 

WRAZ Z DOPOSAŻENIEM SZKÓŁ 

Wartość zadania:  2 247 tys. zł  

Dofinansowanie: 1 589 tys. zł (RPO WP) 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UJĘCIA WODY W JAGIELLE WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI 

Wartość zadania:  1 415 tys. zł 

Dofinansowanie: 894 tys. zł (PROW) 

NOWA ELEWACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UBIESZYNIE 

Wartość zadania:  67 tys. zł 
Dofinansowanie: 40 tys. zł (Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji) 

2015 

PRZED 
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wartość zadania:  301 tys. zł 
Źródło Finansowania: środki własne 

2016 

PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JAGIELLE 

Wartość zadania:  1 100 tys. zł 
Dofinansowanie: 263 tys. zł (RPO WP) 

PRZED 
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WAZNIEJSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2015-2018 

BUDOWA WIATY WIDOKOWEJ PRZY UJŚCIU WISŁOKA DO SANU 

Wartość zadania:  39 tys. zł  
Dofinansowanie: 10 tys. zł (PPOW) 

 

2017 

REMONT DUŻEJ SALI WDK W GŁOGOWCU 

Wartość zadania:  98 tys. zł  
Źródło finansowania: Fundusz Sołecki  

+ środki własne 

REMONT WDK W GNIEWCZYNIE TRYNIECKIEJ 

Wartość zadania:  36 tys. zł  
Źródło finansowania: Fundusz Sołecki + 

środki własne 

PLAC ZABAW W GORZYCACH 

Wartość zadania:  230 tys. zł  
Źródło finansowania: środki własne 
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DOM MIŁOSIERDZIA W WÓLCE MAŁKOWEJ 

Wartość zadania:  500 tys. zł  
Dofinansowanie: 80 tys. zł (WFOŚiGW) 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WDK W WÓLCE OGRYZKOWEJ 

Wartość zadania:  320 tys. zł  
Dofinansowanie: 121 tys. zł (RPO WP) 

TEREN REKREACYJNY W WÓLCE OGRYZKOWEJ 

Wartość zadania:   40 tys. zł  
Źródło finansowania: Fundusz Sołecki 

(2016-2018) 

PRZED 

PRZED 
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MODERNIZACJA STADIONÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY TRYŃCZA 2018 

Wartość zadania:  650  tys. zł  
Dofinansowanie: 267 tys. zł 

(MSiT) 

PLACE ZABAW W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

Wartość zadania:  37 tys. zł  
Źródło finansowania: środki własne 

PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ WDK W GNIEWCZYNIE TRYNIECKIEJ 

Wartość zadania:  24 tys. zł  
Źródło finansowania: środki własne 

NOWE TRYBUNY NA STADIONIE  W JAGIELLE ADAPTACJA PODDASZA W SZATNI LKS W GORZYCACH 

SIATKI DO PIŁKOCHWYTÓW W GNIEWCZYNIE TRYNIECKIEJ 
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ZAKUP SAMOCHODU DLA JEDNOSTKI OSP GORZYCE 

PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W GNIEWCZYNIE  
TRYNIECKIEJ I GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

Wartość zadania:  195 tys. zł 
Dofinansowanie: 119 tys. zł (WFOŚiGW, Komenda Główna Państwowej  

Straży Pożarnej, Nadleśnictwo Sieniawa ) 

Wartość zadania:  950 tys. zł  
Źródło finansowania:  

środki własne 

REMONT POMIESZCZEŃ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WDK W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

W RAMACH PROJEKTU „JAK W DOMU” 

Wartość zadania:  60 tys. zł  
Dofinansowanie: 60 tys. zł (RPO WP) 
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ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W GORZYCACH 

PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ BUDOWA ALTANKI REKREACYJNEJ OBOK KOPCA W JAGIELLE 

Wartość zadania:  36 tys. zł  
Źródło finansowania: środki własne 

Wartość zadania: 350 tys. zł 
Dofinansowanie: 349 tys. zł (Ministerstwo Sprawiedliwości) 

Wartość zadania:  4,7 tys. zł  
Źródło finansowania: Fundusz Sołecki 

NOWA ELEWACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

Wartość zadania:  25 tys. zł  
Źródło finansowania: środki własne 
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ODBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEJ STRAŻNICY KOLEJOWEJ 

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W PIĘCIU MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 

Wartość zadania:  789 tys. zł  
Dofinansowanie: 250 tys. zł (MSiT)   

 

Wartość zadania:  1,5 mln zł 
Dofinansowanie: 1,4 mln zł (RPO WP) 

RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego               PPOW - Podkarpacki Program Odnowy Wsi 
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                           MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PRZED ODBUDOWĄ W TRAKCIE ODBUDOWY 

WIZUALIZACJA PO ODBUDOWIE 
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INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W LATACH 2015-2018 

Miejscowość 
Lokalizacja drogi 

  

Długość wyre-
montowanego 

odcinka w [mb] 
Rodzaj nawierzchni 

Źródło 
Finansowania 

  
Głogowiec 

ul. Gajowa 450 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
ul. Ujście 600 utrwalenie nawierzchni  przy 

użyciu emulsji i grysów 
Środki własne 

droga nr 89-118 300 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki z funduszu sołeckiego 

droga obok sklepu 550 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

  
Gniewczyna 
Łańcucka 

boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 obok piekarni 

105 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Zawisłocze Duże 438 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

Zawisłocze Duże w kierunku 
Laszczyn 

262 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Poręby 50 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Poręby 275 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Poręby 193 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Piaski 225 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
Nowa Wieś 82 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
Piaski 130 utrwalenie nawierzchni  przy 

użyciu emulsji i grysów 
Środki własne 

Piaski 125 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
obok OSP 80 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 

80 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

Gliniki w kierunku Wisłoka 370 rekultywacja drogi Fundusz Sołecki 

boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 

200 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 za piekarnią 

306 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki + środki 
własne 

boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 przed piekarnią 

80 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

Nowa Wieś 90 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Droga w kierunku Świętoniowej 290 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

