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Procesja Bożego Ciała
Jak co roku, w czwartkowe święto
Bożego Ciała, rymanowianie tłumnie
uczestniczyli w procesji która przeszła
przez rynek zatrzymując się przy czterech ołtarzach przygotowanych przez

grupy wiernych. Jeden z ołtarzy przygotowali członkowie Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”.
Przy każdym ołtarzu odśpiewywana
jest ewangelia odnosząca się do tajemnicy eucharystii. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi: „Bezpośrednio po Mszy

św., podczas której konsekruje się Hostię
do procesji, w formie uroczystej wynosi
się ją poza kościół w tym celu, by wierni
dali publiczne świadectwo swojej wiary i
pobożności wobec Najświętszego Sakramentu”.

nieobecności oraz przekazuje życzenia
swoim wychowankom. Wspomnienia,
wspomnienia… trwały długą chwilę.
Koledzy nie zapomnieli odwiedzić grób
Józefa Kaczora, jednego z organizatorów

tego spotkania, którego finalizacji nie doczekał.
Na część mniej oficjalną zebrali się
ponownie w klimkowskiej „Ostoi”. Jak
przystało na zdyscyplinowanych emerytów o godzinie 2200 rozjechali się do domów obiecując sobie, że nie jest to ich
ostatnie spotkanie.
Na zdjęciu stoją: Zenon Brzezicki,
Danuta Stefanowicz (Oberc), Teresa Siręga, Lucyna Wolf (Nycz),Maria Hićkiewicz (Macnar), Zdzisława Kołodziejczyk
(Głąb), Stanisław Kołodziej, Janusz Janowski, Wanda Przybyła (Rodzinka),
Maria Kołodziej (Szafran), Krukar Józef,
Maria Kopecka (Wołczańska), Janina
Frącek (Niemczyk), Maria Żebracka (Penar), Alfreda Sieniawska (Prorok), Zofia
Gładysiewicz (Niemczyk), Dobrowolski
Janusz, Krystyna Futera (Krukar), naucz. Krystyna Konieczny, naucz. Barbara
Szelesty-Chudyba, Kazimierz Tomkiewicz, Józef Oberc, Elżbieta Nadziakiewicz – dyr. LO.
(JJ)

Fot. W. Łabuda

Spotkanie po 50 latach
14 czerwca w sali rymanowskiego
Liceum zebrali się absolwenci rocznika
1964. Uczyli się w innym budynku, korzystając z ubogiej bazy dydaktycznej.
Teraz spotkali się w nowym budynku
szkolnym, zmieniła się też stara szkoła
i jej otoczenie. Honory gospodarza pełniła Dyrektor Liceum Elżbieta Nadziakiewicz, a w zastępstwie nieobecnej wychowawczyni „lekcję prowadziły” panie
Krystyna Konieczny i Barbara Szelesty-Chudyba.
Nie mogła przybyć na spotkanie
wychowawczyni klasy p. Elwira Muszyńska. Mieszka w tej chwili w Stanach
Zjednoczonych, a jej stan zdrowia nie pozwala na wykonanie tak długiej i uciążliwej podróży. Przysłała na tę okoliczność
list, który zaczynał się słowami: „Droga
memu sercu klaso, minęło 50 lat …” – tu
w sentymentalny sposób tłumaczy się z
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Wydarzyło się w lipcu
1.VII.1794 – w Warszawie ukazał się pierwszy
polski dziennik „Gazeta Rządowa” wydawana przez władze Powstania Kościuszkowskiego. Były w niej odezwy, manifesty a nawet lista
współpracowników ambasady rosyjskiej. Do
września ukazało się 88 numerów.
14.VII.1904 – ur. Paulus Kruger, południowo-afrykański mąż stanu, przywódca antybrytyjskiego powstania Burów. W latach 1883-1900
prezydent Transwalu. Dziś złoty krugerrand (nazwany tak na cześć prezydenta) to wartość ok.
555 $ i jest przedmiotem lokowania majątku.
3.VII.1924 – w Warszawie rozpoczął się I Zlot
Narodowy Harcerstwa Polskiego, który trwał do
9 lipca.
3.VII.1924 – w olimpiadzie w Paryżu po raz
pierwszy uczestniczy Polska. W igrzyskach startowało prawie 3 tys. zawodników, w tym 75 Polaków, którzy zdobyli srebro w kolarstwie i brąz
w jeździectwie. (USA zdobyło 99 medali, w tym
45 złotych a Fin P. Nurmi 5 złotych medali w
biegach).
4.VII.1934 – w sanatorium w Sancellemoz umiera 67.letnia Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka Nobla, pierwsza kobieta – profesor
paryskiej Sorbony.
13.VII.1944 – ur. twórca słynnej kostki – Węgier
Erno Rubik. Rekord w jej układaniu (43 tryliony
kombinacji ułożenia kolorów) wynosi 6,45 sek.
Rubik pierwszy raz układał kostkę przez miesiąc.
14.VII.1944 – SS-mani z dywizji SS „Hałyczyna” stacjonującej w Iwoniczu, mordują trzech
mieszkańców Posady Dolnej: Stanisława Czernieca (30 l.), Tadeusza Wojtunia (l. 48) i Jana
Ziajkę. Bezpośredni świadek – Władysław Pelczar, postrzelony w szyję, uratował się udając
zabitego.
22.VII.1954 – w Krośnie otwarto społeczne Muzeum, podległe PTTK, prekursor (po modernizacjach) Muzeum Podkarpackiego.
18.VII.1974 – ukończono budowę najwyższego
ówcześnie masztu radiowego w Konstantynowie
k. Gąbina. Miał 646,38 m wysokości i służył do
emisji programu I. W czasie prac remontowych
(10.VIII.1991) przewrócił się. Złośliwi mówili, że
z najwyższego stał się najdłuższy.
Lipiec 2004 – gwałtowne gradobicie w Pd.
Niemczech, niektóre gradziny miały wielkość
piłek tenisowych. Na autostradzie k. Bayreuth
warstwa gradu miała 40 cm grubości, musiano
użyć pługów śnieżnych.
9.VII.2004 – trąba powietrzna przeszła przez
Puszczę Kampinoską, wyrządzając szkody w pasie długości 14 km i szerokości 200 m, powalając
drzewa na obszarze 97 ha. Dwa lata wcześniej
trąba zniszczyła duże obszary Puszczy Piskiej.
28.VII.2004 – zm. Francis Harry Crick, ang.
biochemik i genetyk. Wraz ze współpracownikami odkrył strukturę DNA. Negował możliwość
samoistnego powstania życia z materii nieożywionej. (Nobel w 1962 r).
Wacław Łabuda
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Statki kosmiczne „Sojusz” i
„Apollo” lecą
nad ZSRR.
- Jaki pęd do
nauki przejawia naród sowiecki – mówi
z podziwem
Amerykanin –

patrzą na nas chyba miliony teleskopów!
- Nie - odpowiada Rosjanin – oni tylko
piją z gwinta.
* * * * *
Początkujący polityk rozmawia ze znajomym przy forsie
- Sfinansowałbyś mi kampanię do sejmu?
- Dobra, ale życzę sobie 20 procent od
łapówek, które dostaniesz jako poseł!
* * * * *
Na lekcji wf-u nauczyciel każe położyć
się na plecach i robić rowerek.
- Dlaczego nie ćwiczysz? – pyta Jasia.
- Bo jadę z góry!
* * * * *
Rozmawiają przy piwie dwaj koledzy, wylewają z siebie żale, w końcu jeden mówi:
- Wiesz, ja nawet przeżyłem ostatnio katastrofę kolejową.
- Ooo.. a co się stało?
- Teściowa przyjechała pociągiem!
* * * * *
Podczas sprzeczki małżeńskiej żona krzyczy:
- Szkoda, że wyszłam za ciebie, a nie za
diabła!
- Kochana, małżeństwo między bliskimi krewnymi jest
niedozwolone! – odgryzł się
mąż.
* * * * *
Dziadek „opiekuje” się
wnukiem drzemiąc w fotelu.
Wnuczek chcąc wejść na
regał ściągnął go z wielkim
hukiem na podłogę.
- Co się stało – obudził się dziadek.
- Nic, spadł mi ołówek z biurka – mówi
wnuk.
- No proszę – mówi zadowolony dziadek
– a wszyscy mówią, że jestem głuchy!
* * * * *
Na egzaminie prawa jazdy, egzaminator
zadaje podchwytliwe pytanie, przekonany
o wpadce egzaminowanej.
- Co pani zrobi, jeżeli po przejechaniu 5
kilometrów stwierdzi pani, że zapomniała
kluczyków?
- Zjadę na pobocze, włączę światła awaryjne, wysiądę z samochodu i sprawdzę co
za matoł pchał mnie taki kawał drogi!
* * * * *
Lekarz stawia diagnozę pacjentowi:
- Mam dla pana dobrą i złą wiadomość.
Zacznę od złej – ma pan AIDS.
- Czy wiedząc o tym mogę jeszcze usłyszeć dobrą?
- Tak, ma pan jeszcze chorobę Alzhaimera
i szybko pan o tym zapomni!
Wybrał (wła)
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Wieści z regionu…

Na rośliny można patrzeć przez
kolorowe luksfery, zioła zostały posadzone na tyle wysoko, że aby włożyć
w nie nos, wcale nie trzeba kucać. To
ważne, zwłaszcza gdy jesteś na wózku.
Jest jeszcze ścieżka do specjalnych doznań dla stóp. Przy Zespole Szkół im.
UNICEF na Ofiar Katynia w Rzeszowie
powstał ogród polisensoryczny, będzie
służył do terapii uczniów.
 Rynek Galicyjski zdobył główną
nagrodę w prestiżowym konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Kapituła konkursu wyróżniła sanocką perełkę w kategorii „Obiekt
turystyczny”. Rynek zwyciężył także w
głosowaniu internautów.

Z powiatu

Zerwanie liny wyciągarki było
powodem wypadku w Targowiskach k.
Krosna, w którym zginął 36-letni paralotniarz. Państwowa Komisja Badania
Wypadków Lotniczych opublikowała
wstępny raport o wypadku, do którego
doszło 7 kwietnia.
 Muzeum Podkarpackie w Krośnie
wzbogaciło się o nową kolekcję unikatowych lamp olejnych i naftowych z XIX
wieku. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Krośnieńskie muzeum szczyci się jedną z największych na świecie
zbiorów eksponatów związanych z historią oświetlenia. Nowa kolekcja składa
się z 5 lamp olejnych z 1. połowy XIX
w. oraz 14 lamp naftowych z 2. połowy
XIX w.

