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Szanowni Pa stwo !
W r ce Pa stwa oddajemy pierwszy
tegoroczny
kwartalnik,
w
którym
prezentujemy podejmowane w gminie
dzia ania. Od pocz tku roku by o ich wiele.
Przede wszystkim skupili my si
na
zaplanowaniu
zada
do
wykonania
w nadchodz cych miesi cach. W dalszym
ci gu koncentrujemy si na infrastrukturze
gminnej. Wykorzystuj c dost pne rodki,
chcemy zrealizowa
budow
kolejnych
ci gów
o wietlenia,
przewidzianych
do realizacji m. in. w G ogowcu,
Gniewczynie
cuckiej i Wólce Ma kowej.
Wi e si
to z faktem rozbudowy
poszczególnych miejscowo ci, a tym samym
konieczno ci zapewnienia mieszka com
bezpiecze stwa. Na pocz tku marca zosta uko czony
i oddany do u ytku chodnik wraz ze cie
rowerow
od ronda do Wólki Ogryzkowej. Tym samym poruszanie
si wzd
drogi krajowej Nr 77 sta o si zupe nie
bezkolizyjne dla pieszych i rowerzystów. Z uwag
ledzimy informacje dotycz ce remontu drogi
wojewódzkiej Nr 853. Pisali my ju w poprzednich
kwartalnikach o tym, e ko czy si realizacja wniosków
z udzia em funduszy unijnych na lata 2007-2013.
W chwili obecnej piszemy projekty, które chcemy
zrealizowa ju z nowej alokacji rodków unijnych na
lata 2014-2020. Staramy si te si ga po rodki
przyznawane z bud etu pa stwa. W zwi zku z tym
powsta projekt modernizacji stadionu w Jagielle. Ocen
formaln i merytoryczn przeszed równie wniosek na
modernizacje uj cia wody w Jagielle. Konieczno
rozbudowy i modernizacji uj cia spowodowana jest
rosn
liczb odbiorców powsta ych gospodarstwach
domowych.
W trakcie realizacji jest projekt pod nazw „Budowa
spo ecze stwa obywatelskiego w Gminie Try cza”. Do
przysz ych u ytkowników zosta a pod czona sie
internetowa, a uczestnicy projektu wzi li udzia
w szkoleniach. W najbli szym czasie do mieszka ców
i instytucji w naszej gminie trafi sprz t komputerowy.
Warto projektu to kwota 2,5 mln z otych.
Warto podkre li ,
e dzia aj ca od listopada
ubieg ego roku nowa Rada Gminy nie podnios a
podatków, co w efekcie skutkuje mniejsz subwencj
z bud etu pa stwa. Nie wzros y równie op aty za
wywóz mieci, wod i kanalizacj . Staramy si utrzyma
dotychczasowy poziom us ug wiadczonych dla ludno ci.
Szanowni Pa stwo, chc c dobrze zaplanowa
samorz dow prac na pocz tku roku spotykali my si
z cz onkami organizacji pozarz dowych. Ju od 10
stycznia uczestniczy em w walnych zebraniach
sprawozdawczych poszczególnych jednostek OSP, na
których podsumowana zosta a ich roczna dzia alno .
Cieszy te fakt, e wszystkie zarz dy otrzyma y
absolutorium. Pragn serdecznie podzi kowa druhom

stra akom za gotowo bojow , dba
o remizy i sprz t
ratowniczy oraz za udzia w zabezpieczaniu imprez.
Licz na dalsz owocn wspó prac .
Po zako czeniu ligi halowej, udanym, pe nych
sportowych emocji sezonie futsalowym, u progu nowego
sezonu pi karskiego spotkali my si te z prezesami LKS
-ów, a tak e animatorami orlików. Chcemy bowiem, by
w dalszym ci gu nasze lokalne dru yny pi karskie
z powodzeniem rywalizowa y na boiskach trawiastych,
a amatorzy ruchu na wie ym powietrzu mieli
zapewnione dobre warunki do uprawiania gier
zespo owych i zaj indywidualnych.
W lutym za wraz z pracownikami urz du wzi li my
udzia w zebraniach wiejskich, na których so tysi
podsumowali mijaj kadencj , zarówno w zakresie pracy
na rzecz so ectwa, wykonanych inwestycji, jak
i dzia alno ci kulturalnej. Przy tej okazji jeszcze raz
bardzo dzi kuj
so tysom za codzienn
prac
i zaanga owanie, a nowo wybranym ycz , by
zrealizowali plany, by ich praca przyczynia a si dla
dobra ogó u, by ka dy kolejny dzie przynosi im wiele
satysfakcji z pe nionej funkcji.
Na prze omie stycznia i lutego odby y si „Dni seniora”.
W ich organizacj w czy y si Ko a Gospody
Wiejskich, Rady Rodziców, dzieci ze szkó . wi to by o
okazj
do spotkania si
i wspólnej zabawy.
Z kolei Spotkanie Twórców Ludowych w marcu
pozwoli o uczestnikom na wymian do wiadcze .
W przededniu ferii zimowych najzdolniejsi uczniowie
otrzymali stypendia. Wszyscy ch tni uczniowie podczas
ferii mogli skorzysta z bogatej oferty zaj , z jak
wyst pi y szko y, Gminna Biblioteka Publiczna
i Trynieckie Centrum Kultury.
Zbli aj si
wi ta Wielkanocne, czas nadziei
i budz cego si ycia. ycz Wszystkim mieszka com
naszej gminy i go ciom zdrowych i pogodnych wi t
przepe nionych wiar , nadziej i mi ci , a tak e
radosnego nastroju i serdecznych spotka w gronie
rodziny oraz przyjació .
Ryszard J druch
Wójt Gminy Try cza
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WYBORY SO TYSÓW
W marcu trwa a kampania zwi zana z wyborami
so tysów. W gminie Try cza odby y si one na
podstawie uproszczonych przepisów dotycz cych
wyborów przewidzianych w Kodeksie Wyborczym.
Po
przeprowadzeniu
wszystkich
procedur
wynikaj cych z ww. Kodeksu bez g osowania,
z powodu zg oszenia si tylko jednego kandydata,
wybrano so tysów w sze ciu miejscowo ciach:
ogowiec, Gniewczyna
cucka, Gniewczyna
Tryniecka, Wólka Ma kowa, Wólka Ogryzkowa i
Ubieszyn.
W trzech miejscowo ciach, tj. Gorzycach, Jagielle
i Try czy w dniu 22 marca odby y si wybory.
So tysami w gminie Try cza na now kadencj zostali:

- Helena Mazur w Wólce Ogryzkowej
- Stanis aw ugaj w Wólce Ma kowej
- Maria Kluczkowska w Ubieszynie
- Stanis aw Gliniak w Try czy
- Marta Kornafel w G ogowcu
- Roman Kozyra w Gniewczynie
cuckiej
- Edward Niemiec w Gniewczynie Trynieckiej
- El bieta Sobala w Gorzycach
- Grzegorz Drzystek w Jagielle
W kwietniu na zebraniach wiejskich
przeprowadzone wybory do rad so eckich.

zostan

Edward Wieche

SP YW KAJAKOWY GOTOWY
Przygotowywany w dwóch etapach sp yw kajakowy
na rzece Wis ok jest ju gotowy do rozpocz cia sezonu.
Na mi ników aktywno ci fizycznej na onie natury
czeka b dzie 20 kajaków 2-osobowych i 10
pojedynczych wraz z osprz tem. Ponadto uczestnicy
sp ywu b
mogli korzysta z dwóch przystani
rekreacyjnych,
zlokalizowanych
wzd
rzeki
w Gniewczynie Trynieckiej i Wólce Ma kowej,
stanowi cych doskona e miejsce na odpoczynek czy
grillowanie.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiona zosta a
specjalna przyczepa do transportu kajaków na miejsce
sp ywu.
Wybudowana
zosta a
tak e
wiata
z przeznaczeniem na przechowywanie kajaków. Aby
zwi kszy komfort korzystania ze sp ywu, z yli my
wniosek o pozwolenie wodno-prawne na budow

Miejsce na ognisko na trasie sp ywu

Wiata na kajaki

pomostów na rzece, u atwiaj cych sprawne zej cie.
W przypadku uzyskania pozwolenia, budow pomostów
planujemy zrealizowa w kolejnym etapie zadania.
Inwestycja wspó finansowana jest ze rodków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 116 tys. z
Mamy nadziej , e sp yw przyci gnie wielu mi ników
takiej formy aktywno ci, a tak e przekona wielu
mieszka ców do tego,
e nie trzeba dalekich
i kosztownych wyjazdów, aby aktywnie i przyjemnie
sp dzi czas.
Dominika Kozak
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DODATKOWE RODKI NA REMONT DRÓG
Od kilku lat wnioskujemy o rodki zewn trzne,
przeznaczone na remont dróg gminnych. Ju po raz
kolejny aplikujemy o dotacj w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 r., do
którego
zg osili my
remont
drogi
gminnej
w Gniewczynie
cuckiej – Zawis ocze. W przypadku
pozytywnej weryfikacji wniosku, zadanie realizowa
dziemy na prze omie lipca i sierpnia br. Ze rodków
zewn trznych planujemy wykona tak e modernizacj
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jagielle,
Gorzycach i Try czy. Ponadto w ramach podzia u
rodków na usuwanie skutków kl sk ywio owych,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyzna o nam
40 tys. z na remont drogi gminnej G ogowiec – Ubieszyn
na d ugo ci 550 mb, która zniszczona zosta a podczas
wyst puj cych powodzi. Oprócz w/w zada , jak co roku
w okresie letnim remontowa b dziemy kolejne drogi
gminne w poszczególnych miejscowo ciach w ramach
Funduszu So eckiego oraz rodków z bud etu gminy, aby
systematycznie podnosi
bezpiecze stwo i jako
infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Droga przeznaczona do remontu w miejscowo ci Ubieszyn

Dominika Kozak

SZATNIA PO MODERNIZACJI
Trwaj cy od po owy stycznia tego roku remont
budynku szatni na stadionie LKS „San” Gorzyce dobieg
ko ca. 18 marca br., przy udziale wykonawcy i prezesa
klubu obiekt zosta oddany do u ytku.
Zakres prac obejmowa m.in. docieplenie stropu,
szpachlowanie cian, wykonanie wylewek, monta
metalowych schodów na poddasze, u enie glazury
i terakoty, malowanie cian, wyposa enie azienek
w
elementy sanitarne oraz
wymian
drzwi
wewn trznych.

Zadanie realizowa a firma MEGASTYL z Przeworska.
Dzi ki wykonanej modernizacji, budynek zyska na
funkcjonalno ci i estetyce.
- Po wykonanej modernizacji ca ego stadionu, szatnia
by a ostatnim obiektem, który wymaga remontu. Teraz
jeste my w 100 % zadowoleni z jego stanu. Mam
nadziej , e b dzie nam s
d ugie lata - mówi
z zadowoleniem Marcin Misi o, prezes LKS „San”
Gorzyce.
Dominika Kozak

NOWY STADION W JAGIELLE
Trwaj prace projektowe dotycz ce modernizacji
stadionu sportowego w Jagielle, która rozpocznie si ju
w bie cym roku. Zakres robót obejmowa b dzie m.in.
budow trybun dwurz dowych, budow bie ni tartanowej
o d ugo ci 100 m, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie
terenu nawierzchni asfaltow i kostk , niwelacj boiska
pi karskiego oraz monta zegara z tablic wyników.
O dofinansowanie kosztów przebudowy obiektu
wnioskowali my do Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury
Sportowej. Z ony w lutym br. wniosek obecnie jest
w trakcie weryfikacji.

Dominika Kozak
Wn trze wyremontowanej szatni
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BUDOWA MOSTU KOLEJOWEGO
Od kilku miesi cy trwa budowa mostu kolejowego
nad rzek Wis ok w Try czy na linii Lublin – Przeworsk.
Inwestorem zadania s PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Centrum Realizacji Inwestycji, Oddzia w Krakowie, za
wykonawc
Przedsi biorstwo
Wielobran owe
BANIMEX Sp. z o.o. z/s w B dzinie.
Zakres robót obejmuje m.in. zabezpieczenie podpór
istniej cego obiektu poprzez wykonanie specjalnych
komór, zabezpieczenie ich cian ci gami i wykonaniem
oczepów betonowych w tych komorach oraz
zabezpieczenie cz ci istniej cego torowiska b cego
w u ytkowaniu.

Nowy most na Wis oku

W przedmiotowym zadaniu nale y wykona nowe
podpory elbetowe. Na tych podporach spocznie
3- prz owa konstrukcja stalowa kratownicowa, której
ka de prz o pracowa ma niezale nie od s siaduj cych.
Obiekt b dzie wyposa ony w chodniki s bowe dla
obs ugi obiektu. Ca
konstrukcji wa y 980 ton.
Konieczno
przebudowy mostu wynika a z wielu
przes anek techniczno – ekonomicznych. Przede
wszystkim przebudowa przyczyni si do poprawienia
bezpiecze stwa ruchu kolejowego oraz podniesie jego
walory u ytkowe, umo liwi dostosowanie mostu do
obecnie obowi zuj cych normatywów, wp ynie tak e na
ekonomik i czas przejazdu. Z realizacji tej inwestycji
wynikaj pewne uci liwo ci, zwi zane chocia by
z
przejazdem samochodów
wielkogabarytowych
transportuj cych materia y na miejsce budowy, które
odczuwaj mieszka cy Try czy, jednak ze wzgl du na
lokalizacj
mostu na terenie naszej gminy s
nieuniknione.
Dominika Kozak

ZADBAJMY O NASZE
ZDROWIE I OTOCZENIE
W trosce o estetyczny wygl d naszych miejscowo ci,
a przede wszystkim o w asne zdrowie apelujemy
o zaprzestanie:
wyrzucania mieci do lasu, przydro nych rowów
i brzegów rzek. Rozk adaj ce si odpady s powodem
zatruwania gleby i wód gruntowych, a wytwarzaj ce
si toksyny wraz z pokarmem i powietrzem
przedostaj si bezpo rednio do naszego organizmu
spalania mieci w przydomowych kot owniach.
Wyzwalaj ce si
podczas spalania szkodliwe
substancje, w tym rakotwórcze dioksyny przedostaj
si do powietrza które wdychamy.
Wszystkie odpady powstaj ce w gospodarstwach
domowych
nale y
systematycznie
i selektywnie przekazywa
firmie odbieraj cej
nieczysto ci na terenie gminy. Ponadto informujemy, e
wszystkie inne odpady tzw. „problemowe” mo na
bezp atnie przekaza do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduj cego si
w Try czy (obok stadionu le nego) czynnego w ka
sobot w godzinach od 10.00 do 12.00. PSZOK
przyjmuje m.in.:
- gruz i odpady budowlane i remontowe
- meble i odpady wielkogabarytowe
- zu yty sprz t elektryczny
- odpady zielone (ga zie, li cie)
- zu yte opony
- popió
- chemikalia
Realizacja ustawy, stwarza wszystkim mieszka com
gminy mo liwo systematycznego i bezproblemowego
przekazywania ró norakich odpadów komunalnych,
dlatego te niewywi zywanie si z tego obowi zku jest
wiadomym dzia aniem, które degraduje rodowisko,
a tym samym wp ywa negatywnie na nasz stan zdrowia
oraz naszych bliskich. Cz sto wywóz nieczysto ci do lasu
czy nad rzek wymaga znacznie wi cej wysi ku i czasu,
ni przekazanie ich do atwo dost pnego miejsca zbiórki.
Dominika Kozak