Droga w kierunku Świętoniowej 35 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Gliniki w kierunku Wisłoka 435 rekultywacja drogi Fundusz Sołecki 

Zawisłocze Duże 240 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Piaski 800 nawierzchnia asfaltowa Dotacja 

boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 

227 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

Zawisłocze Duże 990 nawierzchnia asfaltowa Dotacja 

droga nr 662-488/2 350 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 
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Gniewczyna 

Tryniecka 

boczna ul. Zbożowej 367 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

boczna ul. Zbożowej 108 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
ul. Zbożowa 458 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
ul. Kwiatowa 35 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
boczna drogi wojewódzkiej nr 
835 

145 nawierzchnia asfaltowa Fundusz Sołecki 

Białobrzeżki 840 rekultywacja drogi Środki własne 
Kąty 320 rekultywacja drogi Środki własne 
plac przy OSP 65 nawierzchnia asfaltowa Fundusz Sołecki 
droga nad Wisłokiem od przy-
stani kajakowej w Gniewczynie 
Trynieckiej do „Szpica” w Gło-
gowcu 

9000 rekultywacja drogi Środki własne 

  
Gorzyce 

Dół II linia zabudowy 176 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Żurawiec 320 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Żurawiec 205 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki własne 

obok szkoły 177 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
Żurawiec II linia zabudowy 190  utrwalenie nawierzchni  przy 

użyciu emulsji i grysów 
Środki własne 

Żurawiec III linia zabudowy 725 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Droga poscaleniowa ze środ-
ków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

remont parkingu przy Szkole  
Podstawowej 

  nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

II linia Dół 275 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

za cmentarzem 300 rekultywacja drogi Środki własne 
pod Ubieszynem 342 rekultywacja drogi Środki własne 
za cmentarzem 400 nawierzchnia z tłucznia kamien-

nego 
Środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza 1110 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki z Urzędu Marszał-
kowskiego 

droga nr 1601 90 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 1219 215 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Podłuże III linia zabudowy 420 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Dotacja 

  
Jagiełła 

pod lasem 70 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
boczna drogi powiatowej przez 
wieś 

85 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

II linia zabudowy obok cmenta-
rza 

165 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

boczna drogi powiatowej przez 
wieś obok WDK 

100 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

 Mała Jagiełła ul. Wiejska 350 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

Mała Jagiełła ul. Wiejska 336 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

boczna drogi powiatowej Wólka 
Pełkińska - Gorliczyna 

160 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki z funduszu sołeckiego 

utwardzenie placu przy przed-
szkolu 

  ułożenie krawężnika drogowego i 
utwardzenie kamieniem 

Środki własne 

Centrum 110 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Jagiełła - Niechciałki 330 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Środki własne 

II linia zabudowy 800 nawierzchnia z tłucznia kamien-
nego 

Środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

droga nr 1287 110 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 940 47 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 269/2 55 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 179 115 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Od mleczarni do cmentarza 680 utrwalenie nawierzchni  przy 
użyciu emulsji i grysów 

Dotacja 
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Tryńcza 

boczna drogi powiatowej Tryń-
cza – Głogowiec 

115 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

II linia zabudowy przy drodze 
powiatowej Tryńcza – Ubieszyn 

130 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

II linia zabudowy przy drodze 
Tryńcza – Ubieszyn 

75 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

za szkołą 240 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
nowe osiedle pod Ubieszynem 270 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

Zawisłocze 135 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

Zawisłocze 125 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

Zawisłocze w kierunku  
Chodaczowa 

240 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

boczna drogi powiatowej relacji 
Tryńcza- Wólka Małkowa 

140 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

droga do Strażnicy 307 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

II linia zabudowy w kierunku 
Głogowca 

130 żwirowanie Fundusz Sołecki 

wzdłuż Wisłoka 410 rekultywacja drogi Środki własne 
do Strażnicy 350 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych 

  droga nr 1394 173 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Fundusz Sołecki 

  droga nr 231 72 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Fundusz Sołecki 

  droga nr 1374 110 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

  doga nr 206-216 335 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Dotacja 

  II linia zabudowy w kierunku 
Ubieszyna 

70 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

  
Ubieszyn 

Nowe osiedle 250 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

Wątok 818 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

Borki 175 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

Mały Ubieszyn 610 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

boczna drogi gminnej relacji 
Ubieszyn - Głogowiec 

125 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Fundusz Sołecki 

obok tartaku 215 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

II linia zabudowy wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 835 strona 
prawa 

355 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

Ubieszyn-Głogowiec 550 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki z funduszu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych 

droga nr 70 25 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 840 115 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 534 10 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

droga nr 583 70 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Fundusz Sołecki 

Wólka Małkowa 
ul. Łąkowa 70 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
droga nr 337 120 nawierzchnia asfaltowa Fundusz Sołecki 
utwardzenie placu przed WDK   nawierzchnia asfaltowa Środki własne 

  
Wólka 

Ogryzkowa 

ul. Leśna II linia zabudowy 468 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

boczna drogi krajowej na prze-
ciwko placu zabaw 

360 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

II linia zabudowy wzdłuż drogi 
krajowej nr 77 strona lewa 

408 nawierzchnia z tłucznia kamiennego Środki własne 

II linia zabudowy 256 rekultywacja drogi Środki własne 
II linia zabudowy wzdłuż drogi 
krajowej nr 77 strona lewa 

560 rekultywacja drogi Środki własne 

Nowe osiedle 620 nawierzchnia asfaltowa Środki własne 
Nowe osiedle w kierunku Go-
rzyc 

550 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

II linia zabudowy 330 utrwalenie nawierzchni  przy użyciu 
emulsji i grysów 

Środki własne 

droga nr 195/12 105 nawierzchnia asfaltowa Fundusz Sołecki 

Łączna długość wyremontowanych dróg: 39 km 
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W LATACH 2015-2018 

