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     Praca Rady Gminy w roku 2022 opierała  się na 
zatwierdzonych planach pracy, które corocznie  są 
opiniowane na poszczególnych komisjach a następ-
nie podejmowana jest uchwała Rady Gminy. Na 
pierwszej Sesji Rady Gminy uchwalono jednogło-
śnie plany pracy zarówno wszystkich Komisji, jak  
i Rady  Gminy.  
 

    Do końca listopada br. Rada Gminy obradowała na 
13 sesjach. Zostało podjętych 120 uchwał, które doty-
czyły m.in. zmian w budżecie gminy, zgody na dzierża-

wę, sprzedaż lub zakup nieruchomości, udzielenia pomo-
cy finansowej lub rzeczowej Województwu Podkar-
packiemu oraz Powiatowi Przeworskiemu na realizacje 
zadań na terenie naszej gminy, udzielenia wsparcia dla 
Policji, przystąpienia do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Tryńcza, wyznaczenia miejsc 
handlu dla rolników i ich domowników produktami 
rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego han-
dlu, przystąpienia Gminy Tryńcza do realizacji progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, przyję-
cia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Tryńcza na 2022 r, ustalenia ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy, zabezpieczenia wkładu własnego 
Gminy Tryńcza i wyrażenia zgody na przystąpienie do 
realizacji projektu pt.: Utworzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspo-
magającego w Gminie Tryńcza, określenia zakresu po-
mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz upoważnie-
nia Wójta do realizacji zadań związanych  
z pomocą obywatelom tego kraju.  W czerwcu odbyła 
się Sesja w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gmi-
ny za 2021 rok, udzielenia wotum zaufania dla Wójta 
Gminy, zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz  udziele-
nia  Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 r.   

      Pomimo planowanej przerwy w pracy rady w okre-
sie wakacyjnym, w lipcu odbyły się dwie sesje, a w 
sierpniu jedna, podczas których zostały podjęte uchwa-
ły m.in. dotyczące: zmian w budżecie gminy, zawarcia 

porozumienia międzygminnego z Gminą Przeworsk 
celem wspólnej realizacji remontu drogi gminnej.  
W drugim półroczu podejmowane uchwały dotyczyły 
m.in. : spraw związanych z odbiorem odpadów komu-
nalnych, przyjęciem Strategii Rozwoju Ponadlokalne-
go Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 
– 2027 z perspektywą do 2035 roku, a także przyję-
ciem Programu Rozwoju Gminy Tryńcza na lata 2021 
– 2027. Rada Gminy podjęła również uchwałę doty-
czącą wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia dla 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, dzięki czemu funk-
cjonuje Centrum Integracji Społecznej, a mieszkańcy 
naszej gminy pozostający do tej pory bez zatrudnienia, 
mogą pracować i zdobywać nowe umiejętności. Nato-
miast na sesji w 28 października  radni jednogłośnie 
podjęli  uchwały w sprawie: obniżenia podatku. Nowe 
stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

     Wszystkie do tej pory, uchwały w roku 2022 zosta-
ły podjęte jednogłośnie. Jest to efekt pracy wszystkich 
Komisji, na których wszystkie projekty uchwał są 
szczegółowo omawiane i analizowane.  

Komisje Rady Gminy obradowały na posiedzeniach 
własnych oraz wspólnych, a do końca listopada br.  
przedstawiało się to następująco :  

Komisja ds. Budżetu i Finansów – 2 posiedzenia 
własne  oraz 12 posiedzeń wspólnych. 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu  - 1 posiedze-
nie  własne  oraz 8 posiedzeń wspólnych.   

Komisja Rewizyjna –  5 posiedzeń  własnych   oraz  
5 posiedzeń wspólnych.   

Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, 
Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej – 

2 posiedzenia własne oraz 12 posiedzeń wspólnych.  

Komisja ds. Opieki Społecznej, Ładu i Porządku 
Publicznego – 2 posiedzenia własne oraz 6 posiedzeń 
wspólnych.  

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 3 posie-
dzenia wspólne.   

     Posiedzenie wspólne Komisji w listopadzie obej-
mowało m.in. omówienie i zaopiniowanie projektu bu-
dżetu na rok następny, a w miesiącu grudniu odbędzie 
się ostatnia sesja Rada Gminy, podczas której zostanie 
uchwalony budżet na 2023 rok.  

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY TRYŃCZA   
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ZŁOTA SETKA GMIN PODKARPACIA 

Ranking, według danych za rok 2021, został opra-
cowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy i Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne w Rzeszowie. Podsta-
wą do ustalenia miejsc 160 gmin w rankingu 
„Aktywna Gmina Podkarpacia” za rok 2021 w trzech 
grupach: 16 gmin miejskich, 108 wiejskich oraz  
36 miejsko-wiejskich, były dane liczbowe z siedmiu 
kategorii, przedstawione w tabeli rankingu głównego, 
pokazujące najważniejsze wskaźniki umożliwiające 
ocenę aktywności i sytuację gospodarczą gmin. Zaczy-
nając od dochodów własnych i wydatków ogółem na 
mieszkańca, na saldzie dochodów i wydatków ogółem 
na 1 mieszkańca kończąc. Gmina Tryńcza znalazła się 
na 6 miejscu pod względem udziału wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogółem - 28,85% o 7,82 % 
mniej od lidera rankingu Gminy Krzeszów, co dało 7 
miejsce w układzie: wydatki inwestycyjne na 1 miesz-
kańca. Gmina Tryńcza zrealizowała wydatki inwesty-

cyjne w kwocie 16 527 631 zł, które na koniec 2021 
roku wyniosły 1 924,95 zł na 1 mieszkańca. Liderem  
w tej kategorii była gmina Solina o liczbie mieszkań-
ców 5 571 (wg. Raportu o stanie gminy), w której wy-
datki inwestycyjne na 1 mieszkańca wyniosły 3 371,69 
zł., przy kwocie zaledwie 2 256 053 zł większej w wy-
datkach. Wydatki  ogółem budżetu gminy Tryńcza  
to 57 278 728 zł, w przeliczeniu  na 1 mieszkańca  
to kwota 6 671,17 zł, co pozwoliło zając 18 miejsce, 
natomiast udział dochodów własnych na 1 mieszkańca 
zapewnił 28 miejsce w rankingu na 108 gmin wiej-
skich. Pamiętajmy, że rok 2021 był drugim rokiem  
covidowym, jednak realizowane inwestycje nie spo-
walniały w naszej gminie, a nabierały tempa. W roku 
2022 Gmina na inwestycje zamierza wydać 38 % wy-
datków ogółem, czyli  kwotę prawie 27 mln zł.,  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 3 144,65 zł.  

GMINA TRYŃCZA LIDEREM W POWIECIE  

     Gmina Tryńcza Liderem wśród Gmin w Powie-
cie Przeworskim według Rankingu Gmin Podkar-
pacia, organizowanego przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej oraz Urząd Statystyczny  
w Rzeszowie. 

    Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod 
względem rozwoju społecz-
no-gospodarczego na terenie 
woj. podkarpackiego. Meto-
dą oceny poziomu rozwoju 
gminy jest syntetyczny 
wskaźnik rankingowy, wyli-
czony w oparciu o 16 
wskaźników mierzących 
m.in. potencjał, aktywność i 
wyniki osiągane przez gmi-
nę w sferze gospodarczej  
i społecznej. W tym roku, 
oprócz trzech głównych lau-
reatów Rankingu wyróżnieni 
zostali również liderzy w 
każdym z powiatów. Lide-
rem Powiatu Przeworskiego 

została Gmina Tryńcza, wypadając najlepiej m.in.  
w kwestii wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca 
czy udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem (30%). Wyniki Rankingu ogłoszone zostały  
29 listopada w Rzeszowie, podczas konferencji 
„Wyzwania i perspektywy dla samorządów na przeło-
mie 2022/2023.  
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WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 

     20 września br. odbyła się uroczystość nadania 
Orderu Cudu nad Wisłą  Panu Teofilowi Jakub-
cowi, wieloletniemu  radnemu  gminy Tryńcza,   
nadanego przez Kapitułę Orderu , za wzorową 
postawę religijną i patriotyczną. Pan Teofil Jaku-
biec został również uhonorowany Dyplomem i Me-
dalem Pamiątkowym przez Komandorię Podkarpac-
ką Orderu Świętego Stanisława,  za szczególne do-
konania w zakresie działalności społecznej, patrio-
tyczną postawę, bezinteresowność i poświęcenie dla 
Polski.      

     Odznaczenia wręczyli Komandorzy Orderu św. 
Stanisława Biskupa i Kapituły Cudu nad Wi-
słą. Uroczystość była połączona z jubileuszem dzie-
więćdziesiątych urodzin Pana Teofila Jakubca.  Ten 
piękny jubileusz stanowił  okazję do złożenia życzeń 
przez  Wójta Gminy Ryszarda Jędrucha oraz radnych 
gminy na czele z Przewodniczącą Rady, Panią Zofią 
Nowak. Dostojnemu Jubilatowi życzono długich lat 

życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody 
ducha oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze 
w życiu. Była to również okazja do podziękowania  
Panu Teofilowi za wieloletnią pracę na rzecz samorzą-
du gminnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Za nami 4 rok działalności Rady Gminy Tryńcza 
obecnej kadencji pod przewodnictwem pani Zofii No-
wak. Postanowiliśmy zapytać o kilka kwestii związa-
nych z pełnieniem tej odpowiedzialnej funkcji, a także 
z okazji zbliżających się Świąt, o ulubione świąteczne 
tradycje.  
 

Jak ocenia Pani te 4 lata mijającej kadencji 2018-
2023 ?  

Uważam, że był to dobrze wykorzystany czas. Podjęli-
śmy szereg ważnych uchwał i stanowisk, które pozwo-
liły na realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych 
czy społecznych. Cieszę się, że przez te lata udało nam 
się zgodnie współpracować, zarówno pomiędzy Wój-
tem, Urzędem Gminy, jak i radnymi. Dziękuję radnym 
za zaangażowanie, poświęcony czas i przede wszyst-
kim zrozumienie i otwartość na podejmowane działa-
nia na rzecz rozwoju Gminy Tryńcza.  
Przez wiele lat była Pani pracownikiem Urzędu 
Gminy w Tryńczy. Jak odnalazła się Pani w roli 
przewodniczącej Rady Gminy ?  
 

Tak, mam wieloletnie doświadczenie w pracy w samo-
rządzie. Wydaje mi się, że to doświadczenie jest po-
mocne w pełnieniu obecnej funkcji, aczkolwiek po-
czątki były dla mnie trudne. Mam świadomość dużej 
odpowiedzialności oraz zobowiązań wobec mieszkań-
ców naszej gminy i staram się powierzoną funkcję wy-
pełniać z rzetelnością i jak największym zaangażowa-
niem.  
 

Jakie wyzwania czekają Radę Gminy Tryńcza  
w ostatnim roku ?  

Nadal będziemy rzetelnie wykonywać swoje obowiąz-
ki. Sesje oraz posiedzenia komisji resortowych odby-
wać się będą według przyjętego planu oraz według ak-
tualnych potrzeb. Staramy się, aby mieszkańcy byli 
zadowoleni, a ich oczekiwania i potrzeby sukcesywnie 
realizowane.  

Cieszę się z inicjatywy powstania Młodzieżowej Rady 
Gminy. Jest to dopiero uchwała intencyjna, podjęta na 
ostatniej sesji Rady Gminy, ale dobrze, że zebrała się 
grupa młodych osób chętnych do działania na rzecz 
gminy. To bardzo ciekawy projekt.  
 

Jak spędza Pani Święta Bożego Narodzenia i jakie 
są Pani ulubione tradycje ?  

Święta spędzam zawsze z najbliższą rodziną, z dziećmi 
i wnukami w domu. Jest to dla nas wyjątkowy czas  
i chyba ulubiony w roku. Cieszę się ze spotkań przy 
wigilijnym stole, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Jeśli 
chodzi o ulubione tradycje, to na pewno dekorowanie 
choinki, zwłaszcza kiedy pomagają wnuki i jest przy 
tym mnóstwo radości, ale także udział w Pasterce i ko-
lędowanie.   
 

Czego życzy Pani mieszkańcom Gminy Tryńcza na 
2023 rok ?  

Przede wszystkim zdrowia, spokoju i wzajemnej życz-
liwości. Niech świąteczny czas przyniesie radość oraz 
Boże Błogosławieństwo. 

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY 
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ZASŁUŻENI DLA GMINY TRYŃCZA 

Rozmowa z Panem Teofilem Jakubcem, wieloletnim 
radnym Rady Gminy Tryńcza, przewodniczącym Ko-
misji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, mieszkańcem 
Tryńczy.  

 Jak zaczęła 
się Pana praca 
na niwie pu-
blicznej  
i społecznej?   
Ile lat pełnił 
Pan funkcję 
radnego Gmi-
ny Tryńcza? 

Na ile pamięć 
pozwoli posta-
ram się opisać, 
funkcje, jakie 
pełniłem w 

gminie oraz swoją pracę na rzecz społeczeństwa Gmi-
ny Tryńcza. 

To okres obejmujący lata 1970 – 2018, z różną siłą 
aktywności. Do roku 1990 to angażowanie głównie w 
poprawę dróg, wody pitnej, remont budynków o funk-
cji publicznej, w tym szkoły i przygotowywanie doku-
mentacji do dalszych działań. Społeczeństwo oczeki-
wało pomocy, dokuczało bezrobocie. Rok 1990 – 1991 
stanowił pewien przełom. Powstały kadencje rad gmi-
ny, powiatów itd. W pierwszej kadencji  Rady Gminy 
byłem członkiem zarządu, a równocześnie delegatem 
gminy do województwa w Przemyślu, pełniąc tam 
funkcję przewodniczącego komisji ds. finansów.  

Jak wyglądała Pańska działalność jako radnego  
a zarazem pełniącego funkcję przewodniczącego 
Komisji Oświaty Kultury i Sportu? 

Przełomową kadencją były lata 1998-2002, kiedy zo-
stałem radnym i trwało to do jesieni 2018 roku. W tej 
przełomowej kadencji stanowczo namawiałem do kan-
dydowania na wójta Gminy Pana Ryszarda Jędrucha. 

Obserwując Jego zachowania, energię i inne ciekawe 
cechy, byłem przekonany, że będzie dobrym wójtem. 
Propozycja została przyjęta i wybory spośród trzech 
kandydatów wygrał. 

Z wójtem - Ryszardem współdziałałem aktywnie przez 
cztery kadencje. Wszystkie zaliczam jako bardzo po-
żyteczne dla społeczeństwa gminy. Życzę mu kolej-
nych kadencji.  

Moja działalność jako radnego , a zarazem pełniącego 
funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury  
i Sportu, wymagała przede wszystkim zaangażowania 
czasowego.   

Oświata, kultura i sport to dziedziny, które służą roz-
wojowi, głównie młodzieży, jej inteligencji, sprawno-
ści fizycznej i wiedzy ogólnej. W ramach rozwoju 
Kultury współorganizowałem chór o nazwie 
„Cantillena”, czterogłosowy.   

W ramach rozwoju oświaty przyczyniłem się do roz-
budowy szkoły i budowy pełnowymiarowej hali spor-
towej. Szkole przywrócono imię Patrona św. Jana 
Kantego oraz dokumentację historyczną z okresu 
przedwojennego. Obaj z Panem wójtem Ryszardem 
Jędruchem zorganizowaliśmy w Tryńczy budowę po-
mnika św. Jana Pawła II z Kardynałem Wyszyńskim. 
Zaproponowałem i zostały przyjęte przez mieszkań-
ców Tryńczy – nazwy ulic. Zainicjowałem  sprawę 
budowy kaplicy i remontu starej plebanii. 

Jakie przesłanie skierowałby Pan do naszej mło-
dzieży, naszego młodego pokolenia? Jakie wartości 
są w pana życiu najważniejsze jako człowieka speł-
nionego z bogatym doświadczeniem zawodowym, 
społecznymi rodzinnym? 

Osobiście przeżywam z satysfakcją wszystkie dobre 
zmiany w działalności gminy, ale równocześnie żyję 
nadzieją na dalszy jej rozwój. Tego życzę z całego ser-
ca gminnej społeczności i jej następnym pokoleniom, 
od młodzieży poczynając.  

    Z rąk Wicemarszałka Województwa Podkarpackie-

go Stanisława Kruczka oraz dyrektora Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Jerzego Jęczmienionki, 

statuetkę oraz dyplom odebrały w imieniu Wójta - 

Zofia Nowak, przewodnicząca Rady Gminy oraz 

Magdalena Rachfał, sekretarz Gminy Tryńcza. 

     Wśród podmiotów ekonomii społecznej, nomino-

wanych do tytułu Lidera Ekonomii Społecznej znala-

zła się również Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”. 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gra-

tulujemy wspaniałych inicjatyw i pomysłów w dzie-

dzinie Ekonomii Społecznej. Serdecznie dziękujemy 

Kapitule Konkursu za docenienie działań prowadzo-

nych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej  

w Gminie Tryńcza 

Gmina Tryńcza została wyróżniona w kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej podczas  
Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. 

GMINA TRYŃCZA PRZYJAZNA EKONOMII SPOŁECZNEJ  
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INWESTYCJE 2021 
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BUDŻET NA 2023 ROK – STAWIAMY NA ROZWÓJ  

    Projekt budżetu Gminy Tryńcza na 2023 r. jest już 
gotowy. Prorozwojowy plan finansowy przekazał na 
ręce przewodniczącej Rady Gminy, Zofii Nowak oraz 
wiceprzewodniczącego Stanisława Koguta, wójt Ry-
szard Jędruch. Projekt dokumentu został zaopiniowany 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a następnie 
przez stałe komisje Rady Gminy Tryńcza. Po pozy-
tywnym zaopiniowaniu, na grudniowej sesji, podjęta 
zostanie uchwała budżetowa. 
    Projekt budżetu określa: 

 łączną kwotę 
planowanych do-
chodów na pozio-
mie 57,6 mln zł 
oraz  łączną kwotę 
planowanych wy-
datków na pozio-
mie 56,7 mln zł. 
Blisko 24 mln zł 
w 2023 roku, co 
stanowi 42 % 
wszystkich wydat-
ków, Gmina Tryń-
cza zaplanowała 
na wydatki inwe-
stycyjne. Na tak 
wysoką wartość 
ma wpływ ilość 
pozyskanych środ-
ków zewnętrz-
nych. Szacowana 
kwota pozyska-
nych środków to – 
17,5 mln zł,  
w tym środki z 
Rządowego Fun-
duszu Inwestycji 
Lokalnych Polski 
Ład (RFIL).      

GMINA TRYŃCZA OBNIŻA PODATKI  

Ministerstwo Finansów, w drodze obwieszczenia  
z dnia 1 sierpnia 2022 roku, zwaloryzowało maksy-
malne stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 
rok. Wskazane w obwieszczeniu kwoty podatków są 
znacząco wyższe od tych, obowiązujących w bieżą-
cym roku. W 2022  stawki wzrosły o 3,6 % w porów-
naniu do 2021, natomiast na 2023 r. górne stawki ule-
gły zwiększeniu aż o 11,8% w stosunku do roku bieżą-
cego. Wiele gmin decyduje się na podniesienie lokal-
nych podatków, z których wpływy mają chociaż w 
części rekompensować koszty, jakie ponoszą. Jednak 
mając na uwadze sytuację gospodarczą, wysoką infla-
cję, a co za tym idzie, rosnące koszty życia, Rada 
Gminy Tryńcza na wniosek Wójta postanowiła wyjść 
naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy i obniżyć 
podatek rolny, od nieruchomości i od środków trans-
portu. Jednogłośnie zaakceptowano obniżenie stawki 
podatków na 2023 rok, a cenę skupu żyta obniżono do 
celów wymiaru podatku rolnego.  W tym roku wynio-
sła ona 61,48 zł za kwintal, natomiast w 2023 r. wyno-
sić będzie - 74,05 zł. Kwota ta stanowi podstawę do 
ustalenia podatku rolnego - możliwe jest jednak jej 

obniżenie. Radna Gminy Tryńcza skorzystała z tej 
możliwości i obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 58,40 
zł za kwintal. Podatek rolny został tym samym obniżo-
ny ponad 21% na przyszły rok.  

Porównanie 1 kwintala ceny żyta ogłoszonej przez GUS 
oraz uchwalonej przez Rade Gminy Tryńczy na 2023 rok 
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Wsparcie otrzymają wszyscy mieszkańcy. Gmina 
postanowiła bowiem obniżyć również podatek od nie-
ruchomości. Stawkę od 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych obniżono z 0,43 do 0,38 zł,  
pozostałych budynków z  6,00 zł do 4,90 zł, a grun-
tów pozostałych z 0,45 zł do 0,40 zł. Niższy podatek 
od budynków i ich części zapłacą także przedsiębior-
cy, prowadzący działalność gospodarczą. Stawka  

1 m2 obniżona została z 21,00 zł do 19,95 zł. Dokład-
ny poziom stawek bieżących oraz zaplanowanych na 
2023 r. w porównaniu do górnych stawek ogłoszo-
nych przez Ministerstwo przedstawia się następująco: 
 

Tab. Porównanie stawek podatku od nieruchomości  
w 2022 r i na 2023 r. wg maksymalnych stawek GUS 
oraz Radę Gminy Tryńcza 

                                                                                                                     www.tryncza.eu           9                    

Nieruchomości, które podlegają  
opodatkowaniu 

Górna stawka 
w 2022r. ogło-

szona przez 
Ministra Fi-

nansów 

Stawka w 2022 
r. uchwalona 
przez Radę 

Gminy 

Górna stawka 
w 2023r ogło-
szona przez 

Ministra Finan-
sów  

Stawka na 2023 
r. uchwalona 
przez Radę 

Gminy 

Grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej od 1 m2  powierzchni 

1.03 zł 0,90 zł 1,16 zł 0,85 zł 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych  od 1 ha po-
wierzchni 

5,17 zł 4,80 zł 5,79 zł 4,75 zł 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni 

0,54 zł 0,45 zł 0,61 zł 0,40 zł 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitali-
zacji, o których mowa w ustawie z dnia 9-10-
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777) 

3,40 zł 3,15 zł 3,81 zł 3,15 zł 

Budynki mieszkalne lub ich części od 1 m2  po-
wierzchni użytkowej 

0,89 zł 0,43 zł 1,00 zł 0,38 zł 

Budynki lub ich części, związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej od 1 m2  po-

25,74 zł 21,00 zł 28,78 zł 19,95 zł 

Budynki zajęte na prowadzenie działalności 
gosp. w zakresie obrotu kwalifikow. materiałem 
siewnym od 1 m2 pow. użytkowej 

12,04 zł 11,18 zł 13,47 zł 11,18 zł 

Budynki lub ich części zajętych na prowadz. 
dział. gosp. w zakresie  udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2  powierzchni użytkowej 

5,25 zł 4,87 zł 5,87 zł 4,62 zł 

Budynki  pozostałe lub ich części, w tym zajęte 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 

8,68 zł 6,00 zł 9,71 zł 4,90 zł 

Od budowli od wartości stanowiącej podstawę 
obliczania amortyzacji 

2 % 2 % 2 % 2 % 

     W nowym roku podatkowym skorzystają również 

właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem od środków transportowych. Podatek ten 

został obniżony o ok. 5% od stawek obowiązujących 

do końca 2022 r.,  natomiast ponad 30 % od górnych 

stawek określonych przez Ministerstwo Finansów na 

2023 r. na jakie gmina mogłaby sobie pozwolić.  

      Obowiązujące rozwiązania dotyczące stawek po-

datkowych zachęcają do rozwoju i osiedlania się  

w naszej Gminie. W Gminie Tryńcza branża trans-

portowa i logistyczna, mimo trudnych czasów rośnie 

w szybkim tempie. W okolicznych miejscowościach 

samych tylko ciężarówek i ciągników siodłowych  

z naczepami jest już ponad 200. Dlatego mamy na-

dzieję, że kolejni przedsiębiorcy będą również chcieli 

inwestować na terenie gminy. Jeżeli otworzą swoje 

firmy, to skorzystają zarówno oni, jak i cała gmina - 

podatki zasilą gminny budżet, zaś dla mieszkańców 

powstaną nowe miejsca pracy. Gmina liczy na rozwój 

przedsiębiorczości, dlatego stara się stworzyć jak naj-

korzystniejsze warunki, realizując swój zamysł roz-

woju gospodarczego gminy.  

      Trudna sytuacja finansowa to główna przyczyna 

niepokoju społeczeństwa. Zmniejszenie wysokości 

podatków jest gestem solidarności i wsparciem dla 

mieszkańców Gminy Tryńcza, w czasie panującego 

kryzysu. Gmina również nie zamierza rezygnować  

z kolejnych inwestycji dla swoich mieszkańców.  

Ciągła poprawa jakości życia mieszkańców, motywo-

wanie do aktywnego spędzania czasu, nowe miejsca 

do spotkań, to główny cel przyświecający Gminie. 