W lipcu rozpocznie się budowa
ostatniej części Osiedla Generalskiego w Krośnie. Oddanie kluczy nowym
mieszkańcom planowane jest na listopad
2015 r. Inwestycję firmy deweloperskiej
Wikana S.A. realizować będzie Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
w Krośnie S.A.

Blisko 170-200 osób z Krosna i
okolic zatrudni w contact center firma
Sales Concept należąca do Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Potrzebni są pracownicy o różnym stopniu doświadczenia i
wykształcenia – zarówno studenci i osoby wkraczające dopiero na rynek pracy,
jak i wykwalifikowani specjaliści.
 Krosno uzyskało dodatkowe środki na przebudowę krośnieńskiej „obwodnicy”. Podpisany aneks do umowy
o dofinansowanie zwiększa je o 16 mln
zł. Poszerza też zakres inwestycji o przebudowę skrzyżowania ulic Grodzkiej i
Wyszyńskiego z krajową „dwudziestką
ósemką” oraz budowę dwóch mostów na
Lubatówce. Jednocześnie trwają uzgodnienia, dzięki którym możliwe byłoby
dalsze poszerzenie zakresu prac.
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 W Krośnie odbyła się (30.05-1.06)
I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Amatorskim. 120
osób, w tym piloci, przedstawiciele instytucji i firm z branży lotniczej wymieniało opinie i doświadczenia, głównie w
zakresie bezpieczeństwa lotów samolotów ultralekkich.
 Znane są oficjalne wyniki wyborów
do Parlamentu Europejskiego (25.05).
W Krośnie, podobnie jak i w całym powiecie, najwięcej głosów zebrał komitet
Prawa i Sprawiedliwości. Dramatycznie
niska frekwencja: 27%.
 Policjanci reprezentujący Komendę Miejską Policji w Krośnie podczas
Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych w Nowym Łupkowie zdobyli nagrody zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i grupowych. W klasyfikacji
drużynowej KMP Krosno uplasowała się
na III miejscu, natomiast w klasyfikacji
indywidualnej w strzelaniu z pistoletu
dużego kalibru zwyciężył st. asp. Wiktor
Urban.
 Głośną ostatnio Deklarację Wiary
podpisało w Polsce kilka tysięcy lekarzy.
Pomysł wypłynął od Wandy Połtawskiej, znajomej Jana Pawła II. Kilka dni
temu Naczelny Sąd Lekarski uznał, że
kontrowersyjna deklaracja nie jest niezgodna z prawem.

Z gminy …

W miniony poniedziałek (16.06)
po godzinie 14 do placówki bankowej
w Rymanowie-Zdroju wszedł młody
mężczyzna. Podszedł do kasjera i przedmiotem przypominającym broń zażądał
wydania gotówki. Gdy kasjer dał mu
pieniądze, uciekł z punktu kasowego.
 W sobotę 7 czerwca przy Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie Zdroju zorganizowany został
III Piknik Rodzinny pod honorowym
patronatem Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca. Były występy
artystyczne i wiele atrakcji.

 To był prawdziwie rodzinny wieczór w niepowtarzalnie ciepłej atmosferze. 9 czerwca w Domu Ludowym w Posadzie Dolnej Sekcja Kultury i Tradycji
działająca przy Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów” przygotowała „Rodzinny
wieczór z Janem Pawłem II”.

W dniach 14 – 15 czerwca odbyła się dwudniowa impreza sportowa
dla najmłodszych mieszkańców Gminy
Rymanów. Był to II Sportowy Piknik
Aktiv Pro.
 21.06 odbył się „Ogólnopolski Głos
Profilaktyki”, impreza będąca kontynuacją ubiegłorocznej „Ogólnopolskiej
Nocy Profilaktyki”. Akcja przeprowadzona w całym kraju miała poruszyć
serca wolne od uzależnień, przemocy i
obojętności. Inicjatorem tego działania
była Komenda Główna Policji. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” również był
słyszalny w gminie Rymanów, gdzie na
deptaku w Rymanowie Zdroju po odczytaniu odezwy „zrywu wolnych serc”
przez Komendanta Komisariatu Policji
w Rymanowie podkom. Krzysztofa Łopuszańskiego odbyła się część artystyczna. Happening zorganizował Zespół Szkół
Specjalnych w Rymanowie Zdroju przy
wsparciu Urzędu Gminy Rymanów i policjantów z rymanowskiego komisariatu.
 Dochodzenie w sprawie awarii turbin wiatrowych zostało umorzone, gdyż
w tym przypadku nie stwierdzono znamion przestępstwa, zatem nie ma podstaw do tego, by komukolwiek postawić
zarzuty – informuje Janusz Ohar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w
Krośnie. – Z opinii biegłych wynika, że
awaria turbin to było zdarzenie losowe,
w grę wchodzi zwykły zbieg okoliczności. Okazało się, że mimo tego, iż turbiny
te są dosyć mocno wyeksploatowane (od
1997 do 2008 roku pracowały w Niemczech, następnie zostały zakupione przez
spółkę i umieszczone na terenie gminy
Rymanów), to jednak dopuszczono je do
użytkowania, bowiem spełniały one normy i miały wymagane przeglądy.
Zebrał - deka

Odeszli do wieczności
(15.V – 15.VI.2014)

11.V – Boczar Eugenia z d. Cisowska (l. 82) – Ladzin
16.V – Krzyżanowski Franciszek (l. 90) – Ladzin
16.V – Trygar Józefa z d. Potocka (l. 88) – Ladzin
23.V – Kozimor Władysław (l. 82) – Wróblik Królewski
24.V – Lisiewicz Helena z d. Kuzian (l. 94) – Posada Górna
25.V – Adamska Zofia z d. Sieńczak (l. 96) – Sieniawa
25.V – Wielobób Magdalena z d. Smoła (l. 94) – Milcza
26.V – Wais Emma Ludwika z d. Penar (l. 84) – Klimkówka
27.V – Wilusz Bronisława Rozalia (l. 82) – Klimkówka
28.V – Matoga Antoni Stanisław (l.77) – Wróblik Szlachecki
07.VI - Sadowska Maria Małgorzata z d. Kociuba (l. 51) – Sieniawa
09.VI – Penar Jan Szczepan (l. 93) – Klimkówka
10.VI – Kijowska Władysława z d. Szajna (l. 90) – Zmysłówka
13.VI – Fal Jan (l. 67) – Wróblik Szlachecki
14.VI – Macnar Helena z d. Niemczyk (l. 90) – Posada Górna
(wła)

Anna Potocka
upamiętniona
„potrzebujący są zawsze i wszędzie
trzeba tylko patrzeć sercem by ich dojrzeć
W HOŁDZIE
HR. ANNIE Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ
OPIEKUNCE UBOGICH, CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH,
KTÓRA SWOJĄ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, TALENT I SERCE
ODDAŁA MIESZKAŃCOM ZIEMI RYMANOWSKIEJ.
PRACOWNICY NADLEŚNICTWA,
SPOŁĘCZEŃSTWO GMINY RYMANÓW
31 V 2014”

Kim była Anna z Działyńskich Potocka wie chyba każdy mieszkaniec
Rymanowa i okolic, pamięć o niej i
jej działalności nadal jest żywa. Żyją
świadkowie i potomkowie uczonych
przez nią rzeźby i koronkarstwa młodzieńców i panien. Istnieje też wiele
namacalnych materialnych dowodów jej
pracy na rzecz ludzi, do których przybyła z niezbyt gościnnych i zdrowych
Oleszyc ponad wiek temu wraz z mężem
i dziećmi. Zamieszkała tu i pokochała
Rymanów. Nie ma jednak nawet w Rymanowie Zdroju, który założyła, jej pomnika. Uhonorowaniem jej pamięci było

nadanie w 2001 r. imienia hrabiny szkole
w Posadzie Górnej.
Kolejnym dowodem pamięci o wielkiej mieszkance Rymanowa były uroczystości 31 maja 2014 r. Na dworku
– miejscu, w którym mieszkała – odsłonięta została tablica poświęcona jej i jej
społecznej pracy, a parkowi podworskiemu nadane zostało imię Anny i Stanisława Potockich. Na uroczystość przybyli
Jan Burek –radny Sejmiku woj. podkarpackiego, radni powiatu krośnieńskiego
i radni z naszej gminy na czele z przewodniczącym H. Smolikiem, władze
samorządowe gminy, dyrektorzy szkół,
a przede wszystkim część - dość licznej
i rozsianej po wszystkich kontynentach
naszego globu - rodziny hrabiów Potockich. Byli wśród nich Krystyna Potocka
– Płazak, Władysław Potocki z synem
Jerzym, Marek Stella – Sawicki wraz
z żoną Teresą, Jerzy Rogowski, Jerzy
Mańkowski, Piotr Komornicki i inni.
Wielu gości zabierało głos przypominając niemałe zasługi córki Tytusa Dzia-

Tablica wmurowana w ścianę budynku
Nadleśnictwa, autorstwa Krzysztofa Śliwki

łyńskiego z Kórnika, jednak najbardziej
zapadła w pamięć słuchających wzruszająca wypowiedź prawnuczki hrabiny.
Mieszkająca na stałe w Londynie pani
Teresa z łzami wzruszenia mówiła, że
dopiero niedawno dane jej było poznać
Rymanów, zobaczyła go i od razu pokochała. – „Jest piękny” – wyznała. Dodała
też, że mieszkając na obczyźnie stara się
kultywować polskie zwyczaje i zachować język ojczysty. Przed dworkiem
Potockich potomkini hrabiny i Grażyna
Skolarczyk posadziły kłokoczkę, zwaną
„krzewem Maryjnym”, roślinę z której
dawniej robiono różańce.