 Wyszczególnienie Ilość lamp 

1. Głogowiec (od sklepu w kierunku przysiółka Iłki) 27 sztuk 

   Głogowiec (wzdłuż drogi powiatowej) 13 sztuk 

 Głogowiec 23 sztuki 

  RAZEM 63 sztuki 

2. Gniewczyna Łańcucka (Zawisłocze Duże) 20 sztuk 

  Gniewczyna Łańcucka (ul. Wodna) 7 sztuk 

 Gniewczyna Łańcucka (ul. Szkolna) 5 sztuk 

  RAZEM 32 sztuki 

3. Gniewczyna Tryniecka (OSP) 2 sztuki 

  Gniewczyna Tryniecka (łącznik DW z ul. Wspólną) 
5 sztuk 

  RAZEM 7 sztuk 

4. Gorzyce (Podłuże) 10 sztuk 

  Gorzyce (Żurawiec) 5 sztuk 

  Gorzyce (Żurawiec) 3 sztuki 

  Gorzyce (Żurawiec koło placu zabaw) 6 sztuk 

  Gorzyce (wzdłuż drogi krajowej nr 77) 21 sztuk 

  Gorzyce (Cierpisze) 12 sztuk 

  RAZEM 57 sztuk 

5. Jagiełła (koło stacji uzdatniania wody) 8 sztuk 

  Jagiełła (wzdłuż stadionu i nowe osiedle) 15 sztuk 

  Jagiełła (Mała Jagiełła) 15 sztuk 

  Jagiełła (droga powiatowa przez wieś) 27 sztuk 

  Jagiełła (pod Chałupkami) 26 sztuk 

  RAZEM 91 sztuk 

6. Tryńcza (ul. Piekarska, ul. Sportowa) 10 sztuk 

  Tryńcza (łącznik ul. Sportowej z drogą powiatową 

relacji Tryńcza – Ubieszyn) 12 sztuk 

  Tryńcza (ul. Sportowa) 2 sztuki 

  Tryńcza (od cmentarza w kierunku ronda przy dro-

dze krajowej nr 77) 12 sztuk 

  Tryńcza (Zawisłocze, w kierunku Chodaczowa) 9 sztuk 

 Tryńcza (Zawisłocze przy drodze krajowej 77) 14 sztuk 

 Tryńcza (droga powiatowa SKR) 8 sztuk 

 Tryńcza (Podwólcze)  5 sztuk 

  RAZEM 82 sztuki 

7. Ubieszyn (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835) 39 sztuk 

  Ubieszyn (od ronda w kierunku Ubieszyna) 29 sztuk 

  RAZEM 68 sztuk 

8. Wólka Małkowa (Nowe Osiedle) 13 sztuk 

 RAZEM 13 sztuk 

9. Wólka Ogryzkowa (wzdłuż drogi krajowej 77) 27 sztuk 

 RAZEM 27 sztuk 

430 sztuk ŁĄCZNIE 

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

wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  W ciągu ostatnich czterech lat na terenie gminy  
powstało ponad 400 nowych punktów świetlnych.  
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PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2018 PRZY WYKORZYSTANIU 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość 

całkowita  
projektu 

Kwota dofinanso-
wania/ źródło 

dofinansowania 

Termin 
realizacji 

Podniesienie jakości i wa-
runków kształcenia w Ze-
społach szkół na terenie 

gminy Tryńcza poprzez do-
posażenie w środki dydak-
tyczne i rozbudowę ZS w 

Tryńczy o obiekt wielofunk-
cyjny 

- budowa obiektu wielofunkcyjnego przy szkole 
w Tryńczy 
- utworzenie pracowni plastycznej i astronomicz-
nej w szkole w Tryńczy 
- wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny 
(tablety, tablice interaktywne) 

2,2 mln zł 1,6 mln zł 
  
RPO WP 2007-
2013 

2014 – 
2015 

Budowa społeczeństwa  
obywatelskiego 

w Gminie Tryńcza 

- zakup i dostawa 215 zestawów komputerowych 
dla mieszkańców (beneficjentów projektu) 
- szkolenia dla beneficjentów 
- zakup i dostawa 131 komputerów (stacjonarne i 
laptopy) + drukarki do szkół i wiejskich domów 
kultury 
- zakup i dostawa szaf ładujących laptopy dla 
szkół 
- zapewnienie dostępu do Internetu dla uczestni-
ków projektu 

2 mln zł 2 mln zł 
  
Program Opera-
cyjny Innowacyj-
na Gospodarka 
(POIG) 

2015 

Rozbudowa i modernizacja 
ujęcia wody 

w m. Jagiełła wraz z rozbu-
dową sieci 

wod-kan w m. Tryńcza i 
Wólka Ogryzkowa 

  

- modernizacja urządzeń technologicznych SUW 
- renowacja zbiorników 
- budowa magazynu gospodarczego 
- wyposażenie SUW 
- zagospodarowanie terenu SUW 
- rozbudowa sieci wod –kan w m. Tryńcza i W. 
Ogryzkowa 

1,6  mln zł 
 

967 tys. zł 
  
PROW 2007-2013 
  

2015 

Budowa placów zabaw w m. 
Gniewczyna Łańcucka, 

Tryńcza i Wólka Ogryzkowa 

- budowa trzech nowoczesnych placów zabaw z 
zastosowaniem nawierzchni bezpiecznej wraz z 
ogrodzeniem i oświetleniem 

1,2 mln zł 500 tys. zł 
  
PROW 2007-2013 

2015 

Program „Umiem pływać” 
- zapewnienie transportu, opieki, instruktora i 
karnetu na basen w celu nauki pływania dla 112 
uczniów klas I-III SP z terenu gminy 

37 tys. zł 32 tys. zł 
Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

2016 

Partycypacja w Planowaniu 
Przestrzennym 

- konsultacje społeczne dla mieszkańców; 
- wykonanie tablic informacyjnych 
- wykonanie dwóch makiet prezentujących tereny 
objęte zimną miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego 