Nam chodzi o coś więcej: o pomysły ludzi, 

o inicjatywy, które podejmują. Chcieliśmy wypromo-

wać nasze lokalne produkty tu i na zewnątrz, a przy 

okazji pokazać, że u nas wcale nie jest pod tym 

względem nieciekawie czy ubogo, a obniżka podat-

ków wpłynie zachęcająco i przyciągnie nowych  

inwestorów do naszej gminy. 
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Głogowiec: 

- remont drogi powiatowej (od WDK w kierunku ko-
ścioła)  

Gniewczyna Łańcucka: 
- rozbudowa szkoły, stan surowy zamknięty i przenie-
sienie transformatora, rozbiórka starego budynku 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
ścieżki rowerowej - Gniewczyna Łańcucka w kier. 
Gorliczyny i Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna 
Tryniecka (w trakcie) przy drodze wojewódzkiej 835 
 - budowa ścieżki rowerowej w kier. Gorliczyny na 
długości 170 mb 
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego 
zagospodarowania zbiornika wodnego  
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej (ul. Fabryczna) 
- zaprojektowanie i montaż inteligentnej wiaty przy-
stankowej (Polski Ład – w trakcie) 
- zakup materiału na malowanie ogrodzenia cmenta-
rza i częściowej wymiany murków 

- zakup materiału do montażu instalacji elektrycznej i 
zakup opraw oświetleniowych w budynku po kółku 
rolniczym 
- wymiana hydrantów przy orliku 
- budowa przejścia dla pieszych przy WDK 
- wykonanie oznakowania stanowisk parkingowych - 
parking kościelny 
- wstawienie szyb na przystankach autobusowych  
 
Gniewczyna Tryniecka: 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
kładki dla pieszych na rzece Wisłok (przy przystani 

kajakowej) 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
ścieżki rowerowej przy DW 835 Gniewczyna Łań-
cucka – Gniewczyna Tryniecka (w trakcie) 
- remont stołów w WDK  
Gorzyce: 

- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury 
- rekultywacja działki przy stadionie 
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
- remont szkoły 
- oznaczenie i wyposażenie ścieżek rowerowych 
- ułożenie kostki brukowej przy kapliczkach 
- budowa przejścia dla pieszych  
- remont cmentarza wojennego z I wojny światowej 
(w trakcie) 
- renowacja ogrodzenia i krzyża przy Wiejskim Domu 
Kultury 
- wstawienie szyby w przystanku autobusowym 
Jagiełła: 
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej za starym kółkiem rolniczym 
- wykonanie elewacji klubu seniora 
- zakup i montaż masztu przy WDK 

- zakup garażu przy LKS 
- remont sanitariatów i naprawa stolarki okiennej  
w szatni LKS 
- remont cmentarza wojennego z czasów II wojny 
światowej (w trakcie)  
- rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody  
o zbiornik wyrównawczy 
- budowa oświetlenia ulicznego w kier. przystanku  
(3 lampy) 

INWESTYCJE 

Planowane wydatki Gminy Tryńcza na inwestycje w 2022 r. przekroczyły 20 mln zł. Były to fundusze po-
zyskane z zewnątrz, jak również środki własne. Szeroki wachlarz zrealizowanych zadań obejmował drogi,  

chodniki, oświetlenie, domy kultury czy infrastrukturę sportową 
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Remont drogi powiatowej w Głogowcu 

Chodnik w Gorzycach - ul. Sanowa  

Cmentarz w  Gniewczynie Łańcuckiej 

Budynek Klubu Senior + 
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Tryńcza: 
- budowa przyszkolnego kompleksu sportowego  
(w trakcie) 
- budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby 
oczyszczalni ścieków  
- zaprojektowanie i budowa carportu dwustanowisko-
wego  wraz ze stacją ładowania samochodów elek-
trycznych oraz inteligentnej wiaty przystankowej 
(Polski Ład – w trakcie) 

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwo-
wego - parking za kościołem 
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej (ul. Sieniawska, Podwólcze) 
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na istnieją-
cych słupach przy DW 835 
- renowacja podstawy kapliczki przy ul. Sieniawskiej 

- budowa przejścia dla pieszych  
- wstawienie szyb w przystankach autobusowych 
Ubieszyn: 
- montaż klimatyzatora w dużej sali w WDK 
- montaż rolet na parterze w Wiejskim Domu Kultury 

- wstawienie szyb w przystankach autobusowych 
Wólka Małkowa: 
- wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Wiejskim 
Domu Kultury 
- doświetlenie parkingu za WDK 
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na istnieją-
cych słupach przy DW 835  
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwo-
wego - parking za WDK 
Wólka Ogryzkowa: 
- montaż tablic z nazwami ulic  
- inwestycje drogowe 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Remont drogi gminnej w Jagielle Remont drogi gminnej w Gorzycach 

Droga gminna Białobrzeżki - Jagiełła    Droga gminna w kierunku Małej Jagiełły 

Droga gminna Gniewczyna Łań. - Zawisłocze  Droga gminna W. Ogryzkowa - Gorzyce - Jagiełła  

Carport przy Urzędzie Gminy 

Klimatyzacja w WDK  
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RUSZYŁA BUDOWA MOSTU NA WISŁOKU 

Od października br. trwają prace przy realizacji za-
dania pn.: ”Budowa mostu na rzece Wisłok w miejsco-
wości Gniewczyna Łańcucka” wraz z drogami dojaz-
dowymi. Wykonawca zadania firma Sarinż z siedzibą 
w Warszawie, wykona nowy most, którego długość 
wyniesie 89,4 m, a szerokość 10,3m.  Prace potrwają 
do października 2023r.  

Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych 
to kwota 10,2 mln zł, na którą składają się środki  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwo-
cie 8 mln zł, środki z budżetu Powiatu Przeworskiego 
w kwocie 1,1 mln zł oraz z budżetu Gminy Tryńcza  
w kwocie 1,1 mln zł. Nowy most na Wisłoku to jedna 
z najważniejszych inwestycji na terenie gminy Tryń-
cza. Zadanie realizowane jest dzięki dobrej współpra-
cy pomiędzy Powiatem Przeworskim, a Samorządem 
Gminy Tryńcza.  Nieocenionym wsparciem dla reali-
zacji tego przedsięwzięcia była pani Minister Anna 
Schmidt, która od początku zabiegała o środki na ten 
cel. 

- Cieszymy się, że nowy most już wkrótce zapewni 
bezpieczeństwo i komfort przejazdu przez Wisłok 
mieszkańcom Zawisłocza, ale także wszystkim użyt-
kownikom drogi powiatowej, łączącej dwa powiaty – 
mówi radny Stanisław Kogut 

KOMPLEKS SPORTOWY PRAWIE GOTOWY  

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków 
z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju  
Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021, trwa 
budowa przyszkolnego kompleksu sportowego za 
szkołą w Tryńczy. W ramach zadania zostało wykona-
ne pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz na-
wodnieniem płyty, oświetleniem terenu i trybunami 
(302 miejsca). Na terenie obiektu powstał budynek 
szatni ,który zostanie wyposażony m. in. w szafki, 
wieszaki i siedziska dla zawodników, budynek sanitar-
ny, skate park o nawierzchni betonowej oraz ścianki 
wspinaczkowe. W zakres robót wchodzi także nasa-
dzenie zieleni i montaż stojaków na rowery. 

Wartość zadania opiewa na kwotę 3,9 mln zł, zaś 
pozyskane środki to kwota 1,8 mln zł. Termin realiza-
cji zadania wyznaczono na koniec stycznia 2023 roku.  

- To ważne, że zaplecze sportowe w naszej gminie 
ciągle się rozbudowuje i powstaje kolejny nowoczesny 
obiekt sportowy, z którego korzystać będą mieszkańcy 
– mówi przewodniczący komisji ds. oświaty, kultury,  
i sportu Antoni Rzeczyca   
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POWSTAJE NOWOCZESNE KĄPIELISKO  

W ramach otrzymanej promesy wstępnej  
w kwocie 9,5 mln ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  
w czerwcu rozpoczęliśmy działania związane  
z utworzeniem nowoczesnego kompleksu wodno – 
rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej – etap 1.  

Firma „SAN-PROJ” Usługi Projektowe Janusz Ka-
lamarz z Przeworska wykonała program funkcjonalno 
– użytkowy, który stanowił będzie podstawę do ogło-
szenia przetargu w formule zaprojektuj – wybuduj. 
Planowana inwestycja polegać będzie na stworzeniu 
warunków do aktywnego spędzania czasu dla miesz-
kańców gminy wraz z rodzinami oraz odwiedzających 
kompleks turystów. Inwestycja ma na celu zwiększe-
nie możliwości prowadzenia zdrowego, aktywnego 
trybu życia, odpoczynku w miłym otoczeniu oraz roz-
woju przedsiębiorczości. Nowoczesny kompleks wod-

no – rekreacyjny posłuży integracji różnych grup po-
koleniowych – od najmłodszych po seniorów. Obiekt 
dostosowany zostanie także do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.  

W ramach I etapu inwestycji powstanie: budynek 
gastronomiczny z zapleczem socjalnym wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, wyspą i wieżą widokową, ką-
pielisko z wydzielonymi miejscami dla różnych grup, 
drewniane molo o długości 70 mb, wiaty z miejscami 
siedzącymi i ławkami, boiska do piłki plażowej, plac 
zabaw dla dzieci , miejsca postojowe, ciągi pieszo – 
jezdne  oraz piesze, miejsca zieleni, zostaną wzmoc-
nione brzegi. Cały teren obiektu zostanie ogrodzony  
i oświetlony, zostanie także zamontowany monitoring. 
Inwestycja obejmować będzie także wykonanie sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz zasilanie budynku 
gastronomicznego w energię elektryczną. 
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Dzięki podejmowanej współpracy, na terenie gminy 
Tryńcza realizowane są zadania inwestycyjne wspól-
nie z zarządcami drogi krajowej i wojewódzkiej, a tak-
że dróg powiatowych, dotyczące poprawy ich stanu 
technicznego. W bieżącym roku w budżecie gminy, 
Rada Gminy przeznaczyła kwotę około 1,3mln zł na 
dotacje związane z realizacją poniższych zadań.  

W ramach współpracy z Województwem Pod-
karpackim:  

 remont chodni-
ka przy drodze woje-
wódzkiej 835 w miej-
scowości Ubieszyn. 
Zadanie obejmowało 
remont dwóch odcin-
ków chodnika o długo-
ści 557 mb i 500 mb. 
Prace polegały na ro-
zebraniu istniejącego 
chodnika i obrzeży, 
uzupełnieniu podbudo-
wy z materiałów ka-
miennych i przełoże-
nie kostki na podsypce 
cementowo - piasko-
wej wraz z ponownym 

ustawieniem obrzeży i wykonaniem chodnika 
z kostki brukowej. Zadanie wykonała firma 
BRU-DRÓG Mateusz Strenczak z Jarosławia. 
Wartość robót wyniosła  236 tys. zł. Zadanie 
zostało sfinansowane w połowie przez Gminę 
Tryńcza. 

-  przebudowa drogi woj. Nr 835 w miejscowości 
Gniewczyna Łańcucka w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami bu-

dowlanymi” jest realizowana przez firmę MG Infra-
struktura Marian Wołczyk z/s w Rzeszowie, który zao-
ferował wykonanie zadania za kwotę 467 tys. zł.  
Termin wykonania zamówienia – grudzień 2022. Za-
danie zostało dofinansowane przez Gminę Tryńcza  
w wysokości 250 tys. zł.  

W ramach współpracy z Powiatem Przeworskim:  

- położenie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem 
drogi powiatowej w Głogowcu (od WDK w stronę ko-
ścioła) na odcinku 380 mb,  

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ja-
gielle (od przystanku w kier. Chałupek) o długości 195 
mb, 

- budowa chodnika przy drodze powiatowej  
w Gorzycach (Żurawiec) o długości 210 mb. 

Wartość robót to koszt ponad 921 tys. zł. Zadania 
zostały sfinansowane z budżetu gminy i z budżetu Po-
wiatu Przeworskiego. 

W ramach współpracy z Państwowym Gospodar-
stwem Leśnym Lasy Państwowe 

Dzięki podjętej współpracy z Państwowym Gospo-
darstwem Leśnym Lasy Państwowe, przy udziale Nad-
leśnictwa Sieniawa, wykonana została przebudowa 
drogi gminnej od Gniewczyny Trynieckiej 
(Białobrzeżki) w stronę Jagiełły. Wykonawcą zadania 
została firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z Gnie-
wczyny Trynieckiej. Zadanie obejmowało poszerzenie 
i  utwardzenie jezdni, a także wykonanie nawierzchni 
asfaltowej o długości 1,1 km. Wartość inwestycji wy-
niosła 938 tys. zł. i została sfinansowana w 50 % z bu-
dżetu Gminy Tryńcza.  

Przebudowa drogi krajowej nr 77 w Gorzycach 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
przeprowadziła przebudowę drogi krajowej nr 77  
w Gorzycach na długości  620 mb (od stacji paliw  
w kier. gminy Jarosław). Wykonano likwidację przeło-
mów, przełożono dwie zatoki autobusowe oraz poło-
żono nową nawierzchnię wraz z poszerzeniem pasa.  
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu GDDKiA  
w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ponadto w ra-
mach w/w środków na terenie gminy zostały popra-
wione dwa odcinki chodnika przy drodze krajowej 
(Tryńcza od cmentarza w kier. sklepu Groszek oraz na 
wysokości sklepu ABC), a także nierówności chodnika 
przy rondzie, głównie przy studzienkach oraz przy 
przejściach dla pieszych.  

LEPSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA DZIĘKI WSPÓŁPRACY 
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Chodnik Gorzyce - Żurawiec 

 Chodnik przy DW835 
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POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  
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Lokalizacja Długość wy-
remontowane
go odcinka w 
mb 

Rodzaj nawierzchni Koszt w zł Źródło finansowania 

Głogowiec 

ul. Głogowiecka 380 Nawierzchnia asfaltowa 
+ poszerzenie 

425 tys. Powiat Przeworski + budżet gmi-
ny 

Dr nr 89 200 skropienie 28 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Dr nr 309 245 Nawierzchnia asfaltowa 75,5 tys. Polski Ład 

Dr nr 119 447 Nawierzchnia asfaltowa 203 tys. Polski Ład 

Gniewczyna Łańcucka 
za torami w kier. Gorliczyny  265 skropienie 110 tys. Polski Ład 

Poręby 650 Nawierzchnia asfaltowa 187 tys. Polski Ład 
Poręby 70 Nawierzchnia asfaltowa 16 tys. Polski Ład 
Piaski 136 Nawierzchnia asfaltowa 29 tys. Polski Ład 
dr nr 2984-3043 300 Nawierzchnia asfaltowa 57 tys. Polski Ład 

boczna DW 835 75 Nawierzchnia asfaltowa 23 tys. Polski Ład 
Zawisłocze 660 Nawierzchnia asfaltowa 293 tys. Polski Ład 
Nowa Wieś 180 skropienie 26 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Gniewczyna Tryniecka 
Białobrzeżki w kier. Jagiełły 1 100 Nawierzchnia asfaltowa 938 tys. Nadleśnictwo + budżet gminy 

boczna DW 835 110 Nawierzchnia asfaltowa 51 tys. Polski Ład 
boczna DW 835 150 Nawierzchnia asfaltowa 70 tys. Polski Ład 
boczna DW 835 230 Nawierzchnia asfaltowa 105 tys. Polski Ład 
Zawisłocze Małe 430 tłuczeń 126 tys. Polski Ład 
Zawisłocze Małe 710 Nawierzchnia asfaltowa 223 tys. Polski Ład 
Za stadionem 130  tłuczeń 30 tys. budżet gminy 
boczna DW 835 80 skropienie 21 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Piaski 88 skropienie 27 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Gorzyce 
budowa chodnika 
w kier. dołu 

800 Kostka brukowa 749 tys. Polski Ład 

Budowa chodnika Podłuże 1 400 Kostka brukowa 729 tys. Polski Ład 

Budowa chodnika - Żurawiec 210 Kostka brukowa  255 tys. Starostwo Powiatowe + budżet 
gminy 

Podłuże 410 Nawierzchnia asfaltowa 145 tys. Polski Ład 

Podłuże 445 Nawierzchnia asfaltowa 183 tys. Polski Ład 

Za kościołem 200 Nawierzchnia asfaltowa 87 tys. Polski Ład 

ul. Kościelna 200 Nawierzchnia asfaltowa 81 tys. Polski Ład 

Nowe osiedle koło kościoła 450 Nawierzchnia asfaltowa 187 tys. Polski Ład 

W stronę kościoła 190 Nawierzchnia asfaltowa 79 tys. Polski Ład 

Żurawiec 420 Nawierzchnia asfaltowa 183 tys. Polski Ład 

Podłuże 550 Nawierzchnia asfaltowa 260 tys. Polski Ład 

Żurawiec 
II linia zabudowy 

940 Nawierzchnia asfaltowa 421 tys. Polski Ład 

Wólka Ogryzkowa – Gorzyce - 
Jagiełła 

955 Nawierzchnia asfaltowa 603 tys. Polski Ład 
  

Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – 
Jagiełła w m. Gorzyce 

970 Nawierzchnia asfaltowa 551 tys. Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg + budżet gminy 

Podłuże 420 skropienie 63 tys. Urząd Marszałkowski + budżet 
gminy 

Żurawiec - Podłuże 125 skropienie 53 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Żurawiec 95 Tłuczeń 21 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Wólka Ogryzkowa 
W kier. Borków 200 skropienie 33 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 
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Jagiełła 

W kier. sklepu 150 Nawierzchnia asfaltowa 53 tys. Polski Ład 

W kier. cmentarza 205 Nawierzchnia asfaltowa 102 tys. Polski Ład 

W kier. torów w Gorliczynie 175 skropienie 72 tys. Polski Ład 

Od cmentarza parafialnego w 
kierunku cmentarza wojen-
nego 

2 000 Nawierzchnia asfaltowa 1,5 mln Polski Ład 

Boczna droga ul. 
O. Martyniana Darzyckiego 

255 skropienie 49 tys. Urząd Marszałkowski + budżet 
gminy 

W kier. Rozborza 130 skropienie 40 tys. budżet gminy 

budowa chodnika 
ul. Jana Pawła II 

195 Kostka brukowa 242 tys. Starostwo Powiatowe + budżet gmi-
ny 

W kier. małego ronda 310 skropienie 90 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Tryńcza 

Wzdłuż Wisłoka 600 Nawierzchnia asfaltowa 193 tys. Polski Ład 

boczna DK 77 305 Nawierzchnia asfaltowa 120 tys. Polski Ład 

Podwólcze 770 Nawierzchnia asfaltowa 456 tys. Polski Ład 

Boczna ul. Grunwaldzkiej 415 Nawierzchnia asfaltowa 133 tys. Polski Ład 

W kier. kapliczki 140 Skropienie 30 tys. budżet gminy 

W kier. Ubieszyna 370 Skropienie 71 tys. budżet gminy 

Boczna DK 77 350 Skropienie 87 tys. budżet gminy 

W kier. Wisłoka 320 Skropienie 101 tys. Urząd Marszałkowski + budżet 
gminy 

Podwólcze 195 Skropienie 42 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Zawisłocze 130 Skropienie 22 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Ubieszyn 

Nowe Osiedle 250 Nawierzchnia asfaltowa 105 tys. Polski Ład 

W kier. Wychodów 450 Nawierzchnia asfaltowa 164 tys. Polski Ład 

Boczna DW 835 210 Nawierzchnia asfaltowa 77 tys. Polski Ład 

Remont chodnika wzdłuż 
DW 835 

710 Kostka brukowa 240 tys. Województwo Podkarpackie + bu-
dżet gminy 

Parking przy WDK - Nawierzchnia asfaltowa 71 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Wólka Małkowa 

Za kościołem 270 rekultywacja 16 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

w kier. Tryńczy 275 rekultywacja 15 tys. Fundusz Sołecki + budżet gminy 

Gniewczyna Łańcucka - Piaski      Droga gminna w Gorzycach Droga gminna w Głogowcu 
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KONTYNUUJEMY REMONT CMENTARZY WOJENNYCH  

     W październiku br. wójt Ryszard Jędruch, przy 
kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak, podpisał umo-
wę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Tryńczy 
Sp. z o.o.  na remont cmentarzy wojennych w Jagielle  
i w Gorzycach. Zakres umowy obejmuje: 

- wykonanie remontu Cmentarza Wojennego Ofiar 
Hitleryzmu w Jagielle – Niechciałki polegającego 
na renowacji zniszczonych mogił – rozebranie istnieją-
cych murków betonowych, wykonanie i pomalowanie 
nowych murków, uzupełnienie ziemi i zasianie trawy, 

- wykonanie remontu cmentarza wojennego z okre-
su  I wojny światowej w Gorzycach polegającego na 
wykonaniu nowego ogrodzenia na słupkach betono-
wych wraz z nową furtką i wymianą murków, konser-
wacja pomnika, czyszczenie i malowanie krzyży, 
czyszczenie i konserwacja zachowanych tablic nagrob-
nych. 

    Wartość umowy wynosi 204 tys. zł., z czego 130 
tys. zł. pochodzi z dofinansowania, o które Gmina 
Tryńcza wnioskowała do Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za pośrednictwem Wojewody Pod-
karpackiego.   

Pan Tadeusz Korpeta od zawsze angażował się  
w prace porządkowe i remontowe cmentarza w Nie-
chciałkach i przyznaje, jak ważne to jest miejsce  
z perspektywy historii Jagiełły i okolic. 

CZYSTA ENERGIA NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI  

    W październiku br. firma Profeum Energy z/s  
w Rzeszowie wykonała montaż na gruncie instalacji 
fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tryńczy. 
Instalacja o mocy 49,5 kWp składa się z: 

- generatora fotowoltaicznego złożonego z monokry-
stalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 450 
Wp w ilości 110 sztuk 

- dwóch falowników 3 – fazowych o mocy 23,0 kW,  

- systemowych konstrukcji wsporczych 

- instalacji elektrycznych AC i DC, 

- instalacji przepięciowej dla ww. instalacji 

    Instalacja produkować będzie energię elektryczną 
na potrzeby oczyszczalni ścieków, generując tym sa-
mym oszczędności w opłatach za energię elektryczną. 
Wartość zadania to 180 tys. zł. Inwestycja, której 

koszty zwrócą się na przestrzeni najbliższych kilku 
lat, została sfinansowana ze środków własnych Gminy 
Tryńcza.  

To już kolejna inwestycja gminy w odnawialne źródła 
energii, dzięki której m. in. mieszkańcy gminy pono-
szą mniejsze koszty za prąd i podgrzewanie wody  
co ma dodatkowo korzystny wpływ na środowisko. 

    W ramach projektu partnerskiego pn. ,,Czysta ener-
gia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów’’ mieszkań-
cy otrzymali dofinansowanie na budowę instalacji wy-
korzystujących odnawialne źródła energii w 
2020/2021r. U mieszkańców naszej gminy zamonto-
wano: 329 instalacji solarnych, 209 instalacji fotowol-
taicznych, 53 pompy ciepła, 11 kotłów na biomasę. 

    Ponadto w 2018/2019 roku dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym wykonano montaż instalacji 
fotowoltaicznej na dziesięciu budynkach użyteczności 
publicznej. 
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Cmentarz po realizacji pierwszego etapu 
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FUNDUSZ SOŁECKI 

Podsumowanie realizacji  
funduszu sołeckiego 2022r. 

Głogowiec:  

Środki przeznaczono na remont drogi gminnej. 

Gniewczyna Łańcucka: 

Fundusz został przeznaczony na remont kładki na rze-
ce Mleczka (20 tys. zł.), zakup urządzeń na plac za-
baw na Zawisłoczu (koszt zakupu – 9,2 tys. zł., środki 
z FS – 4 tys. zł.), doposażenie OSP (4 tys. zł.), remont 
drogi gminnej – Nowa Wieś (26 tys. zł.)  

Gniewczyna Tryniecka: 

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano 
remont dwóch odcinków dróg gminnych – Piaski  
i boczna DW 835. Wartość robót - 48 tys. zł. 

Gorzyce: 

Wykonano remont dróg gminnych (Żurawiec, Podłu-
że – Żurawiec). Wartość robót – 74 tys. zł., z czego 
50,9 tys. zł. to środki z FS a pozostała kwota pochodzi 
z budżetu gminy. 

Jagiełła: 

Środki w kwocie 50,9 tys. zł. w całości zostały prze-
znaczone na remont drogi gminnej w kier. małego 
ronda (wartość robót – 90 tys. zł., pozostały koszt zo-
stał pokryty z budżetu gminy).  

Tryńcza: 

Środki zostały przeznaczone na remont dróg gmin-
nych (Podwólcze i Zawisłocze) oraz remont Wiejskie-
go Domu Kultury – (w trakcie). Środki z funduszu 
sołeckiego – 50,9 tys. zł., środki z budżetu gminy – 
25,1 tys. zł. 

Ubieszyn: 

Wykonano remont parkingu przy Wiejskim Domu 
Kultury i zakup urządzenia do siłowni w WDK – (w 
trakcie). Inwestycje sfinansowano ze środków fundu-
szu sołeckiego (48,5 tys. zł.) i budżetu gminy (32,5 
tys. zł.) 

Wólka Małkowa: 

Środki  przeznaczono na remont dróg gminnych, 
utwardzenie terenu przy WDK pod namiot – (w trak-
cie) oraz montaż okapu w kuchni WDK. Środki z FS 
– 26,5 tys. zł., środki z budżetu gminy – 15,5 tys. zł.  

Wólka Ogryzkowa: 

Wykonano remont drogi gminnej w kier. Borków, 
zostały naprawione ławki na placu zabaw, pomalowa-
no altankę na placu rekreacyjnym. Zadania sfinanso-
wano z funduszu sołeckiego (22,6 tys. zł.) i  budżetu 
gminy 12,4 tys. zł.  

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK  

Podczas wrześniowych zebrań wiejskich zostały 
wybrane przedsięwzięcia do realizacji w 2023 roku  
w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z wnioskami 
przedstawicieli sołectw, w projekcie budżetu gminy 
zostały wyodrębnione środki na realizację zaplanowa-
nych inwestycji, które przedstawia poniższa tabela: 
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Miejscowość Zadanie  Kwota 

Głogowiec Remont drogi gminnej 25 000,00 

Wyposażenie WDK 2 208,61 

Gniewczyna 
Łańcucka 

Remont drogi gminnej 54 745,70 

Gniewczyna  
Tryniecka 

Remont WDK 54 745,70 

Gorzyce Rozbudowa tarasu przy 
WDK 

54 745,70 

Jagiełła Doposażenie zespołu 
Jagiellanie 

5 000,00 

Zakup urządzeń na plac 
zabaw 

15 000,00 

Remont dróg gminnych 34 745,70 
Tryńcza 

  

Remont i modernizacja 
sali w WDK 

20 000,00 

Remont dróg gminnych 34 745,70 

Ubieszyn Remont drogi gminnej 7 000,00 
Zakup stołu bilardowego 3 000,00 

Wyposażenie WDK 42 282,14 
Wólka Małkowa Zakup namiotu okolicz-

nościowego 
6 000,00 

Remont dróg gminnych 22 029,80 

Wólka  
Ogryzkowa 

Remont drogi gminnej 26 661,16 
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BUDOWNICTWO W GMINIE TRYŃCZA W ROKU 2022   

    Z analizy zarejestrowanych wniosków i wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy wynika, że za okres 

ostatnich pięciu lat wydano 444 decyzje w zakresie 

lokalizacji inwestycji. Na koniec bieżącego roku, zare-

jestrowanych zostało 95 wniosków o wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy oraz 14 wniosków o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 78 

decyzji o warunkach zabudowy i 13 decyzji celu pu-

blicznego. 