DZIA KI DO SPRZEDA Y
Informujemy o mo liwo ci nabycia dzia ek
stanowi cych w asno gminy Try cza, zlokalizowanych
na terenie Gorzyc i Gniewczyny Trynieckiej, tj.:
dz. nr ewid. 1307/1 o pow. 0,13 ha po ona
w Gorzycach (Pod e).
Cena wywo awcza dzia ki 13 729 z
dz. nr ewid. 1307/4 o pow. 0,11 ha po ona
w Gorzycach (Pod e).
Cena wywo awcza dzia ki 15 009 z
dz. nr ewid. 1307/5 o pow. 0,08 ha po ona
w Gorzycach (Pod e).
Cena wywo awcza dzia ki 9 777 z
dz. nr ewid. 1602/5 o pow. 0,11 ha po ona
w Gorzycach (Pod e). Cena wywo awcza dzia ki
15 335 z
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dz. nr ewid. 1602/7 o pow. 0,16 ha po ona
w Gorzycach (Pod e). Cena wywo awcza dzia ki
20 196 z
dz. nr ewid. 1609/6 o pow. 1 ha po ona
w Gniewczynie Trynieckiej (pastwiska)
dz. nr ewid. 1609/7 o pow. 1 ha po ona
w Gniewczynie Trynieckiej (pastwiska)
Dzia ki zlokalizowane w Gniewczynie Trynieckiej s
w trakcie wyceny. Przetarg na ich sprzeda odb dzie si
w I po owie bie cego roku. Szczegó owe informacje
w sprawie oferty dzia ek mo na uzyska w Urz dzie
Gminy Try cza pok. nr 3 lub telefonicznie 16 642 12 21
wew. 33
Dorota Szelepa
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NOWE O WIETLENIE ULICZNE
Rozbudowa sieci o wietlenia ulicznego na terenie
gminy jest jednym z priorytetowych zada w ramach
poprawy bezpiecze stwa mieszka ców. Ze wzgl du na
stale rozbudowuj ce si osiedla mieszkaniowe, a tak e
zwi kszaj cy si ruch pojazdów samochodowych na
drogach stwarza potrzeb rozbudowy o wietlenia. St d
og osili my kolejny przetarg na budow o wietlenia
ulicznego na terenie gminy Try cza, przedmiotem
którego jest budowa linii napowietrznej o wietlenia
ulicznego w miejscowo ciach:
ogowiec
- wzd drogi powiatowej - 13 lamp
- wzd drogi gminnej - 23 lampy
Gniewczyna
cucka
- wzd drogi gminnej (nowe osiedle – szko a) - 5 lamp
Jagie a
- wzd drogi gminnej – 8 lamp
Wólka Ma kowa
- wzd drogi gminnej - 13 lamp
Try cza
- wzd drogi krajowej nr 77 (Zawis ocze) – 14 lamp
- wzd drogi powiatowej – 8 lamp
- wzd drogi powiatowej (Podwólcze) – 5 lamp
Planowany termin zako czenia budowy wyznaczono na
koniec czerwca 2015 r. Warto szacunkowa wynios a
254 tys. z .

PORZ DKOWANIE LASU
Od grudnia ubieg ego roku trwaj prace przy
piel gnacji i porz dkowaniu
terenów le nych
stanowi cych w asno gminy Try cza w Gorzycach oraz
w Gniewczynie Trynieckiej. Na terenie rosn cych
odników
bukowo-sosnowych,
d bowo-bukowososnowych oraz sosnowych, pracownicy zatrudnieni
w ramach prac spo ecznie – u ytecznych wycinali
zakrzaczenia, tzw. samosiejki, brzozy, tarniny i osiki.
Wykonanie tego rodzaju prac piel gnacyjnych umo liwi
ciwy porost m odych drzew, przede wszystkim
dzi ki odpowiedniemu dost powi do wiat a.
cznie
uporz dkowano ponad 13 ha.

Wiosenne prace le ne

Dominika Kozak

POPRAWIAMY JAKO
INFRASTRUKTURY WOD-KAN

Na budowie o wietlenia

Ponadto w bie cym roku opracowane zostan
projekty budowlane na wykonanie kolejnych odcinków
linii kablowej o wietlenia ulicznego w Gorzycach
(Cierpisze), Ubieszynie, Jagielle, G ogowcu, Wólce
Ogryzkowej (przy DK 77), Gniewczynie
cuckiej
(Zawis ocze Du e i Zakr cie) oraz projekt o wietlenia
ulicznego solarnego wzd
drogi krajowej 77 na odcinku
Wólka Ogryzkowa – Gorzyce.
Dominika Kozak

Rozwój inwestycyjny i ruch budowlany wymaga sta ej
rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w ka dej
miejscowo ci. Maj c tak e na uwadze jako wiadczonych
us ug,
podj li my
dzia ania
zmierzaj ce
do
zmodernizowania stacji uj cia wody w Jagielle oraz
rozbudowy sieci wod-kan w Try czy i Wólce Ogryzkowej.
W tym celu z yli my wniosek o dofinansowanie tych
zada ze rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, Dzia anie 3.3 – Podstawowe us ugi dla
gospodarki i ludno ci wiejskiej. Ca kowita warto projektu
opiewa na kwot ponad 1,5 mln z , za kwota, o któr
wnioskujemy to 960 tys. z . W chwili obecnej wiemy, e
wniosek znajduje si na li cie zatwierdzonych do realizacji.
Prace planowane do zrealizowania w ramach zadania
w stacji uj cia wody polega b
m.in. na wykonaniu
nowych odwiertów na studnie, wybudowaniu zbiorników
reakcji, zbiorników wyrównawczych oraz wyposa eniu
stacji. Teren zostanie tak e o wietlony.
- Stacja zdecydowanie wymaga modernizacji. Do tej pory
wykonywane by y tylko cz ciowe remonty, które
w niewielkim stopniu poprawia y jej wydajno . – mówi
Stefan Darzycki, który na co dzie obs uguje SUW.
Posiadamy tak e dokumentacj projektow , opracowan
w ubieg ym roku na rozbudow sieci wod-kan w Gorzycach
(druga linia zabudowy urawiec), Gniewczynie
cuckiej – Zakr cie oraz Gniewczynie Trynieckiej –
Piaski (dalsza cz ). W opracowaniu jest równie
dokumentacja
dotycz ca
uzbrojenia
terenów
inwestycyjnych,
zlokalizowanych
w
Gniewczynie
cuckiej za Fabryk Wagonów oraz dzia ek przy stacji
uj cia wody w Jagielle.
Dominika Kozak
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PODNOSIMY JAKO

KSZTA CENIA

Zako czy a si
budowa nowoczesnego obiektu
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó w Try czy oraz
adaptacja poddasza na pracowni
astronomiczn
i plastyczn , realizowana w ramach projektu pn.
„Podniesienie jako ci i
warunków kszta cenia
w Zespo ach Szkó na terenie Gminy Try cza poprzez
doposa enie w rodki dydaktyczne i rozbudow Zespo u
Szkó w Try czy o obiekt wielofunkcyjny”.

Przekazanie tabletów dla uczniów ZS w Gniewczynie

Dominika Kozak

Z MY

Pracownia plastyczna w ZS w Try czy

Oprócz budowy i adaptacji pomieszcze , zespo y szkó
z terenu gminy otrzyma y nowoczesny sprz t
multimedialny w postaci tabletów i tablic interaktywnych,
który s
b dzie m odzie y podczas lekcji,
umo liwiaj c prowadzenie innowacyjnych i ciekawych
zaj dydaktycznych. Warto zwróci uwag na bogato
wyposa one pracownie, tj. astronomiczn i plastyczn
usytuowane na poddaszu istniej cej hali widowiskowo –
sportowej przy ZS w Try czy. Uczniowie podczas zaj
z fizyki korzysta mog m.in. z modelu uk adu
onecznego wraz z planetami, planetarium z niebem
pó nocnym, awy optycznej z pe nym wyposa eniem,
zestawu klasowego do nauki elektryczno ci, zestawu do
demonstracji
s onecznej,
zestawu
do
badania
rozszerzalno ci
cieplnej
i
toru
powietrznego
z wyposa eniem. Natomiast do zaj
plastycznych
przygotowane zosta y sztalugi malarskie, palety do farb
oraz profesjonalne zestawy p dzli.
Koszty tego projektu wspó finansowane s ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.
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O PIESZYCH

Zako czy a si budowa chodnika wzd
drogi
krajowej nr 77 od ronda w Try czy do Wólki
Ogryzkowej. Prace rozpocz y si w grudniu ubieg ego
roku, jednak ze wzgl du na okres zimowy zosta y
przerwane. D ugi okres oczekiwania na rozpocz cie
inwestycji zwi zany by z konieczno ci uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Na d ugo ci 810 mb powsta a trasa z wydzielon cz ci
piesz i rowerow , dzi ki temu poruszanie si wzd
wyj tkowo
ruchliwej
drogi
krajowej
b dzie
zdecydowanie bezpieczniejsze.
Inwestycja realizowana by a w ramach porozumienia
z
Generaln
Dyrekcj
Dróg
Krajowych
i Autostrad. Wszelkie koszty zwi zane z t inwestycj
pokry y rodki z bud etu gminy. Budow chodnika
realizowa a firma DRO – BRUK z Gniewczyny
Trynieckiej.

Nowy chodnik wzd

DK

Oprócz tego odcinka, gmina planuje realizacj kolejnych
tras
pieszo-rowerowych
wzd
najbardziej
niebezpiecznych dróg, aby zapewni mieszka com
mo liwo komfortowego przemieszczania si .
Dominika Kozak
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ZMIANY W WIADCZENIACH
Od stycznia 2015 r. o specjalny zasi ek
opieku czy (SZO) mog
wnioskowa tak e
opiekunowie osób z niepe nosprawno ci , którzy
ze wzgl du na sprawowanie nad nimi opieki nie
podejmowali zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej. Dotychczas o SZO mogli stara si
tylko ci, którzy zrezygnowali z pracy, podejmuj c
opiek
nad
cz onkiem
rodziny
z niepe nosprawno ci .
Od 1 stycznia br. o SZO mog stara si tak e
ma onkowie, którzy zrezygnowali z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, aby sprawowa sta
opiek nad:
osob z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe nosprawno ci lub
osob z orzeczeniem o niepe nosprawno ci,
wobec której orzeczono te
konieczno
sprawowania sta ej b
d ugotrwa ej opieki lub
pomocy w zwi zku z jej znacznie ograniczon
mo liwo ci
samodzielnej egzystencji oraz
konieczno sta ego wspó dzia ania na co dzie

Od tego roku o SZO mog ubiega si tak e
rolnicy, ich ma onkowie i domownicy, je eli
zrezygnuj z prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Nale y jednak pami ta , e o przyznaniu SZO
decyduje kryterium dochodowe, które od 1 listopada
2014 r. do 31 pa dziernika 2015 r. wynosi 664 z na
osob . Pod uwag bierze si czny dochód rodziny
osoby sprawuj cej opiek oraz rodziny osoby
wymagaj cej opieki. Je eli próg 664 z zostanie
nieznacznie przekroczony, wiadczenie przys uguje,
je li uprawniony dostawa je w poprzednim okresie
zasi kowym. Kwota SZO wynosi 520 z .
Od 1 stycznia 2015 r. wzros a tak e kwota
wiadczenia piel gnacyjnego do 1200 z netto,
kwota brutto ze sk adkami wynosi: 1576 z .
wiadczenie piel gnacyjne przys uguje wy cznie
rodzicom
lub
opiekunom
dzieci
z niepe nosprawno ci , powsta do 18 roku ycia
lub do 25 roku ycia - w przypadku, gdy dziecko
by o w trakcie nauki. wiadczenie piel gnacyjne nie
jest zale ne od dochodu.
Karolina Kozak

POMOC YWNO CIOWA 2015

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Try czy
informuje
o
kolejnej
dostawie
ywno ci
z Podkarpackiego Banku ywno ci w Rzeszowie, która
zosta a pozyskana w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc
ywno ciowa
2014-2020
Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebuj cym.
Do programu zosta o zakwalifikowanych 600 osób
zamieszka ych na terenie gminy Try cza. Osoby te lub
rodziny znajduj ce si w trudnej sytuacji yciowej,
a zainteresowane w/w pomoc , powinny zg osi si
do tutejszego O rodka. Jednocze nie informujemy,
e dochód na osob w rodzinie nie mo e przekracza 684
, a dla samotnie gospodaruj cych – 813 z miesi cznie.
Artyku y ywno ciowe zosta y pozyskane przez
Parafialne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Wiara”
przy wspó pracy z Gminnym O rodkiem Pomocy
Spo ecznej w Try czy.
22 stycznia 2015 r. zosta y przywiezione kolejne
produkty ywno ciowe w postaci: oleju, makaronu,
cukru, mleka i mielonki wieprzowej o cznej warto ci
11 115 z .
Agnieszka Kulpa
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AKTYWNI W GMINIE TRY CZA
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Try czy
rozpocz
realizacj VII edycji projektu „Czas na
aktywno w gminie Try cza” wspó finansowanego ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo ecznego, Program Operacyjny Kapita
Ludzki.
Planowana warto projektu w roku 2014 to 221 578,00
w tym 89,5% rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego oraz 10,5% to rodki z bud etu Gminy
Try cza.

Uczestnicy projektu zostan obj ci wsparciem
w takich dzia aniach jak: indywidualne doradztwo
zawodowe,
warsztaty
kompetencji
spo ecznych,
warsztaty aktywno ci zawodowej oraz kursy zawodowe
w zale no ci od zg oszonych przez uczestników potrzeb.
W dniach 9-10 czerwca dla uczestników projektu
i ich rodzin odby si wyjazdowy warsztat kompetencji
spo ecznych w Pola czyku, który sk ada
si
z nast puj cych modu ów: komunikacja interpersonalna,
trening asertywno ci, umiej tno ci spo ecznych i trening
kontroli z ci. Uczestnicy szkolenia po zako czonych
zaj ciach mieli zapewniony rejs statkiem po jeziorze
Soli skim i ognisko integracyjne. Podczas warsztatów dla
osób z otoczenia zosta zorganizowany czas wolny
i zapewniona opieka. Szkolenie wyjazdowe mia o na celu
integracj rodzin poprzez wspólne sp dzanie czasu
i uatrakcyjnienie uczestnictwa w projekcie.
Dzi ki zastosowaniu du ej ró norodno ci dzia ,
projekt zapewnia kompleksowe wsparcie uczestnikom.
Jolanta Flak

OSTATNI ROK Z PROJEKTEM

Rozpocz cie projektu

Celem projektu jest: ukszta towanie aktywnych
postaw edukacyjnych, zawodowych i spo ecznych oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych po ród klientów
rodka Pomocy Spo ecznej. Do udzia u w Projekcie na
2014 rok zakwalifikowano 15 osób.