Złożenie kwiatów na grobie hr. Potockiej

Społecznikowska pasja w rodzinie Potockich nie zaginęła, Najmłodszy
uczestnik uroczystości będący potomkiem hrabiny w linii prostej, Jerzy wychowuje wraz z żoną trójkę dzieci, w
tym dwoje adoptowanych, prowadzą

także fundacje dla wychowanków opuszczających domy dziecka, a własne dzieci
kształcą w domu. Rozmowy z nimi zamieścimy w kolejnym numerze miesięcznika.
Pomysłodawcą i inicjatorem odsłonięcia tablicy był przewodniczący stowarzyszenia „Nasz Rymanów” Czesław
Szajna. Rolę gospodarza uroczystości
pełniło - mające swoją siedzibę w dworku Potockich- Nadleśnictwo Rymanów,
zaszczyt prowadzenia przypadł w udziale Maciejowi Szpiechowi. Odsłonięcie
tablicy poprzedzone zostało uroczystą
mszą św, podczas której homilię wygłosił ks. proboszcz rymanowskiej parafii
Mieczysław Szostak, admirator wielkiej
pobożności czy wręcz świętości Anny
Potockiej. (Do tego tematu wrócimy w
następnych numerach Naszego Rymanowa.) Po mszy św. uczestnicy przeszli na
cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na grobie hrabiny.
W imieniu władz samorządowych
przywitał przybyłych burmistrz Wojciech Farbaniec, który w inauguracyjnym przemówieniu powiedział między
innymi: - „Nasza przeszłość nadaje
kształt naszej przyszłości” - mając to na

Nadanie imienia hr. Potockich Parkowi Podworskiemu

uwadze staramy się dbać o naszą tożsamość – tożsamość naszej „Małej Ojczyzny” – czego wyrazem jest m.in. dzisiejsza uroczystość”.
Maria Zmarz
fot. Wacław Łabuda

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Posadzie Górnej
NASZ RYMANÓW
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Uhonorowanie
Anny z Działyńskich
Potockiej ….cz. V
Odkrycie źródeł leczniczych
w Rymanowie
W życiu Anny Potockiej decydujące znaczenie miały lata 1876 i 1877. W
pierwszym urodziła się córka Cecylia, w
następnym Dominik. W tym czasie na
terenach rymanowskich odkryto lecznicze źródła mineralne.
Jak wspomina Anna źródeł szukano
na terenach lasów i łąk rymanowskich
już od pewnego czasu, jednak bezskutecznie. Anna jednak była przekonana,
bliskość Iwonicza świadczy, że i na tych
terenach mogą być wody lecznicze. Źródło zostało odkryte przypadkiem, przez
jej syna Józefa, podczas wycieczki dolina Taby (obecnie Taboru) w kierunku
jej źródeł.
Anna Potocka opisując w swym
pamiętniku historię znalezienia źródeł
przytacza pewne zdarzenie, które przydarzyło się jej w Iwoniczu. Spotkała
tam biedną kobietę, która nie mogła
skorzystać z leczniczych kąpieli więc
przyszła z prośbą do niej, by ta pomogła jej w chorobie. Anna obejrzawszy
chorą kobietę stwierdziła, ze jedynie
jodowe kąpiele mogą jej pomóc. Wystarała się więc w Iwoniczu o te kąpiele,
co tydzień posyłała jej żywność. Kiedyś
sama z temi prowiantami pojechałam.
Ta kobieta była niezmiernie gwałtowna i egzaltowana, a że owych kąpieli za
darmo nie dostała, z szaloną egzaltacja
zaczęła wołać głosem podniesionym:
„Boże! Jakeś sprawiedliwy, daj niech ta
woda idzie do Rymanowa! Tam biedni z
niej korzystać będą mogli dopiero!” Nie
umiem powiedzieć wrażenia, jakie mi
zrobiła ta kobieta w tej chwili. Dreszcz
mnie przeszedł od stóp do głowy, patrzyłam na nią jak skamieniała… W kilka
tygodni potem znalazło się źródło. Było
to 16 sierpnia 1876 roku.
Wszystkie źródła napotkane w lesie miały jod i sód, ale albo w małych
dozach, albo były te źródła mało obfite,
by zasługiwały na eksploatację. I tak
zmęczeni i głodni wracali z niczem do
domu łożyskiem Taby, bardzo wówczas
mało wody sączącem, gdy w tem Józio,
który biegał z Jasiem po Kamieńcu,
zawołał: „Tatusiu! Tu w jednej stronie
rzeki wszystkie kamienie są czerwone
od osadu, może i tu jest źródło!” Przyszli, odgrzebali miejsce, gdzie się czerwony osad zaczynał. Zabulgotało im
to źródło, skosztowali, nabrali wody
do flaszek; pobieżna analiza wykazała,
jak silnem było w jod i żelazo. Posłano flaszki do Weselskyego chemika w
Wiedniu, rozbiór jego potwierdził w zupełności cenne zalety źródła.
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Dobrodziejstwem dla Zdroju i
Radość nie trwała długo, wiosenne
Potockich było pojawienie się w Rywylewy rzeki zamuliły źródło, sama rzemanowie doktora Dukieta, pierwszeka zmieniła koryto i znów trzeba było
go długoletniego lekarza zdrojowego.
rozpocząć poszukiwania. Ponownie znaAby zapewnić i uspokoić gości o stałej
leziono je latem tego samego roku.
opiece lekarskiej, doktor podpisywał
Pierwsza analiza wykonana przez
się: Dr Józef Dukiet – lekarz chorób
Tytusa Sławika (chemika z wykształdziecięcych i kobiecych, specjalista w
cenia i zamiłowania, mieszkającego w
gimnastyce leczniczej i masażu szwedzMiejscu), okazała się słuszna. Następne
kim, lekarz zdrojowy, w zakładzie stale
badania przeprowadzono we Lwowie
mieszkający.
i w Wiedniu. Wykazały one, ze woda
rymanowska,
wg dzisiejszej
nomenklatury,
jest
szczawą
chlorkowo-sodowo-jodkową,
bromkową
i
borową z zawartością hydrowęglanów i
żelaza.
Proces badawczy użyteczności wód
trwał do roku
1879. Potoccy
otrzymali
Pocztówka pochodzi ze zbiorów Grzegorza Czubaja,
odpowiednie
www.rymanow-zdroj.pl – zdroj.pl
dokumenty, na
W 1890 r rodzi kolejne dziecko –
podstawie których władze dopuszczały
Antoniego.
źródła w Rymanowie do eksploatacji ceNie sprzedane Oleszyce i powstająlem leczenia ludzi. „Konsens”- zezwocy zakład zdrojowy, wciąż rosnące dłulenie na budowę zakładu zdrojowo-kągi, szukanie nowych kredytów, nieudane
pielowego wydany przez Namiestnictwo
inwestycje i niewątpliwa łatwowierność
we Lwowie, napisany był na szarym,
Stanisława Potockiego – to prawdziwy
grubym papierze- jak dzisiejszy papieobraz stanu majątkowego Potockich.
rze pakunkowym. Poza pozwoleniem
Niewielkie sumy ze spadku pochłaniają
zawierał warunek, że opodal źródła wybudowana zostanie obora dla owiec. W kredyty i nowy zakład zdrojowy. Trzeba
było budować budynki dla kuracjuszy,
tych czasach do kuracji pitnej stosowano
łazienki kąpielowe i tworzyć zaplecze
wodę mineralną zmieszaną z żętycą.
gospodarcze. Otwarty Zdrój wzbudził
Na początek, w pobliżu basenu z
duże zainteresowanie wśród klienteli.
wodą leczniczą, Potoccy zbudowali nieGości przysparzało również wspaniałe
wielki drewniany barak z kilkoma kabipodejście do każdego właścicielki Rynami do kąpieli oraz dom do dyspozycji
manowa Anny, która okazała się dobrą
gości. Zakwaterowanie zapewniono w
budynkach
służby leśnej i
domach w Posadzie Górnej
lub Desznie.
Zapewniono
sobie także reklamę w prasie krajowej,
w której nie
obiecywano
luksusów, ale
gwarantowano
czyste powietrze przepojone aromatem
drzew szpilPocztówka pochodzi ze zbiorów Grzegorza Czubaja,
kowych,
cuwww.rymanow-zdroj.pl – zdroj.pl
downą wodę,
organizatorka z determinacją dążącą do
prostą kuchnię i opiekę troskliwych gocelu. Cały czas wisiała nad nią groźba,
spodarzy.
że za długi trzeba będzie sprzedać Zdrój.
W lecie 1879 roku przybyli pierwsi
Udało się w końcu sprzedać Oleszyce, to
goście - kuracjusze.

jednak nie poprawiło zdecydowanie sytuacji materialnej Potockich.
Do kłopotów finansowych dochodzą
poważne kłopoty zdrowotne Stanisława
Potockiego. Jesienią 1883 roku doznał
wylewu krwi do mózgu, mówił z trudnością, miał niedowład kończyn. Anna
zostawia dzieci, gospodarstwo, zdrojowisko i wyjeżdża z mężem do Krakowa.

Lekarze nie ukrywali krytycznego stanu
zdrowia pacjenta. Przed świętami Bożego Narodzenia Stanisław poczuł się lepiej, z Tarnopola przyjeżdżają Jan, Józef
i Paweł, z Rymanowa pozostałe dzieci.
Poprawa zdrowia okazała się złudna.
Stanisław zmarł 21 stycznia 1884 roku w
wieku 47 lat. Pogrzeb odbył się bardzo
uroczyście. Stanisław pochowany został

w kaplicy książąt Lubomirskich w Bazylice Dominikańskiej w Krakowie. Egzekwie odprawili obaj biskupi krakowscy,
mszę celebrował proboszcz rymanowski, a trumnę ze zwłokami Stanisława
do krypty wnieśli strażacy z Rymanowa.