46 tys. zł 46 tys. zł 
  
PO Wiedza Edu-
kacja Rozwój 
2014-2020 

2017 

Budowa wiaty widokowej 
nad Sanem i zagospodaro-
wanie terenu przyległego 

w Głogowcu 

- budowa wiaty widokowej 
- utworzenie paleniska 
- utwardzenie terenu 
- montaż stołu piknikowego i stojaków rowero-
wych 

39 tys. zł 10 tys. zł 
  
Program Odnowy 
Wsi 2017-2020 

2017 

Utworzenie pracowni eduka-
cji ekologicznej w Szkole 
Podstawowej w Tryńczy 

- zakup ławek i krzeseł 
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych 
- zakup sprzętu multimedialnego 

51 tys. zł 39 tys. zł 
  
WFOŚiGW 

2017 

Podniesienie efektywności i 
dostępności e-usług w Gmi-
nie Trzebownisko, Tyczyn i 

Tryńcza 

 - wykonanie nowej strony internetowej i aplika-
cji mobilnej 
- modernizacja systemu podatkowego 
- zakup nowego serwera 
- e-usługi 

329 tys. zł 229 tys. zł 
  
RPO WP 2014 
2.1 podniesienie 
efektywności i 
dostępności e-
usług 

2017 – 
2018 

 Utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Gminie 

Tryńcza 

- utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w 
SP w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy (po 25 
miejsc) w tym: adaptacja pomieszczeń, zakup 
mebli i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie 
dla nauczyciela i pomocy, logopedy 

507 tys. zł 
(wkład wła-
sny rzeczo-
wy) 

 448 tys. zł 
RPO WP 2014 – 
2020 
9.1 Rozwój eduka-
cji przedszkolnej 
  

2017-
2018 

Modernizacja dróg dojazdo-

wych do gruntów rolnych 

Modernizacja dróg w miejscowości Tryńcza,  
Jagiełła, Gorzyce 

 905 tys. zł 695 tys. zł 
  

2015-
2018 

Usuwanie wyrobów zawiera-

jących azbest 

- w ramach dotacji w okresie 2014 -2017 usunię-
to 165 ton azbestu z gospodarstw na terenie gmi-
ny Tryńcza 

67,7  tys. zł 57,5 tys. zł 
WFOŚiGW 

2014 – 
2017 

Termomodernizacja Domu 
Miłosierdzia  
im. Wincentego a Paolo  
w Wólce Małkowej 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docie-
plenie stropów i ścian, docieplenie dachu, moder-
nizacja systemu ogrzewania oraz systemu c.w.u. 

500 tys. zł 80 tys. zł 
  
WFOŚiGW 

2017 – 
2018 
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Poprawa oferty kultural-

nej i wzmocnienie instytu-

cji kultury Gminy Tryń-

cza i Parafii pw. Św. Bar-

bary w Grodzisku Dolnym 

- przebudowa WDK w Jagielle (refundacja części kosz-
tów) 
- przebudowa WDK w Wólce Ogryzkowej (refundacja 
części kosztów) 
- odbudowa zabytkowej strażnicy kolejowej 
- zakup wyposażenia do w/w WDK i strażnicy (sprzęt 
multimedialny) 
- dokumentacja techniczna strażnicy 
- prace rewitalizacyjne kościoła w Grodzisku Dolnym 

3,6 mln zł 2,5 mln zł  
(w tym gmina 1,9 
mln zł) 
  
RPO WP 2014 – 
2020 
Działanie  
4.4 Kultura 

 
2018 

Modernizacja stadionów 
sportowych  

w gminie Tryńcza 

- remont szatni stadionu LKS „Wisłoczanka”  
Tryńcza 
- remont szatni stadionu LKS „San” Gorzyce 
- remont szatni, remont grzybka, montaż siatek do pił-
kochwytów, utwardzenie terenu, rekultywacja płyty 
wraz z systemem nawodnienia LKS „Huragan” Gnie-
wczyna 
- remont szatni, budowa trybun, utwardzenie terenu, 
budowa ogrodzenia, rekultywacja płyty stadionowej 
LKS „Zorza” Jagiełła 

650 tys. zł  267 tys. zł 
Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki 

2017 – 
2018 

Instalacja paneli fotowol-

taicznych na budynkach 

użyteczności publicznej 

gminy Tryńcza 

 - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach 5 
szkół, Urzędu Gminy, Stacji Ujęcia Wody, WDK w 
Jagielle, WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 

965 tys. zł 663 tys. zł 
RPO WP 2014-
2020 
Działanie 3.1 Roz-
wój OZE 

2018 

Utworzenie lokali socjal-

nych w Głogowcu 

- utworzenie trzech lokali socjalnych w budynku byłej 
szkoły 

375 tys. zł 158 tys. zł 
 Bank Gospodar-
stwa Krajowego 

2018 

Przebudowa drogi gmin-
nej Gniewczyna Łańcuc-

ka – Piaski 

- nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 800 m 
- utwardzenie poboczy 
- budowa chodnika 
- oznakowanie 

650 tys. zł 300 tys. zł 
 Wojewoda Pod-
karpacki 

2018 

Dom Dziennej Opieki 

„Jak w domu” 

-  utworzenie dziennego domu opieki dla seniorów i 
osób niepełnosprawnych w budynku WDK w Gnie-
wczynie Łańcuckiej, w tym: remont pomieszczeń,  za-
kup wyposażenia m.in. sprzęt do rehabilitacji, sprzęt 
multimedialny, wynagrodzenie personelu, catering 

779 tys. zł 738 tys. zł 
  
RPO WP 2014-
2020 
Działanie 8.3 

2018 - 
2019 

Zwiększenie zakresu 
usług wsparcia 

rodziny na terenie 
gminy Tryńcza 

 - uruchomienie i prowadzenie miejsc świadczenia 
usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w trud-
nej sytuacji 
 

511 tys. zł 466 tys. zł 
  
RPO WP 2014 - 
2020 
Działanie 8.4 

2018 – 
2019 

Zakup książek dla 
szkolnych bibliotek 

  

- zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach na 
terenie gminy Tryńcza 

48 tys. zł 38 tys. zł 
 Narodowy  
Program 
Rozwoju  
Czytelnictwa 

2018 

Wyposażenie WDK 
w Głogowcu 

  

- zakup krzeseł i stołów 
- zakup wózka do transportu stołów 
- zakup sprzętu multimedialnego (telewizor, projektor) 
- zakup mobilnego nagłośnienia 
- wyposażenie kuchni (szklanki, bulionówki, noże) 
- robot kuchenny 
- gablota 

25 tys. zł 10 tys. zł 
Program Odnowy 
Wsi 2017 – 2020 

2018 

Innowacyjna 
szkoła – Gniewczyna 

Łańcucka 
  

- zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i hiszpańskiego i 
programowania 
- wsparcie logopedyczne 
- wsparcie pedagogiczno – psychologiczne 
- szkolenia dla nauczycieli 
- nowoczesne, interaktywne pomoce dydaktyczne, m.in. 
sprzęt do robotyki 
- pracowania przyrodnicza 

610 tys. zł 
(wkład 
własny 
rzeczowy) 

533 tys. zł 
  
RPO WP 2014 - 
2020 Działanie 9.2 
  

2018 - 
2019 

Utworzenie żłobka 
w Gminie Tryńcza 

  

- utworzenie żłobka w budynku SP w Tryńczy dla 10 
dzieci w tym: - adaptacja pomieszczeń 
- wyposażenie 
- wynagrodzenie personelu 

541 tys. zł 460 tys. zł 
  
RPO WP 2014 – 
2020 
Działanie 7.4 

2018 – 
2019 

Budowa Otwartych Stref 
Aktywności 

na terenie Gminy Tryńcza 

Budowa 5. OSA składających się z placu zabaw, siłow-
ni plenerowej i strefy relaksu 

789 tys. zł 250 tys. zł 
 Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

2018 

  RAZEM  19 mln zł  13 mln zł   
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KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY,  A ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

W TRYŃCZY  SP.ZO.O. – DOBRA ZMIANA 

Proces przekształcania Komunalnego Zakładu Bu-
dżetowego w Spółkę miał miejsce na przełomie roku 
2015/2016. Zakład zadebiutował w nowej formie 
prawnej 1 stycznia 2016 r., kiedy to uzyskał wpis do 
KRS i nadany mu został numer NIP i REGON. 

Proces transformacji był skomplikowanym przed-
sięwzięciem powodującym bardzo duże zmiany w Za-
kładzie. W pierwszych chwilach funkcjonowania Spół-
ki wszystkie wysiłki skierowane były na uporządko-
wanie spraw formalno – prawnych związanych z zare-
jestrowaniem nowego przedsiębiorstwa. 

Opracowana został długoterminowa strategia roz-
woju spółki, która zakładała zmiany organizacyjne Za-
kładu, optymalizację kosztów, zmianę wizerunku spół-
ki, powiększanie zaplecza sprzętowego, większy za-
kres realizowanych usług. 

Zmiany organizacyjne 
W pierwszych miesiącach funkcjonowania Zakładu 

zostały wprowadzone regulaminy, w których określo-
ne zostały zależności służbowe, przedmiotowy podział 
funkcji w zakresie zarządzania, nadzoru, koordynacji 
wewnętrznej wraz z określeniem zakresu uprawnień  
i odpowiedzialnością. Określono w sposób jedno-
znaczny odpowiedzialność i podległość służbową pra-
cowników wraz z nowymi zakresami obowiązków. 
Działania te w znaczący sposób przełożyły się na efek-
tywność pracy. W roku 2016 dużo uwagi zostało po-
święcone na uporządkowanie kwestii związanychz 
bezpieczeństwem i higieną pracy; wprowadzono nowe 
procedury i instrukcje, zakupiono środki ochrony indy-
widualnej. 

Optymalizacja kosztów 
W zakładzie zostały wprowadzone regulacje we-

wnętrzne, które nakazują analizę rynku przed zakupem 
materiałów, jak również racjonalne zarządzanie nimi  
z mocnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów. 
Działania te w sposób znaczący przełożyły się na 
zmniejszenie kosztów zakupu materiałów. 

Zmiana wizerunku firmy 
Ciągłym zmianom podlega wizerunek Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., tj. sukce-
sywne inwestycje w remonty infrastruktury, szkolenia, 

zmiana podejścia do klienta – wszystko to po to, aby 
jak najlepiej obsłużyć naszych klientów. Nastąpiło 
wiele istotnych zmian mających na celu pokazanie 
konkurencyjności Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Tryńczy Sp. z o.o. Spółka kładzie zdecydowany na-
cisk na świadczenie usług o najwyższej jakości. Dba-
łość o klienta przejawia się w darzeniu go szacunkiem 
i zrozumieniem. Ewentualne konflikty staramy się za-
łatwiać polubownie, z wolą osiągnięcia porozumienia. 
Pracownicy uczestniczą w specjalistycznych szkole-
niach, które pozwalają na dostosowanie kwalifikacji 
pracowników do funkcji, jaką pełnią na danym stano-
wisku pracy. 

Nasze inicjatywy skupiają się również wokół narzę-
dzi komunikacji, powstała strona internetowa Zakładu 
dzięki której mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne in-
formacje, pobrać wzory dokumentów oraz znaleźć nu-
mery alarmowe. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy chętnie 
angażuje się w działania na rzecz naszych najmłod-
szych mieszkańców. Cyklicznie uczestniczy, m.in.  
w organizacji Gminnego Dnia dziecka, w czasie które-
go staramy się zapewnić dzieciom wiele atrakcji, jak 
np. liczne konkursy i konkurencje sportowe z cennymi 
nagrodami. Podczas imprezy staramy się poprzez za-
bawę przeprowadzać kampanię edukacyjną dotyczącą 
właściwej segregacji odpadów poprzez zbiórki maku-
latury i zużytych baterii. Przy okazji zabawy razem  
z mieszkańcami gminy, prowadziliśmy zbiórkę plasti-
kowych nakrętek czym wsparliśmy Fundację Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. W 2017 
roku zaproszone przez nas Koło Robotyki zaprezento-
wało na naszym stoisku skonstruowane przez siebie 
urządzenia. Promując ekologiczną postawę  na stoisku 
Spółki można było zobaczyć i wykonać jazdę próbną 
samochodami o napędzie hybrydowym. Podczas dnia 
dziecka w roku 2018 prowadziliśmy akcję informacyj-
ną pt. „Sedes to nie kosz na śmieci” uświadamiającą 
nie tylko dzieci, ale także dorosłych o konsekwencjach 
niewłaściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej. 