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Try czy
rozpocz kolejny, ju ostatni rok realizacj dobrze
znanego mieszka com gminy, projektu systemowego
„Czas
na
aktywno
w
gminie
Try cza”
wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
Uczestnikami wy ej wspomnianego projektu s osoby
spe niaj ce nast puj ce kryteria:
· korzystaj ce ze wsparcia GOPS
· b ce w wieku aktywno ci zawodowej:
· w rodzinach, w których wyst puj , co najmniej dwa
z ni ej wymienionych problemów tj. ubóstwo,
bezrobocie,
przemoc
domowa,
trudno ci
w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub
trudno ci opieku czo-wychowawcze,
W wyniku dzia
rekrutacyjnych zosta o wybranych
10 uczestników, którzy zostan obj ci systemowym
wsparciem takim jak: warsztat kompetencji spo ecznych,
szkolenie zawodowe, warsztat aktywno ci zawodowej
i pomoc finansowa stanowi ca wk ad w asny do projektu.
Nadal zauwa a si du e zainteresowanie udzia em
w projekcie w ród mieszka ców gminy Try cza.
Realizacja dzia
projektowych b dzie trwa a do ko ca
wrze nia 2015 r. Osoby zaanga owane w jego
organizacj maj nadziej , e dodatkowe wsparcie
skierowane do uczestników przyczyni si do poprawy ich
kompetencji
yciowych,
rodzicielskich
i wychowawczych, podniesienia poczucia w asnej
warto ci i samooceny a tak e poprawy jako ci ycia
i funkcjonowania w spo ecze stwie.
Anna M ynarska

W drodze do Pola czyka
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APEL O POMOC DLA MICHA A
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Try czy
zwraca si z pro
o pomoc finansow dla 24 - letniego
Micha a Grzywny z Try czy, który choruje na miopati .
Micha to utalentowany muzyk, który ma na swoim
koncie wiele osi gni muzycznych. Jego kariera bardzo
szybko si rozwija a. Koncertowa z wieloma orkiestrami
kameralnymi i symfonicznymi. Gra na instrumentach
tych (obój, ro ek angielski) z:
- chórem i orkiestr kameraln ”Nicolaus” z Kraczkowej,
-orkiestr kameraln Ni skiego Centrum Kultury
”Sokó ”,
- orkiestr symfoniczn Zespo u Szkó Muzycznych
nr 1 w Rzeszowie (koncerty
m.in. w Teatrze Wielkim
w Warszawie i Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,
z zespo em „Labirynt” przy Zespole Szkó licealnych
w Le ajsku.
Ponadto w latach 2003 – 2010 Micha by
saksofonist M odzie owej Orkiestry D tej z Try czy,
która zdoby a wiele nagród na ró nych konkursach
orkiestr d tych. W latach 2008 – 2010 by jej
II dyrygentem.
Nagra na oboju p yt CD zawieraj
nagranie Mszy
a-moll Józefa Elsnera. P yta znalaz a si w fina owej
pi tce w Polsce p yt CD nominowanych do nagrody
Fryderyków w kategorii muzyki religijnej. Ponadto bra
udzia w nagraniu p yty z muzyk religijn z zespo em
„Labirynt” (na oboju) oraz kilku innych p yt na
saksofonie.
W latach 2010-2013 by g ównym dyrygentem
odzie owej Orkiestry D tej z W gierki, która
dwukrotnie zaj a I miejsce podczas Gali Orkiestr
tych, a w 2013 r. otrzyma wyró nienie za
dyrygentur .
Obecnie Micha rozwija si jako pianista i aran er.
Studiuje filologi
angielsk
na
Uniwersytecie
Rzeszowskim.
Miopatia to choroba grup mi ni, w których w ókna
mi niowe nie funkcjonuj prawid owo, prowadzi to do

os abienia i zaniku mi ni. W zale no ci od okre lonego
typu, miopatia zajmuje okre lone grupy mi ni, w
przypadku Micha a s to mi nie twarzy oraz mi nie
obr czy barkowej. Wszystkie miopatie uwarunkowane
genetycznie s nieuleczalne, stosuje si jedynie leczenie
objawowe, m. in. operacj . Ekspertyza przeprowadzona
przez dr Kofi Boahne (lekarza z USA) wykaza a, e
potrzebny jest autoprzeszczep mi ni po obu stronach
twarzy.

Wójt gminy przekazuje Micha owi zebrane pieni dze

dzie to bardzo d uga i kosztowna operacja.
Potrzebne rodki finansowe s nieosi galne dla rodziny,
dlatego te Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej zwraca
si z pro
do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe
dla Micha a. Pierwsza udana charytatywna akcja mia a
miejsce w dniu 15 lutego br. podczas meczu KS Góral
Try cza vs Gwiazda Ruda
ska w Hali Widowiskowo –
Sportowej w Try czy. Mieszka cy gminy i okolic
okazali wielkie serca. Z datków zbieranych przy wej ciu
oraz licytacji uda o si zebra ponad 6 tys. z . Kolejna
akcja zostanie przeprowadzona w szko ach. Nauczyciele
wraz z uczniami i ich rodzicami wykazali si ch ci
pomocy. Na temat kolejnych dzia
pomocowych
dziemy na bie co informowa .
Agnieszka Kulpa

KRAMIK
GOPS w Try czy w dniu 10 i 11 lutego przy
wspó pracy z Miejsko - Gminnym O rodkiem Pomocy
Spo ecznej w Nowej Sarzynie pozyska w ramach
„Kramika wzajemnej pomocy” odzie
i obuwie
dzieci ce, po ciel, zabawki,
ka i materace, telewizor
oraz wiele przedmiotów dekoracyjnych potrzebnych w
domu tj. firanki, tapety, obrusy itp. Przedmioty pochodz
z Niemiec.
W naszej gminie jest wielu ofiarodawców, którzy
przekazuj na rzecz rodzin potrzebuj cych ró ne rzeczy,
które trafiaj bezpo rednio do rodziny potrzebuj cej
pomocy w danym czasie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Kramiku
zapraszamy do tutejszego O rodka od 27 lutego (pi tek)
w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w ka dy kolejny pi tek.

Agnieszka Kulpa
Agnieszka Kulpa

Tutaj mo na znale
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co potrzebnego dla siebie i domu
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PODSUMOWANIE DZIA ALNO CI OSP
Pocz tek ka dego roku, to w stra ackim kalendarzu
okres walnych zebra sprawozdawczych. Jest to czas
podsumowania
minionego
roku,
rozliczenie
zako czonych spraw, przedstawienie planów i zamierze
na rok bie cy. Zebrania mia y miejsce w 7 jednostkach
OSP (Try cza, G ogowiec, Ubieszyn, Gniewczyna
Tryniecka, Gniewczyna
cucka, Jagie a, Gorzyce)
zgodnie z wcze niej za onym harmonogramem

Zebranie OSP w Gniewczynie
cuckiej
opracowanym na posiedzeniu Zarz du Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Try czy.
Podczas zebra stra acy dokonali oceny wyników
swojej pracy na rzecz bezpiecze stwa ludzi i ich mienia.
Okre lili kierunki dzia ania swoich jednostek na
przysz
oraz udzielili absolutorium zarz dom OSP.
Omówiony zosta tak e udzia poszczególnych jednostek
w szkoleniach, wiczeniach i akcjach ratowniczoga niczych.
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W zebraniach, oprócz cz onków OSP, brali równie
udzia przedstawiciele Prezydium Zarz du Gminnego,
Wójt Gminy Try cza, radni i so tysi, jak równie
przedstawiciel Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej w Przeworsku. Wyra ono podzi kowania dla
wójta i w adz samorz dowych za wspieranie stra aków
ochotników w kwestiach finansowania bie cej
dzia alno ci oraz zakupów nowych samochodów,
modernizacji i wyposa enia remiz. Zebrania stra ackie s
nie tylko okazj do przedyskutowania wielu istotnych
problemów, z jakimi borykaj si jednostki stra ackie, ale
staj si tak e okazj do wyró nienia stra aków
szczególnie zas onych. W trakcie zebra wójt gminy
Ryszard J druch podzi kowa druhom za zaanga owanie
i bezinteresowne niesienie pomocy innym oraz okre li
ówne zamierzenia w zakresie poprawy funkcjonowania
jednostek OSP.
Zebrania w OSP to nie tylko podsumowanie w zakresie
pracy organizacyjnej, ale równie i dzia
operacyjnych,
w tym g ównie akcji ratowniczych, wicze i szkole ,
w których brali udzia druhowie z terenu gminy Try cza.
I tak w 2014 r. nasi stra acy z terenu gminy wyje ali
56 razy do ró nych zdarze
Nale y zaznaczy , i praca spo eczna stra aków
w 2014 r. nie ogranicza a si jedynie do prowadzenia
dzia alno ci operacyjno-bojowej. Druhowie wielokrotnie
anga owali si w organizacj imprez oraz uroczysto ci
odbywaj cych si na terenie naszej gminy, zabezpieczali
trasy imprez sportowych i procesji ko cielnych,
przeprowadzali pokazy ratownicze i prewencyjne.
Zebrania ko czy y si
tradycyjnym stra ackim
pocz stunkiem oraz dyskusj , w której udzia brali
druhowie i zaproszeni go cie.
Kalendarz zebra sprawozdawczych OSP ilustruje
poni sze zestawienie:

Echa znad Sanu i Wis oka

10 stycznia 2015 r. OSP Try cza
Prezes – Dh Stanis aw Gliniak
Naczelnik – Dh Tadeusz Jakubiec
Ilo zdarze w 2014 r: 30, w tym 18 po arów, 11
miejscowych zagro , 1 alarm fa szywy
Rok za enia: 1905 r.
16 stycznia 2015 r. OSP G ogowiec
Prezes – Dh Stanis aw Gondek
Naczelnik – Dh Wojciech Bury
Ilo zdarze w 2014 r: 2, w tym 1 po ar, 1 miejscowe
zagro enie
Rok za enia: 1905 r.
16 stycznia 2015 r. OSP Ubieszyn
Prezes – Dh Zdzis aw Kulpa
Naczelnik – Dh Adam Kasper
Ilo zdarze w 2014 r: 2, w tym 2 miejscowe zagro enia
Rok za enia: 1924 r.
17 stycznia 2015 r. OSP Gniewczyna Tryniecka
Prezes – Dh Jan Morawski
Naczelnik – Dh Stanis aw Rachfa
Ilo zdarze w 2014 r: 2, w tym 2 miejscowe zagro enia
Rok za enia: 1953 r.

ZA ZAS UGI DLA OBRONNO CI KRAJU
10 lutego 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Przeworsku odby a si uroczysto wr czenia z otych
i srebrnych medali „Za Zas ugi dla Obronno ci Kraju”.
Odznaczonymi medalami zostali rodzice zamieszkuj cy
powiat przeworski, lubaczowski i jaros awski, których
trzech i wi cej synów pe ni o wzorowo s
wojskow .
W uroczysto ci wzi li udzia : pp k Tadeusz Homa –
komendant
Wojskowej
Komendy
Uzupe nie
w Jaros awiu wraz z przedstawicielami z WKU Jaros aw,
Zbigniew Kiszka, starosta Przeworski, a tak e Józef
Michalik, starosta Lubaczowski, Józef Szko a
wicestarosta Jaros awski oraz Jacek So ek, burmistrz
Miasta i Gminy Ka czuga, Zofia Nowak, z-ca wójta
gminy Try cza, Robert Brudniak z-ca burmistrza Miasta i
Gminy Oleszyce, Tadeusz Kie bowicz sekretarz gminy
Zarzecze, Franciszek Liszka, sekretarz gminy Ro wienica
i Marek Fr czek, sekretarz Miasta Przeworska.

Stra acy - ochotnicy podsumowanie dzia alno ci

17 stycznia 2015 r. OSP Gorzyce
Prezes – Dh Zdzis aw Chmura
Naczelnik – Dh Leszek Flak
Ilo zdarze w 2014 r: 14, w tym 7 po arów,
7 miejscowych zagro
Rok za enia: 1946 r.
24 stycznia 2015 r. OSP Gniewczyna
cucka
Prezes – Dh Daniel Krutysz
Naczelnik – Dh Edward Korzeniowski
Ilo zdarze w 2014 r: 2, w tym 2 miejscowe zagro enia
Rok za enia: 1909 r.
24 stycznia 2015 r. OSP Jagie a
Prezes – Dh Janusz Kornafel
Naczelnik – Dh Józef Drzystek
Ilo zdarze w 2014 r: 4, w tym 4 miejscowe zagro enia
Rok za enia: 1914 r.
ukasz Rzeczyca

powody do dumy

Srebrnymi medalami „Za Zas ugi dla Obronno ci
Kraju” z
naszej
gminy
zostali
odznaczeni
Pa stwo Weronika
i
Stanis aw
Gwó
oraz
Pa stwo Maria i Józef Pawlak.
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Ryszard Matyja
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OTE GODY

6 marca w zaje dzie Casablanca w Try czy odby a
si uroczysto
Z otych Godów. Jest to wyj tkowe
wi to, które obchodzi si po 50-ciu latach wspólnego
po ycia ma
skiego. Te wspólne 50 lat to wyraz
wierno ci i mi ci rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty zwi zku ma
skiego, to wzór
i pi kny przyk ad dla m odych pokole wst puj cych
w zwi zki ma
skie.
Za zgodne po ycie ma
ski, za trud pracy
i wyrzecze dla dobra swych rodzin za onych przed pó
wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich
nieprzespane, za cierpienia, zy, rado ci, za ka dy siwy
os na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez
Prezydenta RP medalami.

oficjalnej dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez wójta
na wspólny pocz stunek. Ca uroczysto
u wietni
wyst p zespo u instrumentalno – wokalnego H-Z.
Tegoroczni Jubilaci:
1. W adys awa i Fryderyk Kojder
2. Maria i Eugeniusz Szozda
3. Józefa i Jan Rzeczyca
4. Maria i Andrzej Ogryzek
5. Maria i Józef Wilk
6. Helena i Stanis aw Drzystek
7. Józefa i Stanis aw Konieczny
8. Maria i Bronis aw Szozda
9. Janina i Jan Kogut
10. Stanis awa i Ignacy My ek
11. Adela i W adys aw Kulpa
12. Maria i Józef Pawlak

Medale dla Jubilatów

Aktu dekoracji dokona wójt gminy Ryszard J druch
w towarzystwie przewodnicz cego RG Stanis awa
Wielgosa,
z-cy
przewodnicz cego
Stanis awa
Koniecznego, radnego Antoniego Rzeczycy oraz so tysa
wsi Gniewczyna Tryniecka Marii Gurak. Spotkanie
odby o si w sympatycznej atmosferze. By y gratulacje,
kwiaty, pami tkowe dyplomy, yczenia. Po cz ci
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Po odznaczeniu

Pa stwo Maria i Józefa Pawlak z Jagie y otrzymali
medale od Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego
podczas Dnia Seniora 8 lutego.
Ryszard Matyja

Echa znad Sanu i Wis oka

WÓJT WR CZY STYPENDIA

Koniec I semestru to, jak co roku, czas podsumowa .
Najlepsi i najbardziej pilni uczniowie otrzymali stypendia
wójta Gminy Try cza. Uroczysto odby a si w Zespole
Szkó w Gniewczynie
cuckiej.
Wójt gminy Try cza Ryszard J druch, wraz
z wiceprzewodnicz cym Rady Gminy Stanis awem
Koniecznym, przewodnicz cym Komisji O wiaty Kultury
i Sportu Teofilem Jakubcem, wr czyli 99 uczniom
pami tkowy dyplom i nagrod pieni
. Stypendia z r k
wójta otrzyma o 53 uczniów ze szkó podstawowych,
a z gimnazjalnych 46.