„XVIII Bieg do Źródeł
Rymanowskich”

Przedszkolaki (2007 i młodsi, dystans
200 m dla dziewcząt i chłopców)
Dziewczęta:
I Olga Rogula – Rymanów Zdrój
II Weronika Szewczyk – Iwonicz Zdrój
III Kornelia Trybus – Klimkówka
Chłopcy:
I Sebastian Garbowski– Klimkówka
II Patryk Hanus – Posada Górna
III Miłosz Cetnarski – Posada Górna

III Kamil Hanus – Posada Górna

W niedzielę 15 czerwca już po raz
dziewiętnasty odbył się „Bieg do Źródeł
Rymanowskich”. Organizatorami biegu byli: Towarzystwo Sportowe Tytus,
Gmina Rymanów i GOK Rymanów.
Honorowy patronat nad zawodami objął
Burmistrz Gminy Rymanów.
Na starcie stanęło 73 uczestników,
którzy rywalizowali miedzy sobą w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem
na dziewczęta i chłopców na dystansach od 200 do 1100 m. Trasy biegowe
przebiegały alejkami parku zdrojowego.
Najmłodszymi uczestnikami biegu byli:,
czteroletnia Dominika Długosz z Krosna
i trzyletni Mateusz Molenda z Rzeszowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodycze, a zwycięzcy (miejsca I-III)
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe ufundowała Gmina
Rymanów, a napoje Uzdrowisko Rymanów. Zarząd Towarzystwa sportowego
TYTUS składa podziękowania fundatorom nagród oraz wszystkim, którzy z
wielką pasją zaangażowali się w organizację biegów.
Wszystkich lubiących sportową rywalizację zapraszamy za rok w drugą
niedzielę czerwca na kolejny XX Bieg
do Źródeł. Oto wyniki:

Piknik Rodzinny
w „Stomilu”
W sobotę 7 czerwca przy Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie Zdroju zorganizowany został

Skrzaty (roczniki 2005, 2006 dystans
400 m dla dziewcząt i chłopców)
Dziewczęta:
I Weronika Hanus – Posada Górna
II Magdalena Rygiel – Klimkówka
III Aleksandra Graboń – Rymanów Zdrój
Chłopcy:
I Mikołaj Kuzak – Rymanów Zdrój
II Paweł Chapko – Rymanów Zdrój
III Kacper Potasiewicz – Rymanów
Dzieci młodsze (roczniki 2003,2004
dystans 400 m dziewczęta, 700 m
chłopcy)
Dziewczęta:
I Ewelina Cwynar –
Jabłonica Polska
II Otylia Landsmann
– Rymanów
III Martyna Lorens –
Królik Polski
Chłopcy:
I Szymon Rygiel –
Klimkówka
II Andrzej Chapko –
Rymanów Zdrój
III Piknik Rodzinny pod honorowym
patronatem Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca. Były występy
artystyczne i wiele atrakcji.
Na scenie, w naturalnej, zielonej
scenerii wystąpili min. „Kasia & Janek”

Grażyna Skolarczyk

Dzieci starsze (roczniki 2001, 2002 dystans 700 m dla dziewcząt i chłopców)
Dziewczęta:
I Julia Krzysztyńska – Rymanów Zdrój
II Julia Trybus – Klimkówka
III Paulina Berdel – Rymanów Zdrój
Chłopcy:
I Mateusz Szewczyk – Iwonicz Zdrój
II Szymon Bebło – Królik Polski
III Jakub Sobolak – Rymanów
Młodzicy (roczniki 1999,2000 dystans
700 m dziewczęta, 1100 m chłopcy)
Dziewczęta:
I Aleksandra Szewczyk – Iwonicz Zdrój
II Aneta Sokołowska – Rymanów Zdrój
III Weronika Berło – Królik Polski
Chłopcy:
I Dominik Kowalski – Rymanów Zdrój
II Grzegorz Wołczański – Klimkówka
III Jakub Długosz – Rymanów Zdrój.
Opr.J.B

z Rymanowa i dzieci uczące się tańca w
GOK w Rymanowie.
Dla najmłodszych zorganizowano
konkursy z nagrodami, takie jak hula
hop na czas czy łowienie rybek.
fot. B. Pruś
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XXII Turniej Wiedzy
Ekologicznej
Już od 22 lat Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie organizuje Turniej
Wiedzy Ekologicznej. Współorganizatorami tej imprezy są: Burmistrz Gminy
Rymanów, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Rymanowie, Kolo Łowieckie
„Ryś” w Rymanowie, Nadleśnictwo
Rymanów oraz Zespół Karpackich Zespół
Parków Krajobrazowych w Krośnie. W
ramach Turnieju corocznie odbywają
się 3 konkursy, kierowane dotychczas
do uczniów klas gimnazjalnych z naszej
gminy - w tym roku po raz pierwszy
do udziału w turniejowych zmaganiach
zaprosiliśmy gimnazjalistów z Jaślisk.
Konkurs plastyczny:
Zgodnie z regulaminem, prace plastyczne powinny szeroko nawiązywać
do problemów związanych z ochroną
środowiska naturalnego człowieka, ukazywać działania negatywne oraz sposoby
przeciwdziałania im, pokazywać piękno
otaczającej nas przyrody, nawiązywać
do problemów ochrony roślin i zwierząt.
W bieżącym roku, do oceny przedstawono32 prace, w tym 23 rysunki oraz
9 makiet.
Plastycy pracujący w Komisji konkursowej - Inga Wendeker i Krzysztof
Śliwka, po wnikliwej analizie przedłożonych prac, postanowili przyznać
następujące oceny:
I m - Dominika Potocka - ZSP Sieniawa
II m - Aleksandra Kluska - ZSP Posada
Górna
III m – Tomasz Szafran - ZSP Wróblik
Szlachecki
III m – Anna Śliwka - ZSP Sieniawa
Wyróżnienia: Daria Litarowicz, Patrycja Szajna, Karolina Olszyńska, Dominika Krawiec- ZSP Rymanów; Marcelina
Madej, Natalia Kuchta – ZSP Jaśliska;
Aleksandra Rymarowicz – ZSP Milcza;
Kamila Tabisz – ZSP Królik Polski; Tomasz Staroń – ZSP Wróblik Szlachecki;
Magdalena Bek – ZSP Klimkówka; Tomasz Pelczar, Klaudia Różowicz – ZSP
Posada Górna.
16 uczniów otrzymało nagrody za
udział w konkursie.
Konkurs na wypracowanie tematyczne:
Uczniowie, którzy zdecydowali się na
udział w tym konkursie, mogli wybrać jeden z pięciu tematów, zaproponowanych
przez współorganizatorów Turnieju:
Temat nr 1 : „Moja koncepcja projektu małej architektury oraz nasadzeń
roślinnych, mająca na celu podniesienie
wartości estetycznej i przyrodniczej wybranego parku na terenie gminy Rymanów” /propozycja UG Rymanów/,
Temat nr 2 : „Wpływ zrównoważonej
gospodarki leśnej na trwałość utrzymania
zasobów leśnych w Polsce” /propozycja
Nadleśnictwa Rymanów/,
Temat nr 3 : „Czy wędkarstwo i eko-
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logia zawsze idą w parze?” /propozycja
Koła PZW/,
Temat nr 4 : „Zaplanuj rodzinną wycieczkę w ciekawe miejsce przyrodnicze
w gminie Rymanów” /propozycja KZPK/,
Temat nr 5 : „Las naszym wspólnym
dobrem” /propozycja Koła
Łowieckiego „Ryś”/.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 23 uczniów,
przy czym zdecydowana
większość z nich wybrała
temat nr 5, zaproponowany
przez KŁ „Ryś”. Wszystkie wypracowania ocenili
przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z GOK-iem przy
organizacji Turnieju: Alicja
Kurylak (UG), Barbara Kułak (Nadleśnictwo), Artur
Sołtysik (Koło PZW), Ignacy Bielecki
(KZPK) oraz Henryk Smolik (KŁ „Ryś”).
Każdy z jurorów przeczytał i ocenił
prace w skali od 1 do 5. Podsumowanie
punktów przyznanych poszczególnym
wypracowaniom wyłoniło następujące
miejsca i wyróżnienia:
I m - Noemi Rusok - ZSP Sieniawa
II m - Kinga Zalisz - ZSP Sieniawa
II m - Magdalena Wojtoń - ZSP Klimkówka
III m - Renata Raś - ZSP Klimkówka
Wyróżnienia: Sylwia Gazda – ZSP
Królik Polski; Kaja Rysz, Kamila Sokołowska – ZSP Posada Górna; Bartosz
Argasiński, Adrianna Łabuda, Karolina
Penar – ZSP Rymanów; Samuel Ozimina
– ZSP Sieniawa; Kacper Ziemiański, Michał Czyż, Sandra Kalita – ZSP Wróblik
Szlachecki.
9 osobom przyznano nagrody za
udział w konkursie.
Konkurs wiedzy ekologicznej:
Jest to najbardziej rozbudowany konkurs w ramach TWE. Biorą w nim udział
3-osobowe reprezentacje szkół. Ponadto
każda szkoła ma prawo wystawić zawodnika rezerwowego – jednak w bieżącej edycji
nie wszystkie szkoły z tego prawa skorzystały. Przygotowując się do finału imprezy,
uczniowie zdobywają wiedzę uczestnicząc
w wykładach oraz wycieczce w miejsca
interesujące ze względu na kulturę i walory
przyrodnicze naszego regionu.

Na wykłady zaprosiliśmy młodzież
w dniu 10 kwietnia 2014 r. W sali widowiskowej GOK uczniowie zapoznali się
z zagadnieniami dotyczącymi ekologii,
przedstawionymi przez przedstawicieli

współorganizatorów Turnieju. 8 maja
2014 r zorganizowaliśmy wycieczkę
– najpierw udaliśmy się do Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła
zarówno „starą” część skansenu, jak i
Rynek Galicyjski oraz najnowszy obiekt
muzealny – dwór ze Święcan. Następnie
udaliśmy się na Górę Sobień, której szczyt
wieńczą ruiny zamku warownego. Urządzono tam platformę widokową, z której
rozpościera się piękny widok na dolinę
Sanu. Wycieczkę zakończyło ognisko na
stoku Gór Słonnych, gdzie również znajduje się punkt widokowy z imponującym
widokiem na Bieszczady.
Wiedzą zdobytą podczas przygotowań do udziału w konkursie młodzież
wykazała się w dniu Finału, czyli 22 maja
2014 r rozwiązując test oraz rozpoznając
ptaki chronione. Konkursowe zmagania
również i tym razem oceniła Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli
współorganizatorów imprezy. Podliczenie
punktów obydwu etapów wyłoniło następującą klasyfikację Konkursu Wiedzy
Ekologicznej:
I m - Daria Litarowicz - ZSP Rymanów
II m - Jakub Penar - ZSP Klimkówka
III m - Angela Smoleń - ZSP Rymanów
III m - Natalia Blaż - ZSP Wróblik Szlachecki

Wyróżnienia: Łukasz Penar – ZSP
Klimkówka; Edyta Penar – ZSP Królik
Polski; Angelika Zawada – ZSP Milcza;
Eliza Niemczyk – ZSP Posada Górna;
Joanna Piwko – ZSP Rymanów; Adrianna
Zeńczak, Estera Ryń – ZSP Sieniawa.
Podsumowanie punktów zdobytych
przez uczniów w poszczególnych konkur-

sach XXII Turnieju Wiedzy Ekologicznej
wyłoniło najlepsze szkoły. Zostały nimi:
I m – ZSP Rymanów
II m - ZSP Sieniawa
III m - ZSP Klimkówka
Wyróżnienie - ZSP Posada Górna
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim
dziękujemy za udział w konkursach.

