
Gmina Tryńcza zamyka 
rok 2020 z wydatkami 
inwestycyjnymi na po-
ziomie 12 mln zł, z czego 
blisko połowa to środki 
unijne lub pozyskane 
z rządowych programów. 

Zaplanowane na mijający rok 
zadania inwestycyjne były róż-
norodne i dotyczyły każdego 
z sołectw. Mowa o moder-
nizacji oczyszczalni ścieków 
w Tryńczy, rozbudowie sieci 
wodno-kanalizacyjnej, budo-
wie oświetlenia, chodników 
i tras rowerowych czy budowie 
jedynej w regionie strzelnicy 
sportowej w Głogowcu. Gmi-
na rozpoczęła także realizację 
projektu partnerskiego pole-
gającego na montażu instalacji 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii na budynkach 
mieszkalnych.  
- W imieniu mieszkańców 
dziękujemy pani Minister 
Annie Schmidt oraz panu 
Wicemarszałkowi Piotrowi 
Pilch za życzliwość, otwar-
tość na potrzeby społeczne 
i wsparcie naszych przedsię-
wzięć inwestycyjnych – mówi 
wójt Ryszard Jędruch. 

Gospodarka 
wodno -ściekowa 
W trosce o środowisko oraz 
konieczność zapewnienia 
mieszkańcom skutecznego 
odbioru ścieków w bieżącym 
roku Gmina rozpoczęła mo-
dernizację istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Tryńczy. To 
koszt ponad 6 mln zł. Na ten 
cel gmina pozyskała preferen-
cyjną pożyczkę z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie. Dzięki temu tak 
spory wydatek nie obciąża 
budżetu gminy, umożliwiając 

realizację innych inwestycji. 
Modernizacja potrwa do po-
łowy przyszłego roku. 
   W bieżącym roku dzięki 
pozyskanym środkom z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Gmina zrealizo-
wała rozbudowę sieci wod-
-kan w kilku lokalizacjach 
w Gniewczynie Łańcuckiej, 
Gniewczynie Trynieckiej, 
Gorzycach i Jagielle - tam 
gdzie powstają nowe osiedla 
jednorodzinne. W ramach 
ogłoszonych przetargów łącz-
nie wykonano blisko 2,5 km 
sieci wodociągowej i ponad 3 
km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wartość inwestycji to kwota 
1,2 mln zł. Prawie 600 tys. zł 
pokryje dotacja ze środków 
unijnych. W grudniu Gmi-

Inwestycje w Gminie Tryńcza 

na Tryńcza złożyła kolejny 
wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dotację na dalszą 
rozbudowę sieci. 

Z myślą 
o bezpieczeństwie 
mieszkańców 
Ponad 2,5 km tras pieszo-ro-
werowych powstało na terenie 
gminy Tryńcza w bieżącym 
roku. W ramach podjętej 
współpracy z Powiatem Prze-
worskim wykonano 300 m 
chodnika w Tryńczy wzdłuż 
drogi powiatowej relacji 
Tryńcza – Głogowiec, 300 
m w Gniewczynie Łańcuc-
kiej wzdłuż drogi powiatowej 
Grzęska – Świętoniowa i ko-
lejne 300 m w Gorzycach 
w przysiółku Podłuże. Wy-
remontowany został także 
półkilometrowy odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego 
w Gniewczynie Łańcuckiej. 
W ramach remontu drogi 
powiatowej relacji Tryńcza 
– Wólka Małkowa wydzie-
lono dodatkowy pas dla 
rowerzystów. 
   Przy współpracy z Zarzą-
dem Województwa Podkar-
packiego w bieżącym roku 
zrealizowano kontynuację 
budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w Gniewczynie Trynieckiej na 
długości prawie 1 km. Koszt 
zadania to ponad 500 tys. zł 
z czego 175 tys. zł pochodzi 
z budżetu Województwa, a po-
została część z budżetu Gminy 
Tryńcza. 

- Serdecznie dziękujemy 
Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego za przeka-
zane środki finansowe oraz 
Podkarpackiemu Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie za wspólną realizację 
inwestycji, której celem była 
przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi wojewódzkiej 
a jednocześnie rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej. 
Dziękuję także Staroście 
Przeworskiemu za otwar-
tość na wspólną realizację 
inwestycji na terenie gminy 
oraz Radzie Gminy Tryńcza 
za przeznaczane w budżecie 
gminy środki – mówi wójt 
Ryszard Jędruch. 
   Gmina inwestuje także 
w rozbudowę oświetlenia 
ulicznego. Tylko w tym roku 
na terenie gminy stanie ponad 
350 nowych lamp ledowych. 
Wartość inwestycji to koszt 
1,4 mln zł. Oświetlona zosta-

nie m.in. wspomniana wyżej 
ścieżka rowerowa, co umoż-
liwi bezpieczne korzystanie 
także po zmroku. Zadanie 
finansowane jest ze środków 
pozyskanych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Modernizacja 
infrastruktury 
Mimo pandemii i ograniczo-
nej działalności kulturalnej, 
Gmina Tryńcza nie zwalnia 
tempa i wykorzystuje ten czas 
na remonty infrastruktury 
kulturalnej i nie tylko. Ponad 
600 tys. zł będzie kosztował 
remont Trynieckiego Cen-
trum Kultury, jednak i w tym 
przypadku Gmina z sukcesem 
pozyskała środki zewnętrzne 
w kwocie 300 tys. zł. Oprócz 
adaptacji poddasza na salę 
multimedialną i remontu po-
mieszczeń wewnątrz budynku, 
obiekt zostanie przystosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych poprzez montaż 
windy. Prace zakończą się w I 
kwartale 2021 r. W bieżącym 
roku pracami remontowymi 

objęte zostały także Wiejskie 
Domy Kultury w Głogowcu, 
Ubieszynie i Wólce Małkowej. 
   Z myślą o seniorach, w Ja-
gielle powstaje Klub Senio-
ra, który swoją działalność 
rozpocznie początkiem 2021 
r.  Na ten cel Gmina Tryńcza 
pozyskała środki z rządowego 
programu Senior+ w kwocie 
150 tys. zł , które przeznaczyła 
na remont nieużytkowanego 
dotychczas budynku oraz 
wyposażenie klubu.  
W  r a m a c h  p r o w a d z o -
nych inwestycji nie zapo-
mniano o remoncie in-
f r a s t ruk tu r y  d rogowe j .  
W ciągu 2020 r. remontem 
objętych zostało 35 odcinków 
dróg na terenie gminy o łącz-
nej długości ponad 16 km. 
   Gmina Tryńcza ma już plany 
inwestycyjne na kolejny 2021 
r. a wśród nich m.in. rozbu-
dowa szkoły w Gniewczynie 
Łańcuckiej, budowa mostu 
na Wisłoku przy współpracy 
z Powiatem Przeworskim i dal-
sze remonty infrastruktury 
drogowej. 
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