    Wydane decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły 

zabudowy mieszkaniowej,  zabudowy usługowej, bu-

dowy budynków gospodarczo – garażowych oraz farm 

fotowoltaicznych. Decyzje celu publicznego obejmo-

wały budowę sieci gazowych do zabudowań mieszkal-

nych, rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody  

o zbiornik wyrównawczy wody oraz budowę kładki 

pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny. 

    W porównaniu do minionych lat wynika, że ilość 

wydanych decyzji utrzymuje się mniej więcej na tym 

samym poziomie.  

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy wynosi ok. 2,5 miesiąca, gdzie decydującą 

rolę mają tu uzgodnienia jednostek opiniujących pro-

jekt decyzji. 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jak i decyzje o lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego, uzgadniane są m.in. w zakresie: 

 położenia terenu w zasięgu szczególnego zagrożenia 

powodzią wodami rzeki Wisłok, San oraz Mleczka, 

 występowanie gruntów objętych ochroną i wymaga-

jących uzyskania zgody na ich przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne, 

 udokumentowania złóż kopalin i wód podziemnych 

 obszarów położonych w granicach Sieniawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 obszarów przyległych do pasa drogowego - z właści-

wym zarządcą drogi. 

Decyzja o warunkach zabudowy ustala warunki zabu-

dowy oraz warunki podziału terenu. Taka decyzja  

o warunkach podziału działki otwiera możliwości roz-

woju gminy. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, 

opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, aktualnie wynosi 598 zł. 

Opłaty tej nie ponoszą właściciele i użytkownicy wie-

czyści nieruchomości, których dot. złożony wniosek. 

DZIAŁKI  BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ 

     Na 2023 rok przygotowano do sprzedaży działki 
budowlane położone w miejscowości Gniewczyna 
Łańcucka na tz. Podgrzęszczu oraz w Wólce Ogryzko-
wej na Nowym Osiedlu. Dla nieruchomości                  
w Wólce Ogryzkowej został opracowany Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tryń-
cza, w którym działki zlokalizowane są w terenach 
oznaczonych symbolem MN2, czyli  tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wykaz działek plano-
wanych do sprzedaży w 2023 r.:  

         Miejscowość Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki w ha 

Cena 
netto w 
zł  

Gniewczyna Łańcucka 
działki na  
Podgrzęszczu 

2277/35 0,1224 28 400 

Gniewczyna Łańcucka 2277/36 0,1864 43 300 

Gniewczyna Łańcucka 2277/37 0,1574 36 600 

Gniewczyna Łańcucka 2277/38 0,1280 29 700 

Gniewczyna Łańcucka 2277/39 0,1280 29 700 

Gniewczyna Łańcucka 2277/40 0,1882 43 700 

Gniewczyna Łańcucka 2277/41 0,1669 38 800 

Gniewczyna Łańcucka 2277/42 0,1347 31 300 

Gniewczyna Łańcucka 2277/43 0,1394 32 400 

Gniewczyna Łańcucka 2277/44 0,1282 29 800 

Gniewczyna Łańcucka 2277/45 0,1189 27 600 

Gniewczyna Łańcucka 2277/47 0,1121 26 100 

Gniewczyna Łańcucka 2277/48 0,1082 25 100 

Wólka Ogryzkowa 
działki na  
nowym osiedlu 

302/19 0.1048 38 100 

Wólka Ogryzkowa 302/20 0,1205 43 800 

         Miejscowość Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki w ha 

Cena 
netto w 
zł  

Wólka Ogryzkowa 302/21 0,1523 55 400 

Wólka Ogryzkowa 302/23 0,2038 80 400 

Wólka Ogryzkowa 302/24 0,1345 49 000 

Wólka Ogryzkowa 302/25 0,1167 42 400 

Wólka Ogryzkowa 302/26 0,1541 56 000 

Wólka Ogryzkowa 302/28 0,2044 80 600 

Wólka Ogryzkowa 302/29 0,1783 64 800 

Wólka Ogryzkowa 302/30 0,1756 63 900 

Wólka Ogryzkowa 302/31 0,1785 64 900 

Wólka Ogryzkowa 302/34 0,0955 37 700 

Wólka Ogryzkowa 302/35 0,1268 46 100 

Wólka Ogryzkowa 302/36 0,1613 58 700 

Wólka Ogryzkowa 302/37 0.1147 41 700 

Jagiełła działki koło 
starego SKR 

954/1 0,0917 19 500 

Jagiełła 954/15 0,2158  43 600 

Jagiełła 954/17 0,1237  25 000 

RAZEM     1 334 1
00 zł 
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Miejscowość 

Ilość wydanych decyzji  
o warunkach zabudowy w latach: 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gniewczyna 
Łańcucka 

26 21 17 20 
20 

Gorzyce 21 22 21 20 15 

Tryńcza 8 21 19 17 11 

Jagiełła 8 17 15 12 13 

Gniewczyna 
Tryniecka 

5 8 4 10 
5 

Ubieszyn 6 7 9 9 6 

Głogowiec 1 4 0 5 1 

Wólka  
Ogryzkowa 

0 3 3 1 
5 

Wólka  
Małkowa 

1 1 3 1 
2 

Razem 76 104 91 95 78 

Miejscowość 
Wydane 
decyzje 

Zakres 

Gorzyce 4 budowa odcinka gazociągu, 

Gniewczyna 
Łańcucka 

2 

budowa odcinka gazociągu 

budowa elektroenergetycznej linii ka-
blowej 

Jagiełła 4 

budowa stacji telefonii Play – sprawa 
w toku, budowa odcinka gazociągu 

rozbudowa istniejącej stacji uzdatnia-
nia wody – SUW o zbiornik wyrów-
nawczy wody budowie kładki pieszo-
rowerowej na cieku Dopływ spod Gor-
liczyny 

Tryńcza 2 budowa odcinka gazociągu 

Głogowiec 1 
budowa elektroenergetycznej linii ka-

blowej 

Razem 13   

RUSZYŁA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GNIEWCZYNIE  

    W ramach podpisanej umowy o współpracy pomię-
dzy Gminą Tryńcza, a Województwem Podkarpackim 
przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie trwają prace związane z budo-
wą ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzenia-
mi budowlanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 
w Gniewczynie Łańcuckiej.  

    Ścieżka powstanie na długości 170 mb od szkoły  
w kier. Gorliczyny. Wykonawcą zadania została firma 
MG Infrastruktura Marian Wołczyk z/s w Rzeszowie. 
Wartość inwestycji to kwota ponad 467 tys. zł. Termin 
wykonania zamówienia – grudzień 2022.  Zadanie zo-
stało dofinansowane przez Gminę Tryńcza w wysoko-
ści 250 tys. zł. 

    Gmina Tryńcza po raz 
kolejny realizowała założe-
nia Sołeckiej Strategii wsi 
Gorzyce poprzez wykona-
nie zadania pn. „Zakup 
wyposażenia ścieżki rowe-
rowej w Gorzycach”.         

Przedsięwzięcie polegało na montażu tablic informa-
cyjnych, tabliczek kierunkowych, ławek i stojaków na 
rowery, które mają służyć rowerzystom w lokalizacji 
tras rowerowych na terenie gminy oraz zachęcić do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Wykonawcą za-

dania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy, 
a jego wartość opiewała na kwotę 28,5 tys. zł, z czego 
12 tys. zł pochodziło z budżetu Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego. O środki finansowe gmina wnio-
skowała na początku tego roku w ramach Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.  

- Dzięki tym środkom mamy w sołectwie oznaczone 
trasy rowerowe oraz przystanki, gdzie można zregene-
rować siły. Powstały ciekawe tablice z informacjami  
o miejscach, które warto odwiedzić, nie tylko w Gorzy-
cach – mówi sołtys Elżbieta Sobala.  

TRASY ROWEROWE W GORZYCACH  

KOLEJNE ŚRODKI DLA KULTURY 

    Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 tys. zł, 
trwają prace związane z rozbudową Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Tryńczy o nowoczesne 
patio, które pełnić będzie również funkcję zewnętrznej 
sceny. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, roboty 
fundamentowe, wykonanie konstrukcji sceny, stropo-
dachu i podestu ze schodami, a także roboty wykoń-
czeniowe, instalację elektryczną wraz z instalacją  
fotowoltaiczną i monitoringiem. Wykonawcą zadania 
została firma Chromostal z Tryńczy. Koszt inwestycji 

to 429 tys. zł. W ramach tego samego projektu, o dofi-
nansowanie którego wnioskowaliśmy w ubiegłym  
roku, realizowany jest również zakup wyposażenia 
Centrum Kultury. Są to nowe instrumenty i akcesoria, 
zestaw nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego,  
a także krzesła do sali muzycznej. Wartość zakupione-
go wyposażenia opiewa na kwotę ponad 150 tys. zł. 
Projekt jest dofinansowany z Programu Rządowego 
Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW ORAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI 
Z PODZIAŁEM NA DOTACJE (DOCHODY) I CAŁKOWITE WARTOŚCI (WYDATKI) 

Lp. Nawa projektu Program / Instytucja za-
rządzająca 

Status 2022 2023 

Dotacja Wydatki Dotacja Wydatki 

 1. Budowa przyszkolnego kompleksu 
sportowego w m. Tryńcza 

Sportowa Polska  / MSiT W trakcie 
realizacji 

1  mln 2,07 mln 696 tys. 1,44 mln 

 2. Rozbudowa budynku Szkoły Pod-
stawowej w Gniewczynie Łańcuc-
kiej 

Rządowy Fundusz Inicja-
tyw Lokalnych / MR 

W trakcie 
realizacji 

- 2 mln  - - 

 3. Budowa Centrum Opiekuńczo- 
Mieszkalnego w Tryńczy 

Centra Opiekuńczo-
Mieszkalne / MRiPS 

W trakcie 
realizacji 

55 tys. 55 tys. 2,62 mln 2,63 mln 

 4. Poprawa infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Tryńcza 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strateg. 

W trakcie 
realizacji 

4,16 mln 4,37 mln 4,16 mln 4,37 mln 

 5. Cyfrowa Gmina Cyfrowa Gmina / POPC na 
lata 2014-2020 

W trakcie 
realizacji 

255 tys. - - 255 tys. 

 6. Remont cmentarzy wojennych w 
Jagielle i w Gorzycach 

Groby i cmentarze wojenne 
w kraju / MKiDN 

W trakcie 
realizacji 

124 tys. 205 tys. - - 

 7. Rozbudowa budynku Centrum 
Kultury oraz zakup instrumentów i 
wyposażenia 

Infrastruktura domów kul-
tury / MKiDN 

W trakcie 
realizacji 

200 tys. 621 tys. - - 

 8. Utworzenie nowoczesnego kom-
pleksu wodno – rekreacyjnego w 
Gniewczynie Łańcuckiej 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strateg. 

W trakcie 
realizacji 

- - 1,9 mln 2,11 mln 

 9. Utworzenie Centrum Usług Spo-
łecznych w Gminie Tryńcza 

Centra Usług Społecznych / 
MRiPS 

W trakcie 
realizacji 

1,81 mln 1,65 mln 588 tys. 746 tys. 

 10. Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 
oraz wspomagającego w Gminie 
Tryńcza 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych / RPO 
WP na lata 2014-2020 

W trakcie 
realizacji 

427 tys. 442 tys. 49 tys. 66 tys. 

 11. Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej - 2022 

Program „Asystent osobi-
sty osoby niepełnospraw-
nej” / MRiPS 

W trakcie 
realizacji 

209 tys. 209 tys. - - 

 12. Stabilne zatrudnienie osoby z nie-
pełnosprawnością 

Program „Stabilne zatrud-
nienie” / PFRON 

W trakcie 
realizacji 

34 tys. 34 tys. - - 

 13. Zapewnienie funkcjonowania Klu-
bu Senior+ w Jagielle 

Program Senior+, Moduł 
2 / MRiPS 

W trakcie 
realizacji 

29 tys. 58 tys. - - 

 14. Akcja "Jula". 1944 - Weekend z 
historią 

Tryb pozakonkursowy / 
Fundacja PZU 

W trakcie 
realizacji 

25 tys. 29 tys. - - 

 15. Utworzenie strefy rekreacyjnej z 
elementami małej infrastruktury 
sportowej w Tryńczy 

PROW 2014-2020 / UM 
Woj. Podkarpackiego 

W trakcie 
realizacji 

- - 65 tys. 113 tys. 

 16. Urząd Gminy w Tryńczy dostępny 
dla osób ze specjalnymi potrzebami 

Dostępny Samorząd – gran-
ty / PFRON 

W trakcie 
realizacji 

139 tys. 7 tys. 15 tys. 185 tys. 

 17. 3 wnioski na zakup strojów i piłek 
dla LKS 

Fundusz Sprawiedliwości / 
MS 

W trakcie 
realizacji 

15 tys. 15 tys. - - 

 18. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR”  

Granty PPGR / POPC na 
lata 2014-2020 

W trakcie 
realizacji 

67 tys. 67 tys. - - 

 19. Budowa miasteczka ruchu drogo-
wego oraz zakup dwóch mobilnych 
miasteczek rowerowych  

POiŚ 2014-2020 / Centrum 
Unijnych Projektów Trans-
portowych 

Wniosek 
zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

- - 265 tys. 312 tys. 

 20. Utworzenie tematycznej ścieżki 
edukacyjnej oraz działania rozpo-
wszechniające wiedzę z zakresu 
ochrony środowiska  

Edukacja ekologiczna / 
WFOŚiGW 

Wniosek 
zatwierdzony 
do dofinanso-
wania 

- - 59 tys. 65 tys. 

 21. Zakup wyposażenia ścieżki rowero-
wej w Gorzycach 

PPOW / UM Woj. Podkar-
packiego 

Zrealizowany 12 tys. 28 tys. - - 

 22. Montaż windy osobowej z przezna-
czeniem dla os. z niepełnosprawno-
ścią w Urzędzie Gminy w Tryńczy 

Program wyrównywania 
różnic między regionami 
III” w obszarze B / PFRON 

Zrealizowany 150 tys. 497 tys. - - 

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

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg / PUW Rzeszów 

Zrealizowany 65 tys. 92 tys. - - 

  Przebudowa drogi gminnej nr 
111034R Wólka Ogryzkowa – Go-
rzyce – Jagiełła  

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg / PUW Rzeszów 

Zrealizowany 331 tys. 551 tys. - - 

    RAZEM 9,11 mln 13 mln 10,42 
mln 
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Powyższe zestawienie dotyczy planowanych i otrzy-
manych dotacji (dochody) ze źródeł zewnętrznych 
oraz planowanych i zrealizowanych całkowitych wy-
datków ze środków budżetu Gminy Tryńcza w latach 
2022 i 2023 w ramach projektów oraz złożonych 
wniosków o dofinansowanie. Dodatkowo, w ramach 
realizowanego zadania pn. „Utworzenie nowoczesne-
go kompleksu wodno – rekreacyjnego w Gniewczynie 
Łańcuckiej”, planowane są następujące wpływy dota-
cji oraz wydatki: 
- w 2024 r. - 2,85 mln / 3,17 mln, 
- w 2025 r. - 4,75 mln / 5,28 mln. 
 Każdego roku pracownicy gminy oraz jednostek  

organizacyjnych składają wnioski o dofinansowania  
w większości programów dotacyjnych dostępnych dla 
JST, w szczególności na realizację projektów inwesty-
cyjnych. Zadania te mają realny wpływ na rozwój 
gminy oraz lepsze warunki życia mieszkańców. Pra-
wie każdy projekt wiąże się również z obciążeniem 
budżetu gminy w ramach wkładu własnego, który w 
przypadku niektórych zadań może wynieść nawet po-
nad połowę wartości całego przedsięwzięcia. Niemniej 
jednak gmina stawiając na rozwój stara się pozyski-
wać środki zewnętrzne, bez których niektóre duże pro-
jekty nie mogłyby zostać zrealizowane, a w przypadku 
innych znacznie wydłużyłby się czas ich wykonania. 
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WNIOSKI ZŁOŻONE – W TRAKCIE OCENY 
  Nazwa Program / Instytucja zarządzająca 2023 

Dotacja Wydatki 

 1. Remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie 
Tryńcza 

Sportowa Polska / MSiT 974 tys. 1,95 mln 

 2. Dzienny Dom Seniora w Tryńczy Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych i zdrowotnych / WUP Rzeszów 

830 tys. 1,37 mln 

 3. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2023 Program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” / MRiPS 

216 tys. 216 tys. 

 4. Opieka wytchnieniowa 2023 Program „Opieka wytchnieniowa” / MRiPS 78 tys. 78 tys. 

 5. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Jagielle Program Senior+, Moduł 2 / MRiPS 32 tys. 64 tys. 

 6. Remont kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 
2012” w Gminie Tryńcza 

Program modernizacji kompleksów sportowych 
‘Orlik’ 2022 / MSiT 

861 tys. 1,72 mln 

 7. Budowa targowiska „Mój Rynek” w m. Tryńcza Targowiska / PROW 2014-2020 292 tys. 459 tys. 

 8. Przebudowa drogi gminnej  nr 111012R w m. Głogo-
wiec 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg / PUW Rze-
szów 

254 tys. 423 tys. 

 9. Przebudowa drogi gminnej nr 111007R Gniewczyna 
Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg / PUW Rze-
szów 

434 tys. 724 tys. 

 10. Zakup pojazdu typu Quad dla OSP w Tryńczy Fundusz Sprawiedliwości / MS 99 tys. 100 tys. 

 11. „Za wolność naszą i waszą!” Rekonstrukcja Powstania 
Styczniowego w Tryńczy 

Biuro Programu Niepodległa / „Powstanie Stycz-
niowe 1863-1864” 

59 tys. 70 tys. 

 12. Zakup wyposażenia koncertowego dla Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Tryńczy. 

Infrastruktura Domów Kultury / MKiDN 500 tys. 843 tys. 

 13. I Regionalny Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyjnej 
w Tryńczy 

Kultura ludowa i tradycyjna / MKiDN 86 tys. 108 tys. 

 14. Tryniecka Akademia Twórczości - wspomnienia zapi-
sane na kartach albumu 

Edukacja kulturalna / MKiDN 40 tys. 50 tys. 

RAZEM 4,75 mln  8,17 mln 

DEMOGRAFIA W GMINIE 

     Ogólna liczba mieszkańców na dzień 13 grudnia 
2022 roku wynosiła 8549. Jest nas coraz mniej, aż o 35 
osób w porównaniu do ubiegłego roku. Złożyło się na 
to: ujemne saldo migracji -15 i ujemny przyrost natu-
ralny -20.   

Saldo migracji w Gminie Tryńcza w 2022 r. 

Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Tryńcza w roku 2022 



 
22 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

SOŁECTWO JAGIEŁŁA WŚRÓD NAJPIĘKNIESZYCH WSI PODKARPACIA  

    Gmina Tryńcza pozyskała kolejne środki, które 
przeznaczone będą na zakup i montaż wyposażenia 
terenu rekreacyjnego w parku w Tryńczy.  
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie umowę o dofinansowanie za-
dania w kwocie 63 tys. zł podpisał wójt Ryszard  
Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak,  
w obecności wicemarszałka Piotra Pilcha. 
    Projekt współfinansowany będzie ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach nabo-
ru prowadzonego przez LGD Kraina Sanu w Tryńczy.  
Zakres obejmuje: montaż dwóch altan rekreacyjnych, 
montaż małej infrastruktury, w tym: linowce, spręży-
nowiec, zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinacz-
kową, huśtawka, ławki, kosze, stojaki na rowery, wy-
konanie alejki z kostki brukowej. Całkowita wartość 
projektu opiewa na 113 tys. zł  

    Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, kolejnym 
krokiem będzie wybór wykonawcy, a następnie reali-
zacja zadania z terminem do końca czerwca 2023. 

    25 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 
„Piękna wieś Podkarpacka 2022”.  

    Z rąk Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz Posła na 
Sejm Zbigniewa Chmielowca nagrodę odebrał wójt 
Ryszard Jędruch, sołtys Grzegorz Drzystek oraz prze-
wodnicząca KGW Iwona Lis  

    W konferencji poświęconej konkursowi wzięli 
udział także radni sołectwa Jagiełła- Tadeusz Korpeta  
i Stanisław Botwina oraz Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jagielle, które na zaproszenie Organizato-
rów wydarzenia, przygotowywały poczęstunek dla 
uczestników w formie stoiska degustacyjnego.  

KOLEJNE ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNEGO  
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„POD BIAŁO-CZERWONĄ” 

    W ramach akcji 
„Pod biało-
czerwoną”, Gmina 
Tryńcza pozyskała 
dofinansowanie  
w wysokości 4,2 
tys. zł na zakup  
i montaż masztu  
z flagą. Pierwszym 
etapem akcji było 

zebranie min. 100 głosów poparcia mieszkańców na 
realizację inicjatywy w danej gminie. Kolejny etap 
obejmował złożenie wniosku o dofinansowanie i pod-
pisanie umowy z Wojewodą Podkarpackim w celu 
przekazania środków finansowych.  
     Inwestycja zrealizowana została przed budynkiem 
OSP w Jagielle. Głównym celem akcji było zachęcenie 
mieszkańców całej Polski do promowania postaw pa-
triotycznych i dbania o wizerunek naszej Małej  
Ojczyzny. 
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CYFROWA GMINA 

     Pozyskaliśmy 
kolejne środki na 
realizację pro-
jektu pn. 
"Cyfrowa Gmi-
na". W paździer-
niku podpisana 
została umowa 
na realizację pro-
jektu, z udziałem 
wójta Ryszarda 
Jędrucha, skarb-
nik Jolanty Flak, 
sekretarz Mag-
daleny Rachfał 

oraz przedstawicieli firmy ZETO Rzeszów.  
   Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Celem projektu jest zwiększenie zdolności Gminy 
Tryńcza oraz podmiotów jej podległych w zakresie 
realizacji usług publicznych na drodze teleinforma-
tycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na za-
grożenia poprzez m. in.: wymianę serwera oraz macie-
rzy w Urzędzie Gminy w Tryńczy, zakup komputerów, 
licencji, specjalistycznego oprogramowania, urządze-
nia wielofunkcyjnego oraz usług informatycznych, 
szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu  
i oprogramowania, przeprowadzenie diagnozy cyber-
bezpieczeństwa i rozbudowę zabezpieczeń. 
    Projekt jest w 100% dofinansowany w ramach gran-
tu, a jego wartość wynosi 254  tys. zł  
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PODSUMOWANIE PIŁKARSKIEJ JESIENI 

    Dobiegły końca jesienne zmagania piłkarzy w roz-
grywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek 
Piłki Nożnej, w których wzięły udział 4 drużyny  
z Gminy Tryńcza.  

   W klasie okręgowej grupy Jarosław zaprezentowały 
się 2 drużyny: „San” Gorzyce z 11 miejscem w tabeli 
wyników oraz „Huragan” Gniewczyna z 14 miejscem. 

    W klasie A zaprezentowała się drużyna „Zorza”  
z Jagiełły z 4 miejscem w tabeli wyników. 

     W klasie B zaprezentowała się drużyna 
„Wisłoczanka” z Tryńczy, gdzie po zakończeniu 
pierwszej fazy rozgrywek, kibice klubu mogą być  
w pełni zadowoleni z postawy i wyników swoich za-
wodników. „Wisłoczanka” Tryńcza zajmuje I pozy-
cję w tabeli wyników. 

    Wszystkim zespołom piłkarskim z terenu gminy 
Tryńcza dziękujemy za dostarczone emocje w sezonie 

jesiennym i życzymy jeszcze większych sukcesów od 
wiosny 2023 roku.   Poniżej tabela wyników po zakoń-
czeniu rundy jesiennej w sezonie piłkarskim 
2022/2023. 
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    Poniesione koszty winny bilansować się z przycho-

dami, a w tym aspekcie największą role, odgrywają 

mieszkańcy, którzy mają realny wpływ na poprawne 

działanie systemu poprzez dokonywanie terminowych 

wpłat. 

     Stan zaległości rokrocznie wzrasta, jednakże licz-

ba nieruchomości zalegających z opłatą nieznacznie 

maleje. Porównując rok bieżący z rokiem ubiegłym 

liczba gospodarstw zadłużonych jest zbliżona,  jed-

nakże w tym miejscu przypominamy, że z dniem  

15 grudnia mija termin wpłaty raty szóstej. Prosimy  

o regulowanie zaległości przed połową grudnia, gdyż 

koniec roku to również  wysyłka upomnień na 

wszystkie zadłużone kartoteki bez względu na wyso-

kość zaległości. Otrzymanie upominania generuje do-

datkowy koszt w wysokości 16,00 zł, a nieuregulowa-

nie wskazanej w upomnieniu zaległości w terminie  

7 dni powoduje przekazanie zaległości do Urzędu 

Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należ-

ności od wierzyciela.  

     Podsumowując pamiętajmy o bieżącym aktualizo-

waniu kartotek i wpłatach w wyznaczonym z góry 

terminie aby system działał poprawnie i by minimali-

zować wszechobecne podwyżki opłat.  

