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tRyńcza
Bieżący rok mija w Gmi-
nie Tryńcza pod znakiem 
dużych inwestycji, nakie-
rowanych na poprawę 
szeroko pojętej infrastruk-
tury. Mowa o moderni-
zacji istniejącej oczysz-
czalni ścieków, rozbu-
dowie sieci wod. -kan. 
czy przebudowie dróg 
i budowie kolejnych tras 
dla pieszych.

Przy współpracy 
z Powiatem 
Dzięki efektywnej i dobrej 
współpracy z Powiatem Prze-
worskim, Gmina realizuje 
na swoim terenie szereg in-
westycji związanych z prze-
budową dróg powiatowych 
i budową chodników. Wy-
pracowana zasada w drodze 
porozumienia zakłada par-
tycypację w kosztach każdej 
inwestycji na poziomie 50% 
po stronie Powiatu i Gminy. 
- Podziękowania kieruje-
my do Starosty Bogusława 
Urbana oraz całego Zarządu 
Powiatu za przychylność 
i otwartość na podejmowane 
przedsięwzięcia, które służą 
mieszkańcom – mówi wójt 
Ryszard Jędruch.
Początkiem czerwca wójt Ry-
szard Jędruch, przy kontrasy-
gnacie skarbnika, podpisał 
umowy z wykonawcami na 
budowę trzech 300-metro-
wych odcinków chodnika 
wzdłuż dróg powiatowych 
relacji Tryńcza – Głogowiec 
w m. Tryńcza, Gorzyce Żu-
rawiec – Gorzyce Podłuże, 
Grzęska – Świętoniowa w m. 
Gniewczyna Łańcucka oraz 
remont nawierzchni ciągu 
pieszo - rowerowego w pasie 
drogi powiatowej Gniew-
czyna Łańcucka – Gorzyce 

na długości 500 m. Wartość 
powyższych zadań opiewa na 
kwotę 730 tys. zł.
W ramach porozumienia wy-
konana została także nowa 
nawierzchnia asfaltowa na 
drodze powiatowej relacji 
Tryńcza - Wólka Małkowa na 
długości 1,1 km. Wykona-
no również poszerzenie pasa 
jezdni, dzięki czemu wydzie-

lony został bezpieczny pas dla 
rowerzystów. Koszt inwestycji 
to ponad 470 tys. zł 

Przebudowa 
mostu na Wisłoku 
Gmina rozpoczęła także dzia-
łania w kierunku przebudo-
wy drewnianego mostu na 
rzece Wisłok w Gniewczynie 
Łańcuckiej. W najbliższych 

dniach podpisana zostanie 
umowa z wykonawcą na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej dla planowanej 
inwestycji. Również w tym 
przypadku koszt opracowania 
dokumentacji ponosi po poło-
wie Gmina i Powiat. Kolejnym 
krokiem będzie przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie 
inwestycji w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych przez 
Powiat Przeworski. 
Gmina wyszła także z inicjaty-
wą budowy chodnika wzdłuż 
wyjątkowo ruchliwej drogi 
krajowej nr 77 w Tryńczy – 
Zawisłocze. Przed końcem 
listopada br. będzie gotowa 
dokumentacja projektowa dla 
planowanej inwestycji, której 
wykonanie zleciła i sfinanso-
wała Gmina Tryńcza. Kolej-
nym etapem będzie budowa 
chodnika przy możliwej party-
cypacji w kosztach GDDKiA 
i Gminy Tryńcza. 
- Przygotowujemy się także 
do przetargu na rozbudowę 
sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w Gniewczynie 
Łańcuckiej i Gorzycach. Na 
ten cel otrzymaliśmy środki 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
w kwocie ponad 1 mln zł, za 
co dziękujemy Zarządowi 
Województwa Podkarpac-
kiego – mówi wójt Ryszard 
Jędruch.
Realizacja zadania zaplanowa-
na jest na bieżący rok.

tp

Rok pełen  
inwestycji 

Modernizowana oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

 
Objazd dróg gminnych przeznaczonych do remontu przez członków komisji ds. rolnictwa 
Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej.

Pas dla rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej relacji Tryń-
cza - Wólka Małkowa 

WiązOWnica:
nie żyje kierowca, 
który w czwartek, 4 
czerwca zasłabł za 
kierownicą autobusu, 
a następnie wjechał 
do przydrożnego rowu. 

Informację o tym zdarzeniu 
funkcjonariusze otrzymali 
o godzinie 4.30. 
– Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 55-letni miesz-
kaniec gminy Wiązowni-
ca, stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, a na-
stępnie do przydrożnego 

rowu – mówi asp. Anna 
Długosz, oficer prasowy 
KPP w Jarosławiu. 
Na szczęście na pokładzie 
autobusu nie było pasaże-
rów. Mężczyzna jadący za 
autobusem zatrzymał się 
i udzielił pomocy mężczyź-
nie. Na miejscu podjęto 
reanimację. Niestety życia 
55-latka nie udało się ura-
tować. Jak wstępnie ustalili 
funkcjonariusze, kierow-
ca autobusu miał proble-
my z sercem. Przyczyną 
tego zdarzenia mogło być 
zasłabnięcie. 
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Nie żyje  
kierowca  
autobusu

JarOsłaW:
1 czerwca komisarz 
ryszard Tyka zgod-
nie z decyzją nadin-
spektora Henryka Mo-
skwy, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w rzeszowie został po-
wołany na stanowisko 
zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Jarosławiu.

Komisarz Ryszard Tyka służ-
bę w Policji rozpoczął w 1994 
r. w jednej z  Komend Re-
jonowych Policji w War-
szawie. W 1997 r. trafił do 
Komendy Powiatowej Policji 
w Jarosławiu, gdzie początko-
wo związany był z wydzia-
łem prewencji, a następnie 
z wydziałem kryminalnym. 
W 2006 r. objął stanowisko 
kierownika ogniwa rewiru 
dzielnicowych, w 2010 r. 
został mianowany na stano-
wisko Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Patrolowo-Inter-
wencyjnego, a od 2011 r. 

pełnił funkcję Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go. W 2017 r. objął stano-
wisko Naczelnika Wydziału 
Patrolowo-Interwencyjnego. 
W 2018 r. został powołany 
na stanowisko I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Leżajsku. Do jaro-
sławskiej komendy powrócił 
w lutym 2020 r. jako peł-
niący obowiązki Zastępcy 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Jarosławiu.
   R. Tyka z wykształcenia 
jest pedagogiem, absolwen-
tem Wyższej Szkoły Hu-
manistyczno-Ekonomicz-
nej w Łodzi oraz Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. 
W 2019 r. roku ukończył 
studia podyplomowe z za-
kresu Zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. Odznaczony 
medalem srebrnym za dłu-
goletnią służbę, nadanym 
przez Prezydenta RP oraz 
brązową odznaką „Zasłu-
żony Policjant”.
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Komisarz  
Ryszard Tyka 
zastępcą  
Komendanta

Komisarz ryszard Tyka rozkaz personalny odebrał z rąk 
podinspektora  artura Wasiuty, i zastępcy Komendan-
ta Powiatowego Policji  w Jarosławiu. 