Szczególnie dziękujemy współorganizatorom i sponsorom, dzięki którym
mogliśmy sprawnie przeprowadzić
poszczególne konkursy, zorganizować
wycieczkę oraz zakupić nagrody dla
wszystkich uczestników Turnieju Wiedzy
Ekologicznej.

Regulamin
XIV Turnieju Piłki
Nożnej Drużyn
Podwórkowych

CERTYFIKAT
WIARYGODNA SZKOŁA
dla LO w Rymanowie

samym zostaje potwierdzone, że Państwa
szkoła jest zarządzana skutecznie i na
wysokim poziomie.
Największy nacisk kładziemy na
podniesienie Rangi Szkoły w rejonie jej
funkcjonowania. Cały Program podnosi
rangę szkoły i wzmacnia jej konkurencyjność na rynku edukacyjnym w rejonie jej
funkcjonowania i nie tylko. Na podstawie
wcześniej przeprowadzonej weryfikacji,
ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w
całej Polsce.
Jest to wyróżnienie za to, jak ta praca
wyglądała do tej pory.
Z poważaniem,
Hanna Kwiatkowska

Jak co roku w sierpniu, Stowarzyszenie nasze organizuje wakacyjne zawody piłkarskie dla nie zrzeszo
nych.
Organizatorzy
1. Turniej organizuje Miesięcznik i
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” w
ramach obchodów „Dni Rymanowa”.
2.
Organizator zapewnia napoje
chłodzące i drobny poczęstunek, zaś
dojazd odbywa się na koszt własny
uczestników.
3. Dla uczestniczących drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody.
4. Organizator zapewnia bezpieczny
plac gry i sędziowanie, nie zapewnia
ubiorów sportowych.
Sposób przeprowadzenia rozgrywek oraz czas trwania meczu ustala
organizator, w zależności od liczby
drużyn zgłoszonych do turnieju. Organizator rozstrzyga też wszelkie
kwestie sporne.
Uczestnicy
1. W turnieju biorą udział drużyny z
terenu gminy Rymanów, składające
się z zawodników nie zrzeszonych w
klubach.
2. Do turnieju w 2014 roku dopuszczeni są zawodnicy z rocznika 2001
i młodsi. Aby uniknąć nieporozumień
lub dyskwalifikacji drużyn, obowiązkowe są legitymacje szkolne.
3. Każda drużyna musi posiadać dorosłego opiekuna, który odpowiada
za bezpieczeństwo zawodników.
4. Drużyny występują pod obranymi
przez siebie nazwami.
5. Drużynę tworzy: bramkarz + 5 zawodników w polu + 4 rezerwowych.
(Razem 10 osób).
Zawody zostaną przeprowadzone
w sierpniu na boisku „Orlik” przy
Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w terminie określonym na
plakatach obchodów Dni Rymanowa.

Poniżej fragment wiadomości informującej o przyznaniu Certyfikatu.
Szanowna Pani Dyrektor
Pragnę jeszcze raz pogratulować
zajęcia wysokiego pierwszego miejsca
wśród wszystkich Liceów Ogólnokształcących w całym powiecie w oparciu o
wyniki z egzaminów maturalnych i edukacyjnej wartości dodanej opracowanej
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych.
W związku z tym, że Państwa szkoła
w czterech podsumowaniach egzaminów
uzyskała bardzo dobre wyniki i wysoką
efektywność mierzoną w EWD, mają
Państwo możliwość jako jedyna szkoła
w całym powiecie, wzięcia udziału w
Programie Wiarygodna Szkoła. Jest on
skierowany do najlepszych Liceów Ogólnokształcących w całej Polsce. Został
przygotowany przy aktywnym udziale
Dyrektorów szkół oraz zaopiniowany
przez ekspertów współpracujących z
Ministerstwem Edukacji.
Głównym celem Programu jest
wyróżnienie tych szkół, które dzięki
właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów
maturalnych oraz wysoką efektywność
mierzoną w EWD. Udział w Programie
jest także potwierdzeniem, że Szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje
bezpieczeństwo swoim uczniom. Tym

Jolanta Feszczuk

Koordynator Programu Wiarygodna Szkoła
*

Cieszymy się bardzo z wyróżnienia i
przyznania certyfikatu LO. Potwierdza on
również wysoką ocenę pracy szkoły, otrzymaną podczas ewaluacji prowadzonej
przez wizytatorów Kuratorium Oświaty
w bieżącym roku szkolnym. Szkoła została
poddana ewaluacji w trzech obszarach:
ocenę A – czyli bardzo wysoki stopień
spełnienia wymagań otrzymała szkoła w
zakresie wymagania „respektowane są
normy społeczne”, natomiast ocenę B –
czyli wysoki stopień spełnienia wymagań
wystawiono LO za wymagania: „procesy
edukacyjne zorganizowane są w sposób
sprzyjający uczeniu się” i „uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej”.
Serdecznie gratuluję i dziękuję
wszystkim pracownikom, którzy solidną
pracą przyczynili się do tak wysokiej
oceny pracy szkoły.
Elżbieta Nadziakiewicz

Zgłoszenia drużyn:
(telefon – 13 43 55 917 lub 602 855
458)
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Czy masz przyjaciela?
Nieżyjący już aktor Maciej Kozłowski, pisał onegdaj w jakimś wywiadzie
jak to zredukował ilość „przyjaciół” do
2-3, po pobycie w szpitalu ze złamaną
nogą. Odwiedziło go właśnie te 3 osoby…reszta była „bezczasowa”..on podziękował za ilość, stawiając na jakość.
A. Domogarow – rosyjski aktor (Bohun
w Potopie), pytany o przyjaciela zdecydowanie powiedział, że nie ma. Bo przyjaciel to ktoś ,kto o pierwszej w nocy
„przygoni” do nas jak jest taka potrzeba
i nie pyta: co, gdzie, kiedy – mimo, że
rano na 7 goni do pracy.
Deficyt przyjaźni jest ogromny a
młodzi ludzie nie potrafią w zasadzie
określić „co to jest?”, jakimi cechami
powinna się ta przyjaźń wykazać by nią
być i czy ktoś z nich miał okazję zakosztować tej wyjątkowej formy relacji międzyludzkich. Rynek ludzkich doznań coraz częściej pełen jest agresji, nie tolerancji, bezinteresownej złości i zwykłej
głupoty, przysparzającej bólu innym,
bardziej niż poczucia bliskości, miłości
czy przyjaźni.
Przyjaźń – jak wielu z nas jej doświadcza? Czy ten stan ducha jeszcze
istnieje i czy my jeszcze jesteśmy ludźmi
przyjaźni? Problem tkwi w samym rozumieniu pojęcia – bo czy przyjaciółką jest
kobieta, która mówi o spotkaniu męża
koleżanki z inną? Czy powinna milczeć?
Czy przyjaciel to osobnik towarzyszący
nam na co dzień, żyjący nieco naszym
życiem (oczywiście nie dzielący z nami
lokum) zorientowany w naszych kłopotach i smutkach ale i radościach – cieszący i smucący się z nami, empatyczny będący zawsze blisko. Rzecz jasna
nie wnikam w tak modne „przyjaźnie
wirtualne”…bo te raczej idą w ilość niż
jakość i posiadanie tzw. znajomych w
liczbie powiedzmy 400 osób na portalu społecznościowym nie czyni nas ani
szczęśliwszymi, ani też po tychże znajomościach za wiele obiecywać sobie nie
możemy.
A niestety mimo, że wszystko wokół
uległo zmianom, przyjaciele niezmiennie spełniają tę samą rolę w naszym życiu. Oczekujemy od przyjaciela lojalności, uczciwości w osądach i wszelakiej
pomocy. To taka przyjaźń dojrzała, gdzie
niepodzielnie panuje zaufanie wzajemne, a to oferujemy wyłącznie wówczas
gdy mamy własne poczucie wartości,
wierzymy w siebie. Przyjaźń wymaga
podtrzymywania, podejmowania wspólnych działań , wyjazdów, organizowania
pikników lub wspólnych wakacji a to
z kolei wymaga energii i zdrowia. Tak
więc najwięcej przyjaźni zawieramy w
wieku młodzieńczym i niejednokrotnie
trwają one przez całe życie – to przyjaźnie szkolne - licealne lub studyjne, albo
także przyjaźnie z nowego miejsca pracy.
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Badacze dokonali jednak pewnych
odkryć i twierdzą, że kobiety w wieku
25-30 lat, które założyły rodzinę, tracą kontakty z przyjaciółkami na rzecz
członków rodziny z powodów prozaicznych .Wchodzą bowiem w nowe role żon
i matek i koncentrują się na życiu rodzinnym odsuwając przyjaźnie. Nie dotyczy
ten stan rzeczy mężczyzn. Panom absolutnie nie przeszkadza stan małżeński i
ilość przyjaźni w ich wypadku absolutnie
się nie zmienia. W zasadzie każdy z nas
może zaobserwować pośród znajomych
czy rodziny, że młodzi małżonkowie nadal wychodzą na brydża, spotykają się
na piwie, jadą na wspólne wędkowanie
gdy tymczasem małżonka siedzi w domku z przychówkiem – sprząta, gotuje i
prasuje. Jak nie dawno poczytałam Ninę
Andrycz, która słusznie zauważyła, że
mężczyzna wchodząc w związek małżeński ma gratis wikt i opierunek, służącą, której nie musi płacić. Jak nie daj
Boże ją zostawi dla innej – sama sobie
winna. Nie ma pracy, przyjaciół, którzy
w potrzebie pomogą i wykształcenia bo
poświęciła się dla dzieci i męża.
Mąż raczej nie poświęca nic, a już na
pewno nie swoje męskie przyjaźnie. Oj
róbcie coś kobiety, bo wasz koniec nadchodzi. Badacze pocieszają, że jednak
jak tylko mamusie odchowają te swoje
pociechy to odzyskują dawne przyjaźnie.
Pocieszenie ze wszech miar żenujące, co
też kompletnie nie na miejscu – już lepiej jakby „mądrzy” tematolodzy niczego tak głupiego nie wnioskowali. Prawda zazwyczaj bywa bardziej prozaiczna.
Nadchodzi bowiem czas darmowego
„babciowania”. Ostatnio zapytałam znajomego mi 20-paroletniego żonkosia z
kim są dzieci i co teraz, gdy żona spodziewa się trzeciego dziecka. No jak to
co? - „zdziwienie” bezgraniczne - mama
poszła na wcześniejsza emeryturę!.. A ja
temat drążąc – a tatuś czyli dziadzio? to się okazało, że biedne wnuki to raczej
tylko babcie mają. Kobieta, która podejmuje decyzję o wcześniejszej emeryturze, by po wychowaniu własnych dzieci,
wychowywać wnuki, to bardzo smutny i
bardzo realny obrazek z szarej codzienności. Taka kobieta po zamążpójściu nie
miała i nie ma życia osobistego i tym
bardziej przyjaciółek z którymi chociaż
raz w tygodniu wybrałaby się na kawę,
do galerii czy do kina.
Trzeba wiele samozaparcia by nie
dać się całkowicie zaszufladkować jako
matka – Polka, z podtytułem babcia - Polka. By mieć czas na własne, swoje przyjemności, by skorzystać z możliwości
jakie dają Uniwersytety Trzeciego Wieku czy chociażby Kluby Seniorów. Tam
także panie w wieku emerytalnym, czyli
począwszy od 56 roku życia, mogą odnaleźć nowe przyjaźnie, często bowiem
wiele kobiet ok. 65-go roku życia nie ma
już mężów z przyczyn naturalnych. Wystarczy zrobić przegląd Klubów Seniorów, które właściwie winny się nazywać