     Liczba nieruchomości zalegających z opłatą z tytu-

łu gospodarowania odpadami z podziałem na miej-

scowości przedstawia tabela nr 2. 
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NIE PODNOSIMY OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE  

Rok kalenda-

rzowy 

Ilość odebranych i przetworzonych 

odpadów z terenu Gminy Tryńcza 

(w tonach) 

Poniesione koszty odbioru 

odpadów 

Poniesione koszty  

zagospodarowania  

odpadów 

1 2 3  4  

2019 974,62 167 812,08 294 725,08 

2020 937,04 284 687,24 516 121,64 

2021 1 002,33 504 457,67 586 729,74 

I-III kwartał 634,70 248 518,56 446 302,74 

    Ze względów na obecną sytuacje ekonomiczno-

społeczną, mając na względzie dobro mieszkańców 

gminy, Rada Gminy oraz Wójt postanowili utrzy-

mać obecne stawki za odbiór odpadów, również  

w 2023 roku.  

Wiadomym jest, że gmina z pobieranych opłat pokry-

wa w całości funkcjonowanie systemu gospodarki 

odpadami. A koszty związane z jego utrzymaniem 

wciąż rosną. Wywóz śmieci z roku na rok jest droż-

szy. Wiele polskich miast i wsi z powodu rosnącej 

inflacji i podwyżki płacy minimalnej, podnosi stawki 

za odbiór odpadów komunalnych. Nie ukrywamy 

więc, że taniej nie będzie. Tak więc opłata za  

1 mieszkańca, który oświadcza w deklaracji kompo-

stowanie bioodpadów wynosi 15,00 zł miesięcznie. 

W przypadku braku przydomowego kompostownika 

stawka wynosi 20,00 zł  miesięcznie. Od początku 

przejęcia systemu gospodarki odpadami przez gminy 

czyli od 2013 roku, sposób naliczenia opłaty nie 

zmienił się i uzależniony jest od liczby osób faktycz-

nie zamieszkujących nieruchomość. 

W związku z czym niezwykle ważne jest aktualizo-

wanie kartotek o nowe urodzenia czy zameldowania.  

Dbałość o poprawne funkcjonowanie systemu gospo-

darowania odpadami m.in. wyliczenia stawki opłaty 

wymaga dokonania odpowiednich przeliczeń i prze-

widzenia poniesionych kosztów. Od zawsze najwięk-

sze koszty systemu generuje odbiór odpadów oraz ich 

zagospodarowanie, co obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela nr 1 
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     Od 1 stycznia 2023 r. gminnym system, odbioru 
odpadów komunalnych zostaną objęte nieruchomo-
ści niezamieszkałe czyli takie, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne, np. placówki oświatowe i kulturalne, firmy, lo-
kale handlowe czy gastronomiczne itp. 
W wyniku dokonanych zmian, właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych otrzymali możliwość wy-
boru - czy ich nieruchomość znajdzie się w syste-
mie zorganizowanym przez Gminę czy też 

nie.  Podjęcie decyzji musi nastąpić w terminie  
do 31 grudnia 2022 r. i określi dalszy tryb postę-
powania każdego właściciela nieruchomości nieza-
mieszkałej. 
Niezależnie od dokonanego wyboru, każdy właści-
ciel zobowiązany jest do: 
- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych; 
- wyposażenia nieruchomości we wszystkie, nie-

zbędne do segregacji pojemniki. 
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NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

DROGA POSTĘPOWANIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH: 

Gdy właściciel nieruchomości chce 
wstąpić do systemu zorganizowa-

nego przez gminę 

Gdy właściciel nieruchomości chce być poza systemem zorgani-
zowanym przez gminę 

1 2 

 składa deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (druk deklaracji do pobrania 
na stronie www.tryncza.eu) 

 ponosi na rzecz gminy opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi w terminach uwzględnionych w 
otrzymanym rachunku 

  

 musi złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego 
systemu odbioru odpadów wraz z załącznikami 

 musi posiadać / zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z innym przedsiębiorstwem odbierającym odpady oraz 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej  (rejestr dostępny 
na stronie www.tryncza.eu) 

 właściciel zobowiązany jest do okazania umowy zawartej z opera-
torem na każde żądanie organu uprawnionego do kontroli, a w 
przypadku braku umowy, ponosi konsekwencje z tym związane 

    Nieruchomość niezamieszkała musi posiadać tyle 

pojemników, by nie dopuścić do ich przepełnienia 

przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu odpadów. 

Obowiązek posiadana pojemników na nieruchomości 

dotyczy: 

- pojemników na odpady niesegregowane/zmieszane; 

- pojemników lub worków do selektywnej zbiórki: 

papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych. 

Niedopełnienie obowiązku stosowania selektywnej 

zbiórki odpadów może stanowić podstawę do 

wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. 

Miejscowość 

Liczba nieruchomości zamieszkałych  zalegających  

z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Stan na dzień 30.11.2022 

Głogowiec 10 13 8 10 

Gniewczyna Łańcucka 57 130 73 77 

Gniewczyna Tryniecka 27 40 27 31 

Gorzyce 33 64 49 33 

Jagiełła 31 52 37 35 

Tryńcza 28 62 55 49 

Ubieszyn 8 30 22 17 

Wólka Małkowa 7 20 14 16 

Wólka Ogryzkowa 9 21 12 10 

Łącznie w danym roku: 210 432 297 278 

Ogólna liczba gospodarstw: 2 091 2 129 2 153 2 188 

Tabela nr 2 

http://www.tryncza.eu


 
24 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

    Głównym 
zadaniem Za-
kładu Gospo-
darki Komunal-
nej w Tryńczy 
jest zaopatrze-
nie mieszkań-
ców gminy 
Tryńcza w  wo-
dę. Dodatkowo 
zarządzamy 

oczyszczalnią ścieków i eksploatacją kanalizacji sani-
tarnej na terenie Gminy. 

W  sumie realizujemy wszystkie zadania związane 
z  tym, co można nazwać zasobem komunalnym 
w gminie Tryńcza. Zalicza się do niego zarówno go-
spodarkę śmieciowa,   jak i  utrzymanie ulic, przystan-
ków czy placów zabaw oraz usługi remontowo – bu-
dowlane.  
Dbamy również o  czystość i  porządek na terenie gmi-
ny i  jej zieleń. Naszym zadaniem jest utrzymywanie 
terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych. Jednak 
nie tylko dbamy i  pilnujemy porządku w  gminie. Sys-
tematycznie i  od lat realizujemy inwestycje z  zakresu 
budowy, przebudowy i  remontów sieci wodociągowej. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w ostat-
nim czasie prowadził wiele prac remontowo budowla-
nych wynikających z potrzeb Gminy Tryńcza: 
 

Remont korytarza parteru, 
półpiętra i części niższej 
parteru budynku Szkoły  
w Gorzycach. 

Stale dbamy o to, by polep-
szać infrastrukturę gmin-
nych szkół, stąd w okresie 
wakacyjnym przeprowa-
dzono remont w Szkole 
Podstawowej w Gorzy-
cach. Zakres prac we-
wnątrz budynku szkoły 
obejmował: wymianę  
instalacji elektrycznej, sku-

wanie posadzki, demontaż kaloryferów, drzwi,  skuwa-
nie cokołów oraz ługowanie lamperii. Część sal lekcyj-
nych zyskała również nowy kolor ścian oraz  oświetle-
nie. Wszystko dla bezpieczeństwa i komfortu nauki 
dzieci i nauczycieli, którzy powrócili po dwumiesięcz-
nej przerwie wakacyjnej.  
Wykonanie ocieplenia budynku Klubu Seniora  
w Jagielle.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach podpisa-
nej umowy dokonał termomodernizacji  budynku byłe-
go przedszkola w Jagielle gdzie funkcjonuje Klubu Se-
niora.  
Prace przy odnowieniu elewacji szatni na boisku  
w Tryńczy 

Pracownicy ZGK w Tryńczy przystąpili do prac 
związanych z uzupełnieniem spękań i ubytków wraz  

z malowaniem całej elewacji na budynku szatni przy 
stadionie LKS Wisłoczanka  Tryńcza. Budynek będzie 
prezentował się okazale. Trwające prace mają na celu 
poprawę stanu istniejącej infrastruktury sportowej, 
umożliwienie rozwoju sportowych pasji młodszych 
i starszych mieszkańców Tryńczy w bardziej komforto-
wych warunkach. 

Ścieżka rowerowa - Gorzyce 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowe-
go Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp.  
z o.o. został wybrany do realizacji zamówienia na do-
stawę i montaż wyposażenia ścieżki rowerowej   
w miejscowości Gorzyce.  Przedmiot umowy realizo-
wany był w ramach zadania: „Zakup wyposażenia 
ścieżki rowerowej w Gorzycach, dofinansowanego  
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021
-2025.” Trasa została oznakowana oraz zamontowane 
zostały tablice informacyjne. W ramach projektu, 
ścieżka została także wyposażona w stojaki na rowery  
i ławki. Zapotrzebowanie na infrastrukturę sprzyjającą 
cyklistom stale rośnie. Mieszkańcy naszej Gminy coraz 
częściej wybierają rower jako aktywną formę spędza-
nia czasu wolnego. Realizacja tego projektu wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom.  

Remont pomieszczeń rady gminy. 

Zakończyliśmy remont sali Rady Gminy. Miejsce 
uległo znacznej metamorfozie. Poza lepszą funkcjonal-
nością tego pomieszczenia, poprawił się również jego 
wygląd. Ściany zostały wygładzone oraz zyskały nowy 
kolor a podłoga nową wykładzinę. Mamy nadzieję, że 
miejsce to zagwarantuje radnym gminy komfort oraz 
wygodę pracy. 
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Remont w piwnicach 
banku na potrzeby wy-
pożyczalni sprzętu  
rehabilitacyjnego. 

Gmina Tryńcza, podob-
nie jak inne podkarpac-
kie gminy, inwestuje  
w wypożyczalnię sprzę-
tu rehabilitacyjnego - 

pielęgnacyjnego i pomocniczego dla osób niepełno-
sprawnych. Z racji tego pracownicy ZGK w Tryńczy 
przeprowadzają generalny remont pomieszczeń w piw-
nicach znajdujących się w gminnym budynku w Tryń-
czy, celem przystosowania na lokal, w którym będzie 
prowadzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 
W ramach przeprowadzonych prac remontowych wy-
konano: wyburzenie ścian w celu zwiększenia po-

wierzchni użyt-
kowej, skuto 
stary tynk, uzu-
pełniono ubytki. 
Pomieszczenie 
zyskało nową 
podłogę – ułożo-
no płytki.  
 

Wygrany przetarg na remont cmentarzy wojennych  
w Gorzycach i Jagielle. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp.  
z o.o.  w ostatnim czasie przystąpił do przetargów, któ-
rych organizatorem był Urząd Gminy Tryńcza. W dro-
dze przetargu zostaliśmy wybrani do realizacji robót 
budowlanych w ramach zadania „  Ostatni etap  

remontu cmen-
tarza z II wojny 
światowej  
w Jagielle oraz 
kompleksowy 
remont cmenta-
rza z I wojny 
światowej  
w Gorzycach. 
Na cmentarzu 
Wojennym 

Ofiar Hitleryzmu w Jagielle – Niechciałach, dokończo-
ne zostaną prace przy 205 zniszczonych mogiłach.  
Z kolei, na cmentarzu z I wojny światowej w Gorzy-
cach zostanie wymienione ogrodzenie, tabliczki na-
grobne, przeprowadzona zostanie konserwacja główne-
go pomnika oraz czyszczenie i malowanie krzyży. Pra-
ce potrwają do końca roku.  

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Minister-
stwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – 
Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju 2022. Wartość 
inwestycji to 204 tys. zł, z czego 124 tys. pochodzi  
z dotacji ministerialnej.  
 Wygrany przetarg na rozbudowę SUW Jagiełła 

Kolejnym sukcesem jest wygrany przetarg na rozbu-
dowę istniejącej stacji uzdatniania wody – SUW  
o zbiornik wyrównawczy wody w miejscowości Jagieł-
ła. Dzięki zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody 

nie trzeba będzie martwić się o dostawy wody oraz po-
prawi się również jej jakość. 

  Stacja Uzdatniania Wody w Jagielle produkuje 
miesięcznie ok. 19 500 m3 wody dla 2 643 odbiorców  
i korzysta z instalacji fotowoltaicznej o mocy  
45 kWh. Jakość wody jest systematycznie badana  
w punkcie wyjścia na sieci oraz w dziesięciu wyzna-
czonych punktach na trenie Gminy Tryńcza. Badania 
wykonuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Przeworsku przez SGS Polska Sp. 
z o.o. laboratorium Środowiskowe w Pszczynie. Wyni-
ki badań mieszczą się w dopuszczalnych wartościach 
wskaźników i świadczą o dobrej jakości dostarczanej 
wody dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy 
Tryńcza. Wyniki są także publikowane na naszej stro-
nie internetowej www.zgktryncza.pl   
 

Oczyszczalnia ścieków  działa prawidłowo 

    8 września 2022 roku, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przeprowadził 

kontrolę na oczyszczalni ścieków w Tryńczy. Obiekt 
eksploatowany jest przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej.  

Celem przeprowadzonych czynności była kontrola 
w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wy-
niku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym,  
w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz 

kontrola przestrzegania 
warunków  dotyczących 
ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód 
lub do ziemi, określo-
nych w pozwoleniach 
wodno - prawnych. 
W ramach kontroli nie 
stwierdzono naruszeń i 
nieprawidłowości w eks-
ploatacji oczyszczalni. 

Budowa dodatkowego zbiornika na wodę 
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ROZBUDOWA SIECI WODNO –KANALIZACYJNEJ  W GMINIE TRYŃCZA  

    Prowadzona syste-
matycznie moderni-
zacja i rozbudowa 
infrastruktury wodo-
ciągowej i kanaliza-
cyjnej w istotny spo-
sób wpływa na dyna-
miczny rozwój Gmi-
ny, podnosząc tym 
samym komfort ży-
cia jej mieszkańców 
i jakość otaczającego 
nas środowiska. Do-
bra sieć pozwala 
uniknąć strat i awa-
rii, daje lepsze usłu-

gi, które ostatecznie gwarantują korzyści klientowi, 
firmie i samorządowi. W celu zapewnienia dostawy 
wody do nowo projektowanych oraz wybudowanych 
budynków, Zakład Gospodarki Komunalnej, na zle-

cenie Gminy Tryńcza wykonał prace związane z roz-
budową sieci wodociągowej na długości 220 m na ul. 
Sieniawskiej w miejscowości Tryńcza. W Jagielle 
została wykonana sieć wodociągowa na dł. 100 m, 
natomiast w Gniewczynie Łańcuckiej o dł. 157m. Za-
kończono również  prace przy budowie sieci kanali-
zacyjnej na tym samym odcinku. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TRYŃCZY 

    Oczyszczalnia ścieków w Tryńczy jest obiektem 
czynnym, przyjmującym ścieki dopływające syste-
mem kanalizacji z terenu gminy oraz ścieki dowożo-
ne z terenów nieskanalizowanych. 

    W grudniu 2021 roku dokonano odbioru końcowe-
go zadania dotyczącego modernizacji gminnej 
oczyszczalni ścieków  w ramach projektu pn. 
„Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Tryńcza”. 

W ramach przedsięwzięcia dokonano remontu prze-
pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego 
i budynku wielofunkcyjnego. Powstały także nowe 
obiekty: budynek stopnia mechanicznego, zbiornik 
stabilizacji osadu, osadniki wtórne, przepompownia 
osadu i recyrkulacji, kratopiaskownik. 

Dzięki czemu oczyszczalnia zwiększyła przepusto-
wość z 403 na 703 m3/dobę. Obecnie oczyszczalnia 
obsługuje 2155 gospodarstw domowych na terenie 
gminy Tryńcza. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 
6,5 mln zł i został sfinansowany ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie oraz z budżetu Gminy 
Tryńcza. 

    Projekt ma bezpośredni wpływ na środowisko na-
turalne w gminie. Przyczynia się do poprawy jego 
stanu poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do wód i gleb. 

    Na poprawność działania oczyszczalni, jak również 
przepompowni ścieków, mają wpływ dostarczane 
ścieki od mieszkańców. 

    Każda sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków 
i oczyszczalnie, zostały tak zaprojektowane i zbudo-
wane, by przyjmować ścieki z naszych domów. Będą 
to nieczystości sanitarne- woda z kąpieli, prania, 
zmywania naczyń, papier toaletowy z WC. Jeżeli jed-
nak trafią tam inne odpady, to mogą one spowodo-
wać, i bardzo często tak się dzieje, szereg  kosztow-
nych awarii- zatykanie przewodów kanalizacyjnych, 
awarie wirników pomp w przepompowniach, zatyka-
nie urządzeń na samej oczyszczalni. Może dojść do 
spiętrzenia ścieków i ich wycieku. 

    Każdy z nas ma wpływ na prawidłowe funkcjono-
wanie kanalizacji i oczyszczalni, a co za tym idzie, na 
środowisko naturalne, w którym żyjemy. 

Najprostszy sposób? 
Nie wrzucamy do urządzeń sanitarnych 
(umywalek, kratek ściekowych, zlewozmywaków  
i ubikacji) odpadów takich jak: 

- ręczniki papierowe, gazety, chusteczki nawilżane, 
podpaski, wkładki higieniczne, tampony, pieluchy, 
wata, środki opatrunkowe, ścierki, tekstylia, włosy 
itp. 

- patyczki kosmetyczne, igły, resztki jedzenia 

- lekarstwa, farby, kleje, rozpuszczalniki, niedopałki 
papierosów, 

-szkodliwe chemikalia - 

- obierki, piasek, popiół, materiały budowlane typu 
cement- 

 tłuszcze, olej 
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Każdego miesiąca pracownicy ZGK usu-
wają szereg awarii związanych z zapcha-
niem kanalizacji lub naprawiają pompy  
w przepompowniach, z powodu substan-
cji albo rzeczy, które nie powinny zna-
leźć się w sieci kanalizacyjnej. Pomysło-
wość użytkowników sieci kanalizacyjnej 
jest w tym względzie nieograniczona i 
często przekracza wszelkie wyobrażenia. 

Pamiętajmy, że wszystko co wrzucimy 
do sedesu, czy zlewu nie „znika w czaso-
przestrzeni, tylko „gdzieś” dociera. Do-
ciera poprzez kilometry sieci kanalizacyj-
nej do naszej oczyszczalni. 

Nie doprowadzajmy swoją ignorancją do 
awarii i zanieczyszczania środowiska. 
Takie działania powodują straty material-
ne, powodują cofnięcie się ścieków, zala-
nie ulicy, piwnicy, a nawet mieszkania. Powodują 
także wzrost kosztów utrzymania oczyszczalni. 

Wszystkie odpady wymienione wcześniej powinny 
trafić do pojemników, do tego przeznaczonych. 
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SUW - DOSTARCZAMY WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW 

Głównym zadaniem Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Tryńczy jest zaopatrzenie mieszkańców na-
szej gminy w  wodę  poprzez infrastrukturę wodocią-
gową.  

Dostarczana woda jest pobierana ze stacji uzdat-
niania wody w Jagielle. Zadaniem stacji jest uzdatnia-
nie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana 
jest do odbiorców systemem  sieci wodociągowej, 
natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody 
popłuczne odprowadzane są do gruntu z wykorzysta-
niem sieci kanalizacji deszczowej. 

Stacja produkuje miesięcznie około 19 500 m³ wo-
dy dla  2 634 odbiorców i korzysta z instalacji foto-
woltaicznej o mocy 45 kW. Średnie weekendowe zu-
życie wody wynosi ok 1390 m³, natomiast średnie 
dzienne zużycie kształtuje się w na poziomie ok 520 
m³ 

Obsługą SUW zajmuje się  pracownik ZGK, który 
całodobowo monitoruje stan pracy oraz dba o jej po-
prawne funkcjonowanie. Wyniki badań mieszczą 
się w dopuszczalnych wartościach wskaźników i 
świadczą o dobrej jakości dostarczanej wody dla 
mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tryńcza. 
Wyniki są także publikowane na naszej stronie 
internetowej www.zgktryncza.pl   

Wszelkie awarie występujące na sieci wodo-
ciągowej można zgłaszać pod nr tel. 601 816 
034. 

 W wyniku wzrostu coraz to większej ilości 
przyłączy do sieci wodociągowej dla nowych 
budynków powstających na terenie gminy oraz 
w celu zapobieżenia w przyszłości deficytowi 
uzdatnianej wody  powstała potrzeba rozbudowy 
stacji. 

W listopadzie 2022 roku po rozstrzygnięciu 
przetargu podpisana została umowa pomiędzy 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp.  
z o.o., a Gminą Tryńcza na rozbudowę istniejącej sta-
cji uzdatniania wody – SUW o zbiornik wyrównaw-
czy wody w miejscowości Jagiełła.  

Wartość inwestycji to 478 856,83 zł. Zakres przed-
miotu zmówienia obejmuje: 

- budowę zbiornika na wodę uzdatnioną, 

- budowę rurociągów technologicznych wodocią-
gowych od budynku SUW do projektowanego zbior-
nika na wodę uzdatnioną, 

- budowę rurociągów technologicznych kanaliza-
cyjnych od projektowanego zbiornika na wodę uzdat-
nioną do istniejącej instalacji kanalizacji zewnętrznej, 

- budowę rurociągów kanalizacji kablowej ze stu-
dzienkami, z budynku SUW do projektowanego 
zbiornika wody.  

Inwestycja przyczyni się do poprawy życia miesz-
kańców Gminy Tryńczy. Pozwoli na ciągłą, niezakłó-
coną dostawę wody o jeszcze lepszych parametrach. 

http://www.zgktryncza.pl/


 
34 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

WRĘCZENIE PROMES DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

      Wiceminister Anna Schmidt, Zastęp-
ca Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Janusz Jabłoński 
i Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch 
28 października wręczyli promesy Mło-
dzieżowym Drużynom Pożarniczym  
z powiatu przeworskiego. Spotkanie od-
było w Starostwie Powiatowym w Prze-
worsku. Z gminy Tryńcza dofinansowa-
nie o łącznej kwocie 11 140 zł otrzymały 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
z Tryńczy, Jagiełły, Gorzyc, Ubieszyna. 
Pozyskane środki będą przeznaczone na 
zakup sprzętu, umundurowania i wyposa-
żenia osobistego oraz sprzętu teleinfor-
matycznego, wykorzystywanego w pro-
cesie szkolenia członków drużyn. 

GMINNE MANEWRY STRAŻACKIE 2022 

    Tegoroczne Manewry już po raz szósty odbyły się 
na żwirowni Krusz-Mat w Gniewczynie Trynieckiej. 
Wzięły w nich udział wszystkie jednostki OSP z tere-
nu gminy Tryńcza.  
Celem tegorocznych ćwiczeń było: 
- sprawdzenie łączności, środków alarmowania i do-
wodzenia  
- doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ra-
towniczo - gaśniczych  
- sprawdzenie mobilności oraz stanu wyposażenia 
strażaków w sprzęt  
Swoją obecnością zaszczycił Senator RP Mieczysław 
Golba, gratulując strażakom świetnego wyposażenia 
oraz zaangażowania w działalność i rozwój OSP  
Zanim rozpoczęły się ćwiczenia w terenie, wręczone 
zostały odznaczenia dla strażaków za wieloletnią służ-
bę w OSP:  
- druhowi Antoniemu Grzebykowi za 45 lat służby  
- druhowi Kazimierzowi Szczepańskiemu za 30 lat 
służby  
    Manewry były też okazją do złożenia podziękowań 
strażakom za pomoc i zaangażowanie w akcje organi-
zowane na rzecz pomocy Ukrainie oraz podziękowań 
dla przedsiębiorców za udostępnienie sprzętu i pra-
cowników podczas załadunku i magazynowania po-
mocy humanitarnej dla walczącej Ukrainy.  
Podziękowania dla panów: Jerzego Flaka, Daniela 
Kosturka i Daniela Czupika wręczył Senator Mie-
czyslaw Golba, prezes gminny ZOSP i jednocześnie 
wójt Ryszard Jędruch oraz komendant gminny ZOSP 
Leszek Flak  
Po wydaniu stosownych komend, strażacy odbywali 
ćwiczenia na terenie żwirowni, wykorzystując dostęp-
ny sprzęt ratowniczo- gaśniczy.  
    Wójt Ryszard Jędruch podziękował strażakom za 
liczny udział w manewrach za każdorazowy udział  
w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz prezesom 
spółki KRUSZ-MAT panom Andrzejowi Pelc i Lesz-

kowi Pelc za przygotowanie i udostępnienie terenu 
żwirowni, przygotowanie poczęstunku dla strażaków 
oraz otwartość na współpracę i pomoc na wielu płasz-
czyznach. 
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP 

STRAŻAK PRZYKŁADEM DLA INNYCH 

   Józef Tytu-
ła ma 85 lat  
i jest jednym 
z najstar-
szych straża-
ków w Gmi-
nie Tryńcza. 
Jego chęć 
niesienia po-
mocy i dzia-
łalność na 
rzecz rozwo-
ju straży po-
żarnej jest 
godna podzi-
wu. Sylwet-
ka wyjątko-
wego czło-
wieka, które-
mu etos stra-

żaka towarzyszy do dziś. Druh wstąpił do jednostki 
OSP w Jagielle w 1955 r. Odznaczony odznakami: 
wzorowy strażak w maju 1980 r., srebrnym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa w maju 1985 r., brązowym 
Krzyżem Zasług w grudniu 1993 r., srebrnym Krzy-
żem Zasług w październiku 2005 r. złotym znakiem 
Związku OSP RP w 2022 r. 
Do pożaru zawsze byłem chętny czy to w nocy, czy  
w dzień - obojętnie kiedy. Czy głodny, czy nie głod-
ny. Jak zawyła syrena, to ja momentalnie stawałem na 
nogi - mówi Pan Józef. 
Dziadek był największym motorem napędowym 
tego wszystkiego i tej rodzącej się pasji. Uważam, 
że straży pożarnej nie można nazwać hobby, to jest 
pasja. Tu oddajemy kawał życia dla tej jednostki, dla 
straży i ratowania innych ludzi, mienia, zdrowia i ży-
cia. Wydaje mi się, że część jakaś na pewno przeszła 
w genach – mówi Dawid Tytuła - wnuk Pana Józefa,  
strażak OSP w Jagielle. 
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STRAŻACKIE ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  

    Święty Mikołaj wraz z druhami z OSP odwiedził 
strażaków seniorów. Spotkanie ze „strażackim” Miko-
łajem dostarczyło wiele radości i uśmiechu, wprowa-
dziło w wyjątkową atmosferę świąteczną. 