Moment wr czenia stypendium

Do stypendystów
s owa
uznania
skierowa
przewodnicz cy Komisji O wiaty Kultury i Sportu, Teofil
Jakubiec. Podkre li znaczenie wiata warto ci w yciu
odego cz owieka, powo si na autorytety w. Jana
Paw a II i w. Tomasza z Akwinu, dla których w nie
nauka i d enie do bycia lepszym sta y si celem ycia.
Go cie obejrzeli te
krótki program artystyczny
przygotowany przez najm odszych uczniów szko y

w Gniewczynie. Na zako czenie wójt gminy
pogratulowa wysokich wyników w nauce wszystkim
stypendystom i wyrazi nadziej , e na koniec roku
dzie ich jeszcze wi cej. Podzi kowanie w adzom
samorz dowym za przyznane stypendia z
Jakub
Kara .
Beata To pa

XXV FESTIWAL PIOSENKI
PIEWAJ RAZEM Z NAMI"
Podobnie jak w latach ubieg ych, równie i w tym
roku uczniowie szkó podstawowych reprezentowali
nasz gmin w eliminacjach powiatowych XXV
Festiwalu Piosenki „ piewaj razem z nami”, które odby y
si 7 marca br. w O rodku Kultury Miasta i Gminy
w Ka czudze. W eliminacjach wzi o udzia 60 solistów
w wieku od sze ciu do siedemnastu lat z terenu powiatu
przeworskiego. Trynieck
szko
reprezentowa y
nast puj ce uczennice:
- z klasy pierwszej - Wiktoria Gajda i Marcelina
Jakubiec,
- z klasy drugiej - Brygida Grabowiec, Roksana Kusy,
Weronika Mach i Kamila Mazur,
- z klasy trzeciej - Natalia Trojak i Weronika Jakubiec,
- z klasy czwartej - Martyna My ek
z klasy szóstej - Martyna Niemirowska
Nominacj do etapu wojewódzkiego otrzyma y Wiktoria
Gajda oraz Martyna Niemirowska, które wyst pi y
w Wojewódzkim Domu Kultury w Przemy lu 13 marca
br. Mi o nam zakomunikowa , e Wiktoria Gajda
w swojej kategorii wiekowej zosta a laureatk
i w nagrod we mie udzia w warsztatach wokalnych.
Obu solistkom gratulujemy i
yczymy dalszych
sukcesów.
Beata To pa

Echa znad Sanu i Wis oka
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DLA BAB I DZIADKÓW

ZMAGANIA PRZY SZACHOWNICACH

W szko ach gminy Try cza pod koniec stycznia mia y
miejsce uroczysto ci zwi zane z obchodami Dnia Babci
i Dziadka. 28 stycznia br. w Zespole Szkó w Try czy
zaproszenie nauczycieli i dzieci przyj o ponad 100 bab
i dziadków dzieci z oddzia u przedszkolnego i uczniów
klas I-III. W hali widowiskowo – sportowej
na dostojnych go ci czekali mali aktorzy, którzy
zaprezentowali si widowni recytuj c, ta cz c, piewaj c
i odgrywaj c zabawne skecze.

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi dziecka - poprawia pami , umiej tno
abstrakcyjnego i logicznego my lenia, rozwija
wyobra ni przestrzenn . Dlatego pozytywnie wp ywa
na rozwój intelektu, zwi ksza aktywno umys ow ,
rozbudza twórcze zdolno ci.
-Staramy si
w naszej szkole popularyzowa
dyscyplin , efekty s widoczne- przyznaje Andrzej
Rucha a, dyrektor szko y w Jagielle. To w nie w tej
szkole 18 grudnia 2014 r.
zorganizowane zosta y
Gminne Zawody w Szachach Indywidualnych. Bra o
w nich udzia 33 uczestników w trzech kategoriach:
klasy I-III ch opcy, klasy IV-VI dziewczyny oraz klasy
IV-VI ch opcy. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce
otrzyma Jakub Macia ek z Jagie y, w kategorii klas
IV-VI dziewczyny – pierwsze miejsce zdoby a Gabriela
Szwed, a drugie – Katarzyna Kondzio ka równie
z Jagie y. Mi osz Hanejko z Ubieszyna nie da szans
pozosta ym zawodnikom zajmuj c I miejsce w kategorii
ch opców klas IV-VI, Seweryn Salwach wywalczy
III miejsce. Za pierwsze trzy miejsca nagrod by y
medale,
poza
tym
wszyscy
uczestnicy
otrzymali dyplomy.

yczenia dla bab i dziadków w szkole w Gorzycach

W zamian ka dy wyst p nagradzany by gromkimi
brawami. Mali arty ci z Try czy wyst pili równie na
Dniu Seniora w G ogowcu. W podobnej atmosferze odby
si Dzie Babci i Dziadka w szkole w Gniewczynie
cuckiej. Z kolei w sobot i niedziel 31 stycznia
i 1 lutego najm odsi go cili babcie i dziadków
w Ubieszynie i Gorzycach. Spotkanie z seniorami
w Jagielle odby o si 3 lutego.

odzi szachi ci podczas zawodów

Wyst p dzieci z Try czy

W uroczysto ciach udzia wzi li przewodnicz cy
Rady Gminy Stanis aw Wielgos, przewodnicz cy
Komisji O wiaty Kultury i Sportu, Teofil Jakubiec oraz
so tysi poszczególnych miejscowo ci. Warto podkre li
du e zaanga owanie poszczególnych rad rodziców,
dzi ki którym babcie i dziadkowie zasiedli przy suto
zastawionych sto ach.
Beata To pa
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Zwyci zcy reprezentowali w styczniu nasz gmin
w Powiatowym Finale Igrzysk M odzie y Szkolnej
w Szachach w Przeworsku. Jakub Macia ek, Kacper
Pawlak, Gabriela Szwed ze szko y w Jagielle oraz Mi osz
Hanejko i Seweryn Salwach z Ubieszyna spisali si
znakomicie. Gabriela Szwed i Mi osz Hanejko zaj li
II miejsce w grach indywidualnych w kategorii klas
IV –VI. Kacper Pawlak zaj IV miejsce, a Seweryn
Salwach VIII . Najm odszy z reprezentantów Jakub
Macia ek wywalczy
VIII miejsce w kategorii klas
I –III. Wszystkim gratulujemy i yczymy dalszych
sukcesów.
Beata To pa

Echa znad Sanu i Wis oka

PRZEPIS NA PI KNIE NAKRYTY STÓ
Tajniki pi knego nakrywania sto ów na ró ne okazje
poznawa y panie 10 lutego br. w trakcie warsztatów
kulinarnych zorganizowanych w Zespole Szkó im. Ojca
w. Jana Paw a II w Gorzycach. Warsztaty prowadzi y
cz onkinie Rady Rodziców: Ilona Siwik i Renata B k.
Znacz cej pomocy udzieli y im panie Marzena Ma ek
i Maria Rubin. Zaj cia cieszy y si z du ym
zainteresowaniem
mieszkanek
Gorzyc,
Wólki
Ogryzkowej, Ubieszyna, Try czy i Woli Buchowskiej.
Efekty warsztatów kulinarnych

W sumie wzi o w nich udzia ponad 60 osób.
Uczestniczki szkolenia mia y mo liwo
obejrze
wcze niej przygotowane propozycje dekoracji sto ów,
a nast pnie samodzielnie próbowa swoich si w ich
wykonaniu, oczywi cie pod kierunkiem i z pomoc pa
instruktorek.
Nabywanie
umiej tno ci
pi knego
nakrywania sto ów – jak si pó niej okaza o – nie jest
wcale takie trudne, pod warunkiem,
e zaj cia
prowadzone s pod kierunkiem profesjonalistek .
Inspiracj wykonania dekoracji mo e by np. pora roku,
a tak e inwencja twórcza wykonawców.
Jedna z propozycji nakrycia sto u

Andrzej Swatek

NA W ASNE KONTO
Grupa 18 uczniów Gimnazjum Try czy uczestniczy
w projekcie „Na w asne konto”. Jest to program
edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów
gimnazjów
z
gmin
wiejskich
i
miejskowiejskich, którego
pomys odawc
i
g ównym
wykonawc jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej. Gmina Try cza podpisa a umow , w ramach
której udost pnia uczniom pomieszczenia do realizacji
projektu, wspiera nauczyciela i studenta, którzy
prowadz zaj cia.

dlatego te uczestnicy projektu byli z wizyt w banku
w
cucie oraz u lokalnego przedsi biorcy, tj. w firmie
Sanitex. Zaj cia z uczniami prowadzi a Barbara Czeszyk,
nauczycielka ze szko y w Try czy oraz El bieta
Wyczesana, studentka z jeleniogórskiej uczelni
ekonomicznej.

To nie takie trudne

Podczas realizacji programu

W ramach Programu uczniowie wzi li udzia
w zaj ciach z przedsi biorczo ci i ekonomii. W trakcie
pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabaw i
gry edukacyjne uczestnicy programu poznali
podstawowe poj cia i narz dzia ekonomiczne, które
w za eniu umo liwi im lepszy start w doros e ycie,

Podczas II semestru uczniowie wykorzystuj zdobyt
wiedz w praktyce przygotowuj c prac konkursow odzie ow gazetk ekonomiczn skierowan do
spo eczno ci lokalnej oraz mini biznesplan jej wydania.
Autorzy najlepszych prac zostan zaproszeni na fina
konkursu do Warszawy, gdzie b
rywalizowa o roczne
stypendia edukacyjne. Program „Na w asne konto" jest
realizowany we wspó pracy z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
i Fundacj na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000"
im. M. Rataja.
Beata To pa

Echa znad Sanu i Wis oka
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GMINA TRY CZA - NOWOCZESNO

I TRADYCJA

Gmina Try cza po ona jest nad b kitnymi
wst gami Sanu, Wis oka i Mleczki. W jej sk ad wchodzi
9 so ectw: G ogowiec, Gniewczyna
cucka,
Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagie a, Try cza,
Ubieszyn, Wólka Ma kowa i Wólka Ogryzkowa.

Wizytówk gminy s pi kne, zmodernizowane obiekty
infrastruktury technicznej i socjalnej. Mamy pi kne
i bezpieczne drogi.

Mamy pi kne i funkcjonalne
sportowe i komunalne.

obiekty o wiatowe,

W gminie Try cza kwitnie ycie kulturalne.

TURKI SPRZED LAT
Na ziemi trynieckiej kultywuje si i przekazuje
nast pnym pokoleniom dawne zwyczaje, obyczaje
i obrz dy. Tradycja jest cz ci miejscowej kultury.
Jednym z jej elementów jest kultywowanie obrz du
stra y grobowych „ Turki”

PARADA STRA Y GROBOWYCH „ TURKI”
W GNIEWCZYNIE 2005 R.
W 2005 r. na stadionie „ Huragan” w Gniewczynie
odby si Ogólnopolski Przegl d Stra y Grobowych.
Wzi o w nich udzia 30 oddzia ów skupiaj cych prawie
1000 „ stra ników” Grobu Pa skiego. Poni ej
prezentujemy fotoreporta z tej imprezy sprzed 10 lat.

TURKI DZISIAJ

Na terenie naszej gminy znajduje si 5 oddzia ów
turków: w Try czy, Jagielle, Gorzycach, Gniewczynie
Trynieckiej i Gniewczynie
cuckiej. Te ostatnie maj
najd sz , prawie stuletni tradycj i s jednymi
z najstarszych w ca ej Polsce. Turki stanowi
yw
promocj naszego regionu oraz s
wiadectwem

podtrzymywania tradycji. Dwudniowe parady przyci gaj
szerok
publiczno
oraz
wzbudzaj
wielkie
zainteresowanie mediów. Szczególnym wydarzeniem jest
udzia w Podkarpackiej lub Ogólnopolskiej Paradzie
Stra y Grobowych, które co roku odbywaj si w innej
miejscowo ci.

GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY PO ARNICZEJ

Kolejny ju rok z rz du uczniowie szkó z terenu
naszej gminy wzi li udzia w eliminacjach gminnych
Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy
Po arniczej
„M odzie zapobiega po arom”. Konkurs odby si
w szkole w Try czy, a jego organizatorami byli prezes
Zarz du Gminnego ZOSP RP dh Ryszard J druch,
komendant gminny ZOSP RP dh Tadeusz Jakubiec oraz
dyrektor szko y Zygmunt Kulpa. Celem konkursu jest
popularyzowanie przepisów i kszta towanie umiej tno ci
w zakresie ochrony ludno ci, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpo arowej. S y on upowszechnianiu
ród dzieci i m odzie y znajomo ci przepisów
przeciwpo arowych, zasad post powania na wypadek
po aru, praktycznych umiej tno ci pos ugiwania si
podr cznym sprz tem ga niczym, wiedzy na temat
techniki
po arniczej,
organizacji
ochrony
przeciwpo arowej oraz historii i tradycji ruchu
stra ackiego. Uczestnicy tegorocznych eliminacji
gminnych rozwi zywali test sprawdzaj cy wiedz .

przez wójta gminy Ryszarda J drucha uczestnikom
i zwyci zcom wr czyli Tadeusz Jakubiec i Zygmunt
Kulpa. Wszyscy laureaci reprezentowa b
gmin na
eliminacjach powiatowych, które odb
si 20 kwietnia
br. w Zarzeczu.
Beata To pa

GMINNY TURNIEJ PI KI HALOWEJ
KLAS IV-VI
Zgodnie z przyj tym na pocz tku roku szkolnego
grafikiem zawodów i turniejów gminnych w po owie
stycznia szkole w
Gniewczynie
cuckiej
zorganizowany zosta Gminny Turniej Pi ki Halowej
ch opców szkó podstawowych. Mecze rozgrywane by y
systemem „ka dy z ka dym”. Najlepsz dru yn turnieju
okaza a si dru yna z Try czy. Ch opcy nie przegrali ani
jednego meczu i nie stracili adnej bramki. Wyniki
poszczególnych meczów przedstawiaj si nast puj co:
Try cza – Ubieszyn 5 : 0, Gorzyce – Jagie a 1 : 0,
Ubieszyn – Gniewczyna 0 : 1, Try cza – Jagie a 3 : 0,
Gniewczyna – Gorzyce 2 : 0, Jagie a – Ubieszyn 5 : 0,
Gorzyce – Try cza 0 : 1, Jagie a – Gniewczyna 0 : 5,
Ubieszyn – Gorzyce 2 : 2, Gniewczyna – Try cza 0 : 1.
Ostatecznie klasyfikacja przedstawia si nast puj co:
I miejsce Try cza, II miejsce Gniewczyna, III miejsce
Gorzyce, IV Jagie a, V Ubieszyn.
Beata To pa

Zwyci zcy turnieju ppo

W kategorii szkó podstawowych I miejsce ex aequo
zaj li Seweryn Salwach z Ubieszyna i Micha Ryfa
z Gniewczyny
cuckiej, a drugie Krzysztof Filip
z Ubieszyna, natomiast w kategorii szkó gimnazjalnych
kolejne miejsca zaj li: Grzegorz Darzycki, Dawid
Oleksak z Gniewczyny
cuckiej i Renata Czerwonka
z Gorzyc. Pami tkowe dyplomy i upominki ufundowane
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Zwyci ska dru yna z Try czy

Echa znad Sanu i Wis oka

23. FINA WO P - DZIA O SI !
Gmina Try cza po raz kolejny gra a dla Wielkiej
Orkiestry wi teczne Pomocy. 11 stycznia odby si
23. Fina tej ogólnopolskiej akcji. Nawi zuj c do s ów
Jerzego Owsiaka, mo na mia o powiedzie : „Dzia o si ”.
Try cza zacz a gra dla WO P ju w sobot . O 18: 00
w hali widowiskowo – sportowej w Try czy odby si
mecz drugoligowego „Górala” Try cza z pierwszoligow
dru yn Ekom Futsal Nowiny. W emocjonuj cym starciu
gospodarze wygrali 5:4, awansuj c tym samym
do kolejnych rozgrywek w Pucharze Polski.
O 19:15 ruszy II 24-godzinny maraton biegowy na
elektrycznej bie ni oraz I 24-godzinny rajd rowerowy na
rowerze stacjonarnym.