Klubami Seniorit. Na powiedzmy 20 pań
przypada dwóch panów żyjących, a czy
sprawnych wystarczająco, by bywać na
odczytach, zebraniach …to już zupełnie
inna kwestia.
Przyjaźnie wykruszają się z wiekiem….w obu płciach. Jak wspomniałam przyjaźnie potrzebują „podlewania”,
zabiegania o nie i czasu. Ostatnio jedna
ze znajomych skarżyła się, że wśród
osób w Klubie trudno znaleźć chociażby dobrą znajomą bo panie stworzyły
coś w charakterze „zamkniętego kręgu”
i nowych nie wpuszczają. Rzeczą jednak
naturalną jest, że zazwyczaj wszyscy
szukamy przyjaciół podobnych do nas
samych, o podobnym statusie społecznym, zawodowym o podobnym światopoglądzie .W takim szacownym gronie
czujemy się zwyczajnie akceptowalni,
bezpieczni, mamy większą pewność siebie i nabieramy sił witalnych.
Zdecydowanie jednak popierałabym różnorodność przyjaciół czy chociażby dobrych znajomych. Mam dość
rozległy krąg, począwszy od kuzynów
mówiących niekoniecznie „czysta polszczyzną” a skończywszy na osobach
znaczących, z dużą wiedzą i możliwościami. Wiem, że taka różnorodność nie
każdemu odpowiada, nie każdy potrafi i
chce odnaleźć się w środowisku, które
znajduje się „poniżej” w hierarchii społecznej, które nie wnosi absolutnie nic na
nasze podwórko – sprzeczność ideałów
czy odmienność poglądów wszelakich.
Otwartość na ludzi była i pozostanie sposobem na „łowienie” przyjaciół, dobrych
znajomych czy zwyczajnie ludzi których
podziwiamy, z racji talentu lub operatywności w biznesie. Tak czy inaczej zawsze dążymy do posiadania przy sobie
podobnie myślących, podobnie wyrażających swoje myśli, lubiących podobną
muzykę lub lubiących czytać.
Nie zgadzałabym się także ze stwierdzeniem, że nie mamy przyjaciół bo
….nie lubimy siebie. To wydaje mi się
zbyt duże uproszczenie. Myślę, że wiele
osób, po prostu nie wie co to przyjaźń i
dlatego krąg prawdziwych przyjaciół się
wszędzie zawęża. Zewsząd słychać - a
co mi ktoś dał, a czemu mam pomagać
skoro mnie nikt ręki w życiu nie podał?
Takie postawy z pewnością nigdy nie
będą sprzyjać nawiązywaniu nowych,
szczerych i uczciwych kontaktów, nigdy
też nie pomagając - a czekając wyłącznie na pierwszy krok innych – nie doczekamy się pomocy. Człowiek otwarty
bez kompleksów i z poczuciem tego co
jest wart i co może innym oferować, zazwyczaj znajduje ludzi mu przyjaznych i
lojalnych. Oby nasz świat, mimo ogólnemu trendowi „nic się nie opłaca”, nabrał
kolorów tęczowych, przyjaźni i lojalności.
Łucja Urbanik

Wycieczka
do Bolestraszyc…
24 maja grupa zapalonych miłośników wędrówek wybrała się na wycieczkę
w okolice Przemyśla. Plan wycieczki
obejmował zwiedzenie arboretum w
Bolestraszycach i jednego z okolicznych
fortów Twierdzy Przemyśl.
Z Rymanowa wyjechaliśmy o 7.30.
Piękna letnia pogoda zapowiadała miły
dzień. Po dwóch godzinach dotarliśmy
do Przemyśla i aby nie nadwyrężać za
bardzo naszych nóg, wjechaliśmy na
Kopiec Tatarski, najwyższe wzniesienie górujące nad miastem. Z Kopca, a
właściwie z Góry Zniesienia, bo taka
jest prawidłowa nazwa tego wzniesienia,
rozciągał się u naszych stóp bezkresny
widok na Przemyśl oraz bliższe i dalsze
okolice tego miasta. Szczyt Góry Zniesienia zabudowany był w XIX wieku twierdzą, po której do czasów współczesnych
zostały tylko pozostałości po fosach i
ślady fundamentów. Obok odnowionych
ścieżek spacerowych wiodących dawnymi murami stoi kilkudziesięciometrowy
Krzyż Zawierzenia postawiony w 2000r.
Po krótkim spacerze wróciliśmy do
autokaru i pojechaliśmy do miasta obejrzeć odnowiony dworzec kolejowy. Jego
restauracja szeroko komentowana była w
prasie kilka lat temu.
Sylwetka budynku budzi podziw w
każdym, kto go zobaczy. Do Przemyśla
kolej została doprowadzona w 1861r. ,
wybudowano wówczas drewniany, skromniejszy budynek stacji kolejowej, ale kiedy
Cesarz Franciszek Józef zdecydował o
przyjedzie do Przemyśla, drewniana budowla została wyburzona i ponieważ nie
było czasu na nowe projekty, wykorzystano istniejący projekt dworca kolejowego
z Wiednia. Budynek jest piękny, bogato
zdobiony, pełen złoceń, rzeźbionych elementów wystroju i ciekawych malowideł
naściennych, godny Cesarza. Urody dodają mu piękne posadzki w stylizowane na
antyczne mozaiki. Dbałość o szczególny
budzi zazdrość u wielu współczesnych,
gdy przywołamy w pamięci obecne nowoczesne, proste, klockowe budowle.

Kolejnym przystankiem w naszej
wycieczce były Bolestraszyce i arboretum. Na miejsce dojechaliśmy przed
południem, kiedy jeszcze grupy wycieczkowe i indywidualni turyści nie
dojechali. Zastaliśmy dźwięczące ptasimi
trelami kępy roślinności poprzecinane
strumykami. W ukrytych sadzawkach
kąpały się żaby, a na licznych kwiatach
lilii wodnych opalały się ważki. Kacper,
najmłodszy uczestnik wycieczki, nie mógł
się doczekać, byśmy wreszcie doszli do
labiryntu. Niecierpliwie biegał ścieżkami
i jako pierwszy dojrzał strzałki kierujące
odwiedzających w ten urokliwy zakątek. Labirynt powstał podczas jednego
z plenerów wikliniarskich kilka lat temu.
Artyści stworzyli go z wiklinowych
gałązek powbijanych w podmokłą łąkę.
Wiosną gałązki pokrywają się liśćmi i
tworzą trudny do przejścia szlak, zmuszając odwiedzających go do skrupulatnego
szukania wyjścia i częstego zawracania

naocznie o tym fenomenie owocowym.
Bolestraszycki ogród zwiedzaliśmy ponad
dwie godziny. Spoceni, bo słoneczko mocno przygrzewało, ochłodziliśmy się lodami
na rynku przemyskim czekając na panią
przewodnik, która miała zabrać nas do
Fortu Nr 1 Twierdzy Przemyśl. Lody były
wyśmienite, a pociągnięcie za nos przemyskiego Szwejka zapewniło wszystkim
szczęście na następnych kilka miesięcy.
O 15-tej wyjechaliśmy w kierunku
Medyki na zwiedzanie fortu Nr 1. Leży
on bezpośrednio przy granicy z Ukrainą
i jest najlepiej zachowanym fortem ze
wszystkich 42 fortów wchodzących w
skład Twierdzy Przemyśl. Zastaliśmy
resztki potężnej budowli z zachowanymi
resztkami ozdobnych tynków naściennych.
Zapytana o te ozdoby tynkarskie pani
przewodniczka odpowiedziała jednym
zdaniem: Tu mieszkali żołnierze i miało im
się mieszkać dobrze i ładnie. W takim forcie jednorazowo mieszkało 500 żołnierzy.

z zamkniętych korytarzy. Zabawa była
wyśmienita, a zdjęcia prześliczne.
Kolejną ciekawostką przyrodniczą
arboretum są gruszki na wierzbie, które
wytrzymałe są na zmiany pogodowe i
wiszą na wierzbach cały rok. Jeżeli ktoś
z czytelników nie wierzy zapraszam do
odwiedzenie arboretum i przekonania się

Późnym popołudniem wróciliśmy do
Rymanowa zmęczeni, już trochę głodni
ale i bogatsi o nowe wspomnienia. Do
zobaczenia podczas nowej wycieczki
organizowanej przez Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów”
Grażyna Skolarczyk
Fot. Tomasz Kasperkowicz
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Dzień Godności Osoby
Niepełnosprawnej
w Rymanowie Zdroju
NIEPEŁNOSPRAWNI:
„ My także chcemy wznosić latawce
I tak jak zdrowi biegać pod wiatr
Niepełnosprawną ręką zrywać dmuchawce
I krótszą nogą poznawać świat
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo
Niepełnosprawni i chcą i MOGĄ
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,
nie chcemy ciągle sterczeć w PRZEDSIONKU”
25 maja 2014 r. w niedzielne popołudnie, spotkaliśmy się po raz trzeci na
uroczystych obchodach Dnia Godności
Osoby Niepełnosprawnej w Rymanowie
Zdroju. Organizatorem uroczystości było
jak co roku Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.