    Mikołaj podarował nie tylko prezenty, ale zostawił 
przesłanie i wskazówki, jak być dobrym  i rozsiewać 
to dobro wokół siebie i bliźniego.  
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DZIAŁALNOŚĆ OSP W 2022 ROKU  

     Rok 2022 r. obfitował w wiele wydarzeń i działań 
w strukturach naszych jednostek OSP. Były to zarów-
no działania związane z działalnością statutową czy 
szkoleniową, jak również działania promujące idee 
ochotniczej straży pożarnej wśród najmłodszych 
mieszkańców.  
Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Tryńczy 
   Tegoroczne zebranie odbyło się 15 stycznia. Rozpo-
częło się od noworocznej uroczystej Mszy Świętej. 
Następnie druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi 
udali się do remizy OSP na zebranie sprawozdawcze. 
Na zebraniach zostały przedstawione następujące te-
maty: sprawozdanie z działalności jednostki, spra-
wozdanie komisji rewizyjnej, projekt oraz plan dzia-
łalności finansowej na rok 2022,  przyjęcie nowych 
członków do jednostki OSP Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, wręczenie resortowych odznaczeń 
czwartego stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża dla 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Tryńczy dh Ryszarda Jędrucha oraz dh Grzego-
rza Demczyny. 
Gminne Święto Straży połączone z piknikiem ma-
jowym w Gorzycach 
   Gminne Święto Straży odbyło się w tym roku 15 
maja w Gorzycach. Uroczystości rozpoczęły się prze-
marszem spod remizy OSP do kościoła parafialnego 
w Gorzycach, gdzie w intencji strażaków mszę św. 
odprawił ks. kapelan Jakub Sieniawski oraz ks. pro-
boszcz Marian Jagiełła. Delegacje strażaków z jedno-
stek OSP z terenu gminy Tryńcza wraz z pocztami 
sztandarowymi prowadziła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Tryńczy oraz mażoretki „Finezja”. 
Po mszy św. kolejna część uroczystości odbyła się 
przy remizie OSP, gdzie odegrany został hymn pań-
stwowy i wciągnięta flaga na maszt. Święto Straży 
było także okazją do odznaczenia OSP Gorzyce zło-
tym medalem za zasługi dla pożarnictwa.  
Ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Tryńcza 
2022” 
      20 czerwca br. na zbiorniku wodnym SW w Gnie-
wczynie Łańcuckiej odbyły się ćwiczenia zgrywające 
pod kryptonimem „Tryńcza 2022”, zorganizowane 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Przeworsku. Podczas wydarzeń uczniowie klas  
VI i VII ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łań-
cuckiej mieli okazję uczestniczyć w ćwiczeniach 
udzielania pierwszej pomocy osobie tonącej, w ra-
mach nadchodzących bezpiecznych wakacji, obejrzeć 
sprzęt specjalistycznej grupy Ratownictwa Wodno-
Nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej z Przemyśla. 
Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Jagielle 
     Do konkurencji przystąpiło siedem drużyn mę-
skich, jedna żeńska i dwie młodzieżowe. Druhowie 
wzięli udział w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach 
bojowych.  Pierwsze miejsce zajęła OSP w Jagielle, 
zaś pierwsze miejsce w grupie żeńskiej „C” zajęła 
OSP Tryńcza.  
Strażackie popołudnie w Tryńczy 
   Podczas spotkania strażackiego na dzieci i młodzież 

czekało wiele atrakcji, w tym: pokaz pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, konkurencje strażackie, prezenta-
cja sprzętu strażackiego, pokaz piany oraz kurtyny 
wodnej. Zorganizowany został również konkurs wie-
dzy pożarniczej. Dla wszystkich uczestników wyda-
rzenia przygotowany został poczęstunek przez Cen-
trum Usług Społecznych. 
Akcja krwiodawstwa 
  Dziękujemy wszystkim za piękny dar KREW ratują-
cą życie. To była kolejna akcja krwiodawstwa organi-
zowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi 
"Florian" w Tryńczy w ramach której 22 osoby odda-
ły krew. Organizatorzy dla uczestników akcji przygo-
towali mnóstwo atrakcji. Dla najmłodszych dmucha-
ny plac zabaw, stoisko z animacjami, a także pokaz 
pierwszej pomocy oraz sprzętu ratowniczo - gaśnicze-
go.  
Strażacki rajd rowerowy 
    Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
oraz strażacy z OSP Tryńcza, Jagiełła, Gorzyce  
i Ubieszyn wyruszyli spod Kopca Króla Wł. Jagiełły  
i przemierzając Gminę Tryńcza, odwiedzili po drodze 
ciekawe miejsca, a także zregenerowali siły przy 
wspólnym ognisku na przystani rekreacyjnej w Wólce 
Małkowej. Ostatnim przystankiem była strażnica ko-
lejowa. Rajd był okazją do integracji strażaków, tych 
młodszych i starszych, a także do promowania aktyw-
nego spędzania czasu.  

Strażackie popołudnie w Gniewczynie 
   Kompleks sportowy "Orlik" w Gniewczynie Łań-
cuckiej wypełnił się dobrą zabawą o tematyce strażac-
kiej. Strażacy przygotowali konkurencje strażackie, w 
których najlepsi odebrali dyplomy i nagrody z rąk 
radnych - Stanisława Koguta i Stanisława Konieczne-
go oraz sołtysa Romana Kozyry. Podczas wydarzenia 
odbył się także pokaz pierwszej pomocy przedme-
dycznej, pokaz sprzętu strażackiego, pokaz ratowni-
czo-gaśniczy, a na zakończenie na wszystkich uczest-
ników czekała grillowana kiełbaska.  
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Od sierpnia br. ru-
szyła III edycja pro-
gramu „Razem na 
rynek pracy” realizo-
wanego we współ-

pracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, reprezen-
towanym przez Dyrektora ks. Artura Jańca.  

W projekcie bierze udział 30 osób z terenu  gminy 
Tryńcza w tym: Głogowiec - 3, Gniewczyna Tryniec-
ka – 2, Gniewczyna Łańcucka  - 11, Gorzyce                          
- 2, Tryńcza - 7, Wólka Małkowa - 4, Wólka Ogryz-
kowa - 1. 

Uczestnicy projektu w ramach zatrudnienia  zadania 
podzieleni na: warsztatach remontowo-budowlany, 
utrzymania zieleni oraz gastronomiczny. Wspierani są 
przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, 
psychologa oraz instruktorów zawodu. 

Poprzez udział w projekcie uczestnicy wykonali 
szereg prac związanych z utrzymaniem czystości 
obiektów użyteczności publicznej, a także brali udział 
w przygotowaniach wydarzeń plenerowych, zapew-
niając ład i porządek. 

Największym przedsięwzięciem z udziałem uczest-
ników projektu była renowacja i odnowienie ogrodze-
nia cmentarza w Gniewczynie Łańcuckiej, prace przy 
rozbiórce murków cmentarza w Niechciałkach, a tak-
że  roboty ziemne na strzelnicy w Głogowcu przy mo-
dernizacji kulochwytu.  

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej ma na 
celu przywrócenie osób na rynek pracy i do życia spo-
łecznego poprzez reintegrację społeczną i zawodową, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 
wzrost umiejętności oraz wzrost samooceny i moty-
wacji do zmian. 

Serdeczne podziękowania składamy Ks. Arcybi-
skupowi Adamowi Szalowi oraz Dyrektorowi Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej – księdzu Arturowi 
Jańcowi za życzliwość, współpracę oraz wsparcie. 

Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową działalność, 
mamy nadzieję na kolejne lata współpracy. 
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRYŃCZY 
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WYRÓŻNIENI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

    18 października 2022 r. Wójt Gminy Tryńcza, Ry-
szard Jędruch w obecności Sekretarz Gminy, Magda-
leny Rachfał, Przewodniczącej Rady Gminy, Zofii 
Nowak, Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy, Sta-
nisława Koguta, Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Antoniego Rzeczycy oraz Stanisława 
Koniecznego, członka Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu wręczył Nagrody Wójta wyróżniającym się 
nauczycielom. 
Wyróżnienia za kreatywną realizację zadań dydak-
tyczno-wychowawczych szkoły oraz podejmowanie 
innowacyjnej działalności w zakresie wdrażania no-
watorskich metod nauczania oraz motywowania 
uczniów do nauki otrzymało 31 pedagogów, wśród 
których znaleźli się również Dyrektorzy naszych 
szkół. 
    Wójt podziękował nauczycielom za trud włożony 
w służbę swoim podopiecznym, pogratulował sukce-
sów, życzył cierpliwości, wytrwałości, wszelkiej ra-
dości płynącej z codziennej pracy z młodymi ludźmi 
oraz zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 
     Swoimi doświadczeniami pedagogicznymi podzie-
liła się z nami pani Katarzyna Maziarz – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Gorzycach.  
Pani Katarzyno, proszę opowiedzieć o początkach 
swojej pracy w zawodzie. 

- Swoje pierwsze kroki w oświacie stawiałam 
w 1985 roku, mając 22 lata, a od 1988 roku 
nieprzerwanie pracuję jako nauczyciel-
wychowawca oddziału przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej w Gorzycach. To już 
ponad 34 lata na jednym stanowisku.  
- Kiedy pojawiła się myśl o zostaniu peda-
gogiem?  
- Prawdę powiedziawszy od najmłodszych lat 
marzyłam o tym, by uczyć. To marzenie speł-
niło się i jest dla mnie nieustannym źródłem 
satysfakcji. Uważam, że pracę z dziećmi trze-
ba po prostu kochać i czuć do niej powoła-
nie. 
- Przez te kilkadziesiąt lat „wychowała” 
Pani wielu młodych mieszkańców Gorzyc 

i okolicznych miejscowości, którzy wkraczali po 
raz pierwszy w mury szkoły. Co sprawia, że z du-
mą wspomina Pani minione lata?   
- Kiedy zaczynałam pracę, jednym z moich prioryte-
tów było sprawienie, by dzieci w naszym wiejskim śro-
dowisku miały takie same warunki nauki, jak dzieci  
z miast (co wówczas nie było takie oczywiste). Teraz 
pracownie są świetnie wyposażone, a jakość edukacji 
w wiejskich szkołach jest taka sama jak w miastach.  
- To szlachetna inicjatywa i warta docenienia.  
Mimo wszystko, choć praca nauczyciela obfituje  
w sukcesy, nie jest jednak łatwa. Czy zgodzi się  
z tym Pani?  
- Zawód nauczyciela nie ogranicza się jedynie do 
przekazywania swojej wiedzy, ale także wartości, jaki-
mi są odpowiedzialność, zaufanie, tolerancja, cierpli-
wość czy akceptacja. Owszem, bywa ciężko, nauczy-
ciele mierzą się z wieloma problemami, jednak ucz-
niowie zawsze wynagradzają ten trud. Poza tym, dzię-
ki kontakcie z dziećmi i młodzieżą cały czas jestem 
aktywna i kreatywna, mam jeszcze sporo pomysłów na 
ciekawe zajęcia. To, że moi mali wychowankowie czu-
ją się w przedszkolu bezpiecznie, przychodzą tu z ra-
dością, chętnie uczą się, miło spędzają czas, czują się 
lubiani i szanowani, rozwijają talenty, to, mimo róż-
nych przeciwności, dodaje mi skrzydeł i chęci do pra-
cy każdego dnia. 
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ŻŁOBEK „TĘCZOWA KRAINA” ZAPRASZA  

Żłobek Tęczowa Kraina w Tryńczy to miejsce,  
w którym dzieci bez trudu, bez stresu oraz płaczu 
aklimatyzują się w nowym miejscu, w którym będą 
spędzać znaczną cześć swojego dnia. Żłobek Tęczo-
wa Kraina robi wszystko by pociechy bawiły się  
i śmiały oraz były otwarte na świat i jego otoczenie, 
miały bogaty słownik, rysowały, malowały, a przede 
wszystkim czuły się w Żłobku bezpieczne i szczęśli-
we. Żłobek w Tryńczy cieszy się dużą popularnością, 
na chwile obecną na dziesięć miejsc wszystkie są za-
jęte. Jednak na bieżąco trwa rotacja pomiędzy dzieć-
mi które opuszczają Żłobek z powodu np. ukończenia 
3 lat, a tymi, które dopiero zaczynają przygodę ze 
Żłobkiem Tęczowa Kraina.  

Jadłospis układany jest według dziennej racji po-
karmowej przeznaczonej dla dzieci w wieku żłobko-
wym. Rodzice są bardzo zadowoleni z funkcjonowa-
nia Żłobka, z dobrej komunikacji między rodzicami  
a opiekunami, a przede wszystkim z tego, kiedy dzie-
ci wracają z uśmiecham na twarzy ze Żłobka i chętnie 
tam uczęszczają. 

 Żłobek w Tryńczy to małe przyjazne środowisko, 
gdzie zapewniony jest pobyt dziecka  od poniedziałku 
do piątku w godzinach 6.30- 16.30.  

Informujemy, że ciągle trwa rekrutacja, dlatego 
Żłobek ,,Tęczowa Kraina w Tryńczy’’ zaprasza dzieci 

w wieku do 3 lat. Nr tel.: 797 527 191. 
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WSPRACIE SPECJALISTÓW NA DRODZE EDUKACJI  

     Rok 2022 przyniósł wielkie zmiany w systemie 
oświaty. Został wprowadzony pierwszy etap stan-
daryzacji zatrudniania w szkołach nauczycieli psy-
chologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i pedagogów. 

Przepisy określają minimalny wymiar zatrudniania 
nauczycieli specjalistów, który jest uzależniony od 
liczby uczniów w szkole i obowiązuje od 1 września 
2022 r. Należy nadmienić, że w naszych szkołach do 
tej pory zatrudniani byli już specjaliści, którzy reali-
zowali dodatkowe indywidualne zajęcia z uczniami, 
dla których takie zalecenia zawarte zostały w opiniach 
wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedago-
giczne. Etaty specjalistów zatrudnionych od 1 wrze-
śnia br. są godzinami dodatkowymi, w ramach któ-
rych współpracują z wychowawcami oraz nauczycie-
lami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów, planują dla nich wsparcie od-
powiadające ich potrzebom rozwojowym i edukacyj-
nym.  

    W celu przybliżenia specyfiki zawodu nauczyciela 
specjalisty poprosiliśmy o rozmowę panią Ewę Dani-
szewską, zatrudnioną w Szkole Podstawowej w Tryń-
czy 

Czym zajmuje się logopeda w szkole? 

Logopeda pomaga dzieciom, które mają trudności  

z mową i komunikacją. Diagnozuje, czuwa nad prawi-
dłowym rozwojem mowy oraz prowadzi terapię zabu-
rzeń mowy. 

Z jakimi problemami 
dzieci szkolnych logo-
peda spotyka się naj-
częściej? 

Najczęściej są to wa-
dy wymowy, seple-
nienie, brak wymowy 
głoski „r” lub innych 
głosek. Przyczynami 
tych wad są najczę-
ściej: osłabienie 

sprawności języka i warg, a także problemy słuchowe, 
nieprawidłowości anatomiczne lub powielanie przez 
dziecko nieprawidłowych wzorów. 

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne? 

Zajęcia mają formę zajęć indywidualnych lub grupo-
wych. Staram się, aby były one atrakcyjne dla dzieci, 
opierały się na zabawie i wspólnych grach, poprzez 
które ćwiczymy prawidłową wymowę, usprawniamy 
wargi i język, ćwiczymy rozpoznawanie błędów języ-
kowych, wydłużamy tor oddechowy, itp. Dzieci cza-
sami w ogóle nie orientują się, że ćwiczą prawidłową 
wymowę – po prostu dobrze się bawią. 
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REMONT SZKOŁY W GORZYCACH  

     Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana 
Pawła II w Gorzycach po wakacjach wrócili do swojej 
szkoły, która w okresie wakacyjnym przeszła remont. 
     Rozpoczęcie roku szkolnego było też okazją do 
oficjalnego oddania do użytku pomieszczeń w budyn-
ku szkoły, remontowanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Tryńczy.  
   Wartość wykonanych prac wyniosła 146 tys. zł.  
Rada Gminy Tryńcza na ten cel przeznaczyła środki 
w budżecie gminy. Symbolicznego przecięcia wstęgi 

dokonał wójt Ryszard 
Jędruch, wiceprzewod-
niczący RG Janusz Niż-
nik, dyrektor SP w Go-
rzycach Izabela Misiło, 
sołtys wsi Elżbieta So-
bala, kierownik ref. in-
westycji Tomasz Pen-
kal, prezes ZGK Wie-
sław Tołpa oraz kierow-
nik ARiMR Szymon 
Gruszka  
    W ramach inwestycji 
pracownicy ZGK wyko-
nali: remont korytarzy 
poprzez ułożenie płytek 
oraz szpachlowanie i 
malowanie ścian i sufitów, kompleksowy remont 
dwóch sal przedszkolnych, wymianę oświetlenia  
w salach lekcyjnych i korytarzach.  

 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO  

     Miło nam poinformować, że Gmina Tryńcza pozy-
skała kolejne środki w kwocie 265 tys. zł na budowę 
miasteczka ruchu drogowego o wymiarach 19 x 25 m 
przy Szkole Podstawowej w Tryńczy oraz zakup i do-
stawę mobilnych miasteczek rowerowych do Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej i w Gorzy-
cach.  

     Mobilne miasteczka złożone będą z elementów 
takich jak: maty gumowe, rondo, ścieżka, sygnalizator 
3-komorowy dla ruchu pieszego, sygnalizatory 3/2 
komorowy dla ruchu pieszo-kołowego, sygnalizatory 
kolejowe i znaki drogowe. Zadanie realizowane  
będzie w 2023 roku. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010079404793&__cft__%5b0%5d=AZUuHXL3XFltNjc48E5PusFYB0mxGSNbaEAF-C6UWVsmMFgwFrvGyLOcBWID4Us_0JnMpRd_P15O_zlmmFiRxhA8eTKeSItnnZv7rsbdDmHti6dY8ckojKGlJGpGRKrYbKzyrwCfS93VI3Bh7jSz4bxhJ-jZ5SUf9pR5p_5o0DMbOMXqFyD3wU38P3Zg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010079404793&__cft__%5b0%5d=AZUuHXL3XFltNjc48E5PusFYB0mxGSNbaEAF-C6UWVsmMFgwFrvGyLOcBWID4Us_0JnMpRd_P15O_zlmmFiRxhA8eTKeSItnnZv7rsbdDmHti6dY8ckojKGlJGpGRKrYbKzyrwCfS93VI3Bh7jSz4bxhJ-jZ5SUf9pR5p_5o0DMbOMXqFyD3wU38P3Zg
https://www.facebook.com/janusz.niznik.9?__cft__%5b0%5d=AZUuHXL3XFltNjc48E5PusFYB0mxGSNbaEAF-C6UWVsmMFgwFrvGyLOcBWID4Us_0JnMpRd_P15O_zlmmFiRxhA8eTKeSItnnZv7rsbdDmHti6dY8ckojKGlJGpGRKrYbKzyrwCfS93VI3Bh7jSz4bxhJ-jZ5SUf9pR5p_5o0DMbOMXqFyD3wU38P3ZgZQ8808Q&__tn__=
https://www.facebook.com/janusz.niznik.9?__cft__%5b0%5d=AZUuHXL3XFltNjc48E5PusFYB0mxGSNbaEAF-C6UWVsmMFgwFrvGyLOcBWID4Us_0JnMpRd_P15O_zlmmFiRxhA8eTKeSItnnZv7rsbdDmHti6dY8ckojKGlJGpGRKrYbKzyrwCfS93VI3Bh7jSz4bxhJ-jZ5SUf9pR5p_5o0DMbOMXqFyD3wU38P3ZgZQ8808Q&__tn__=


 

SPORTOWE INSPIRACJE DLA NAJMŁODSZYCH 

   Wraz z 
początkiem 
nowego 
roku szkol-
nego, ucz-
niowie na-
szych szkół 
otrzymali 
wspaniałą 
dawkę 
sportowych 
inspiracji w 
ramach ak-
cji „Szkoła 
z pasją”.  
Pokaz mi-

strzowskich umiejętności akrobatycznych zaprezento-
wała Celina Małek - wielokrotna medalistka Mi-
strzostw Polski oraz Turniejów Międzynarodowych.  
    Finalistka programu telewizyjnego Mam Talent jest 

znana w trynieckiej 
szkole jako instruktor 
grupy akrobatycznej. 
Podczas spotkań  
w szkołach, najmłodsi 
mogli zobaczyć prze-
piękny pokaz, będący  
inspiracją i motywacją 
do aktywności fizycz-
nej.  
W drugiej części wy-

stępu, publiczność zachwycił - Krystian Herba, półfi-
nalista 2. i 12. edycji programu MAM TALENT, 
człowiek, który skacząc rowerem po schodach, zdo-
bywa najwyższe budynki na świecie.  

Krystian Herba do tej pory zdobył 18 budynków w 13 
krajach na 4 kontynentach - więcej niż ktokolwiek na 
świecie. Jest sześciokrotnym rekordzistą Guinnessa 
oraz rekordzistą Estonii i Ukrainy. Jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich zawodników. Uczestnik i fi-
nalista wielu światowych imprez, pięciokrotny meda-
lista Mistrzostw Polski. 

A występy mistrzów zapowiadał w roli konferansjera 
Grzegorz Pittner, którego pasją jest taniec, a dokład-
nie popping i sam również ma w swoim dorobku tytuł 
Mistrza Polski i Wicemistrza Europy.  
    Celem akcji „Szkoła z Pasją”, w którą włączyły się 
nasze szkoły oraz Gmina Tryńcza, jest motywacja 
najmłodszych do aktywności fizycznej oraz do speł-
niania swoich marzeń.  Spotkanie ze znanymi spor-
towcami czy tancerzami pokazuje, że do osiągnięcia 
mistrzowskiego poziomu w dyscyplinach, które pre-
zentują, potrzebna jest determinacja i ciężka praca. 
Nie zawsze potrzebny jest drogi sprzęt czy kosztowne 
zajęcia z trenerem. 
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FINAŁOWY TURNIEJ BADMINTONA - SHUTTLE TIME 

    19 listopada br. w hali sportowej GOSiR w Zarze-
czu został rozegrany Finałowy Międzyszkolny Tur-
niej Badmintona, w którym wzięła udział Szkoła Pod-
stawowa z Gniewczyny Łańcuckiej. Szkołę reprezen-
towało 5 uczennic: Kinga Lorenc, Oliwia Majkut, An-
na Dryś, Maja Krutysz   i Nikola Konieczna.  

    Do rywalizacji w turnieju przystąpiły zespoły ucz-
niowskie z 22 szkół województwa podkarpackiego. 
Po niezwykle zaciętej walce wyłoniono zwycięzców 
turnieju. I miejsce w kategorii najmłodszych dziew-
cząt (klasa IV) zdobyła uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Gniewczynie Łańcuckiej, Nikola Konieczna.  

Klasyfikacja końcowa zawodników Szkoły w Gnie-
wczynie: Nikola Konieczna - I miejsce, Kinga Lorenc 
- IV miejsce, Oliwia Majkut awans do ćwierćfinału, 
Anna Dryś awans do ćwierćfinału, Maja Krutysz 
awans do ćwierćfinału.  

    Chciałabym dalej wygrywać i osiągać sukcesy  
w badmintonie i nie tylko. Lubię grać również w piłkę 
ręczną i tu też  chciała bym spróbować rywalizacji. 

Trenuję razem z koleżankami i kolegami ze szkoły. 
Każdy nasz trening zaczynamy od rozgrzewki, a póź-
niej przygotowujemy boiska i gramy. Czasami nasz 
trener Dariusz Sanecki organizuje nam takie mini za-
wody, gdzie rywalizujemy przeciwko sobie,  aby nau-
czyć się i opanować stres na zawodach - mówi Kinga 
Lorenc – uczennica kl. VIII b Szkoły Podstawowej  
w Gniewczynie Łańcuckiej.  



 

WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2019 – 2021 

    Wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświa-
towych na terenie Gminy Tryńcza rok do roku  to 
koszty związane z wynagrodzeniami nauczycieli oraz 
pracowników obsługi wraz z pochodnymi, oraz wy-
datki poniesione na zakup paliwa gazowego i energię 
elektryczną. 
    W roku 2019 subwencja oświatowa wynosiła 8,1 
mln zł natomiast wydatki związane z funkcjonowa-

niem jednostek oświatowych 10,3 mln zł.  
 W roku 2020 gmina otrzymała subwencję oświatową 
w wysokości 8,2 mln zł a kwota, którą wydaliśmy na 
utrzymanie  to 9,5 mln. zł. 
    Na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej 
została ustalona w kwocie 8,8 mln zł, 
a suma wydatków na oświatę w tym roku zamknęła 
się w kwocie 11,1 mln zł.   