Na rowerku przemierzono tras 503 km! Taki wynik
to g ównie zas uga cz onków Przeworskiego Ko a
Turystyki Rowerowej „Leliwa”, poniewa to g ównie oni
przez 24 godziny byli obecni podczas rajdu i na zmian
pokonywali kolejne odleg ci. Pomogli im równie
ch tni mieszka cy gminy.

Kiermasz ksi ek

Zbiórka na WO P

Akcja cieszy a si wielkim zainteresowaniem. Bieg
rozpocz Marian Kami ski. W maratonie wzi o udzia
101 osób, które w sumie pokona y ponad 200 km. Byli
ród nich mieszka cy gminy i okolic, pracownicy
urz du gminy oraz podleg ych jednostek, uczniowie,
nauczyciele, sportowcy, przedstawiciele ochotniczych
stra y po arnych. Maraton zako czy wójt gminy Try cza
Ryszard J druch, dok adaj c do wspólnej puli ostatnie
kilometry. Na uznanie zas
o 3 biegaczy, którzy
pokonali najd szy dystans: Kamil Konieczny, Wojciech
Gurak i Micha Techma ski.

W niedziel , podczas ligi halowej zbierane by y datki
na rzecz WO P. Uczestnicy 23. Fina u mogli podziwia
wyst py grupy ma oretek ”Finezja” oraz cheerleaderek
z ZS w Gniewczynie
cuckiej. Barwny wyst p dali
równie cz onkowie Szko y Ta ca Towarzyskiego
„TAKT” z Jaros awia, prezentuj c si w ta cach
standardowych i latynoameryka skich. Imprez u wietni
tak e koncert M odzie owej Orkiestry D tej.
Dodatkowo, w przerwach meczów odby a si loteria oraz
aukcje przekazanych przez Jaros awski Sztab WO P
przedmiotów.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
zorganizowa a kiermasz ksi ek oraz ciast, z których
datki zosta y równie przekazane na WO P. Na koniec
druhowie z OSP Try cza przeprowadzili pokaz
ratownictwa
drogowego
przy
u yciu
sprz tu
specjalistycznego.

Pokaz ratownictwa drogowego

Gra yna Jakubiec na bie ni

O 20:00 rozb ys o wiate ko do nieba. Sponsorami
imprezy byli: Ryszard J druch - wójt Gminy Try cza,
Tomasz Koterba – w ciciel sklepu Delikatesy Centrum
w Try czy oraz piekarni Jerzy Zagórski z Try czy.
Wszystkim, którzy wsparli Wielk Orkiestr wi tecznej
Pomocy serdecznie dzi kujemy.
Barbara Chmura

Echa znad Sanu i Wis oka
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SENIORZY OBCHODZILI SWOJE WI TO
Z okazji tradycyjnego
wi ta Babci i Dziadka
w miejscowo ciach naszej gminy odby y si obchody
Dnia Seniora. Spotkania zorganizowane zosta y przez
so tysów, rady so eckie oraz ko a gospody wiejskich
przy wspó pracy Trynieckiego Centrum Kultury.

Podczas spotkania w Try czy (7 lutego) wyst pili
uczniowie klasy I ZS w Try czy, którzy pod
kierownictwem Magdaleny M ynarskiej przygotowali
przedstawienie pt. „Familiada” oraz zaprezentowali
pokaz ta ców.

17 stycznia, jako pierwsi, swoje wi to obchodzili
mieszka cy Gniewczyny
cuckiej. Imprez otworzy
so tys Roman Kozyra. yczenia d ugich lat ycia
w zdrowiu i szcz ciu z yli zgromadzonym wójt gminy
Try cza Ryszard J druch, zast pca wójta Zofia Nowak,
ks. proboszcz Krzysztof Filip oraz dyrektor TCK Henryk
Chru ciel. W cz ci artystycznej wyst pi zespó „Zo ki”,
duet H-Z oraz Kapela Biesiadna z Gniewczyny.

„Familiada” w wykonaniu uczniów ZS w Try czy

Seniorzy z Gniewczyny

cuckiej

24 stycznia swoje
wi to obchodzili seniorzy
z Gniewczyny Trynieckiej. Zgromadzonych powita a
so tys wsi Maria Gurak. Nie zabrak o równie najlepszych
ycze z onych przez gospodarza gminy. W cz ci
artystycznej wyst pi Zespó piewaczy „Dolanie”, za do
ta ca przygrywa duet H-Z.
31 stycznia w Wólce Ogryzkowej Dzie Seniora
po czony zosta z zabaw karnawa ow dla wszystkich
mieszka ców. So tys wsi Helena Mazur z
a zebranym
yczenia wszelkiej pomy lno ci i pogody ducha.
W spotkaniu wzi li udzia , m.in. radny powiatu
przeworskiego Tadeusz Walkiewicz oraz przewodnicz cy
Rady Gminy Stanis aw Wielgos.
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Nast pnego dnia wi towali seniorzy z Jagie y.
Wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze yczenia
yli: pose na Sejm RP Mieczys aw Golba, wójt
gminy Try cza oraz so tys wsi Franciszek Pusztuk.
ród zgromadzonych obecni byli równie : radny
powiatu przeworskiego Tadeusz Walkiewicz, dyrektor
Powiatowego
Urz du
Pracy
Adam
Zab ocki,
przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw Wielgos, radni
Rady Gminy Tadeusz Korpeta i Henryk Macha a oraz
ciciel przeworskiej apteki „Pharmex II” Suliman
Harsan Podczas uroczysto ci na r ce najstarszych
uczestników Dnia Seniora z ono listy gratulacyjne.
W po owie lutego zako czy y si obchody Dni Seniora
w naszej gminie. Jako ostatni wi towali mieszka cy
Wólki Ma kowej i G ogowca. Imprezy zorganizowane
w tych so ectwach by y jednocze nie ostatkami
biesiadnymi przygotowanymi nie tylko dla seniorów, ale
dla wszystkich ch tnych osób. W G ogowcu jedn
z atrakcji by humorystyczny skecz, który przedstawi y
Zuzanna Zamorska i Zofia Janisz. Muzyczne wyst py da
m.in. zespó „Viola” z Chodaczowa.
Barbara Chmura

Echa znad Sanu i Wis oka

FERIE ZIMOWE 2015
Dla dzieci i m odzie y na tegoroczne ferie
przygotowano wiele atrakcji. Pierwszego dnia
zorganizowany zosta wyjazd do kina w Le ajsku.
Najm odsi obejrzeli film animowany w 3D „Pingwiny
z Madagaskaru”. Natomiast w hali widowiskowo –
sportowej w Try czy odby y si pierwsze zaj cia
taneczne w rytmie zumby.

Uczestniczki zaj

tanecznych

Na wtorek zaplanowano dwie atrakcje w Rzeszowie.
Najpierw uczniowie zwiedzili Muzeum Dobranocek.
Wzi li tam udzia w projekcji filmów animowanych oraz

obejrzeli eksponaty bajkowych bohaterów z dawnych lat.
Z Muzeum udali si do „Rzeszowskich Piwnic”, aby
zwiedzi Podziemn Tras Turystyczn .
Uczniowie Szko y Podstawowej w Jagielle nie
zapomnieli równie o swoich babciach i dziadkach, dla
których przygotowali wyst p artystyczny.
W rod uczniowie wraz z rodzicami wzi li udzia
w rajdzie Nordic Walking. Pod okiem instruktorki Marii
Drapa y z Sieniawy dzielnie przemierzali tras z Try czy
do G ogowca. Zimowe szale stwo z kijkami zako czy o
si ogniskiem i pieczeniem kie basek. Tego dnia
odzie szkolna mog a rozwin
równie swoje
umiej tno ci kulinarne podczas zaj zorganizowanych
w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
cuckiej.
Przysz e gospodynie nauczy y si gotowa pierogi.
Swoich finalnych da nie powstydzi yby si nawet przed
przysz ymi m ami. Natomiast w hali widowiskowosportowej w Try czy odby y si
rozgrywki
w badmintona. W pi tek uczniowie wzi li udzia
w
zaj ciach
r kodzielniczych
zorganizowanych
w Gminnej Bibliotece Publicznej, podczas których
przygotowywali kompozycje kwiatowe z bibu y.
Drugi tydzie obfitowa w kolejne niezapomniane
atrakcje. We wtorek zorganizowany zosta wyjazd dla
odzie y do le ajskiego kina. Uczniowie obejrzeli
polski film „Carte blanche”.
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W rod w hali widowiskowo-sportowej w Try czy
najm odsi mogli obejrze spektakl pt. „Skradzione
dro ci” w wykonaniu cz onków Teatru Edukacji
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Przedstawienie
o Skrzacie mia o na celu zach ci do odwiedzania
bibliotek i czytania ksi ek. „T usty czwartek” nie móg
oby si bez p czków. Uczniowie nauczyli si je sma
podczas warsztatów kulinarnych w Wiejskim Domu
Kultury w Gniewczynie
cuckiej i w Try czy.
Ostatniego dnia ferii zosta zorganizowany wyjazd do
Klubu Je dzieckiego Equistro w Wierzawicach.
Na miejscu uczniów powita prezes Pawe Guzy. Dzieci
i m odzie obejrzeli eksponaty Plutonu Wierzawice
w barwach 20 Pu ku U anów im. Króla Jana III
Sobieskiego. Wzi li równie udzia w projekcji filmu nt.
historii i dzia alno ci u anów. Najwi ksz atrakcj okaza
si pokaz musztry na koniach oraz konne przeja ki pod
okiem instruktorów.

XI SPOTKANIE
TWÓRCÓW LUDOWYCH
5 marca w Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie
cuckiej twórcy z terenu gminy Try cza
zaprezentowali swoje prace r kodzielnicze w ramach XI
Spotkania
Twórców
Ludowych
„Ocali
od
zapomnienia”. W ród dzie mo na by o podziwia m.in.:
haft
krzy ykowy,
koronkarstwo,
szyde kowanie,
malarstwo, rze , kwiaty z papieru i krepiny, gorsety
ludowe oraz orgiami.

By o co ogl da

Nauka jazdy konno sprawi a wielk rado

Dodatkowo w ka dy wtorek i czwartek w Wiejskim
Domu Kultury w Gniewczynie
cuckiej odbywa y si
dyskoteki. W czasie ferii wielkim zainteresowaniem
cieszy o si równie lodowisko „Bia y Orlik”, z którego
licznie korzystali nie tylko mieszka cy gminy Try cza,
ale równie z okolicznych miejscowo ci.
Atrakcje z ferii zimowych pewnie na d ugo pozostan
w pami ci dzieci i m odzie y szkolnej.

Spotkanie otworzy dyrektor Trynieckiego Centrum
Kultury Henryk Chru ciel, dzi kuj c artystom za
zaanga owanie i trud
w ony w wykonanie
przepi knych prac. Podzi kowania oraz upominki
wr czyli uczestnikom wójt gminy Try cza Ryszard
druch, przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw
Wielgos, radni: Danuta Mucha, Zbigniew Gurak
i Edward Niemiec, so tys wsi Roman Kozyra, dyrektor
Stowarzyszenia LGD „ Kraina Sanu” Magdalena
Rachfa . Szczególne podzi kowania pop yn y w stron
Zofii Sokó , która od wielu lat prowadzi zaj cia
kodzielnicze dla mieszka ców. Panowie nie zapomnieli
równie o zbli aj cym si Dniu Kobiet, wr czaj c
Paniom kwiaty i sk adaj c im yczenia.

Twórcy ludowi z ternu gminy Try cza

Lodowisko cieszy o si wielkim zainteresowaniem

Barbara Chmura
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Projekt wspó finansowany przez Szwajcari
w ramach Szwajcarskiego Programu Wspó pracy
z nowymi krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej.
Barbara Chmura

Echa znad Sanu i Wis oka

TUREK Z POWO ANIA
Rozmowa z Robertem S yszem – komendantem
Turków z Gniewczyny Trynieckiej.
Barbara Chmura: W zesz ym roku zosta
komendantem oddzia u Turków z Gniewczyny
Trynieckiej. Czy to odpowiedzialna funkcja?
Robert S ysz: Tak. Jest to bardzo odpowiedzialna
funkcja. Gdy by em zwyk ym szeregowym Turkiem,
patrz c na mojego poprzednika Dariusza, my la em, e
nie ma nic prostszego od chodzenia w "kó ko"
i wydawania komend. Teraz wiem, jak bardzo si
myli em. Funkcja komendanta wymaga ci ego
my lenia nad tym, jak wprowadzi w oddziale figur
i umiej tnie zrobi z niej kolejne przej cie. Dodatkowo,
wiadomo , e patrzy na nas bardzo du a liczba osób co
wywo uje wielki stres. Tak e g no graj ca orkiestra
powoduje niekiedy du y stres. Teraz ju wiem, e du o
atwiej jest chodzi w rodku kolumny i robi swoje.
B. Ch.: Gniewczyna jest tegorocznym gospodarzem
XII Ogólnopolskiej i XXIII Podkarpackiej Parady
Stra y Grobowych, czujesz na sobie presj , e to
nie Twój oddzia b dzie tym, na którym skupi si
najwi cej uwagi?
R. S.: W trakcie ka dego wyst pienia czuj wielk
presj , ale taki stan powoduje, e jestem jeszcze bardziej
skupiony nad tym, eby swoj prac wykona w 100 %.
19 kwietnia presja b dzie jeszcze wi ksza, poniewa
dzie nas obserwowa publiczno z ró nych stron
Polski. Ale spokojnie, damy rad .