W tym roku uroczystość rozpoczęła
się przemarszem przez park zdrojowy do
amfiteatru nad „ Czarnym Potokiem”. W
pochodzie uczestniczyły: dzieci niepełnosprawne z OREW Rymanów, OREW
Krosno, Szkoła Specjalna z Krosna,
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy z
Sanoka, podopieczni WTZ, ŚDS, ich
rodzice, opiekunowie, zaproszeni goście,
przyjaciele Stowarzyszenia, uczniowie

„Dzień Dziecka
i Piknik Budowlany”
W upalne, niedzielne popołudnie 8
czerwca na placu przy Centrum Handlowym Bog-Mar w Rymanowie odbyła się
plenerowa impreza pod hasłem „Dzień
Dziecka i Piknik Budowlany” zorganizowana przez Bog-Mar Sp. z o.o. oraz
FHU ANKA. Jak w ubiegłym roku piknik poprowadziła Alina Pulnar. Pogoda
zamówiona przez organizatorów imprezy
na czele z Joasią Skolarczyk, dopisała w
100 %. Niebo było tak błękitne, że nie było
szans nawet na małe ochłodzenie, a deszcz
mógł padać jedynie ze strażackich węży
(i byli tacy którzy chętnie skorzystali).
Już przed godziną 13-stą zaczęli gromadzić się tu pierwsi goście. Kolorowe
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i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół min: ZSP
z Rymanowa, Posady
Górnej, Milczy, Wróblika
Szlacheckiego, Klimkówki oraz Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w
Desznie. Idąc barwnym
korowodem chcieliśmy
poruszyć serca społeczności lokalnej, kształtować opinię społeczną
w kierunku akceptacji
osób niepełnosprawnych
oraz promować ich osiągnięcia.
Na wstępie prezes PSOUU pani
Wiesława Rykała oraz dyrektor OREW
pani Zuzanna Wojtoń przywitały zaproszonych gości, rodziców, małych
artystów oraz zgromadzoną publiczność.
Uroczystość rozpoczęli wychowankowie
OREW z Rymanowa pięknym polskim
tańcem narodowym - polonezem. Na
scenie zaprezentowały
się również dzieci i młodzież niepełnosprawna z
zaprzyjaźnionych placówek: OREW z Krosna,
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Krosna i
Sanoka, zespół „Krtovcata” z Humennego na
Słowacji, zespół „Mali
Pogórzanie” z Głowienki.
Wykonawcy prezentowali swoje zdolności taneczne, aktorskie, wokalne.
Uroczystość uświetnił
również występ uczniów
ze Szkoły Muzycznej w Rymanowie,
grupa taneczna „Whiks” działająca przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Występy nagradzane były gromkimi
brawami publiczności.
Wszyscy wykonawcy otrzymali
słodkie prezenty i piękne dyplomy. Celem
obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej jest integracja społeczna,
przeciwdziałanie dyskryminacji oraz
ukazanie solidarności z osobami niepełbaloniki zapraszały na plac najmłodszych.
Organizatorzy przygotowali dla nich
wiele konkursów z nagrodami i dużo
słodkości. Przy scenie fioletowa krówka
Milka czekała też na swego nowego
właściciela. Była grillowana kiełbasa,
popcorn i cukrowa wata.
Wokół placu stały stoiska wystawców
branży budowlanej. Sezon budowlany
właśnie się rozpoczyna, więc można
było porozmawiać z ekspertami na temat
inwestycji i dowiedzieć się jakie materiały
i nowatorskie technologie są oferowane i
polecane. Zaprezentowali się producenci
i przedstawiciele:
- chemii budowlanej: Atlas, Ceresit, Megaron, Pattex
- systemów kominowych: Plewa
- pokryć dachowych i elewacyjnych:
Bryza, Fakro, Blach-Dom

nosprawnymi. W trakcie uroczystości
chcieliśmy pokazać społeczeństwu, że
niepełnosprawność nie jest tematem tabu,
że osoby niepełnosprawne mają takie
same prawa i mogą funkcjonować w tych
samych obszarach, co pełnosprawni tylko
trzeba im w tym trochę pomóc.
Atrakcją niedzielnego popołudnia
było również grillowanie kiełbasek, duży
wybór domowych wypieków, napojów,
słodyczy, lodów, które zachęcały do degustacji. Jak co roku był z nami Zakład
Aktywności Zawodowej, który oferował
ciepłe dania własnoręcznie wykonane.
Nie zapomniano o najmłodszych uczestnikach imprezy, czekało na nich wiele
atrakcji min: malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych. Uwagę wszystkich
przyciągał kiermasz rękodzieła artystycznego wykonanego przez uczestników
WTZ i ŚDS w Rymanowie. Obchody
Dnia Godności zakończyły koncerty
zespołów: „ Afera”, „ Santanos”. Był to
dzień niezapomnianych wrażeń, który na
długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy wszystkim za udział w
przemarszu i występach artystycznych.
Nasze podziękowania kierujemy również
do sponsorów : Uzdrowisko Rymanów
Zdrój S.A – prezes Paweł Szczygieł, oraz
Piekarni Iwonicz – pani Lidii Fiejdasz.
Mamy nadzieję, że spotkamy się tu znów
za rok.
Elżbieta Panek, Anna Kędra
(oligofrenopedagodzy OREW)

Konkurs wbijania gwoździ na czas

- narzędzi budowlanych: Solid, Stalco,
Blue Delfin, EGA
- systemów grzewczych c.o: Termo-Tech
Stąporków
- wyposażenia wnętrz: Metgal, Midas
(Prexa, Myck, Aspro).
Najmłodsi chętnie malowali buzie i
brali udział w konkursach plastycznych
i sportowych, które prowadziła wodzirej
Agata Urbańska. Był też pokaz dużych
baniek mydlanych oraz tworzenie figur z
baloników. Również starsi angażowali się
do udziału w grach i konkursach dopingowani przez swoje pociechy. Nawet mocne
słońce nie odbierało dzieciom energii do
zabawy na dmuchanej zjeżdżalni.
Były też występy i pokazy. Swoje
produkty zaprezentowała firma Atlas. W
latynoskich rytmach zatańczyła formacja
taneczna reprezentująca Studio Tańca
Gracja z Krosna. Strażacy OSP z Posady
Dolnej zaprezentowali swoje umiejętności w pozorowanej akcji ratowniczej,

uwalniając kierowcę z
palącego się samochodu
i udzielając mu pierwszej
pomocy.
Wyróżniono i nagrodzono firmy DĄBEK Janusz Dąbrowski, LATER
SP. z o.o. oraz DEKOR
98 Robert Szajna za największe zakupy w okresie
styczeń – maj 2014 w
hurtowni materiałów budowlanych Bog-Mar.
W końcowej części
pikniku usłyszeliśmy
znane hity w wykonaniu
zespołu muzycznego REMO z Beska.
Gorąca atmosfera porwała też do tańca
odważne kaczuszki.
Piknik był nie tylko prezentacją
branży budowlanej, ale również miłym
spędzeniem niedzielnego popołudnia.
Organizatorzy dziękują wszystkim go-

Kolejny sukces klubu
„SPARTAN Rymanów”
w Mistrzostwach Europy

porażka ponownie z reprezentantem Turcji, który ostatecznie zajął 5 miejsce oraz
druga porażka eliminująca z turnieju z reprezentantem Bułgarii Gashevskim, który
zajął 3 miejsce w klasyfikacji generalnej.
W chwili obecnej nasz reprezentant
odpoczywa i regeneruje mięśnie po ME.
Przerwa jednak nie potrwa długo, gdyż
od czerwca zaczyna przygotowania na
Nemiroff World Cup (Puchar Świata
Zawodowców). Zawody odbędą
się w listopadzie w Polsce i nasz
zawodnik ma nadzieje, że doświadczenie i umiejętności zdobyte
na ME pozwolą mu jak najlepiej
przygotować się na ten turniej.
Grzegorz zapytany, czego
oprócz sukcesów sportowych
życzyłby sobie w najbliższej przyszłości odpowiada: „Przede wszystkim większych środków finansowych na funkcjonowanie klubu,
który aby się rozwijał potrzebuje
funduszy na zakup kosztownego
sprzętu treningowego oraz na
pokrycie kosztów wyjazdów na zawody
krajowe i międzynarodowe dla większej
liczby zawodników. Chciałbym w tym
miejscu podziękować sponsorowi, Marcinowi Bolanowskiemu , właścicielowi
sklepu Auto Części z Rymanowa, bez
którego trudno byłoby wyjechać na Mistrzostwa Europy.
To dzięki wsparciu właśnie
takich osób, klub jest w stanie się
rozwijać i osiągać coraz większe sukcesy na arenie krajowej i
międzynarodowej. Niestety klub
może liczyć prawie wyłącznie na
prywatnych sponsorów. Burmistrz
Gminy Rymanów stwierdził, iż nie
może przekazać wyższej kwoty ze
względu na brak środków finansowych. Klub liczący 15 członków
dostał z Gminy kwotę 1000 zł
dofinansowanie na cały rok 2014.”
Jednak kłopoty finansowe nie
zniechęcają klubowiczów, a wyso-