    Organ prowadzący na utrzymanie szkół 
w roku 2019 dołożył ok. 2,2 mln zł, w ro-
ku 2020 kwotę ok. 1, 3 mln zł, natomiast w 
roku 2021 była to kwota ok. 2,3 mln zł. 
    W roku 2022 przewidywane wydatki 
będą wynosiły ok. 19,8 mln zł, z czego 
część oświatowa subwencji ogólnej wynosi  
9,3 mln zł. Różnica taka wynika z zaplano-
wanych w bieżącym roku kosztów związa-
nych z dwoma dużymi inwestycjami, któ-
rymi jest rozbudowa boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy 
oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Gniewczynie. Wartość obu inwestycji  
to kwota ok. 7,4 mln zł, a pozostała kwota 
ok. 3,1 mln zł, to kwota, którą organ pro-
wadzący musi przeznaczyć na bieżące 
funkcjonowanie jednostek oświatowych. 
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

     Do egzaminu ósmoklasisty w dniach 24-26 maja 
2022 r. w naszej gminie przystąpiło 122 uczniów:  
30 ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy, 43 ze Szkoły 
Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, 34 ze Szko-
ły Podstawowej w Gorzycach oraz 15 z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego 
w Jagielle. Wyniki przedstawiają się następująco: 

    W gminie średni wynik z języka polskiego wyniósł 
58%, z matematyki 55%, natomiast z języka angiel-
skiego 56%.  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 

  Język  
polski 

Matematyka 
Język  

angielski 

Szkoła Podstawowa w Tryńczy 59 % 55  % 59 % 

5  stanin 5  stanin 4  stanin 

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 61 % 58 % 57 % 

 6 stanin 5 stanin 4 stanin 

Szkoła Podstawowa w Gorzycach 49  % 47 % 48 % 

3 stanin 4 stanin 3 stanin 

Szkoła Filialna w Ubieszynie Nie dotyczy 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządo-

wego w Jagielle 
66 % 60 % 63 % 

7 stanin 6 stanin 5 stanin 
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, któ-
re funkcjonuje od maja 2021 roku, dzięki realizacji 

pilotażowego projektu pn. „Centrum Usług Społecz-
nych w Gminie Tryńcza”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój - to kompleksowe i zintegrowa-

ne miejsce świadczenia i koordynacji usług społecz-

nych dla wszystkich mieszkańców gminy.   
 Głównym celem jest funkcjonalne podejście do 

usług społecznych, które daje szansę na ich rozwój, 
zwiększenie dostępności dla mieszkańców gminy oraz 
efektywność ich świadczenia.  CUS realizuje usługi z 

różnych systemów: pomocy społecznej, polityki ro-
dzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, polityki 
prorodzinnej czy wsparcia osób z niepełnosprawno-

ściami. Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryń-
cza oferuje szeroki katalog wsparcia w formie usług 
społecznych realizowanych w ramach Programu Usług 

Społecznych w Gminie Tryńcza. Mieszkańcy mogą 
korzystać bezpłatnie z następujących usług społecz-
nych: 

Jedną z form działalności są zajęcia prowadzone  

w czterech świetlicach środowiskowych. Dzieci  
w wieku od 6 do 18 roku życia mają zapewnioną  
w godzinach pozalekcyjnych opiekę i pomoc w nauce, 

organizację czasu wolnego, zabawę poprzez rozwija-
nie pasji i zainteresowań. Prowadzone są zajęcia z ję-
zyków obcych: języka angielskiego, języka francuskie-

go, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychologiczne i za-
jęcia taneczne.  Kolejną formą wsparcia jest komplek-

sowy program profilaktyczny, dzięki któremu dzie-
ci w wieku od 6 do 18 roku życia korzystają z bezpłat-

nego pakietu badań przesiewowych z zakresu: diagno-
styki okulistycznej, wad postawy, diagnozy dietetycz-
nej oraz badań logopedycznych. CUS realizuje rów-

nież działania wspierające realizowane w ramach ofer-

ty wakacyjnej i zimowej. Są to wyjazdy do kin, wy-
jazdy na baseny, ciekawe warsztaty tematyczne, wy-

jazdy do ciekawych turystycznie miejsc. 

Z kolei seniorzy mogą skorzystać z zajęć w ramach 
„Klubu Aktywnego Seniora”, w czterech miejscowo-
ściach: Jagielle, Gniewczynie Łańcuckiej, Tryńczy 

oraz Gorzycach. ,,Działania podejmowane w Klubach 
mają na celu rozszerzenie dostępu do usług społecz-

nych, motywowania seniorów do aktywności, realizo-
wania pasji, integracji międzypokoleniowej i promocji 
wizerunku środowiska senioralnego. Dotychczas 

uczestnicy Klubu Aktywnego Seniora mieli możliwość 
uczestniczyć m.in. w zajęciach z ziołolecznic-

twa ,samomasażu, spotkaniach z adwokatem, warszta-
tach artystycznych oraz rękodzielniczych. – mówi Pani 

Marta Harapińska Dyrektor CUS.  
Usługi społeczne oferowane przez CUS z zakresu 

pomocy społecznej skierowane do osób niesamodziel-
nych, starszych i niepełnosprawnych obejmują wspar-
cie w postaci: 

- usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
które obejmują udzielenie pomocy w formie wsparcia 
opiekunki w zaspokajaniu podstawowych, codzien-

nych potrzeb życiowych; 
- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania z zakresu wsparcia rehabilitanta oraz 
pielęgniarki;  

- usługi wytchnieniowej na telefon w zastępstwie 

za opiekunów faktycznych, które ma na celu odcią-

żenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wspar-
cie ich w codziennych obowiązkach.   

Z tego miejsca z całego serca dziękujemy Pani 
Minister Annie Schmidt za podejmowanie działań, 

dzięki którym mamy możliwość wdrażania coraz to 

większej liczby nowych usług dla mieszkańców na-

szej gminy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie 

naszego pilotażowego projektu pn. „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza”, na realizację które-
go otrzymaliśmy środki w wysokości ponad 3 mln zło-
tych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- jest 

to dużą szansą i wyróżnienie dla nas. Mamy nadzieję, 
że Centrum sprawdzi się jako miejsce w którym każdy 
mieszkaniec, bez względu na dochód czy sytuację spo-

łeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowa-
ny,  a realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej 
współpracy lokalnych usługodawców, m.in.: organów 

administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej. 
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KATALOG USŁUG SPOŁECZNYCH 

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

WSPARCIE DLA SENIORÓW 
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W ramach realiza-
cji usługi zdrowot-
nej i profilaktycz-
nej, Centrum 
Usług Społecz-
nych w Gminie 
Tryńcza zakoń-
czyło drugi etap 
kompleksowego 
programu profi-
laktycznego dla 
dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 

18 roku życia. Badania przesiewowe realizowane by-
ły w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w 
Gminie Tryńcza’’, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  

Z bezpłatnych badań z zakresu wad postawy, które 
realizowane były w czterech miejscowościach: Jagieł-
ła, Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce i Tryńcza – sko-
rzystało 225 dzieci. Pragniemy także zaznaczyć, iż 
tyle samo dzieci w pierwszym etapie programu profi-
laktycznego skorzystało z bezpłatnych badań wzroku.  

Badania oraz kwalifikację do korekcji wad posta-
wy lub konieczność leczenia przeprowadził specjali-
sta - fizjoterapeuta  Pan Damian Strugała zatrudniony 
w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rze-
szowie.  Przesiewowe badania wad postawy polegały 
na wstępnej konsultacji, postawieniu diagnozy i zdefi-
niowaniu problemu oraz określeniu możliwych roz-
wiązań. Realizacja badań objęła swoim zakresem 
m.in.:  
- ocenę w płaszczyźnie czołowej: łopatek, klatki pier-
siowej, miednicy, kolan, stóp; 
- ocenę w płaszczyźnie strzałkowej: głowa (trzymana 
prosto, wysunięta), barki (prawidłowe, wysunięte do 
przodu), plecy i łopatki;  
- skoliozy;  boczne skrzywienie kręgosłupa; 
- płaskostopie, zniekształcenie stopy, tzw. płaska sto-
pa.   

Podczas przeprowadzonej diagnozy niejednokrot-
nie stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości w 
obrębie postawy ciała dzieci i młodzieży, które nie 

zostały wcześniej wykryte. Dzięki kompleksowej dia-
gnozie rodzice otrzymali wieloaspektowy zakres in-
formacji umożliwiający dalsze działanie w tym kie-
runku.  

,,Bezpłatne badania z zakresu wad postawy u dzie-
ci w wieku szkolnym są szczególnie ważne, ponieważ 
zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to 

najczęstszy problem zdrowotny występujące wśród 
dzieci i młodzieży. Główne przyczyny to złe nawyki 
wynikające z braku ruchu i nadmierne obciążenie cia-
ła np. źle noszony tornister, nadwaga. Niewykryte, 

pogłębiające się wady 
postawy prowadzą do 
wielu trudności i nie-
powodzeń szkolnych. 
Z informacji uzyska-
nych od rodziców wie-
my że zorganizowana 
akcja bezpłatnych ba-
dań cieszyła się 
ogromnym zaintereso-
waniem i pozytywną 
opinią’’– podkreśla 
Pan Damian Strugała 
– fizjoterapeuta ze 
Szpitala Specjali-
stycznego Pro-Familia 
w Rzeszowie.  
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BEZPŁATNE BADANIA WAD POSTAWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

   Gmina Tryńcza, w ramach 
wieloletniego rządowego pro-
gramu "Posiłek w szkole  
i w domu", refunduje gorące 
posiłki dla dzieci w szkołach. 
W myśl art. 48 ust. 4 ustawy 
o pomocy społecznej świad-

czenie  w postaci gorącego posiłku przysługuje rodzi-
nie, która własnym staraniem nie może go sobie za-
pewnić. Centrum Usług Społecznej w Gminie Tryń-
cza w 2022 roku wydało 150 decyzji, na mocy któ-
rych udzielono wsparcia blisko 90 rodzinom w oby-
dwu semestrach roku szkolnego. Dzieci z terenu Gmi-

ny Tryńcza dożywiane są w 30 szkołach, zarówno 
podstawowych jak  i średnich. "Refundacja gorących 
posiłków dla moich synów jest ogromnym wsparciem 
i odciążeniem moich codziennych wydatków w związ-
ku z szalejącymi cenami żywności" - mówi Pani Joan-
na z Gorzyc   

W celu otrzymania wsparcia w formie dożywiania 
należy złożyć wniosek  w siedzibie CUS z uwzględ-
nieniem sytuacji materialno- bytowej rodziny tj. do-
chód za miesiąc poprzedzający okres złożenia wnio-
sku nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł na członka 
rodziny. 

POSIŁEK W SZKOŁACH 

Miejscowość 
Liczba dzieci objętych 

projektem 

Głogowiec 7 

Gorzyce 35 

Tryńcza 48 

Wólka Ogryzkowa 9 

Wólka Małkowa 5 

Gniewczyna Łańcucka 53 

Gniewczyna Tryniecka 11 

Jagiełła 48 

Ubieszyn 9 

RAZEM 225 
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W ramach usługi wspierania rodziny, od początku 
br. na terenie Gminy Tryńcza prowadzone są zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, 
działających w ramach projektu pn.: „Centrum Usług 
Społecznych w Gminie Tryńcza” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Usługa skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od  
6 do 18 roku życia, ma na celu wspieranie rodziny  
w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, kształtowa-
nia właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 
ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz 
zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: ponie-
działki, środy i piątki w godzinach popołudniowych, 
dzięki czemu dzieci mają zapewnioną opiekę po zaję-
ciach szkolnych. W okresie wakacyjnym również funk-
cjonowały świetlice środowiskowe i cieszyły się dużą 
frekwencją. Z usługi wspierania rodziny korzysta bli-
sko 120 dzieci z terenu Gminy Tryńcza, w tym Go-
rzyce – 35, Tryńcza - 23, , Jagiełła - 31 oraz Gnie-
wczyna Łańcucka – 30.  

W ramach działań świetlic środowiskowych dzieci 
mogą aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych zaję-
ciach z zakresu języka angielskiego, języka francuskie-
go, zajęciach tanecznych, zajęciach logopedycznych 
oraz poradnictwa psychologicznego. „Lubię spędzać 
swój wolny czas w świetlicy środowiskowej. Bardzo 
polubiłam język francuski, którego wcześniej się nie 
uczyłam. Trenerzy prowadzą zajęcia w formie zabawy, 
dlatego chętnie uczestniczę w każdych z nich. Świetlica 
to również miejsce, gdzie spotykam swoich znajomych 
ze szkoły i spędzam z nimi wspaniały czas.” – mówi 
Milenka Maruszak uczestniczka zajęć w świetlicy śro-
dowiskowej w Tryńczy. 

Udział w zajęciach organizowanych w świetlicach 
środowiskowych jest całkowicie bezpłatny. Obowiązu-

ją zapisy, dlatego zachęcamy rodziców chętnych dzieci 
do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów 
Usług Społecznych w siedzibie Centrum Usług Spo-
łecznych w Gminie Tryńcza lub telefonicznie 16 733 
15 28 wew. 62.  

POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2021 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, 
przy współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem Roz-
woju „WIARA” pozyskało żywność z Podkarpackiego 
Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.  

W bieżącym roku otrzymaliśmy transport żywności 
o łącznej wadze 21 ton, co w przeliczeniu na osobę 
stanowi 24,52 kg. Paczki żywnościowe otrzymało 844 
osóby z terenu gminy Tryńcza,  w których znajdo-
wały się takie produkty jak: mleko UHT, powidło 
śliwkowe, groszek z marchewką, szynka drobiowa  
i wieprzowa, filet, makaron oraz koncentrat pomidoro-
wy.  

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

stania z tego programu”- powiedziała Pani Maria, 
mieszkanka Gniewczyny Łańcuckiej. 

Poniższa tabela przestawia liczbę osób objętych 
wsparciem w poszczególnych miejscowościach. 
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Miejscowość 
Liczba osób obję-

tych wsparciem 

Głogowiec 24 

Gorzyce 123 

Tryńcza 152 

Wólka Ogryzkowa 29 

Wólka Małkowa 28 

Gniewczyna Łańcucka 207 

Gniewczyna Tryniecka 57 

Jagiełła 155 

Ubieszyn 69 

RAZEM 844 
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KLUBY AKTYWNEGO SENIORA W GMINIE TRYŃCZA 

Od początku br. w ramach projektu pn.: „Centrum 
Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęła się realizacja za-
jęć w Klubach Aktywnego Seniora.  

Działania podejmowane w Klubach mają na celu 
rozszerzenie dostępu do usług społecznych, motywo-
wanie seniorów do aktywności, realizowania pasji, in-
tegracji międzypokoleniowej i promocję wizerunku 
środowiska senioralnego. 

Kluby Aktywnego Seniora działają w czterech 
miejscowościach. Łączna liczba uczestników wynosi 
46 w tym: Tryńcza - 11, Gorzyce - 10, Gniewczyna 
Łańcucka - 9, Jagiełła- 16.  

"Jestem bardzo zadowolony, że jestem uczestnikiem 
Klubu Aktywnego Seniora. Na zajęciach wykonujemy 
różne kreatywne rzeczy, jak np. lepienie naczyń z gliny 
czy własnoręczne wykonywanie torebek prezentowych. 
Oprócz rozwijania naszych zainteresowań czy umiejęt-
ności, Klub to także miejsce spotkań i interakcji z dru-
gim człowiekiem. Z niecierpliwością czekam na każde 
zajęcia." - mówi Pan Jacek Sanduła, uczestnik Klubu 
Aktywnego Seniora w Gniewczynie Łańcuckiej. 

W ramach usługi seniorzy spotykają się w Klubach 
i podejmują szereg działań, uczestniczą w zróżnicowa-
nych zajęcia rozwijających ich umiejętności i zaintere-
sowania. Są to: 

warsztaty ceramiczne, podczas, których seniorzy sa-
modzielnie wykonywali różne  przedmioty z gliny np. 
miseczki, wazony, które następnie zostały wypalone  
w specjalnie przeznaczonym do tego piecu. Seniorzy 
pobudzili swoją kreatywność przy ozdabianiu w do-
wolny sposób swoich prac;  
warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy 
wykonywali niepowtarzalne torby prezentowe przy 
pomocy łatwo dostępnych przedmiotów takich jak ser-
wetki, wstążki, papier ozdobny; 
warsztaty twórcze – kwiaty z krepiny - papierowe 
róże, słoneczniki, goździki, maki i wiele innych 
sztucznych roślin wyszło spod rąk uczestników  
klubów; 
zajęciach z ziołolecznictwa, gdzie zapoznali się  

z definicją ziół, podziałem ich w zależności od surow-
ca i sposobu ich pozyskiwania; 
zajęciach z samomasażu, podczas których seniorzy 
uczyli się, jak samodzielnie mogą wykonać masaż na 
własnym ciele; 
zajęciach z rękodzieła, gdzie wykonali piękne ozdo-
by wielkanocne w szkle, lampiony oraz stroiki bożona-
rodzeniowe. 
spotkania z prawnikiem, podczas których zostały 
poruszone ważne tematy, m.in. formy oszustw senio-
rów (na wnuczka, na policjanta), prawa konsumenta, 
zawieranie umów, możliwość odstąpienia od nich,  
reklamacje, gwarancje itp. 

Z WIZYTĄ U MIESZKAŃCÓW 

     Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Tryńcza regularnie odwiedzają  osoby starsze i samot-
ne, częstując ich słodkim upominkiem.  Niezapowie-
dziane odwiedziny dostarczyły seniorom wielu emocji, 
wzruszeń i radości. Pani Józefa ze wsi Jagiełła,  
z nieukrywanym zdziwieniem oznajmia, iż "jest mi 
bardzo przyjemnie, gdy ktoś mnie odwiedza, szczegól-
nie z takim poczęstunkiem, dziękuje serdecznie wszyst-
kim zaangażowanym za pamięć i słodki podarek" 

    Podziękowania kierujemy do pracowników Centrum 
Integracji Społecznej za przygotowanie pysznych  
upominków. 

                                                                                                                     www.tryncza.eu           41                    



 
40 ECHA ZNAD SANU I WISŁOKA 2021      

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

Dzięki realizacji pilotażowego projektu pn. 
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój- osoby w wieku senioralnym, które ze wzglę-
du na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 
opieki i wsparcia w związku z niemożnością samo-
dzielnego wykonywania podstawowych czynności 
dnia codziennego, mogą bezpłatnie skorzystać z reali-
zowanych w miejscu zamieszkania usług: opiekuń-
czych, specjalistycznych usług opiekuńczych- reha-
bilitacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczo- 
pielęgniarskich. 

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-
wych, opieka higieniczna, pielęgnacja oraz zapewnia-
nie kontaktu z otoczeniem, to tylko część zadań reali-
zowanych przez wykwalifikowane opiekunki. Odpo-
wiednio zorganizowane i wykonywane usługi opie-
kuńcze umożliwiają osobom starszym zachowanie 
optymalnego poziomu ich samodzielności  
i aktywności, przez co opóźnia się moment, w którym 
może być konieczne zapewnienie całodobowej opieki 
instytucjonalnej. Jest to istotne wyzwanie, zarówno  
z perspektywy odbiorców usług, a także całej spo-
łeczności lokalnej.  

Seniorzy mieszkający na terenie gminy Tryńcza 
mogą również skorzystać z usług rehabilitanta. Zaję-
cia ze specjalistą wykonywane regularnie znacznie 
zwiększają koordynację ruchową seniorów, a co za 
tym idzie - minimalizują ryzyko upadków.  Ponadto 
zmniejszają lub całkowicie usuwają ból w zmienio-
nych chorobowo miejscach. 

„Niekorzystne zmiany przychodzące wraz  
z wiekiem często ograniczają aktywność ruchową  

i uniemożliwiają wykonanie czynności codziennych 
związanych chociażby z pielęgnacją własnego ciała. 
Dzięki prowadzonej rehabilitacji podopiecznych ist-
nieje możliwość zminimalizowania dolegliwości bólo-
wych, usprawniania swojego ciała czy ograniczania 
ryzyka powstawania urazów.  Dodatkową zaletą ta-
kich wizyt jest komfort podopiecznych oraz własne 
środowisko, które pozwala czuć się pewnie”- mówi 
pani Żaneta Zięba- rehabilitant.  

Dodatkowo Gmina Tryńcza, przy współpracy  
z Caritas, realizuje także projekt ,,Życzliwa Dłoń’’,  
w ramach którego, osoby starsze otrzymują pomoc  
w formie usług opiekuńczych świadczonych w miej-
scu zamieszkania.  

 Serdeczne podziękowania kierujemy do Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej i jej dyrektora ks. Artu-
ra Jańca za niegasnącą motywację do działania  
i piękne dzieło pomocy osobom potrzebującym, 
które wspólnymi siłami realizujemy. Dziękujemy 
za okazaną nam życzliwość, zaangażowanie, 
wsparcie w realizacji licznych przedsięwzięć.   

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022 

    Od marca 2022 r. Centrum 
Usług Społecznych w Gminie 
Tryńcza realizuje  Program 
„Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 
2022. Wsparcie dla miesz-
kańców Gminy Tryńcza reali-
zowane jest w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego na 
rzecz wsparcia osób niepeł-
nosprawnych. Na ten cel 
otrzymaliśmy dotację w wy-
sokości 209 tys. zł  
z Ministerstwa Rodziny i Po-

lityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościo-
wego.  

Asystenci podczas swoich wizyt zapewniają 
wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresata-
mi programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczenia-
mi o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz 
osoby z niepełnosprawnościami, posiadający orzecze-

nie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trak-
towanym na równi z wymienionym. ,,Ze względu na 
mój wiek i choroby, z jakimi się zmagam, moje co-
dziennie funkcjonowanie jest znacznie utrudnione. 
Pani Aneta jest asystentem, który odwiedza mnie co-
dziennie pomagając i wspierając w różnorodnych 
czynnościach. Działa z sercem, życzliwym podejściem 
oraz uśmiechem na twarzy. Jestem bardzo wdzięczna 
za taką pomoc’’ -  relacjonuje Pani Anna Benedyk – 
mieszkanka Gniewczyny Łańcuckiej,  

    Na terenie 
Gminy Tryńcza 
zatrudnionych 
jest 4 asystentów, 
którzy świadczą 
usługi u 17 osób 
niepełnospraw-
nych, w tym u 12 
osób starszych 
oraz 5 dzieci do 
16 roku życia.  
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Miejscowość 

Liczba osób  
korzystają-

cych  
z usług  

opiekuńczych 

Liczba osób  
korzystających  

z usług  
rehabilitanta 

Głogowiec 1 1 

Gorzyce 6 - 

Tryńcza 5 1 

Wólka Ogryzkowa 2 - 

Gniewczyna Łańcucka 10 7 

Gniewczyna Tryniecka 5 3 

Jagiełła 1 - 

Ubieszyn 4 2 

RAZEM 34 14 

Miejscowość Liczba 

osób obję-

tych pro-

jektem 

Głogowiec 1 

Tryńcza 4 

Wólka Małkowa 2 

Gniewczyna Łańcucka 7 

Gniewczyna Tryniecka 1 

Jagiełła 2 
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WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza roz-
poczęło realizację projektu pn. „Utworzenie wypoży-
czalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz 
wspomagającego w Gminie Tryńcza”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 
2014-2020.  

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które 
spełniają poniższe warunki: 
 zamieszkują na terenie gminy Tryńcza; 
 są niesamodzielne lub ze względu na wiek, stan 
zdrowia czy niepełnosprawność potrzebują opieki 

lub wsparcia w związku z niemożnością samodziel-
nego wykonania co najmniej 1 z podstawowych 
czynności dnia codziennego; 

 istnieje u nich konieczność korzystania ze sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagają-
cego.  
Osoby zainteresowane skorzystaniem z niżej wy-

mienionego sprzętu mogą już składać formularze re-
krutacyjne dostępne w Centrum Usług Społecznych w 
Gminie Tryńcza.  

Do dyspozycji mieszkańców dostępny będzie nastę-
pujący sprzęt:  

Z ŻYCZENIAMI U NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW 

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Gmi-
nie Tryńcza wraz z sołtysami oraz radnymi poszcze-
gólnych wsi kontynuują inicjatywę odwiedzania jubi-
latów urodzonych na przełomie lat 20-tych i 30-tych. 
Podczas odwiedzin pracownicy w imieniu Wójta 
Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, składają jubila-
tom najserdeczniejsze życzenia, wręczając kwiaty 
wraz z drobnym upominkiem.  

W okresie od stycznia do grudnia br. złożono 
życzenia 58 jubilatom.  

„Podczas odwiedzin seniorzy bardzo często nie 
kryją wzruszenia, pojawia się na ich twarzy uśmiech, 
łzy szczęścia i radości, co dla nas jest najpiękniejszym 
podziękowaniem. Jestem wdzięczny za wprowadzenie 
tak pięknej inicjatywy na terenie Gminy Tryńcza”. – 
relacjonuje Pan Tadeusz Korpeta, radny wsi Jagiełła.  

                                                                                                                     www.tryncza.eu           43                    

Sprzęt rehabilitacyjny Sprzęt pielęgnacyjny Sprzęt wspomagający 

- łóżka rehabilitacyjne elektryczne + matera-
ce; 
- rotory elektryczne do ćwiczeń rąk i nóg; 
- rowery elektryczne  poziome; 
- trenażery domowe; 
- pionizatory dla dorosłych. 

- materace przeciwodleżynowe z kompre-
sorem, materace medyczne; 
- taborety pod prysznic, - ławki wgłębne 
do wanny, - krzesła toaletowe przenośne; 
- wózki prysznicowe; 
- ławki obrotowe  na wannę; 
- podnośniki wannowe elektryczne. 

- wózki inwalidzkie standardowe, - 
chodziki rehabilitacyjne; 
- laski inwalidzkie, kule ortopedyczne; 
- przenośniki transportowo- kąpielowe; 
- ssaki medyczne, - inhalatory pneuma-
tyczno- tłokowe, - wózki inwalidzkie 
elektryczne, - wózki inwalidzkie  
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ŚWIADCZENIA – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza 
przypomina, że okres świadczeniowy 2021/2022 dla 
osób obecnie pobierających zasiłek rodzinny skończył 
się z dniem 31.10.2022 r. , a dla osób pobierających 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dniem 
31.09.2022 r. 

Nowy okres świadczeniowy zasiłku rodzinnego 
rozpoczyna się 01.11.2022 r. i trwa do 31.10.2023 r., 
a funduszu alimentacyjnego 01.10.2022 r. do 
30.09.2023 r. 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2022/2023 

Wnioski o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyj-
ny na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać: 

elektroniczne za pośrednictwem portalu Emp@tia 

w formie papierowej w CUS lub pocztą tradycyjną 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 
tego roku. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz  
z dokumentami w okresach: 

od 1 września do dnia 31 października, ustalenie pra-
wa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje do 31 grudnia; 

od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie 
prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysłu-
gujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lute-
go następnego roku. 