Edukacja i nauka właściwych postaw ekologicz-
nych najmłodszych jest dla Spółki bardzo ważna,  
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dlatego poświęcamy temu dużo czasu i nadal będziemy 
chętnie angażować się w tego rodzaju inicjatywy  
w przekonaniu, że w przyszłości przyniesie to wymier-
ne efekty. 

Powiększanie zaplecza sprzętowego 
W Spółce duży nacisk kładziony jest na powiększa-

nie i odnawianie zaplecza sprzętowego. Ponieważ wy-
eksploatowany sprzęt służący przez długie lata w KZB 
staje się coraz bardziej zawodny, dlatego zakup no-
wych urządzeń stał się niezbędny. Zaplecze sprzętowe 
zakładu powiększyło się o środki transportu, które słu-
żą do szybkiej realizacji pozyskiwanych zleceń, jak 
również do bardziej wydajnej pracy. Spółka nabyła 
samochód dostawczy IVECO, także samochód osobo-
wy Peugeot Partner. Dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu z Powiatowego Urzędu Pracy udało się zakupić 
nową kosiarkę bijakową. Zakład inwestuje także w 
drobny sprzęt, który ułatwia pracę naszym pracowni-
kom, jak np.: betoniarkę, młot udarowy, odkurzacz 
przemysłowy i inny drobny sprzęt budowlany. W naj-
bliższym czasie planujmy  zakup urządzenia do ciśnie-
niowego czyszczenia kanalizacji, co znacznej mierze 
wpłynie na szybkie i skuteczne usuwanie awarii.   

Z myślą o usprawnieniu pracy, jak również z uwagi 
na możliwość bieżącej analizy danych zakupiony  
i wdrożony został nowy system integrujący księgo-
wość, kadry, gospodarkę wodno-kanalizacyjną oraz 
system usługowo-handlowy w jedną spójną całość. Za-
kupiliśmy również nowy program do kosztorysowania. 

Wszystkie te działania przyczyniają się do szybkiej 
sprawnej pracy oraz dają możliwość  dogłębnej analizy 
danych i kontroli we wszystkich obszarach działalno-
ści Spółki, co przekłada się na skuteczne zarządzanie.   

Zakres realizowanych usług 
Od 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Tryńczy przeprowadził szereg zadań z zakresu usług 
remontowo – budowlanych. Zleceniodawcą większości 
prac była Gmina Tryńcza, ale nie tylko z oferowanych 
przez Spółkę usług skorzystały również firmy, instytu-
cje oraz klienci indywidualni. 

Na przestrzeni czasu działalności spółki przeprowa-
dziliśmy szereg prac remontowo-budowlanych  
w Wiejskich Domach Kultury. Zadania te w większo-
ści dotyczyły odnowy wnętrza budynków, elewacji, 
jak również zagospodarowana  przestrzeni wokół tych 
obiektów. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej był także wyko-
nawcą remontów w szkołach na terenie gminy. W za-
kres tych prac wchodził remont sal lekcyjnych, ułoże-
nie kostki brukowej oraz prace związane z zagospoda-
rowaniem obejścia budynku. Przygotowaliśmy także 
pomieszczenia na potrzeby utworzenia oddziałów 
przedszkolnych. Wszystkie przeprowadzone prace 
miały na celu nie tylko poprawę estetyki  miejsca, ale 
również zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. 

Zakład realizuje również zadania związane z rozbu-
dową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Prace te 
umożliwiają przyłączenie do sieci nowo wybudowane 
domy, a także uzbrojone w infrastrukturę wod-kan zo-
stały kolejne działki na terenie gminy. 

W ramach wygranego przez Spółkę przetargu p.n.  
„Poprawa warunków treningowych poprzez remont 
stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”. Pracowni-
cy Zakładu wykonali remonty budynków szatni przy 
obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie na-
szej gminy. 

ZGK w Tryńczy realizował również wiele zleceń 
poza terenem gminy. Realizowane zadania zakończone 
były zawsze w wyznaczonym terminie i Spółka otrzy-
mała pozytywne referencje. 

Pracownicy Spółki dbają również o sprzątanie przy-
stanków, opróżnianie koszy z przestrzeni publicznej, 
jak również o utrzymanie zieleni na terenie gminy. 

Dużą wagę przywiązujemy do dbania o infrastruktu-
rę służącą wydobyciu, uzdatnianiu i dystrybucji wody, 
jak również o system odprowadzania ścieków. 

W minionym roku przeprowadzone zostały prace 
konserwacyjne, które mają wpływ na utrzymanie zain-
stalowanych na stacji uzdatniania wody urządzeń w 
dobrym stanie technicznym. Sukcesywnie odbywa się 
również wymiana wodomierzy w gospodarstwach do-
mowych.   