B. Ch.: Ci ko jest wymy li nowe uk ady?
R. S.: Nowa figura to nie jest taka prosta sprawa. Stra
wielkanocna dzia a od wielu lat i ci ko jest wymy li
co nowego, co nie oka e si plagiatem. W tworzeniu
nowej figury potrzebne jest równie zaanga owanie ca ej
dru yny, a u nas go nie brakuje. My , e jeszcze nie raz
zaskoczymy widzów.
B. Ch.: Czy na wi ta Wielkanocne i Parad
przygotowujesz co specjalnego?
R. S.: W zesz ym roku obj em stanowisko komendanta
i od razu zaprezentowali my dwie nowe figury. A jak
dzie w tym roku? Na pewno aktualne figury b
jeszcze bardziej dopracowane i kto wie, mo e co
nowego „wkradnie” si w nasz pokaz, co z pewno ci
dostrzeg weterani oddzia u stra y grobowej.
B. Ch.: Czy s nadal ch tni, którzy chc zasili szeregi
Turków?
R. S.: Nasze pokazy zawsze wzbudzaj bardzo du e
zainteresowanie w ród widzów, jednak e w dobie
internetu
i przeró nych elektronicznych "uciech" bardzo trudno
jest kogo namówi , aby sta si jednym z nas, a to
przecie takie proste.
B. Ch.: Trzeba spe ni jakie kryteria, aby zosta
„jednym z Was”?
R. S.: Jedyne kryteria to u miech na twarzy, troszk
wolnego czasu i odrobina ch ci do pracy w zespole. Je li
posiadasz powy sze cechy, to zapraszam do wspó pracy.
Barbara Chmura
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WIELKANOCNE WOJSKO
Czas Wielkiej Nocy mieszka com gminy Try cza
kojarzy si z barwn parad Turków. Jednak nie ka dy
z nas wie, sk d wywodzi si ta wielowiekowa tradycja.
Nazwa „turki” oznacza m czyzn, którzy wype niaj c
szeregi oddzia ów parawojskowych, pe ni
stra
w ko ciele nad Grobem Jezusa w Wielki Pi tek i Wielk
Sobot . Obrz d ten mo e mie swoje ród o w najazdach
wojsk turecko-tatarskich w po udniowo-wschodniej
cz ci Polski, których postrzegano jako ludzi
nieochrzczonych, muzu manów. Zgodnie z przekazem
biblijnym, Grobu Jezusa strzegli rzymscy legioni ci,
którzy równie byli poganami. Dlatego te w polskich
obrz dach odpowiednikiem niechrze cija skich Rzymian
stali si
Turcy, jednak z nieco „ocieplonym”
wizerunkiem. Ubiór i uzbrojenie jest inspirowany
orientaln mod . To tak e nawi zanie do wiede skiej
wiktorii, zgodnie z któr Polacy powracali z pola walk
w strojach Turków. Bez w tpienia tradycj stra y
grobowych wprowadzili bo ogrobcy.
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Wszystkie oddzia y stra y grobowych dzia aj cych
w gminie Try cza wzi y swój pocz tek w parafii
w Gniewczynie
cuckiej. Tutejszy oddzia ma
najd sz , prawie stuletni tradycj i jest jednymi
z najstarszych w ca ej Polsce. Nast pne grupy trynieckich
Turków formowa y si po wyodr bnianiu si kolejnych
parafii. Ka dy oddzia chcia si czym wyró nia –
mundurem czy uzbrojeniem (lance, szable, atrapy
karabinów). Obecnie nawet czapki w modelu „czako”
inaczej zdobione - kwiatami, wst kami, koralami,
piórami. Dzi ki temu, co roku mo emy ogl da barwne,
wielkanocne wojsko, które jednak ró ni si od siebie
wieloma detalami ubioru. Cel pozostaje jednak
niezmienny – ka dy Turek stoi na stra y Grobu
Pa skiego,
podtrzymuj c tym samym pi kn ,
wielowiekow tradycj . To równie dzi ki nim wi ta
wielkanocne w gminie Try cza s tak wyj tkowe.
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WIELKANOC PO POLSKU

Wielkanoc to niew tpliwie barwne wi ta, którym
towarzyszy mnóstwo tradycji i powszechnie znanych
symboli. Fantazyjnie wykonane palmy, kolorowe pisanki,
puszyste kurczaczki czy czekoladowe figurki w kszta cie
jajek i weso ych zaj czków umilaj nam wi teczny czas.
Niewielu z nas zdaje sobie jednak spraw z tego, e nie
wszystkie te elementy maj korzenie w polskiej tradycji.
Do polskich zwyczajów nale y wi cenie kolorowych
palem w Niedziel Palmow , zwan dawniej Kwietn
Niedziel . Ma to upami tnia wjazd Chrystusa do
Jerozolimy.
Palma to równie symbol odradzaj cego si ycia, a jej
wi cenie ma zapewni pomy lno w nadchodz cym
roku. Kolejnym starym, polskim zwyczajem jest
wi cenie pokarmów, które w Wielk Sobot zanosimy
do ko cio a w przystrojonych koszyczkach. Nasz
rodzim tradycj jest równie . tzw. "lany poniedzia ek"
lub "smigus-dyngus". Wzajemne oblewanie si wod
i bicie palemkami mia o zapewni zdrowie i symbolizuje
oczyszczenie duszy na
powitanie Zbawiciela.
W niektórych rejonach kraju praktykowano równie "
wykupywanie si " z lania wod i bicia za cen pisanek
i kraszanek. Jajka to jeden z najpopularniejszych symboli
Wielkiej Nocy - zarówno one, jak i wykluwaj ce si
z nich kurczaczki oznaczaj nowe ycie oraz jego
wy szo nad mierci . Zdobienie jajek lub ich skorupek,
cho przyw drowa o do nas z Persji, równie od dawna
istnieje w naszej tradycji. Zwyczaj ten przyj si ju w V

w. i dzi
nale y do najbardziej popularnych
w kraju. Jajka wykonane z czekolady przyby y do nas
znacznie pó niej z Wielkiej Brytanii, gdzie w Niedziel
Wielkanocn dzieci bior udzial w tzw. "Egg hunt",
podczas którego szukaj czekoladowych jajek ukrytych
w domu i ogrodzie. Znany i lubiany zaj czek
wielkanocny te niestety nie jest polski. Jego pocz tki
si gaj staro ytnego Egiptu, gdzie bóg Ozyrys mia
przybiera posta tego w nie zwierz cia. Do nas
zaj czek przyby z Niemiec, jako symbol p odno ci
i dobrobytu.
Opisane powy ej tradycje wielkanocne to tylko
znikoma cz
wszystkich kultywowanych w naszym
kraju. Wi kszo
z nas nie odró nia ju polskich
zwyczajów od tych, które przyw drowa y do nas
z zagranicy. Nie oznacza to jednak, ze nale y zapomnie
o zaj czku wielkanocnym i odmówi
dzieciom
czekoladowych jajek. Mieszanie si kultur i tradycji jest
nieuniknione, zw aszcza w dzisiejszym
wiecie
globalizacji. Pami tajmy,
e najwa niejsze jest
prze ywanie wi t w gronie rodzinnym, niezale nie od
towarzysz cych temu symboli. Tym jednak, którym
zale y na prawdziwie polskich wi tach, polecamy kartki
z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwsta ego zamiast
zaj ca, a na wielkanocny deser babk wielkanocn jako
alternatyw dla czekoladowych jajek.

Echa znad Sanu i Wis oka

Monika Brodowicz

29

10. ROCZNICA MIERCI JANA PAW A II

2 kwietnia 2005 roku d wi k dzwonu Zygmunta niós
si z Wawelskiego wzgórza, og aszaj c wie , która
rozdar a serca wszystkich Polaków. Ten sam dzwon, który
16 pa dziernika 1978 roku zabi na cze
nowo
wybranego papie a, teraz brzmia na znak jego mierci.
Na uroczysto ciach pogrzebowych Jana Paw a II
w bazylice wi tego Piotra w Watykanie zebra o si
ponad 3 miliony ludzi z ca ego wiata. egna y go t umy
pogr onych w smutku wiernych, jak i przywódcy
religijni z ca ego wiata, którzy mimo wyznawania innych
religii przybyli z
wyrazy szacunku. Papie a egnali
wszyscy, bo by otwarty na wszystkich. Dla wielu by
ród em inspiracji, a jego postawa pe na mi ci
i akceptacji oraz szacunku dla ka dego cz owieka i ka dej
wiary budzi a zdziwienie i podziw. Pontyfikat Jana Paw a
II by wyj tkowy pod wieloma wzgl dami. Kochali my
go za to, e zawsze stara si by blisko ludzi, zwracaj c
uwag na ich problemy. W swoich pielgrzymkach
przemierzy
wszystkie
zamieszkane
kontynenty,
docieraj c do obszarów n dzy, wyci gaj c swoj d
do
ludzi, o których wiat nie pami ta . Podkre la równo
wszystkich przed Bogiem oraz prawo ka dego cz owieka
do wolno ci i godnego ycia. Podczas jego pontyfikatu
ponad 300 milionów ludzi przesz o na wiar katolick .
Dla Polaków Jan Pawe II mia szczególne znaczenie.
Jego wybór na papie a by sporym zaskoczeniem – by
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pierwszym papie em Polakiem i pierwszym od ponad
450 lat, który nie pochodzi z W och. By jednym z nas,
papie em z naszej ziemi. By te nasz dum ,
bo pozwoli wiatu us ysze o Polsce - ojczy nie tak
wielkiego cz owieka. By
wyj tkow
postaci ,
bo pozwoli nam poczu si jak wyj tkowy naród.
Rocznica mierci Jana Paw a II zawsze jest okazj
do zadumy i modlitwy. W Krakowie co roku 2 kwietnia
ludzie spotykaj si na modlitwie pod „oknem
papieskim”, a w ko cio ach w ca ej Polsce odprawiane
uroczyste msze, a po nich czuwanie modlitewne.
Ta rocznica b dzie jeszcze bardziej wyj tkowa – okr e
dziesi
lat od mierci Ojca
wi tego wypada
w szczególny dzie jakim jest Wielki Czwartek. W tym
roku w czasie adoracji Naj wi tszego Sakramentu
przeniesionego do tzw. „ciemnicy” wspomnali my nie
tylko
wydarzenia
poprzedzaj ce
mier
i zmartwychwstanie Chrystusa, ale równie pontyfikat
papie a Polaka.
Rocznic mierci Jana Paw a II ka dy cz owiek prze ywa
na w asny sposób. Dla wierz cych, praktykuj cych
katolików to dzie modlitwy, ale i dla pozosta ych jest to
niew tpliwie dzie wspomnienia wielkiego cz owieka
i okazja do refleksji nad w asnym yciem.
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KRUS INFORMUJE
Obowi zuj ce od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane
przepisy w zakresie ubezpieczenia spo ecznego rolników
przewiduj dla:
I. Rolników i domowników, którzy zostali obj ci
ubezpieczeniami w ZUS z tytu u wykonywania umowy
zlecenia (w tym stra aków OSP) mo liwo dalszego
podlegania ubezpieczeniu spo ecznemu rolników, pod
warunkiem, e:
- przychód osi gany z tej umowy w rozliczeniu
miesi cznym, nie przekracza kwoty równej po owie
minimalnego wynagrodzenia za prac ,
- w dniu rozpocz cia wykonywania ww. umowy
podlegali ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym
zakresie z mocy ustawy (dzia alno
gospodarcza
prowadzona w gospodarstwie powy ej 1 ha
przeliczeniowego lub dzia specjalny produkcji rolnej).
II. Rolników i domowników, którzy przed 1 stycznia
2015 r. zostali wy czeni z tego ubezpieczenia w zwi zku
z obj ciem powszechnym ubezpieczeniem spo ecznym w
ZUS z tytu u wykonywanej umowy zlecenia pod
warunkiem, e:
- z
w Kasie wniosek o obj cie ubezpieczeniem w
okresach wykonywanych ww. do dnia 30 czerwca 2015 r.
- warto
przychodu osi ganego z tej umowy w
rozliczeniu miesi cznym za lata minione nie przekracza
kwoty równej po owie minimalnego wynagrodzenia za
prac obowi zuj cego w danym okresie.
Wa ne!
1. Fakt podj cia wy ej wymienionych aktywno ci nale y
zg osi Kasie, gdy mo e to mie wp yw na prawo do
wiadcze
z ubezpieczenia zdrowotnego osoby
zainteresowanej, jak i cz onków jej rodziny zg oszonych
przez ni do tego ubezpieczenia. Niezg oszenie tego faktu
na bie co mo e skutkowa ustaniem ubezpieczenia
zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem
kosztów leczenia.
2. Rolnik lub domownik, o którym mowa wy ej, mo e w
ka dym czasie odst pi od ubezpieczenia spo ecznego
rolników, sk adaj c w Kasie o wiadczenie w tej sprawie.
Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcze niej ni od dnia,
w którym o wiadczenie o odst pieniu od ubezpieczenia
zosta o z one w Kasie.
Dodatkowo Kasa zwraca uwag , e rolnik i domownik
podlegaj cy ubezpieczeniu spo ecznemu rolników przy
jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu spo ecznemu
w ZUS, nie ma mo liwo ci skorzystania z prawa
do finansowania ze rodków bud etu pa stwa sk adek
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w zwi zku
ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
Szczegó owych informacji w tym zakresie, udzielaj
jednostki KRUS w ciwe dla miejsca po enia
gospodarstwa rolnego. Baza teleadresowa jednostek
dost pna na stronie internetowej KRUS pod adresem:
www.krus.gov.pl

REALIZACJA USTAWY
MIECIOWEJ”
Po wcze niejszym og oszeniu i rozstrzygni ciu
przetargu na odbiór odpadów komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy Try cza,
23 lutego nast pi o podpisanie umowy z wybranym
wykonawc tj. firm Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
z Wierzawic. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
odbiór
odpadów
komunalnych
od
w cicieli
nieruchomo ci zamieszka ych na terenie Gminy Try cza,
odbiór odpadów komunalnych z gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów oraz zapewnienie
mieszka com gminy worków na odpady komunalne
w okresie od 1 marca 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Op ata za wywóz mieci wynosi bez zmian 5,40 z od
mieszka ca w przypadku odpadów segregowanych i 10 z
za odpady zmieszane.
Liczba osób obj tych op at nie jest sta a. Spowodowane
jest to zmienn
liczb
osób zamieszkuj cych
poszczególne
nieruchomo ci.
W
przypadku
wymeldowania, zameldowania, zgonu b
narodzin
nale y bezwzgl dnie dokonywa korekt deklaracji
w terminie do 14 dni. Zauwa a si , e korekty
dokonywane s najcz ciej w przypadku zgonu lub
wymeldowania, natomiast w przypadku zwi kszenia si
liczby mieszka ców w wyniku zameldowania nowej
osoby lub urodzenia dziecka wiele osób nie wype nia
ustawowego obowi zku z enia ponownej deklaracji.
W takich przypadkach b
wydawane decyzje z urz du
okre laj ce wysoko op aty.
Janina Trojanowska