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przy-
znanych świadczeń zależny jest od terminu jego  
złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. 

Jednocześnie Centrum Usług Społecznych w Gmi-
nie Tryńcza informuje, iż zasiłek rodzinny ma na celu 
częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 
zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców 
albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka, osobie uczącej się, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek  
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 764,00 zł. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż. 

124,00 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukoń-
czenia 18. roku życia, 

135,00 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do 
ukończenia 24. roku życia. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysłu-
gują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza miesięcznie kwoty 900,00 zł; w wyso-
kości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500,00 zł. 

WZROST WYPŁAT ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO  

    Gdy w rodzinie jest niepełnosprawny członek  
rodziny, warto sprawdzić, czy osobie opiekującej się 
nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu nie 
podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 
osobą niepełnosprawną. Świadczenie może być na 
dziecko, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności sta-
łej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Również 
świadczenie może być na osobę posiadającą orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

    Wniosek składa się na najbliższego członka rodzi-
ny w linii prostej czyli na: własne dziecko, matkę, oj-
ca, dziadka, babcię, brata, siostrę, wnuka, wnuczkę. 
Świadczenie nie należy się na teściową, teścia, syno-
wą, zięcia,  bratanicę, siostrzeńca, kuzynostwo, ciocię, 
wujka. 

Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2119 zł mie-
sięcznie ustalane jest niezależnie od dochodów rodzi-

ny, jednak dołącza się wymagane dokumenty  
i oświadczenia.    Kwota świadczenia podlega walory-
zacji i co roku ulega podwyższeniu. Opłacane są 
składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpie-
czenie zdrowotne po spełnieniu warunków. Centrum 
Usług Społecznych w Gminie Tryńcza wypłaca 
świadczenie pielęgnacyjne dla coraz to większej licz-
by osób uprawnionych i przedstawia się następująco: 
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Wyszczególnie-

nie 

2019 

rok 

2020  

rok 

2021  

rok 

I-XI.  
2022 r. 

 

Kwota 
857 

118 

1 162 

427 

1 832 

880 

2 508 

858 

Liczba  
świadczeń 

542 642 955 1 272 

Liczba świadcze-

niobiorców 
51 58 88 119 



 
                                                                                                                     www.tryncza.eu           41                    

WYJAZDOWE FORMY AKTYWNOŚCI DLA SENIORÓW 

      Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza  
w bieżącym roku kalendarzowym mocno zaangażo-
wał się w organizację wycieczek edukacyjnych i kul-
turalnych, skierowanych do osób w wieku senioral-
nym.             W maju seniorzy uczestniczyli w wy-
jeździe do Muzeum Polaków Ratujących Żydów Pod-
czas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów  
w Markowej, gdzie pod opieką przewodnika zwie-
dzali ekspozycje przedstawiające historie o ratowaniu 
Żydów przez Polaków. Seniorzy w Markowej zwie-
dzili również Skansen – Zagrodę, gdzie obejrzeli 
pomieszczenia, sprzęty domowe i gospodarskie   
z przełomu XIX i XX wieku.  
     W czerwcu uczestniczyli w wyjeździe do Arbore-
tum w Bolestraszycach, gdzie zwiedzali ogrody bo-
taniczne. Kolejnym punktem było Muzeum Przyrod-
nicze i ekspozycja pod tytułem „Chrońmy Ptaki”.  
     28 czerwca uczestniczyli w wyjeździe do Łańcuta, 
gdzie zwiedzili zamek, wozownię oraz storczykarnię. 
Komnaty budziły zachwyt i podziw zwiedzających. 
    We wrześniu najstarsi mieszkańcy Gminy Tryńcza 
mieli przyjemność uczestniczyć w kolejnym wyjeź-
dzie do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sa-
nem, gdzie oprócz zwiedzania licznych ekspozycji 
odbyły się także warsztaty z wyplatania wikliny. 
Uczestnicy podziwiali nowoczesne meble, kosze,  
obrazy, rzeźby.  

    W październiku seniorzy uczestniczyli w wy-
jeździe do Ośrodka Garncarskiego w Medyni 
Głogowskiej. Pobyt w Ośrodku rozpoczął się 
od warsztatów garncarskich. Uczestnicy własno-
ręcznie wytaczali wazony na kwiaty, miseczki  
i kubki na kole garncarskim. Kolejnym etapem 
wycieczki było zwiedzanie Zagrody Garncar-
skiej -  to XIX-wieczna chata wraz z wyposaże-
niem oraz obora z tego samego okresu, którą 
przekształcono w warsztat garncarski.  
    Kolejny wyjazd to Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej - krajoznawcze muzeum etno-
graficzne pod gołym niebem, gdzie eksponowa-

ne są zabytki budownictwa ludowego oraz sprzęty  
i narzędzia danego regionu.  

,,Wyjazdowe formy aktywności są moją ulubioną 
formą spędzenia czasu. Dzięki wycieczkom organizo-
wanym przez Centrum Usług Społecznych poznaję 
wiele ciekawych miejsc. Wyjazd z innymi seniorami to 
dla mnie doskonała okazja, by zobaczyć atrakcyjne 
miejsca, poznać ciekawych ludzi, a zarazem miło spę-
dzić czas, z dala od codzienności. Zawierane podczas 
wycieczek przyjaźnie i znajomości sprawiają mi wiel-
ką przyjemność, ponieważ bardzo lubię otaczać się 
ludźmi.’’ - relacjonuje Pani Danuta Kapusta.  

MIKOŁAJKOWA WIZYTA U SENIORÓW 
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     W tym wyjątkowym 
dniu 6 grudnia Święty 
Mikołaj pamiętał nie tyl-
ko o dzieciach ale rów-
nież o osobach starszych 
i samotnych z terenu na-
szej gminy. Mikołaj  
w towarzystwie pracow-
ników Centrum Usług 
Społecznych w Gminie 
Tryńcza odwiedził miesz-
kańców obdarowując ich 
słodkim, świątecznym 
upominkiem.  

    Wszyscy mieszkańcy 
byli szczęśliwi, wzruszeni 
i  mile zaskoczeni wizytą 

Mikołaja. 
Mamy na-
dzieję, że 
również w 
przyszłym 
roku odwie-
dzi miesz-
kańców na-
szej gminy.  

    Serdecz-
ne podzię-
kowania 
kierujemy 
do wszyst-
kich, którzy 

włączyli się w przygotowanie świątecznych wypie-
ków. 
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2022 ROK W KULTURZE 

Orszak Trzech Króli  
Orszak odbył się już po raz V w Gniewczynie Łańcuc-
kiej. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, 
był w skromniejszym wydaniu, ale niemniej uroczy-
stym. Trzej królowie poprowadzili Orszak do szopki  
w kościele, gdzie złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. 
Nie zabrakło wspólnego kolędowania razem z zespo-
łem "Dolanie" oraz "Zośki". 

 

Spotkanie Twórców Ludowych  
Podczas corocznego  Przeglądu  twórców ludowych  
z terenu gminy Tryńcza, prawie trzydziestu  zaprezen-
towało swoje rękodzieło w Wiejskim Domu Kultury  
w Gniewczynie Łańcuckiej. Twórcy biorący udział  
w wydarzeniu otrzymali specjalne upominki i dyplomy  
w podziękowaniu za przygotowane i prezentowane 
prace rękodzielnicze. A przekrój tych prac był napraw-
dę szeroki. Spotkanie umilił zespół "Zośki" z Gnie-
wczyny Łańcuckiej. 

 

Droga Krzyżowa z Jagiełły do Gniewczyny  
Łańcuckiej 

10 kwietna br. odbyła się Droga Krzyżowa połączona  
z elementami Misterium Męki Pańskiej. Ponad tysiąc 
mieszkańców z naszej gminy w ciszy i w  modlitwie 
przeżywało poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, któ-
rej około 7 kilometrowa trasa biegła z Jagiełły do 
Gniewczyny Łańcuckiej. Na trasie przygotowano 14 
stacji, przy których zostały przedstawione krótkie in-
scenizacje.  

 

Uroczyste obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej   
W trynieckim parku im. L. Kaczyńskiego odbyły się 
uroczystości upamiętniające tragedię Katyńską z roku 
1940 i katastrofę smoleńską z 2010 r. Uroczystości 
rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego oraz 
podniesienia flagi na maszt. Podniosły charakter dopeł-
nił udział żołnierzy z 1. Batalionu Czołgów w Żurawi-
cy. Delegacje złożyły także biało – czerwone wiązanki 
pod krzyżem, upamiętniając poległych podczas zbrod-
ni katyńskiej  
i katastrofy smoleńskiej. Była to wspólna chwila zadu-
my, a dla młodszych mieszkańców doskonała lekcja 
historii i patriotyzmu. 

 

XVII Ogólnopolska i XXVIII Podkarpacka  
Parada Straży Grobowych "Turki 2022" 

Mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt być gospo-
darzem „XVII Ogólnopolskiej i XXVIII Podkarpackiej 
Parady Straży Wielkanocnych TURKI 2022”, która 
odbyła się 24 kwietnia 2022 r. w Tryńczy. W wydarze-
niu wzięły udział odziały Straży Wielkanocnych nie 
tylko  

z Podkarpacia, ale także z innych części Polski, w tym 
z Wielkopolski i Śląska.  

 

Piknik Wojskowy na Strzelnicy Sportowej  
w Głogowcu 

Piknik wojskowy i zawody strzeleckie z okazji Święta 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich odbyły się na 
Strzelnicy Sportowej w Ģłogowcu. Ponad 100 zawod-
ników rywalizowało ze sobą o Puchar: Wicemarszałka 
Piotra Pilcha, Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego i Staro-
sty Przeworskiego Bogusława Urbana. Zawody odbyły 
się w trzech kategoriach: mundurowa, otwarta oraz 
juniorów. Można było pooglądać  pokazy sprzętu woj-
skowego z możliwością przejazdu oraz spróbować  
wojskowej grochówki.  

 

Gminny Konkurs Recytatorski „Maria Konop-
nicka dzieciom i młodzieży” 

Gminny Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka 
dzieciom i młodzieży”, który odbył się w WDK  
w Gniewczynie Łańcuckiej zorganizowało Gminne 
Centrum Kultury  i Czytelnictwa. Celem konkursu by-
ło m.in. przybliżenie młodym czytelnikom twórczości 
poetki, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, po-
budzenie zainteresowań poznawczych dzieci, rozbu-
dzenie wrażliwości  na piękno poezji.  
 

      Piknik Wojskowy z okazji Dnia Dziecka 
Piknik Wojskowy z okazji Dnia Dziecka odbył się 
przy strzelnicy sportowej w Głogowcu.  Na najmłod-
szych mieszkańców czekały atrakcje przygotowane 
przez Związek Strzelecki – „Strzelec” z Rzeszowa.  
A było ich wiele – m.in. tor strzelecki ASG, most lino-
wy, przeciąganie liny, gry i zabawy sportowe, malowa-
nie twarzy, pokaz sprzętu strzeleckiego  i wyposażenia, 
pokaz taktyczny – Tactical Combat Support. Za udział 
w konkurencjach i konkursach wszyscy otrzymywali 
upominki.  Ponadto odbyły się występy artystyczne 
dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych.  

 

      Festiwal Smaków – Zjazd Food Trucków  
Podczas tegorocznego Festiwalu Smaków włączyliśmy  
się w weekendową licytację wielu przedmiotów  
i zbiórkę pieniążków dla Poli Matuszek walczącej  
z SMA. Wydarzenie przyniosło mieszkańcom możli-
wość skosztowania wielu smakołyków z popularnych 
Food Trucków – samochodów z jedzeniem. Nie zabra-
kło dobrej muzyki w  wykonaniu m.in.: Marcela Kotu-
ły, Zespołu TKM oraz Patryka Matei, a na wszystkie  
dzieci czekało wesołe miasteczko.  
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Niedziela na ludowo w Jagielle 
Biesiadna i ludowa muzyka rozbrzmiewała w Jagielle. 
Podczas wydarzenia gościliśmy Kapelę Ludową 
"Raniżowianie" z Raniżowa. Następnie na scenie wy-
stąpiły zespoły działające pod egidą Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa: Zespół Śpiewaczy 
"Dolanie", Zespół "Zośki" z Gniewczyny Łańcuckiej, 
Zespół piosenki biesiadnej "Jagiellanie", grupa muzy-
ków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz seniorzy  
z Klubu Senior+ w Jagielle. Najmłodsi mogli skorzy-
stać z dmuchanych atrakcji oraz wziąć udział w kon-
kurencjach sportowych.  

Gminne Dożynki w Gorzycach 

Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów było so-
łectwo Gorzyce. 15 sierpnia, dożynkowy korowód 
wyruszył spod WDK do kościoła parafialnego w Go-
rzycach, gdzie odprawiona została uroczysta msza 
święta z udziałem grup wieńczarek i wieńczarzy 
 i zaproszonych gości. Na stadionie LKS odbyła się 

dalsza część uroczystości, w tym prezentacja wieńców 
przygotowanych przez poszczególne sołectwa.  

Kulinarne Powitanie Jesieni 
 Kulinarne Powitanie Jesieni w Gniewczynie Łańcuc-
kiej odbyło się już po raz drugi pod Honorowym Pa-
tronatem Wicemarszałka Województwa Podkarpac-
kiego Piotra Pilcha. Wydarzenie uświetniły zespoły 
artystyczne działające pod egida  GCKiCZ oraz ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łań-
cuckiej. O część kulinarną zadbały Panie z Kół  
Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekały  ani-
macje przygotowane przez animatorki z „Magii Zaba-
wy” . 

Koncert Andrzejkowy 
          20 listopada w hali widowiskowo-sportowej  
w Tryńczy odbył  się Koncert Andrzejkowy w wyko-
naniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Mażoretek 
"Finezja" oraz Młodzieży ze Szkół Podstawowych. 
Podczas koncertu andrzejkowego zaprezentowane zo-
stały przez orkiestrę oraz młodzież szkolną utwory 
muzyki rozrywkowej oraz filmowej. 

LUDZIE, KTÓRZY NAS INSPIRUJĄ 

Gminna Tryńcza to nie tylko inwestycje, wydarze-
nia ale również ludzie utalentowani, którzy poprzez 

swoje pasje  
i  zainteresowa-
nia zarażają in-
nych.  
Wojtek Kulpa, 
18 letni mieszka-
niec Tryńczy, 
uczeń IV klasy 
Zespołu Szkół 
Rolniczych  
w Zarzeczu  

o profilu technik – rolnik.   Maszynami rolniczymi  
interesował się od dziecka, jako sześcioletni chłopiec 
sklejał zabawki z papieru. Pasje zaszczepił w nim tata, 
który pracował w branży usług rolniczych.  Pierw-
szym modelem wystawionym na konkurs był URSUS 
C-4011, po nim wiele innych. Szczególne znaczenie 
ma dla Wojtka URSUS C- 330 który, odkąd pamięta, 
stał na podwórku i od tego zaczęła się profesjonalna 
przygoda z modelarstwem.  

Wojtek to laureat licznych konkursów m.in: 7 Pod-
karpacki konkurs modeli redukcyjnych, Galicjada  
Krosno 2022,  XVII Wojewódzki Konkurs Młodzieży 
Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej 
Małej Ojczyzny - jakiej nie znacie". Obecnie kolekcja 
Wojtka liczy 24 modele.  

Pan Henryk Flak, mieszkaniec Gniewczyny Łań-
cuckiej, kolekcjoner starych, samochodów, ma w ga-
rażu kilkanaście starych  zabytkowych  pojazdów, któ-
rym nadaje  nowe  życie.  Dla pana Henryka  kolek-
cjonowanie  starych  samochodów jest wielka pasją 
oraz  przeżyciem życia czynnie i robieniem tego co się 
lubi, co sprawia satysfakcję. Jak Pan Henryk mówi,  
„samochód jest jak rzeźba, obraz, zamykasz oczy i wi-

dzisz, co robisz”.      
Kolekcjonowa-
nie starych  
samochodów 
oraz ich remont  
dają Panu Hen-
rykowi wiele 
radości. Swoją 
pasją dzieli się  
z mieszkańcami 
wystawiając je 
m.in: na  róż-

nych wydarzeniach. Pierwszym autem  była syrenka  
z 1974 zakupiona w 2014 roku. W swojej kolekcji Pan 
Henryk ma kilkanaście modeli, w tym:  samochód ja-
kim jeździł aktor  Louis de Funes, niemiecki model 
samochodu  Karmann Ghia  – najładniejsze auto na 
świecie oraz przedwojenny  model z Francji. Zapał 
Pana Henryka do kolekcji nie gaśnie. Życzymy  
nowych modeli i realizacji swojej pasji. 

https://www.facebook.com/ZSRzarzecze?__cft__%5b0%5d=AZUKNmC4mh0YlzVgSnrXjs_zbTv3H55HaDvxW3Z7zT8b-0Dra-5CrTHSV2juaG2rGdGxkXTSwWuIrOx9LHn3uplk75KryAhZ0jG7Jry7HNDZ1U0XQVPS7UUlRNGNL9OgPHpNp0ovxU3Zxs63BKb12GmHhp9qiqo66yPRtoh_IQFjg7t3HiyvK6vzuck7bARnldDUdVHJZDFHrxu
https://www.facebook.com/ZSRzarzecze?__cft__%5b0%5d=AZUKNmC4mh0YlzVgSnrXjs_zbTv3H55HaDvxW3Z7zT8b-0Dra-5CrTHSV2juaG2rGdGxkXTSwWuIrOx9LHn3uplk75KryAhZ0jG7Jry7HNDZ1U0XQVPS7UUlRNGNL9OgPHpNp0ovxU3Zxs63BKb12GmHhp9qiqo66yPRtoh_IQFjg7t3HiyvK6vzuck7bARnldDUdVHJZDFHrxu
https://www.facebook.com/ZSRzarzecze?__cft__%5b0%5d=AZUKNmC4mh0YlzVgSnrXjs_zbTv3H55HaDvxW3Z7zT8b-0Dra-5CrTHSV2juaG2rGdGxkXTSwWuIrOx9LHn3uplk75KryAhZ0jG7Jry7HNDZ1U0XQVPS7UUlRNGNL9OgPHpNp0ovxU3Zxs63BKb12GmHhp9qiqo66yPRtoh_IQFjg7t3HiyvK6vzuck7bARnldDUdVHJZDFHrxu
https://www.facebook.com/ZSRzarzecze?__cft__%5b0%5d=AZUKNmC4mh0YlzVgSnrXjs_zbTv3H55HaDvxW3Z7zT8b-0Dra-5CrTHSV2juaG2rGdGxkXTSwWuIrOx9LHn3uplk75KryAhZ0jG7Jry7HNDZ1U0XQVPS7UUlRNGNL9OgPHpNp0ovxU3Zxs63BKb12GmHhp9qiqo66yPRtoh_IQFjg7t3HiyvK6vzuck7bARnldDUdVHJZDFHrxu
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GMINNE DOŻYNKI W GORZYCACH 

Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów było  
sołectwo Gorzyce. 15 sierpnia dożynkowy korowód 
wyruszył spod WDK do kościoła parafialnego w Go-
rzycach, gdzie odprawiona została uroczysta msza 
święta z udziałem grup wieńczarek i wieńczarzy oraz 
zaproszonych gości. Korowód prowadziła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta oraz mażoretki "Finezja", za nimi 
Starostowie Dożynek, wieńczarze, młodzieżowa druży-
na pożarnicza, strażacy z jednostek OSP oraz goście  
i mieszkańcy Gorzyc i nie tylko.  

Na stadionie LKS odbyła się dalsza część uroczysto-
ści, którą rozpoczęła pani sołtys Elżbieta Sobala - wita-
jąc gości, rolników i mieszkańców. Następnie odbyła 
się prezentacja wieńców przygotowanych przez po-
szczególne sołectwa. A było ich aż 15. Każdy piękny  
i przygotowany z wyjątkową starannością. Po prezenta-
cji wieńców i wręczeniu symbolicznych podziękowań  
i upominków rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynko-
wy przygotowany przez Zespół Śpiewaczy "Dolanie"  
z Gniewczyny Trynieckiej oraz Kapelę Ludową  

W tegorocznych Gminnych Dożynkach wzięli 
udział: Wicemarszałek Piotr Pilch wraz z małżonką, 
pani Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Pod-
karpackiego, gen. bryg. Dariusz Lewandowski - do-
wódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rze-
szowie wraz z małżonką, Starosta Przeworski Bogu-
sław Urban, Wicestarosta Jacek Kierepka, kierownik 
placówki terenowej KRUS w Przeworsku Anna Świ-
derska - Ciupa, kierownik ODR w Przeworsku Stani-
sław Machniak, kierownik ARiMR w Przeworsku Szy-
mon Gruszka, dyrektor PUP w Przeworsku Adam Za-
błocki oraz zastępca Łukasz Kawaliło, zastępca Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Sieniawa Dariusz Dyndał, Sta-
nisław Wielgos - prezes LGD Kraina Sanu, pani Zofia 
Nowak – przewodnicząca rady gminy Tryńcza wraz  
z radnymi, wójt Ryszard Jędruch wraz z kierownikami 
i pracownikami urzędu i jednostek podległych, sołtysi, 
strażacy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, rolnicy  
i mieszkańcy gminy Tryńcza i nie tylko.  

Po obrzędzie dożynkowym odbyło się tradycyjne 
przekazanie chleba przez Starostów - Panią Halinę Tru-
dzik i Józefa Czwakiel na ręce Wójta Gminy Tryńcza, 
Przewodniczącej RG Zofii Nowak oraz Wicemarszałka 
i Starosty Przeworskiego.  

Tym zakończyła się część oficjalna. Następnie na 
scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz gru-
pa mażoretek w barwnych strojach, zespół "Zośki"  
i "Jagiellonie". 

Oprócz występów na scenie, dla najmłodszych do-
stępne było dmuchane wesołe miasteczko.  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tryńczy, Jagieł-
ły, Gorzyc i Wólki Ogryzkowej przygotowały stoiska  
z pysznymi potrawami i smakołykami. Dostępna była 
także wystawa sprzętu rolniczego i strażackiego oraz 
stoiska informacyjne ARiMR KRUS oraz ODR. 

Dziękujemy sołectwu Gorzyce za pełnienie roli go-
spodarza tegorocznych Dożynek, doskonałą współpra-
cę i duże zaangażowanie ze strony mieszkańców.  
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https://www.facebook.com/hashtag/arimr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzUGpyqSoxifTql3O7KqgjggQefo19ic4ubFLyOf5PWmRDmeHEIrcehEvCOfc61AyJAyMNbMYiYrwg4xlhPPlBIbhT-Zt5k2lrsM8-CzMQ6QTm2jaP6u7ARYAye1gFFFujZYTxEjQMu8zwCeyqOBN6Sxn9nrLd4FUCHTTOn4dyNAMWb5GJ0G9Alk1z8elAKKM
https://www.facebook.com/hashtag/krus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzUGpyqSoxifTql3O7KqgjggQefo19ic4ubFLyOf5PWmRDmeHEIrcehEvCOfc61AyJAyMNbMYiYrwg4xlhPPlBIbhT-Zt5k2lrsM8-CzMQ6QTm2jaP6u7ARYAye1gFFFujZYTxEjQMu8zwCeyqOBN6Sxn9nrLd4FUCHTTOn4dyNAMWb5GJ0G9Alk1z8elAKKM&
https://www.facebook.com/hashtag/odr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzUGpyqSoxifTql3O7KqgjggQefo19ic4ubFLyOf5PWmRDmeHEIrcehEvCOfc61AyJAyMNbMYiYrwg4xlhPPlBIbhT-Zt5k2lrsM8-CzMQ6QTm2jaP6u7ARYAye1gFFFujZYTxEjQMu8zwCeyqOBN6Sxn9nrLd4FUCHTTOn4dyNAMWb5GJ0G9Alk1z8elAKKM&_
https://www.facebook.com/hashtag/gorzyce?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-Hh8vqIYBCjg19-kTWdCzowrcmG_73y__xwpf_lp8-nummHFlNJD0eOQQwwvmTCYlEdtcu8eEgF76ktchQl1rm6L5JLtsIQd8E4VyBZ2I5mtbywgR-js8CmWYF19T8oW3TotRcbUF5g4teo0BoBYM_AcFELgUAgKgYt3b7YEQL0dAreHPdVu8fmnCgWXn1
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NARODOWE CZYTANIE 2022  

Lekturą tegorocznej, jedenastej odsłony Narodowe-
go Czytania były „Ballady i Romanse” Adama Mic-
kiewicza. Wybrano ten tomik ze względu na upamięt-
nienie dwusetnej rocznicy opublikowania dzieła, które 
uznano za symboliczne otwarcie epoki Romantyzmu.  
XI edycja akcji, pod Honorowym Patronatem Pary 
Prezydenckiej, zorganizowana przez Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, odbyła się na placu rekreacyj-
nym przy Urzędzie Gminy w Tryńczy i zgromadziła 
wielu uczestników i miłośników sztuki i nie tylko.  

Zaprezentowane zostały najpiękniejsze ballady: 
„Romantyczność” w wykonaniu aktorów z Klubu Po-
etów Podkarpacia „Perły”, „Świtezianka” aktorzy  
z Klubu Senior + w Jagielle oraz „Pani Twardowska” 
- aktorzy ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Stokrotka”. Oprawę muzyczną wydarzenia i repertu-
ar przygotował Zespół Pieśni Biesiadnej „Jagiellanie” 
oraz muzycy z GCKiCz. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali specjalne podziękowania z pamiątkową 
pieczęcią 11. odsłony Narodowego Czytania. 
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KULINARNE POWITANIE JESIENI 

    Kulinarne Powi-
tanie Jesieni  
w Gniewczynie 
Łańcuckiej odbyło 
się już po raz drugi 
pod Honorowym 
Patronatem Wice-
marszałka Woje-
wództwa Podkar-
packiego Piotra 
Pilcha. Swoją 
obecnością za-
szczyciła również 
Pani Anna Huk - 

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
Powitanie Jesieni miało kilka odsłon:  
- artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-

wowej w Gniewczynie Łańcuckiej, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Tryńczy pod batutą kapelmistrza 
Edwarda Myłka, Grupa Mażoretek "Finezja", Ze-
społów: "Dolanie", "Zośki" i "Jagiellanie", działa-
jących pod patronem Gminnego Centrum Kultury  
I Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz pani Natalii 
Jakubiec. 