Naszym priorytetem jest odbudowa zaufania oraz 
tworzenie pozytywnego wizerunku Zakładu. Pracowni-
cy ZGK dokładają wszelkich starań, aby świadczone 
przez nas usługi spełniały oczekiwania mieszkańców 
gminy. Podejmowane będą dalsze działania mające na 
celu zintensyfikowanie prac w zakresie zwiększenia 
przychodów oraz obniżenia kosztów. Kolejne lata na-
szej działalności będą wymagać jeszcze większego za-
angażowania i starań, aby osiągnięte już efekty się 
utrzymały i pracowały na kolejne sukcesy. 
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DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OSP W LATACH 2015-2018 

Strażacy działający w 7. jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w miejscowościach: Głogowiec, 
Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Go-
rzyce, Jagiełła, Tryńcza i Ubieszyn zapewniają bezpie-
czeństwo ponad 8 000 mieszkańcom gminy i wspoma-
gają działania Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Przeworsku w działaniach ratowniczo - 
gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych na 
terenie gminy i nie tylko. Poza pomocą poszkodowa-
nym strażacy pełnią funkcje reprezentacyjną uświet-

niając swą obecnością różnego rodzaju uroczystości 
gminne oraz kościelne. 

 Dobry sprzęt ratowniczy i pojazdy zapewniają  
niezawodność przy działaniach realizowanych dla lo-
kalnego społeczeństwa oczekującego pomocy w róż-
nych sytuacjach. Dzięki pomocy władz gminy jednost-
ki OSP ciągle są unowocześniane o nowe samochody i 
sprzęt ratowniczy, jak również wyposażanie remiz 
strażackich. 

 

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych za okres ostatnich 4 lat  

przedstawiają się następująco: 

Lp. WYDATKI INWESTYCYJNE W TYM: 
BUDŻET 

GMINNY 
DOTACJA OGÓŁEM 

1. 

- Zakup samochodów: 79 395,00 465 071,00 544 466,00 

- 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 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 

3. - Inne:       

  

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

- wykonanie izolacji fundamentów budynku remizy 12 610,00 0,00 12 610,00 

- naprawa z funduszu sołeckiego zbiornika samochodu średniego – 

STAR 244 
7 995,00 0,00 7 995,00 

- zakup hełmów 4 020,00 0,00 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 0,00 2 000,00 

- zakup sprzętuz funduszu sołeckiego - węże pożarnicze 2 000,00 0,00 2 000,00 

Zakup wyposażenia: zakup torb medycznych  435,00 43 103,00 43 538,00 

  RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 114 654,00  538 474,00  653 128,00  
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ROZWÓJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Dbając o rozwój sfery społecznej, realizujemy kilka 

projektów, m.in.. Dom Miłosierdzia, powstający  
w Wólce Małkowej. Na stworzenie domu opieki spo-
łecznej dla seniorów gmina przeznaczyła pół miliona 
złotych i wkrótce przyjmie pierwszych podopiecznych. 
Od lipca realizowany jest także projekt „Jak w domu” 
- to rodzaj dziennego domu opieki dla seniorów.  
W tym celu wyremontowano i zaadaptowano Wiejski 
Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej. W progra-

mie dnia są różne zajęcia aktywizacyjne, można sko-
rzystać z pomocy, m. in. psychologa i rehabilitanta.  
Z myślą o najbardziej potrzebujących gmina rozpoczę-
ła również przebudowę budynku w Głogowcu, gdzie 
powstaną trzy lokale socjalne. W roku ubiegłym w 
gminie powstały także dwa nowe oddziały przedszkol-
ne, z myślą o rodzicach umożliwiając im powrót do 
pracy jeszcze w tym roku powstanie pierwszy w gmi-
nie żłobek.  

- Nowe oddziały przedszkolne w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy 

Od września ubiegłego roku przedszkolaki uczęszczają do nowych oddziałów przedszkolnych w Gniewczy-
nie Łańcuckiej i Tryńczy. Oddziały zostały utworzone przez Gminę Tryńcza w ramach projektu „Utworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza”. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
zamieszkujące na terenie gminy.  

- Dzienny Dom Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej 
Od lipca br. w Gniewczynie Łańcuckiej funkcjonuje Dzienny Dom Opieki „Jak w domu”. Placówka funkcjonuje 
przez 5 dni w tygodniu. Spotkania rozpoczynają od wspólnego śniadania, zaś kończą po obiedzie. Seniorzy bio-
rą udział w zajęciach aktywizujących. Podczas spotkań seniorzy zaspokajają potrzeby towarzyskie i kulturalne 
oraz dbają o kondycję fizyczną i psychiczną.  

- Lokale Socjalne w Głogowcu 

Gmina Tryńcza otrzymała dotację z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytko-
wania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi  
w miejscowości Głogowiec”. W ramach dofinansowania w budynku 
byłej szkoły powstaną trzy lokale socjalne składające się z kuchni, 
łazienki, holu, wiatrołapu oraz pokoju. Lokale będą służyły miesz-
kańcom gminy, których dotknęły różne zdarzenia losowe jak, np.  
pożar. 

- Dom Miłosierdzia w Wólce Małkowej 

Już wkrótce rozpocznie swoją działalność „Dom Miłosier-
dzia” w Wólce Małkowej, który powstanie w budynku byłej 
szkoły  w Wólce Małkowej. Placówka będzie miała za zada-
nie zapewnić opiekę osobom potrzebującym, przede wszyst-
kim samotnym i starszym. Osoby, które w nim zamieszkają 
będą mogły korzystać z fachowej opieki. Placówka funkcjo-
nować będzie w ramach działalności Fundacji Serce Bez 
Granic—Bliźniemu Swemu.  