POLICJA OSTRZEGA ...
Coraz wi cej starszych osób pada ofiar
oszustów - domokr ców, którzy te bardzo cz sto
podaj si za pracowników administracji, instytucji
pa stwowych, czy te organizacji charytatywnych.
W ostatnich kilku latach Policja na terenie naszego
powiatu odnotowa a kilka takich przypadków.
W czerwcu 2013 roku do mieszkania samotnej
kobiety wesz y 3 osoby, które oferowa y do sprzeda y
koce. W trakcie dokonywanej przez dwie kobiety
prezentacji towaru – trzecia wesz a do s siedniego
pokoju, sk d skrad a znaczn kwot pieni dzy. Z kolei w
lipcu lokatorów jednego z bloków odwiedzi m czyzna
podaj cy si za kominiarza. O wiadczy , i dokonuje
przegl dów instalacji kominowej i dzia a na zlecenie
Spó dzielni Mieszkaniowej. W jednym z mieszka
poprosi starsze ma
stwo o pokazanie odcinków renty,
gdy od jej wysoko ci uzale nia op at za us ug . Gdy
domownicy szukali wspomnianych dokumentów,
sprawca wykorzysta ich nieuwag i dokona kradzie y
znacznej kwoty pieni dzy. Kilka dni pó niej do drzwi
samotnie mieszkaj cego starszego mieszka ca miasta
zapuka m czyzna, który przedstawi si jako urz dnik
miejscowego magistratu. W trakcie powitania intruz
wiadczy , i reprezentuje tak e jedn z instytucji Unii
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Europejskiej, dzi ki której mo na uzyska pomoc
finansow . W trakcie rozmowy oszust wykorzysta
nieuwag w ciciela mieszkania i skrad bi uteri oraz
pewn
kwot
pieni dzy. Te przyk ady ukazuj
mechanizmy i rodki, jakimi pos uguj si wspó cze ni
oszu ci, bazuj cy na naiwno ci ludzkiej. Dlatego te
Policja zaleca ostro no w sytuacjach, gdy do naszych
drzwi pukaj nieznane nam osoby. Aby znacznie
zminimalizowa ryzyko stania si ofiar przest pstwa,
nale y przestrzega pewnych zasad:
c w domu zawsze zamykajmy drzwi wej ciowe na
zamki
nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia, kto i po co
przyszed
je li intruz przedstawia si jako przedstawiciel jakiej
instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy
gazowni, nale y sprawdzi
telefonicznie, bez
otwierania drzwi, czy by on do nas kierowany. Je eli
w mieszkaniu nie ma telefonu, nale y zasugerowa
„go ciowi”, aby pofatygowa si do nas wraz
z mieszkaj cym obok s siadem
je li ju kogo wpu cimy do mieszkania, nie nale y
zostawia go samego nawet na krótk chwil . Najlepiej,
aby w takim przypadku towarzyszyli nam nasi s siedzi
lub kto z rodziny
pod adnym pozorem nie nale y dawa odwiedzaj cym
nas akwizytorom czy te inkasentom pieni dzy. Bardzo
rozwa nie trzeba podej
do podpisywania umów
z takimi osobami. Je eli nie jeste my pewni, czy nowa
umowa jest dla nas korzystna lub nie rozumiemy jej
zapisów,
popro my
o
pozostawienie
oferty
i skonsultujmy j z innymi osobami (rodzin ,
znajomymi, s siadami)
nie przekazujmy adnych pieni dzy osobom, które
telefonicznie podaj si za cz onków rodziny lub prosz
o przekazanie rodków poprzez tzw. po redników
posiadaj c w domu wi ksz ilo pieni dzy schowajmy
je w miejscach trudno dost pnych
nie udzielajmy przez telefon adnych informacji,
szczególnie swoich danych personalnych, numerów
kont bankowych i hase dost pu do nich. Nie nale y te
mówi o swoich planach yciowych, czy te cz onkach
rodziny.
W sytuacji gdy wpu cimy ju
oszustów
do mieszkania i zorientujemy si kim s
– nie
reagujmy panicznie. Nie dajmy pozna z odziejom,
e odkryli my ich zamiary, gdy mog wyrz dzi nam
krzywd . W takiej sytuacji wa ne jest, aby dok adnie
im si przyjrze i zapami ta jak najwi cej szczegó ów
dotycz cych wygl du, ubrania itp. Nast pnie,
najlepiej pod pozorem po yczenia pieni dzy, uda
si do s siadki i dyskretnie poprosi o powiadomienie
policji. Je li nie ma takiej mo liwo ci – dzwo my
na Policj zaraz po wyj ciu oszustów. Pami tajmy,
e lepiej straci pieni dze ni ycie.
Omawiaj c zagadnienia zwi zane z naszym
bezpiecze stwem nale y zwróci uwag na jeszcze jeden
bardzo istotny aspekt. Otó w ostatnim czasie zg asza si
do Komisariatu Policji w Sieniawie wiele osób, które
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podpisa y niekorzystne umowy zwi zane np. z dostawami
energii, us ug telekomunikacyjnych czy te zakupu
jakiego sprz tu.
Zwykle umowy te podpisywane s w domu klientów, lub
na organizowanych pokazach. Cz sto osoba zawieraj ca
tak umow nie wie nawet z jak firm j zawar a i nie
posiada kopii tej e umowy. Dopiero po g bszym
zastanowieniu si osoba u wiadamia sobie, e umowa
taka jest dla niej niekorzystna. Dlatego te bardzo wa
spraw jest dok adne wcze niejsze zapoznanie si
z ofert . Bardzo cz sto umowy te s skomplikowane,
napisane trudnym prawniczym j zykiem. Je li nie
rozumiemy ich tre ci lub nie jeste my pewni czy „nowa”
umowa jest korzystniejsza – nie podpisujmy jej. Je li
jednak si zdecydujemy, to zawsze dajmy kopii tej
umowy.
Warto wiedzie ,
e umowy podpisane przez
konsumentów poza lokalem przedsi biorstwa mo emy
wypowiedzie w terminie 14 dni od daty ich zawarcia.
Mówi o tym Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, Dz. U. z 24.06.2014 roku poz. 827.
nadkom. Robert Pi tek
Komendant Komisariatu Policji
w Sieniawie

RADO

Z FITNESSU

Aerobic jest jedn z najstarszych form fitnessu. Cieszy
si wci du ym zainteresowaniem szczególnie w ród
kobiet. Jego nies abn ca s awa wynika zapewne nie tylko
z korzy ci zdrowotnych, ale równie z tego, e wiczenia
przynosz rado i bardzo przyjemne zm czenie. Jako
instruktor staram si , aby trening by zawsze intensywny.
Ma zm czy cia o, a potem maksymalnie do adowa nas
energetycznie, jego celem jest zwi kszenie wydolno ci
tlenowej
p uc,
poprawienie
kondycji,
lepsze
samopoczucie oraz zmiana wygl du fizycznego, a co za
tym idzie podniesienie hormonu szcz cia.
Fitness zwi ksza wydolno naszych p uc i serca, obni a
poziom cholesterolu w organizmie, poprawia wydolno
kr enia, poprawia nasze samopoczucie i co
najwa niejsze, rze bi nasz sylwetk . Natomiast cz
aerobiku stanowi po czenie wicze gimnastycznych
z ta cem, które pozwalaj uj drni i uelastyczni cia o
oraz pobudzi
ci nienie krwi w organizmie.
Urozmaicam swoje zaj cia tak, aby ka dy znalaz co dla
siebie. Promuj
wiczenia na zdrowy kr gos up oraz
najwi kszy nacisk k ad na BPU (brzuch po ladki uda).
Aktywno fizyczna w ci gu dnia powinna by krótka.
Gdy organizm jest zm czony, zwalnia si nasz
metabolizm, a my zamiast dosta kopa energetycznego,
robimy si ospali. Aktywno fizyczna od 30 min do 1h
dziennie jest najlepszym rozwi zaniem.
Obecnie z zaj w hali widowiskowo - sportowej w
Try czy wytrwale korzysta 20-osobowa grupa kobiet.
Zapraszamy mieszka ców gminy do udzia u w zaj ciach
w ka dy wtorek i czwartek o godz. 18:00 w hali
widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkó im. Jana
Kantego w Try czy.
Bernadetta Mazur-Miszczuk
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„KOBIETY W SZAR

„Kobiety w szaro ciach” – to 40 czarno - bia ych
zdj , które zosta y zaprezentowane 12 marca podczas
wernisa u w trynieckiej Galerii „Pod Anio em” im.
Stanis awa Perykaszy w Try czy.

CIACH
CIACH””

BABCIE CZYTA Y WNUKOM
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w filii bibliotecznej
w Gorzycach 23 stycznia odby o si wspólne czytanie
bajek i ba ni. Tego zimowego wieczoru babcie czyta y
dzieciom bajki, uczestniczy y we wspólnych grach
i
zabawach
oraz
pomaga y
najm odszym
w wykonywaniu rysunków. Najm odsi byli zachwyceni
postaw swoich bab , które tak pi knie zaanga owa y si
we wspóln inicjatyw . Na koniec spotkania wnucz ta
wr czy y
im
przepi kne
kwiaty
wykonane
z kolorowej bibu y, a panie bibliotekarki zorganizowa y
odki pocz stunek dla uczestników spotkania.

Wystawa prac Jacka Piecucha

Ich autorem jest Jacek Piecuch, którego prace po raz
drugi go ci y w naszej galerii. Poprzez czer , biel
i szaro artysta chcia zaprezentowa portrety kobiet,
powsta ych w wyniku wspó pracy z kilkunastoma
modelkami. Wystawa to wynik pomys u, który Jacek
Piecuch
na
w asny
u ytek
nazwa
roboczo
„Wydobywanie twarzy”. Zdj cia, cho w odcieniach
szaro ci, nie s nudne i szare, ka de z nich jest inne na
swój sposób, za
ka da modelka umiej tnie
wyeksponowana.
Podczas wernisa u zaprezentowane zosta y utwory
muzyczne o kobietach w wykonaniu wokalistek Natalii
Jakubiec z Try czy i Julki Kubeckiej. Na otwarcie
wystawy licznie przybyli mieszka cy gminy i okolic oraz
zaproszeni
go cie,
którzy
wyrazili
wielkie
zainteresowanie zaprezentowanymi pracami.
Marzena Rydzik

By o mi o i po ytecznie

Organizatorzy serdecznie dzi kuj za mi , rodzinn
atmosfer i ycz du o zdrowia wszystkim seniorom
z naszej gminy.
Maria Strama
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MISTRZOWIE ORTORAFII - 2015

13 marca 2015 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Try czy odby a si II edycja Gminnego
Konkursu Ortograficznego o „PIÓRO WÓJTA GMINY
TRY CZA- 2015”, którego organizatorem by wójt
gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Celem
konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowa
ortograficznych, poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach,
doskonalenie
umiej tno ci
poprawnego
pisania,
kszta towanie
pozytywnego
nastawienia
do
podejmowania wysi ku intelektualnego, rozbudzenie
ciekawo ci poznawczej. W etapie gminnym uczestniczy o
6 najlepszych uczniów wytypowanych przez swoich
polonistów ze szkó z terenu gminy z III klas gimnazjum.
Uczniowie pisali dyktando ortograficzne, które ocenia o
Jury sk adaj ce si z polonistów.

Marzena Rydzik

DAWNA WIE W MINIATURZE
Wystawa prac Józefa Wo nika z Rzeszowa
pt. "Rzemios o w dawnych czasach - cude ka
w miniaturze"- to precyzyjnie wykonane eksponaty
z drewna, s omy, sznurka i ró nych opakowa , które ich
autor odtwarza z pami ci i z ogromn precyzj . Od
ponad 30 lat autor wystawy wykonuje miniaturowe
urz dzenia gospodarskie, staraj c si w ten sposób ocali
je od zapomnienia. Dzi ki temu powsta a poka na
kolekcja eksponatów. Proste maszyny w oryginalnych
rozmiarach spotka mo na ju tylko w skansenach,
izbach regionalnych czy muzeach etnograficznych.
Pomys na przygod z dawn wsi zrodzi si z refleksji
nad up ywaj cym czasem oraz z potrzeby przybli enia
odszemu pokoleniu ci kiej pracy na wsi, któr autor
wystawy zna z autopsji. Jak doda Józef Wo nik:

Dyktando by o naprawd trudne

Mistrzami ortografii zostali: Izabela Sosnowy
z Gimnazjum w Try czy, Piotr Wojtu z Gimnazjum
w Gniewczynie
cuckiej oraz Karolina Rydzik
z Gimnazjum w Try czy. Dla zwyci zcy wójt gminy oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Try czy ufundowali
pióro, a dla pozosta ych uczestników nagrody
ksi kowe i drobne upominki, które wr czy a Zofia
Nowak, z-ca wójta.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
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- Najbardziej ciesz si kiedy przyjdzie obejrze wystaw
kto starszy i powie : ”O! Ja to znam, bo kiedy na tym
pracowa em’’. Czasem niektórym zakr ci si ezka
w oku. A m odzie czy dzieci cz sto nie wiedz do czego
wi kszo tych rzeczy s y”.
Marzena Rydzik
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WI TKI RZE BIARZA Z G OGOWCA
Wywiad z artyst , rze biarzem Boles awem
ynarskim z G ogowca.
Marzena Rydzik: Panie Boles awie, czy talent
rze biarski odziedziczy Pan po swoim ojcu Boles awie
(seniorze), który uczy si w s ynnej ,,kenarówce’’
w Zakopanem?
Boles aw M ynarski: Owszem, ojciec pobiera nauki
w ,,kenarówce’’, ale na kierunku budowlanym
i meblarskim. Z rze
mia niewiele wspólnego, jednak
na pewno co w genach zosta o mi przekazane.
M.R.: Czy rze bienie jest Pana pasj ? Prosz
powiedzie , jakie miejsce w Pa skiej twórczo ci
zajmuje rze ba i jaki ma charakter?
B. M.: Kiedy to by a moja pasja. Musia em rozwi zywa
problemy zwi zane z rze bieniem w samotno ci. Jestem
samoukiem i mia em trudno ci z rysunkiem czy form
rze by. Mo na by o popa w schemat albo manier .
M.R.: Od ilu lat si Pan tym zajmuje? Czy ju
w dzieci stwie poczu Pan zami owanie do rze by?
B. M.: Zacz em rze bi maj c dwadzie cia kilka lat.
Pó niej szlifowa em swoje umiej tno ci w Pracowni
Konserwacji Dzie Sztuki w Rzeszowie. Tu moim ,,ojcem
duchowym’’ by Staszek Perykasza, który pracowa w tej
samej pracowni. Du o mu zawdzi czam.
M.R.: Pana twórczo jest bardzo charakterystyczna,
szczególnie postacie Chrystusa czy tzw. „ wi tki’’. Co
Pana inspiruje?