- kulinarna: w wykonaniu pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gniewczyny Łańcuckiej, Gniewczyny 
Trynieckiej, Tryńczy, Ubieszyna i Wólki Małko-
wej, które przygotowały przepyszne jesienne po-
trawy z lokalnych produktów do degustacji dla za-
proszonych gości i uczestników wydarzenia.  

- konkursowa - podczas Kulinarnego Powitania 

Jesieni nasi zaproszeni goście oraz wójt Ryszard Ję-
druch wręczyli nagrody dla zwycięzców konkursu pod 
nazwą „Osobliwa Dynia”, a wszystkie prace można 
było podziwiać przed sceną w formie wystawy.  

Najmłodsi mogli wziąć udział w różnych zabawach 
i animacjach, przygotowanych specjalnie dla nich,  
a słoneczna jesienna pogoda pozwalała na wykonanie 
pięknych zdjęć w jesiennej scenerii, która również 
została wykonana na tę okazję. Swoje stoisko infor-
macyjne przygotowali też pracownicy ARiMR  
w Przeworsku wraz z kierownikiem, panem Szymo-
nem Gruszką.  

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-
kiego i odbyło się właśnie w Gniewczynie Łańcuckiej, 
dzięki Panu Marszałkowi Piotrowi Pilchowi, za co 
serdecznie dziękujemy 

https://www.facebook.com/AnnaHukPL?__cft__%5b0%5d=AZVDarpiWgHeIEsX4M7-xPex5DPROT0zypXM2sWkU6btFqRiP9SewuTzldYkCf1_18-fmoaNZUb9CdiSjXOjRpLxu9N4-n0kVxF2A4sXDyipudhHjXwZt8UTZyJGGFMxqbKmNLQDnS87I-OUlLGn0QCmjMlvDfyZq1RbZI3VM8XkXIabdsxh_1ko-fdn2JWghoA&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/GrupaMazoretekFinezja?__cft__%5b0%5d=AZVDarpiWgHeIEsX4M7-xPex5DPROT0zypXM2sWkU6btFqRiP9SewuTzldYkCf1_18-fmoaNZUb9CdiSjXOjRpLxu9N4-n0kVxF2A4sXDyipudhHjXwZt8UTZyJGGFMxqbKmNLQDnS87I-OUlLGn0QCmjMlvDfyZq1RbZI3VM8XkXIabdsxh_1ko-fdn2JWghoA&_
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010079404793&__cft__%5b0%5d=AZVDarpiWgHeIEsX4M7-xPex5DPROT0zypXM2sWkU6btFqRiP9SewuTzldYkCf1_18-fmoaNZUb9CdiSjXOjRpLxu9N4-n0kVxF2A4sXDyipudhHjXwZt8UTZyJGGFMxqbKmNLQDnS87I-OUlLGn0QCmjMlvDfyZq1RbZI3VM8XkXIabdsxh_1ko-fdn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010079404793&__cft__%5b0%5d=AZVDarpiWgHeIEsX4M7-xPex5DPROT0zypXM2sWkU6btFqRiP9SewuTzldYkCf1_18-fmoaNZUb9CdiSjXOjRpLxu9N4-n0kVxF2A4sXDyipudhHjXwZt8UTZyJGGFMxqbKmNLQDnS87I-OUlLGn0QCmjMlvDfyZq1RbZI3VM8XkXIabdsxh_1ko-fdn
https://www.facebook.com/hashtag/osobliwadynia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDarpiWgHeIEsX4M7-xPex5DPROT0zypXM2sWkU6btFqRiP9SewuTzldYkCf1_18-fmoaNZUb9CdiSjXOjRpLxu9N4-n0kVxF2A4sXDyipudhHjXwZt8UTZyJGGFMxqbKmNLQDnS87I-OUlLGn0QCmjMlvDfyZq1RbZI3VM8XkXIabdsxh_1ko-fd
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 SPOTKANIE TWÓRCÓW LUDOWYCH W GNIEWCZYNIE  
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 WEEKEND Z HISTORIĄ–  AKCJA „JULA” 1944 

5 listopada br. odbyła się  rekonstrukcja wydarzeń 

historycznych - Akcja "Jula"      r. -  prawdziwe wy-
darzenia z wiosny 1944 r. można było zobaczyć przy 
zabytkowej strażnicy kolejowej w Tryńczy. Wydarze-
nie rozpoczęło się koncertem pieśni patriotycznych  
w wykonaniu Zespołu ALEVOCALE, dzieci i mło-
dzieży ze Szkół Podstawowych w Tryńczy, Gorzy-
cach, Jagielle, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Tryńczy. 

Inscenizacja przedstawiała  Akcję „Jula” 1944r., bo 
taki nadano jej kryptonim. Miała na celu  zniszczenie 
trzech mostów na Rzeszowszczyźnie, wśród nich m.in.  
most kolejowy w Tryńczy. Jego zniszczenie mogło na 
dłuższy czas zatrzymać niemiecką komunikację na li-
nii kolejowej Rozwadów – Przeworsk i dalej na 
wschód. Akcję na tryniecki most przeprowadzili nocą 
z 5 na 6 kwietnia 1944 roku przybyli z Warszawy żoł-
nierze Oddziałów Kedywu Armii Krajowej - batalionu 
AK "Zośka" oraz członkowie miejscowych struktur 
podziemia. Nie udało się wysadzić całego mostu, 
zniszczone zostało jedno przęsło, co jednak znacząco 
utrudniło ruch pociągów. Podczas akcji nie zginął ża-
den z żołnierzy podziemia, jedynie trzech konspirato-

rów zostało rannych w wymianie ognia podczas od-
skoku z okolic mostu.  

W czasie rekonstrukcji widownia mogła zobaczyć 
m.in. przybycie do Tryńczy żołnierzy AK, ich współ-
działanie z tryniecką ludnością, odbiór materiałów wy-
buchowych przetransportowanych samochodem cięża-
rowym na miejsce oraz próbę wysadzenia mostu przy 
użyciu wybuchów pirotechnicznych   i wymianę ognia 
podczas odwrotu konspiratorów a wszystko przy nar-
racji Pani Barbary Tytuły.  

 W rekonstrukcji udział wzięli: Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej – 24 tej Jarosławskiej Dywi-
zji Piechoty – Garnizon Jarosław na czele z panem 
Zygmuntem Hutą, Zespół Piosenki Biesiadnej Jagiella-
nie”, grupa teatralna „Debiutanci” z Jagiełły, Panie  
z Koła Przyjaciół Biblioteki w Tryńczy, które odtwa-
rzały scenę z życia wiejskiego podczas akcji. Na  
wszystkich uczestników czekał ciepły poczęstunek 
przygotowany przez organizatorów.  

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Fun-
dacji PZU oraz Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa Gminy Tryńcza. Materiał z całego wydarzenia 
można obejrzeć na  profilu facebook Gminy Tryńcza.  

 KONCERT ANDRZEJKOWY 

   20 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Tryń-
czy odbył  się Koncert Andrzejkowy w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Mażoretek "Finezja" 

oraz Młodzieży ze Szkół Podstawowych. Podczas kon-
certu andrzejkowego zaprezentowane zostały utwory 
muzyki rozrywkowej oraz filmowej. Program taneczny 
zaprezentowały wszystkie grupy Mażoretek „Finezja” 
od najstarszych Juniorek po najmłodsze  Kadetki. Było 
to niezwykle barwne wydarzenie! Występ był wspa-
niałą okazją do zachęcania potencjalnych przyszłych 
tancerek, aby wstąpiły do sekcji. Mażoretki jak zawsze 
zachwyciły widzów swoimi umiejętnościami, gracją  
i choreografią. Koncertowi towarzyszył  Kiermasz 
Ciast #dlaPoli, która walczy z SMA. Ciasta rozeszły 
się niemalże w jednej chwili, co pozwoliło zebrać 
kwotę  10 197, 70 zł. Składamy wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie ciast serdeczne po-
dziękowania. Pamiętajcie, że dobro wraca.  
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 ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA DZIECI  

   Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielę-
gnowana z dziada, pradziada. Również  w Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa  odbyły się zabawy 
andrzejkowe dla dzieci. W fili biblioteki w WDK  

w Gorzycach w GCKiCZ w Tryńczy oraz  
w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej.  
Wróżby andrzejkowe dostarczyły dzieciom 
wielu pozytywnych emocji, a dotyczyły 
uczuć, przyszłych zawodów, perspektyw na 
przyszły rok oraz przepowiedni. Wiele dzie-
cięcych rąk trzęsło się przed wkłuciem szpilki 
w serce z imieniem przyszłej wybranki bądź 
wybranka. Dzieci ponadto ustawiały buty  
w wyścigu po szybkie zamążpójście, kręciły 
butelką na „kole szczęścia”, aby poznać, co 
ich czeka w przyszłości.  Zabawę andrzejko-
wą uświetniły również przeboje muzyczne, 

podczas których dzieci mogły pochwalić się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi. Na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek: kolorowe galaretki, lody oraz cu-
kierki.  
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„Poeci nie zjawiają się przypadkiem 
Z niebieskich do nas przybywają stron 
Na zawsze niezgłębioną jest zagadką 
Dlaczego z nami los swój dzielić chcą 

W źrenicach tych posłańców prosto z nieba 
Istnienia smutek i marzenia blask 

W chaosie ziemskich spraw, ich serca wiecznie 
 płoną dając znak Tym, którzy zabłądzili w mgle…” 

     Słowami piosenki Edyty Gepert „Poeci nie zjawia-
ją się przypadkiem” rozpoczął się wieczór poetyc-
ki   Klubu Poetów Podkarpacia „Perły”, który od 2017 
roku działa na terenie gminy Tryńcza. Cykliczne spo-

tkania członków Klubu odbywają się raz  
w miesiącu, w siedzibie Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryń-
cza. To wyjątkowe spotkanie połączone 
było z  prezentacją tomiku wierszy pt. 
”Poezja naszych serc”, w którym znalazły 
się  utwory o różnym charakterze:  zarów-
no poetów amatorów,  piszących prostym 
językiem i w szczerych słowach opisują-
cych  sprawy „z życia wzięte”, jak i poet-
ów w pełni już ukształtowanych, ze znacz-
nym dorobkiem literackim,  sięgających 

po bardzo przemyślane środki artystycznego wyrazu 
do opisania swoich uczuć. Piękne wersy tych wierszy 
mieliśmy okazję wysłuchać w interpretacji samych au-
torów. Klub liczy obecnie dwudziestu siedmiu człon-
ków z całego Podkarpacia w tym pięciu z terenu naszej 
gminy. Poetyckie strofy ubogaciły  muzyczne akcenty 
piosenki Edyty Gepert oraz degustacja kulinarnych 
słodkości. Po spotkaniu zaproszeni goście i wszyscy 
uczestnicy otrzymali tomik wierszy z dedykacją od 
Klubu Poetów Podkarpacia „Perły”.  

Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania dla 
Wójta Ryszarda Jędrucha za pomoc w wydaniu tomiku 
wierszy „Poezja Naszych Serc”  

SPOTKANIE KLUBU POETÓW  

NOWOŚCI NA PÓŁKACH BIBLIOTEK 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 
Tryńcza po raz kolejny zostało beneficjentem wielolet-
niego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie 
na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ no-
wości wydawniczych. W ramach dotacji nasza biblio-
teka otrzymała kwotę 3500 zł., ze środków finanso-
wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz kwotę 6500 
zł ze środków własnych gminy. 

Wartość zadania wyniosła łącznie 10 000 zł i kwota 
ta została w całości wydatkowana na zakup książek, 
które przekażemy do użytku naszym czytelnikom  
w bibliotece w Tryńczy  i filiach bibliotecznych. Ma-
my nadzieję, że zakupione książki będą cieszyć się 

dużym zainteresowaniem wszystkich czytelników. Bo 
jak pisała Wisława Szymborska ,,czytanie to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 
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BIBLIOTEKA W GORZYCACH JUŻ PO REMONCIE  

W ramach prowadzonych prac remontowych WDK 
w Gorzycach, przeprowadzony został także remont 
Biblioteki w Gorzycach. Pomieszczenie zyskało nowy 
wygląd. Wymieniona została podłoga i położone pane-
le, a ściany nabrały świeżego koloru. Otwarcie Biblio-
teki po remoncie odbyło się pod hasłem „Alicja z Kra-
iny Czarów”. Głównym punktem była projekcja filmu 
pod tym samym tytułem oraz sesja zdjęciowa w bajko-
wej scenerii. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się  
o nowe pozycje książkowe. Tu każdy czytelnik znaj-
dzie coś dla siebie. Teraz to będzie miejsce, w którym 
będą  organizowane przedsięwzięcia promujące książ-
ki i czytelnictwo  
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27 sierpnia 2022 roku w Busku Zdroju odbył się 
Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych, na którym III miejsce zajęła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Tryńczy oraz Grupa Mażoretek 

"Finezja". Tryniecka Orkiestra pod 
batutą Edwarda Myłka oraz mażoretki  
wraz z instruktorką Panią Katarzyną 
Duży reprezentowały Województwo 
Podkarpackie. 
Muzycy oraz mażoretki  stanęli na 
wysokości zadania i dali z siebie 
wszystko. Jest to niewątpliwie zasłu-
ga kapelmistrza oraz instruktora, ale 
również członków orkiestry i mażore-
tek, którzy niejednokrotnie kosztem 
czasu wolnego ćwiczą wybrany reper-
tuar. 
     III miejsce  dla orkiestry i mażore-
tek jest bardzo  ważne, ponieważ jest 

ono w jakimś stopniu odzwierciedleniem włożonego 
wysiłku i pracy, jaką wykonali. Cenna jest także sama 
możliwość prezentacji poziomu artystycznego zespołu 
– podkreśla dyrygent. 

TRYNIECKA ORKIESTRA NA OGÓLNOPOLSKIM PODIUM  

PROMOCJA LOKALNEGO FOLKLORU  

 Formami pracy  Gminnego Centrum Kultury i  
Czytelnictwa, a w szczególności  Wiejskiego  Domu 
Kultury  w Gniewczynie Łańcuckiej, jest propagowa-
nie  folkloru, kultury ludowej oraz promocja działają-
cych  tam amatorskich  zespołów artystycznych. 
 Zespoły folklorystyczne poszerzają swój dorobek  
artystyczny o coraz to nowe sukcesy  i osiągnięcia, 
tym  samym reprezentując Gminę Tryńcza na różnego 
rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach. Do 
ważniejszych można zaliczyć:  
19.VI.2022 X Regionalny Przegląd Kapel Ludo-
wych  w Pawłosiowie  
 I-miejsce dla Kapeli  Ludowej  z Gniewczyny. 
-udział  solistki  Zofii  Sokół jako  zdobywczyni  I-go 
miejsca w Konkursie “Jawor z kulturą od korzeni” 
oraz Ludowego  Zespołu Śpiewaczego na Ogólnopol-
skim Festiwalu Folkloru w Kielcach  jako  reprezenta-
cja  woj. podkarpackiego i  Radio-Rzeszów. 
XXVII Wojewódzki Przegląd Wiejskich  Zespołów 
Artystycznych w Tyczynie  
 I- miejsce dla Kapeli Ludowej  z Gniewczyny 

Łańcuckiej,  
 II- miejsce dla Ludowego  Zespołu Śpiewaczego 

“DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej 
 II miejsce dla cymbalisty Kapeli Ludowej Piotra 

Markockiego. 
23.VII-  VII Roztoczański  Festiwal Kapel Ludo-
wych w Zwierzyńcu k/Zamościa  
 II miejsca dla Kapeli Ludowej 
24.VII-.Przegląd Kapel Ludowych “Dolina Łącka 
Łąka k /Rzeszowa (pieśni weselne)  
 I miejsca dla Kapeli Ludowej. 
7.VIII- Oprawa części  artystycznej (chlebowej)   
z udziałem  Kapeli Ludowej i  Ludowego  Zespołu 
Śpiewaczego “DOLANIE podczas Powiatowego 
Święta Chleba w Przeworsku. 

10.IX.22Koncert Kapeli Ludowej podczas Festiwa-
lu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Łańcucie. 
11.IX-  XI Głogowski Przegląd Kapel i  Zespołów 
Śpiewaczych “WYKOPKI  2022  w Głogowie Ma-
łopolskim.  
 II miejsca dla kapeli Ludowej  
 II miejsca dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego  

“DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej. 
24.IX.22  VIII Przegląd Twórczości Artystycznej 
Seniorów “Bo radość jest  w nas”  
w Stalowej Woli  
 I miejsce i “Złoty  Dyplom” dla Ludowego  Zespołu 
Śpiewaczego  DOLANIE. 

25.IX. Udział w Biesiadzie “Nad Morawskim Łę-
giem”   

Prowadząc prace z zespołami folklorystycznymi sta-
ramy  się tak  dobierać repertuar konkursowy dla ze-
społów, aby  za każdym razem czymś ciekawym  za-
dziwić oceniających jurorów. Zawsze “sięgamy do 
korzeni” i “wykopujemy”  najstarsze piosenki, pieśni 
czy melodie ludowe, które jeszcze nigdy i nigdzie nie 
były publikowane .To  przynosi  oczekiwany efekt,  
a później wszyscy  cieszymy  się z sukcesów. Tak 
mówią instruktorzy Henryk i  Zofia.  
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https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzie%C5%BCowaorkiestrad%C4%99ta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCMaBlZH9p67D3CdnimN_cahpjJ4R7XeSFHY2v8AQk5CrD0-48N9N71W6ePcgGUxlWWk4ajMxBoye-Y0SYARVCZYcHvtPTjuOPpIgw8hZTXV4JfmIMIwDOj-cCKDwXQobrmtCe_fPRayJT5AfqP-YwO1DXOwe4A
https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzie%C5%BCowaorkiestrad%C4%99ta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCMaBlZH9p67D3CdnimN_cahpjJ4R7XeSFHY2v8AQk5CrD0-48N9N71W6ePcgGUxlWWk4ajMxBoye-Y0SYARVCZYcHvtPTjuOPpIgw8hZTXV4JfmIMIwDOj-cCKDwXQobrmtCe_fPRayJT5AfqP-YwO1DXOwe4A
https://www.facebook.com/GrupaMazoretekFinezja?__cft__%5b0%5d=AZUCMaBlZH9p67D3CdnimN_cahpjJ4R7XeSFHY2v8AQk5CrD0-48N9N71W6ePcgGUxlWWk4ajMxBoye-Y0SYARVCZYcHvtPTjuOPpIgw8hZTXV4JfmIMIwDOj-cCKDwXQobrmtCe_fPRayJT5AfqP-YwO1DXOwe4ArMUoY_tCix_h-iuZZBksis1DHSRtF8ho28&_
https://www.facebook.com/GrupaMazoretekFinezja?__cft__%5b0%5d=AZUCMaBlZH9p67D3CdnimN_cahpjJ4R7XeSFHY2v8AQk5CrD0-48N9N71W6ePcgGUxlWWk4ajMxBoye-Y0SYARVCZYcHvtPTjuOPpIgw8hZTXV4JfmIMIwDOj-cCKDwXQobrmtCe_fPRayJT5AfqP-YwO1DXOwe4ArMUoY_tCix_h-iuZZBksis1DHSRtF8ho28&_
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Pani Mario, od 2017 roku należy pani do Klubu Poet-
ów Podkarpacia „Perły” z siedzibą w Tryńczy. Jak 
zaczęła się Pani przygoda literacka, od kiedy zaczęła 
Pani pisać wiersze? A może, co sprawiło, że zaczęła 
Pani pisać? 
- Zaczęłam pisać dosyć dawno, ale to były tylko rymo-
wane życzenia imieninowe dla dzieci, które chodziły 
winszować ciociom, wujkom i babciom i za to dosta-
wały po kilka złotych. Pisałam też przyśpiewki na we-
sela na „biały wieniec”, trzeba było opisać w nich mło-
dą , młodego i różne przygody życiowe za i przed  
nimi. 
Powróćmy na chwilę do Pani dzieciństwa , kim była 
mała Marysia i o czym marzyła ? Czy spełniły się Pa-
ni  marzenia oraz pragnienia ? 
- Dzieciństwo moje przypadło na czas II wojny świato-
wej. Było pełne biedy i strachu. Po wojnie marzyłam o 
szkole, aby zostać nauczycielką. Lecz moje marzenia 
spełzły na niczym. Moich rodziców nie stać było na 
opłacenie szkoły, więc ukończyłam kurs krawiecki, 
daleko później  Zawodową Szkołę Rolniczą a następ-
nie Technikum Handlowe. 
O czym Pani pisze w swoich utworach ? Co Panią tak 
naprawdę inspiruje? 
- W swoich utworach piszę o wszystkim: o Bogu, Oj-
czyźnie, ludziach, o przyrodzie. Wszystko wokół mnie 
interesuje.  
Kiedy lubi Pani pisać? Czy jest jakaś ulubiona pora, 
czy po prostu, przychodzi wena twórcza siada Pani  
i pisze? 
- Pisze, kiedy przychodzi wena, a czasem nocą , albo 
na „zamówienie” np. wierszyki na komunię lub inne 
uroczystości itp. 
Czy Pani osobiste przeżycia mają wpływ na Pani 
twórczość ?  
- Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Pisanie tak po 
prostu  samo przyszło. Życie pisze różne scenariusze,  
a z wiekiem człowiek  ma więcej czasu na przemyśle-

nia i osobiste refleksje. Człowiek ma  mniej pracy, 
mniej obowiązków,  tak się to samo układa. A może po 
prostu dlatego, że zawsze kochałam poezję i książki   
i jestem tzw. „molem” książkowym. 

Przedstawiamy jeden z wierszy tomiku Poetów Pod-
karpacia "PERŁY"  „Poezja Naszych Dusz”. 

MIŁOŚĆ 
Kochani, wszyscy 

może, o tym nie wiecie, 
co najpiękniejsze 

jest na tym świecie. 
Miłość drugiemu 
z radością dana, 

kiedy boląca 
jest jego rana. 

Kiedy ma serce 
pełne radości, 

udzieli mu wtedy 
swojej miłości. 
A Bóg Ci za to 
pobłogosławi, 

i w Twoim sercu 
też radość sprawi. 

WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ KUBECKĄ – LOKALNĄ POETKĄ, MIESZKANKĄ  

TRYŃCZY – CZŁONKIEM KLUBU POETÓW PODKARPACIA „PERŁY” 
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WYSTAWA MALARSKA W  TRYNIECKIEJ GALERII "POD ANIOŁEM" 

25 listopada w Galerii „Pod Aniołem” w Tryńczy 
odbyła się wystawa prac malarskich Anety Śladow-
skiej. Urodziła się w Krakowie w 1976 roku. Jako 
dziecko dużo rysowała, malowała, niestety nie była 
odporna na krytykę. Mimo pochwał w szkole podsta-
wowej, po jej opuszczeniu sięgała po ołówek czy pę-
dzel sporadycznie., Aż na ponad 20 lat " zostawiła 

swój talent na boku". Skończyła studia, ale filozo-
ficzne . Bardzo chciała malować, ale lęk, który jej 
towarzyszył, trzymał z dala od swoich pasji. W tym 
czasie podejmowała różne wyzwania zarobkowe  
w kraju i za granicą. Dopiero po 40-stce, powie-
działa: "Dosyć, lata lecą, jestem już dorosła i przez 
swoje doświadczenia bardziej odporna, najwyżej się 
nie spodoba, i co ?" I tak oto odwiedziła pracownie 
Marcina Telegi w Krakowie i przeszło 2 lata 
uczęszczała do niego na lekcje. Pierwszą wystawę 
miała właśnie u niego w pracowni, w Krakowie.       

Potem dwie wystawy w Tarnowie. Czas swój spędza 
głównie między ogrodem, malowaniem, podróżami  
i zajmowaniem się domem.  Prezentowana ekspozycja 
składała się z prac malarskich wizerunków kobiet, 
martwej natury i pejzaży. Wydarzenie uświetnili   
muzycy działający przy GCKiCZ Gminy Tryńcza.  
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     Od października br. roku działa  Tryniecka  Akade-
mia  Rozwoju  w Gminnym Centrum Kultury i Czytel-
nictwa, w ramach której  prowadzone są warsztaty dla 
dzieci i młodzieży   pozwalające rozwijać pasje, talen-
ty, kreatywność czy po prostu zdolności manualne. 
Podczas warsztatów kreatywnych, wokalnych, fotogra-
ficznych oraz zdrowego żywienia dzieci poznają i po-
głębiają talenty i pasje artystyczne, a także poznają 
m.in.: zasady zdrowego odżywiania oraz zdobywają 
wiedzę na podstawie  piramidy zdrowego żywienia. 
Dzieci uczą się, jak komponować posiłki, jakich wybo-
rów żywieniowych dokonywać podczas zakupów  

z rodzicami, jakie przekąski wybierać. Rozmawiają  
o pochodzeniu jedzenia, sezonowości, smakach, za-
wartości witamin w danych warzywach i owocach, 
wspólnym gotowaniu i spożywaniu posiłków. Podczas 
zajęć wprowadzane są również elementy aktywności 
fizycznej, które pozwalają na budowanie więzi i rozwi-
janie kontaktu z innymi dziećmi. 
Warsztaty sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych 
oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznej pracy, a tak-
że podnoszą wiarę w siebie i swoje możliwości. 
Wspólnie spędzony czas z rówieśnikami sprzyja  
budowaniu nowych przyjaźni. 

TRYNIECKA AKADEMIA ROZWOJU 

PROMOCJA LOKALNEGO FOLKLORU  

 



 