 

 

                                                                                                                     www.tryncza.eu 25                   

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRYŃCZY 

W LATACH 2015-2018 

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 działalności 
GOPS-u jest wspomaganie osób i rodzin we wzmac-
nianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb 

życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym.  
Pracownicy Ośrodka rozpoznają, analizują  

i w miarę możliwości zaspokajają podstawowe potrze-
by rodzin lub osób samotnych. Wspomagają nas rów-
nież w tym działaniu: radni, sołtysi, nauczyciele ze 
szkół z gminy Tryńcza, kuratorzy sądowi, policja i in-
ni, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka. 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY  W LATACH 2015-2018 

Forma pomocy 2015      2016        2017 2018 
(stan na 30.09.2018r) 

zasiłki stałe: 149 494 zł 208 918 zł 245 149 zł 168 680 zł 
zasiłki okresowe: 60 909 zł 39 647 zł 29 950 zł 26 146 
posiłek dla dzieci w szkole: 197 352 zł 192 063 zł 209 414 zł 124 228 zł 
zasiłki celowe na zakup posił-
ku lub żywności: 

6 841 zł 2 400 zł 8 840 zł 8 632 zł 

specjalistyczne usługi opie-
kuńcze 

19 480 zł 49 924 zł 46 395 zł 45648 zł 

zasiłki celowe: 91 376  zł 77 866 zł 115 226 zł 45 760 zł 
opłata za osoby umieszczone 
w DPS: 

91 703 zł 100 870 zł 102 283 zł 80 039 zł 

wynagrodzenie dla opiekuna 
prawnego: 

51 400 zł 58 294 zł 134 503 zł 44 504 zł 

fundusz alimentacyjny: 306 800 zł 287 600 zł 279 700  zł 197 550 zł 
świadczenia rodzinne: 3 694 004 zł 3 267 145 zł 3 106 318 zł 3 261 713 zł 
świadczenia rodzicielskie: - 209 542 zł 387 666 zł 298 155 zł 
świadczenia wychowawcze 
(500+): 

- 5 698 294 zł 7 499 835 zł 5 336 651 zł 

   Razem: 4 669 359 zł 10 192 563 zł 12 165 279 zł 9 637 706 zł 

INNOWACYJNA SZKOŁA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ  
W okresie od lipca br. do czerwca 2019 r. Szkoła 

Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej realizuje pro-
jekt pn. „Innowacyjna Szkoła – Gniewczyna Łań-
cucka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa. Całkowity koszt 
realizacji projektu pt. "Innowacyjna Szkoła - Gnie-
wczyna Łańcucka" wynosi 598 tys. zł. w tym 95% 
kosztów projektu pokrywają środki pozyskane w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, o które gmina 
sukcesywnie zawnioskowała, pozostałą część stanowi 
wkład własny rzeczowy Gminy Tryńcza.  
Cel realizowanego projektu i jego zakres rzeczowy 

Głównym celem realizowanego projektu jest 
wzmocnienie jakości i podniesienie atrakcyjności ofer-
ty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Gniewczynie 
Łańcuckiej poprzez szkolenia doskonalące dla nauczy-
cieli i rozwijające umiejętności uczniów, doposażenie 

szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzę-
dzia do technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(laptopy, tablice interaktywne, dywany edukacyjne). 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w za-
kresie doskonalenia umiejętności cyfrowych i zajęcia  
z programowania, w tym zakup sprzętu do robotyki. 
Stworzenie pracowni przyrodniczej pozwalającej na 
naukę opartą na eksperymencie wyposażoną w mikro-
skopy, interaktywne materiały dydaktyczne, szkielety  
i mapy. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego  
i hiszpańskiego - uczniowie otrzymają również darmo-
we podręczniki. Zakup wyposażenia na zajęcia do tera-
pii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. 
Wsparcie logopedyczne oraz psychologiczno-
pedagogiczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wspar-
ciem zostanie objętych 258 uczniów oraz 34 nauczycie-
li. 
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DLA NIEPODLEGŁEJ 

W tym roku przeżywamy szczególny czas święto-
wania setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  
W 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
suwerenność. Z tej okazji w całym kraju organizowane 
są obchody tego ważnego święta. Gmina Tryńcza rów-
nież włączyła się w obchody rocznicy organizując,  
m. in.: 

Dyktando Niepodległościowe „O Pióro Wójta 
Gminy Tryńcza”. W dyktandzie sprawdzającym nie 
tylko wiedzę z zakresu ortografii, ale również historii 
tym razem wzięli udział dorośli mieszkańcy naszej 
gminy.  

Uroczyste obchody 8. rocznicy katastrofy smo-
leńskiej pod honorowym patronatem Poseł Anny 
Schmidt-Rodziewicz. Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. w kościele parafialnym w Tryńczy, następnie od-
był się przemarsz do parku katyńskiego. Po podniesie-
niu flagi Polski na maszt odbył się Katyński Apel Po-
ległych, następnie złożono wiązanki pod krzyżem i 
ułożono krzyż z 96 białych i czerwonych zni-
czy. Obchody były uroczystym oddaniem pamięci i 
hołdu osobom tragicznie zmarłym, jak również lekcją 
patriotyzmu dla dzieci i młodzieży. 

Gminne Rajdy Rowerowe z Flagą - ponad 50 
rowerzystów wzięło udział w około 28 kilometrowej 
trasie wiodącej po wszystkich miejscowościach w na-
szej gminie. Celem tej  inicjatywy było manifestowa-
nie uczuć patriotycznych, integracja lokalnej społecz-
ności oraz spędzenie aktywnie wolnego czasu. 

Autokarowa pielgrzymko-wycieczka, której 
trasa biegła przez Kałków – Golgotę Narodu Polskie-
go, Skarżysko-Kamienną – Matka Boska Ostrobram-
ska oraz Święty Krzyż – relikwie Świętego Krzyża.   

Narodowe Czytanie 2018. W  roku obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości, lekturą 
„narodowego czytania” było „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego oraz „Antologia Niepodległości”. Głośne 
czytanie tych utworów miało na celu nie tylko promo-
cję czytelnictwa, ale również było formą uczczenia 
jubileuszu 100-lecia wolnej Polski. 

Weekend z historią – Rekonstrukcja Wyda-
rzeń Historycznych 1939-1943 „Cena wolności”. Re-
konstrukcja nawiązująca do lokalnych wydarzeń  
z 10 września 1939 r., które miały miejsce przy moście 
na rzece Wisłok w Tryńczy. 



 

 

                                                                                                                     www.tryncza.eu 27                   

REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH 
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WAKACJE 2018 
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DOŻYNKI GMINNE 
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DNI GMINY TRYŃCZA W LATACH 2015-2018 
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