B. M.: Temat ,, wi tków’’ narzuci a mi ,,Cepelia’’
w Krakowie, do której dostarcza em swoje rze by w
latach siedemdziesi tych ub. wieku, w tamtym czasie
by o to intratne zaj cie.
M.R.: Gdzie mo na obejrze Pana prace? Na jakich
wystawach by y prezentowane?
B. M.: Moje prace znajduj
si
w Muzeum
Entograficznym w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach oraz
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granic . By y
prezentowane równie w Galerii sztuki im. St. Perykaszy
w Try czy.
M.R.: Czy co nowego jest ju w zamy le?
B. M.: Od kilku lat rze bi sporadycznie. Musz znale
temat, który sprowokuje przyp yw natchnienia.
M.R.: Dzi kuj bardzo za rozmow .

GÓRAL TRY CZA – PODSUMOWANIE SEZONU 2014/15

Kolejny bardzo udany sezon zaliczy I zespó
seniorów Górala, rywalizuj cy w rozgrywkach II ligi
futsalu oraz Halowym Pucharze Polski. Nasz zespó
(przygotowania do sezonu rozpocz y si na pocz tku
pa dziernika), w trwaj cym ponad 4 miesi ce sezonie
rywalizowa w II lidze z zespo ami z
cuta,
Przeworska, Mielca, Zarzecza oraz Stobiernej
i ostatecznie uplasowa si na bardzo dobrym trzecim

miejscu. Warto doda , e we w asnej hali nasz zespó
okaza si niepokonany, a emocjonuj ce mecze cz sto
gromadzi y w trynieckiej hali komplet 300 widzów!
„Górale” byli równie rewelacj rozgrywek Pucharu
Polski w futsalu. Swoje zmagania nasz zespó rozpocz
od wyst pów na szczeblu wojewódzkim i wygranych
w wier finale w Oleszycach z Czarnymi 8-3,
w pó finale w Rzeszowie z Tomy Wi cpol 5-1 i w finale
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pora ce w rzutach karnych ze Stal Mielec, co jednak
i tak da o awans na szczebel ogólnopolski. W nim w 1/16
nasz zespó pokona po najbardziej dramatycznym meczu
w historii I-ligowy Ekom Futsal Nowiny Kielce 5-4 po
dogrywce (strzelaj c decyduj cego gola w ostatniej
sekundzie meczu), co da o awans do 16-stki najlepszych
zespo ów w Polsce (obok takich zespo ów jak Wis a
Krakbet Kraków, Pogo Szczecin czy mistrz Polski
Rekord Bielsko-Bia a). W 1/8 „Górale” (jako jedyny
zespó z II ligi, a tak e jedyny z woj. podkarpackiego)
zmierzyli si z zespo em z Futsal Ekstraklasy, Gwiazd
Ruda
ska. Przyjazd zespo u ze
ska wywo
olbrzymie zainteresowanie. Ju na pó godziny przed
meczem w hali w Try czy brakowa o wolnych miejsc.
Ostatecznie lepszy okaza si zespó Gwiazdy (Górale
przegrali 2-6), ale nasz zespó zagra bardzo ambitnie,
a w hali zgromadzi o si a 400 widzów! Warto doda ,
e nasz klub wspólnie z GOPS-em zorganizowa akcj
„Gramy dla Micha a” mieszka ca Try czy Micha a
Grzywny, któremu potrzebna jest kosztowna operacja
autoprzeszczepu mi ni twarzy w USA. Dzi ki wspólnej
akcji zawodników i kibiców uda o si zebra ponad
6 tys z !

warunków do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Tabela ko cowa II ligi futsalu gr. podkarpacka
2014/15:
1. Stal Mielec
10 7-3-0 62-31 24 pkt
2. SPAR
cut
10 6-1-3 54-39 19 pkt
3. Góral Try cza
10 5-3-2
61-40 18 pkt
4. Tomy Wi cpol
10 5-1-5
61-44 16 pkt
5. Futsal Team Psk. 10 3-0-7
42-66 9 pkt
6. Futsal Zarzecze
10 0-0-10 22-82 0 pkt
Góral w II lidze reprezentowali: Robert Kurosz ,
Dominik Mazur, Mateusz Du y (bramkarze) oraz Patryk
Broda, Rafa Jagodzi ski, Arkadiusz Wojtyna, ukasz
Gurak ( (rozgrywaj cy), Maciej Lech, Bart omiej
Ostrowski, Dawid Pigan, Piotr Majcher, Daniel Luch,
Adam S ysz, Krzysztof Karwacki(skrzyd owi), Tomasz
Wojtas, Krzysztof Pietluch, Jakub S ysz, Karol Flak,
Dawid Czyrny (pivoci), trenerem zespo u jest Robert
Kurosz
Strzelcy „Górala” w II lidze i Pucharze Polski: Dawid
Pigan 12, Jakub S ysz 11, Piotr Majcher 10, Maciej Lech
8, Krzysztof Karwacki 7, Bart omiej Ostrowski
6 i Krzysztof Pietluch po 6, Patryk Broda, Daniel Luch
i Dawid Czyrny po 5, Arkadiusz Wojtyna i Adam
ysz po 3, Robert Kurosz, Karol Flak i Rafa
Jagodzi ski po 1
Robert Kurosz

GÓRAL TRY CZA – GRUPY
ODZIE OWE 2014/15

Akcja z meczu Górala z Gwiazd Ruda

ska

Sk ad „Górali” opiera si przede wszystkim na
zawodnikach wyst puj cych w grupach m odzie owych
naszego klubu, wspartych kilkoma seniorami, a wszyscy
z nich to mieszka cy gminy Try cza oraz najbli szych
okolic. W czasie przerwy na rozgrywki „trawiaste” gra w
naszym klubie w futsal sprawia, e kontakt z pi
jest w
tym okresie zachowany i systematyczny, a wyst py w hali
poprawiaj
podstawowe elementy techniczne, jak
i taktyczne zawodników.
Warto doda , e zawodnik „Górala” Dawid Pigan
odniós wielkie indywidualne sukcesy –zosta wybrany
najlepszym zawodnikiem futsalu za rok 2014 na
Podkarpaciu w plebiscycie „Podkarpacka Nike”
organizowanym przez Podkarpacki Zwi zek Pi ki No nej,
a tak e powo any zosta na konsultacj kadry Polski do lat
19 w futsalu w Warszawie. Dzi ki temu o naszym klubie
us ysze mog o szersze grono pi karskiej spo eczno ci.
Sezon mo na uzna za bardzo udany. Klub dzi kuje
wszystkim zawodnikom, kibicom, którzy odwiedzali hal
w Try czy podczas rozgrywania meczów II-ligowych
i pucharowych, a tak e w adzom gminy Try cza z wójtem
Ryszardem J druchem na czele za wsparcie i stworzenie
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Przygotowania do sezonu m odzie Górala (kategorie
U-20, U-16 oraz U-14) rozpocz a z pocz tkiem
pa dziernika, trenuj c w halach Zespo ów Szkó
w Try czy i Gorzycach. Wszystkie zespo y, jak co roku
zg oszone zosta y do rozgrywek eliminacyjnych
odzie owych
Mistrzostw
Polski
w
futsalu
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Zespó Górala U-20 grup eliminacyjn dzi ki
staraniom klubu rozegra 11 listopada w Try czy i razem
z dru yn z Bochnii okaza si najlepszy (w pokonanym
polu zostawiaj c dru yny z Rzeszowa, Mielca i BuskaZdroju), co da o awans do fina ów Mistrzostw Polski
w Unis awiu (600km od Try czy, woj.kujawskopomorskie), gdzie rywalizowa o 16 najlepszych zespo ów
w kraju. Mimo ambitnej postawy „Góralom” graj cym
odszym rocznikiem nie uda o si wyj z mocnej
grupy (przeciwnikami by y zespo y gospodarzy
Unis awia, Gwiazdy Rudy
skiej i CityZenu Pozna ),
ale nasz zespó (jedyny z Podkarpacia) pozostawi dobre
wra enie i miejmy nadziej za rok powalczy o jeszcze
lepszy wynik.
Równie najm odszy zespó Górala U-14, sk adaj cy
si w wi kszo ci z zawodników debiutuj cych w naszym
klubie wzi udzia w fina ach Mistrzostw Polski, które
rozegrane
zosta y
w
Bia ymstoku
i
zaj
w nim IX miejsce po 3 wygranych z Olsztynem, Lubaw
i Kaliszem oraz tylko 1 pora ce z Bochni . Wcze niej
odzi
„Górale”
przeszli
grupy
eliminacyjne
w Rzeszowie, a awans uzyskali w turnieju bara owym
w Chrzanowie.
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Zespó Górala U-16 mimo ambitnej postawy
w eliminacjach MP nie zdo awansowa do fina ów, ale
kilku zawodników debiutowa o w naszych barwach
i mamy nadziej za rok powalcz o awans.

FINA LIGI HALOWEJ

Rozpocz cie turnieju

Kadry zespo ów m odzie owych sk adaj
si
z zawodników z gminy Try cza i najbli szych okolic.
Celem tych dru yn jest przygotowanie m odych
zawodników, by w niedalekiej przysz ci trafiali oni do
I zespo u Górala. Warto doda , e udzia w fina ach
Mistrzostw Polski nasz klub wykorzystuje równie na
promocj gminy Try cza, jak i regionu, a dla m odych
zawodników jest to du e prze ycie rywalizowa
z najlepszymi zespo ami futsalu w Polsce.

odzi zawodnicy z uwag s uchaj uwag trenera

Kolejny sezon naszej m odzie y mo na uzna za
udany. Wielu zawodników po raz pierwszy rozpocz o
przygod z futsalem, a zainteresowanie gr w „Góralu”
z roku na rok jest coraz wi ksze – co wa ne w okresie
jesienno-zimowym,
kiedy
nie
ma
rozgrywek
„trawiastych” m odzie mo e aktywnie uczestniczy
w treningach i meczach, przez co kszta tuje i doskonali
podstawowe elementy techniczno-taktyczne.
Robert Kurosz

18 dru yn, 11 tygodni zmaga , ponad 90 meczów –
wszystko po to, by wy oni
najlepsz
dru yn
w rozgrywkach ligi halowej. 22 lutego odby si fina ,
podczas którego laur zwyci stwa odebrali seniorzy
„Huraganu” Gniewczyna. W meczu o zwyci stwo
pokonali dru yn „Wólczanki” Wólka Pe ki ska 2:0. W
trakcie sportowego spotkania wyst pi a grupa ma oretek
„Finezja” oraz M odzie owa Orkiestra D ta z Try czy.
Pami tkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe
wr czali zawodnikom wójt gminy Try cza Ryszard
druch, przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw
Wielgos, radni Janusz Ni nik i Antoni Rzeczyca oraz
dyrektor ZS w Try czy Zygmunt Kulpa. Cz onkowie
trzech najlepszych dru yn zostali odznaczeni medalami.
Najlepszym strzelcem zosta Maciej Lech, najlepszym
zawodnikiem –
ukasz Gurak, za
najlepszym
bramkarzem – Dominik Mazur. Podzi kowania
pop yn y równie w stron s dziów: Adama W ocha
i Grzegorza Piku y, którzy od pierwszego spotkania
czuwali nad prawid owym przebiegiem gry.
Emocjonuj cy fina rozgrywek okaza si wspania ym
ukoronowaniem sportowych zmaga .
Tabela ligi halowej 2014/2015:
1. Seniorzy „Huragan” Gniewczyna
2. „Wólczanka” Wólka Pe ki ska
3. Complex Co
4. Mix Team
5. Red Bull Team
6. Mega Fason Sieniawa
7. Sadzony Team
8. „Zorza” Jagie a
9. X – Team Gorliczyna
10. Dybkovia
11. RS „Oldboje” Gniewczyna
12. Juniorzy „Huragan” Gniewczyna
13. bno
14. „San” Gorzyce
15. „Wis oczanka” Try cza
16. Bufet u Koguta
17. Humani ci
18. Ewe - Eko
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Przemys aw Górski
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WIZYTA STUDYJNA W SZWAJCARII
W dniach 9 – 13 marca br. mia a miejsce wizyta
studyjna w gminie Gossau w Szwajcarii. Wizyta zosta a
zorganizowana przez Trynieckie Centrum Kultury w
Try czy w ramach projektu pt. Wzmacnianie partnerstwa
polsko - szwajcarskiego pomi dzy gmin Try cza i gmin
Gossau, poprzez wspóln wymian do wiadcze w
dziedzinie kultury oraz wytwarzania i promocji produktu
lokalnego. Projekt wspó finansowany przez Szwajcari
w ramach
szwajcarskiego
programu
wspó pracy
z nowymi krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej.

Podczas
wizyty
uczestnicy
zapoznali
si
z funkcjonowaniem Hurtowni papierniczej Mc
Paperland, Centrum Handlowego „Mythen-Center”,
Inspekcji Transportu, Fabryki scyzoryków „Victorinox”,
Muzeum Transportu w Luzernie. Ponadto gospodarze
obu gmin Thomas Binder i Ryszard J druch podpisali
pi cioletnie porozumienie wspó pracy.
Przemys aw Górski

TABELA ROZGRYWEK
RUNDY WIOSENNEJ
Klasa okr gowa 2014/2015, grupa: Jaros aw

Ryszard J druch
o wspó pracy

i

Thomas

Binder

podpisuj

umow

Celem wizyty by a wymiana do wiadcze szwajcarsko polskich w sferze
dzia alno ci kulturalnej oraz
wytwarzania i promocji produktu lokalnego, które pos
do wdro enia nowych rozwi za na terenie gminy
Try cza. Dzia ania zrealizowane w ramach projektu
wzmocni y istniej ce partnerstwo, które pozwoli o na
wymian najlepszych praktyk a przede wszystkim
przyczyni o si do mi dzynarodowej promocji produktu
lokalnego.

Klasa A 2014/2015, grupa: Przeworsk

Zwiedzanie hurtowni papierniczej
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Delegacja gminy Try cza z wizyt w Szwajcarii

Konferencja na temat wspó pracy transgranicznej

Wyjazd do Klubu Je dzieckiego Equistro w Wierzawicach

Dzie Kobiet w Gorzycach

Uczestnicy 24 - godzinnego biegu i rajdu rowerowego

Misterium M ki Pa skiej w Gorzycach

Spotkanie Twórców Ludowych w Gniewczynie

Po zako czeniu meczu Górala z Gwiazd Ruda

ska

Zwyci zcy Ligi Halowej

Uczestnicy konkursu ortograficznego „O Pióro Wójta”

Stypendy ci

Owoce dla dzieci