W dniach 18-25 maja 2014, w stolicy
Azerbejdżanu - Baku odbyły się Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu (siłowanie
na rękę). Nasz kraj reprezentował Grzegorz Nowotarski z Rymanowa, trenujący
w klubie Spartan Rymanów. Grzegorz w
klasyfikacji generalnej do 80 kg zajął 10
miejsce na rękę lewą i 9 miejsce na rękę
prawą.
Grzegorz zakwalifikował się do
Kadry Polski w kwietniu bieżącego roku

podczas zawodów Mistrzostw Polski
zdobywając na nich brązowy medal. Jak
opowiada sam klubowicz: „Nie było łatwo zakwalifikować się na ME. Sam start
w tak wysokiej rangi zawodach był dla
Grzegorza dużym wyróżnieniem. Do czołowej dziesiątki przeszedł bez problemu
na rękę prawa i lewą, lecz później zaczęły
się już schody. Pierwsza dziesiątka to już
naprawdę światowy poziom, najlepsi z
najlepszych. Niestety aby dostać się do
finałowej trójki zabrakło doświadczenia
jaki i siły”.
Eliminacje ręki lewej o wejście do
ścisłego finału Grzegorz przegrał z reprezentantem Bułgarii Malinovem, który
ostatecznie uplasował się na 7 miejscu,
oraz z Rahmanem z Turcji który zdobył
brązowy medal ME. Rywalizacja na prawą rękę wyglądała podobnie. Pierwsza

Studio Tańca Gracja z Krosna

ściom za obecność i zapraszają na kolejny
piknik w przyszłym roku.
Galeria zdjęć z pikniku dostępna jest
na www.facebook.com/BogMarRymanow.
B. Pruś
fot. W. Łabuda
kie osiągnięcia jednak motywują innych
do cięższej pracy. Miejmy nadzieje, że w
przyszłości zaowocuje to coraz większą
ilością wysokich miejsc na arenie krajowej i międzynarodowej. Aby jednak klub
się nadal rozwijał, potrzebne jest szeroko
pojęte wsparcie zarówno ze strony gminy
jaki i prywatnych sponsorów.
Wszystkie osoby zainteresowane
treningami lub sponsoringiem prosimy o

kontakt na adres mailowy: spartanrymanow@poczta.onet.pl bądź telefonicznie
509 412 196.
Z ostatniej chwili: W zawodach Arm
Warsaw Challenge Grzegorz Nowotarski
wygrał w kategorii 80 kg a wśród amatorów Grzegorz Krzyżanowski był trzeci a
Grzegorz Woźniak czwarty.
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Zdrojowe Spotkanie
Pokoleń
Pierwsza tegoroczna edycja czyli
majówka z ZSP Królik Polski, w tym
roku 1 czerwca 2014 roku, gdy dzieci
obchodzą swoje święto
W niedzielne podwójnie świąteczne
południe, obok muszli koncertowej przy
Zielonym Domku w Rymanowie Zdroju,
stanęły namioty i parasole. To męska
część pracowników szkoły przygotowywała bazę do mającego się tu odbyć Pikniku Pokoleń. Panowie raz po raz spoglądali
w niebo, które nie rokowało sprzyjającej
nam pogody. Pracowali jednak z nadzieją,
że aura nie spłata nam figla i… udało się.
Chmury towarzyszyły nam przez cały
czas, ale wiatr skutecznie je przepędzał.
Na program pikniku przygotowanego
przez ZSP w Króliku Polskim złożyły
się: popisy artystyczne naszych uczniów,
stoiska z ciastem wypieku rodziców,
swojskie jadło przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Obok
stanęła strzelnica sportowa, która kusiła
głównie chłopców i mężczyzn, ale przede
wszystkim miłośników tej dyscypliny
sportowej. Nauczyciele przygotowali
również stoisko promujące naszą szkołę
w środowisku. Dźwięki muzyki niosły
się donośnym echem po uzdrowisku, a
nasi wychowankowie tańczyli, śpiewali
(najczęściej znane i lubiane piosenki), wykonywali solowe partie na instrumentach
i bawili publiczność pseudoaktorskimi
próbami kabaretowymi. Chociaż ich
umiejętności w tej dziedzinie artystycznej
są jeszcze na etapie wczesnych doświad-

O uśmiech i radość
dziecka
„Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie to miejsce, w którym dzieci czują
się wyjątkowo wspaniale. To prawdziwy
raj dla najmłodszych, z pięknym placem
zabaw. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Bziance mogli spędzić niezapomniany Dzień Dziecka właśnie tutaj, dzięki
temu, że szkoła otrzymała nagrodę za
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czeń, to niektórzy
rokują znakomite
nadzieje na przyszłość.
Niskie ukłony
kierujemy pod adresem publiczności, która nie tylko
tłumnie przybyła,
ale bawiła się z
nami od początku
do końca. Znikały też ze stołów
łakocie i staropolskie jadło. W inauguracyjnej edycji
tegorocznych pikników uczestniczył
Burmistrz Gminy
Ry m a n ó w Wo j ciech Farbaniec,
który wspólnie z
Dyrektor szkoły
dokonał otwarcia
imprezy.
Dziękujemy
wszystkim, którzy
poświecili swój
czas i energię, by
piknik zgodnie ze
swą ideą i nazwą
„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” był
naprawdę imprezą łączącą pokolenia.
Bawili się młodzi i starsi, jedni na scenie,
prezentując swe talenty, drudzy podziwiając i nagradzając brawami młodych
artystów. Dziękujemy raz jeszcze publiczności (nie tylko odpoczywającym w
uzdrowisku kuracjuszom, ale też lokalneI miejsce w gminie w zbiórce makulatury
Imprezę prowadziła animatorka zabaw dla
dzieci p. Małgosia. Gry i zabawy
były tak przygotowane, aby
pobudzić dziecięcą wyobraźnię i zachęcić do
zaangażowania,
a dzieci mogły
zyskać pewność
siebie. Animatorka wprowadziła
w doskonały nastrój wszystkich uczestników zabawami
z chustą animacyjną, pokazami cyrkowymi rozwijającymi sprawność ogólną
czy koordynację ruchową. Oczywiście,
największe zainteresowanie wzbudziły
zwierzęta, na których dzieci mogły pojeździć. Najmłodsi uwielbiają ruch, radość,
szaleństwo, co dało się zauważyć na placu
zabaw w ogrodzie. A cóż daje zadowolenie, jak nie uśmiech i radość dziecka!

mu społeczeństwu, które tak licznie przybyło na piknik), za radość świętowania,
wspaniałą atmosferę, a przede wszystkim
za obecność
Małgorzata Kordos
fot. ks. W. Słotwiński

W przerwach między atrakcjami uczniowie degustowali soczki, lody i frytki.
Mamy nadzieję, że pobyt w nowym
otoczeniu pozwolił wszystkim uczestnikom Dnia Dziecka przeżyć niezapomniane wrażenia i doznania.
Małgorzata Wojtuń

II Piknik Sportowy
Aktiv Pro
W dniach 14 – 15 czerwca odbyła
się dwudniowa impreza sportowa dla
najmłodszych mieszkańców Gminy Rymanów. Sportowe święto rozpoczął cykl
trzech turniejów piłkarskich dla dzieci
urodzonych w latach 2006, 2005 oraz
2004. Zawody piłkarskie odbyły się na
trzech Boiskach Orlik zlokalizowanych na
terenie Gminy Rymanów. Na zaproszenie
trenerów Akademii Piłkarskiej Aktiv
Pro do Rymanowa przybyły zespoły
Akademii Piłkarskiej Jasło, Szkółki Piłkarskiej Beniaminek Krosno, UKS 6-tki
Jasło, UKS SP Wilczki Lesko, Tempa
Nienaszów, KAP Bardomed Krosno oraz
Przełomu Besko. Łącznie w trzech turniejach rywalizowało ponad 200 dzieci w 19
zespołach piłkarskich. Z bardzo dobrej
strony pokazały się drużyny Akademii
Piłkarskiej Aktiv Pro. Rocznik 2004

zajął II miejsce, a szczególnie wyróżniającym się zawodnikiem został wybrany
Kacper Ziajka (AP Aktiv Pro), rocznik
2005 został zwycięzcą rozgrywek, natomiast 2006 uplasował się na 5 pozycji.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
dyplomami oraz słodyczami.
W drugim dniu sportowych emocji
organizatorzy przygotowali moc atrakcji
nie tylko dla dzieci ale również ich rodziców. II Sportowy Piknik Aktiv Pro,
który odbył się w Rymanowskim Parku
Dworskim zainaugurował Drugi Masowy
Bieg Uliczny, w którym udział wzięły
dzieci oraz ich rodzice. Łącznie w biegu
wystartowało 95 zawodników. Organizacja biegu masowego miała przede wszyst-

kim na celu popularyzację biegania
wśród mieszkańców Gminy Rymanów. W inicjatywę propagującą
bieganie włączył się również nowo
powstały w Rymanowie Klub Biegacza Finisz. Po rozdaniu nagród
i uroczystym otwarciu II Pikniku
Sportowego Aktiv Pro, w którym
udział wziął Burmistrz Miasta i
Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, przyszedł czas na atrakcje
dla dziewczynek i ich mam. Najmłodsze „panie” wzięły udział
w Warsztatach Cheerleaderek
poprowadzonych przez Stowarzyszenie Tańca Fragolin, natomiast mamy
zmierzyły się z godzinnym Maratonem
Zumby poprowadzonym przez instruktorką Marzenę Adamik z Power Dance
Studio. Trenerzy Akademii Piłkarskiej
Aktiv Pro przygotowali także zajęcia dla
panów – Dariusz Tutak trener AP Aktiv
Pro oraz instruktor fitness poprowadził
zajęcia Body Pump dla panów. Panowie

mogli sprawdzić swoją kondycję fizyczną
i zmierzyć się z dużą dawką wysiłku fizycznego. W czasie gdy rodzice aktywnie
ćwiczyli i dbali o swoją kondycję, młodzi
piłkarze, zarówno zrzeszeni w AP Aktiv
Pro jak i nie uczestniczący na co dzień
w zajęciach treningowych, mogli wziąć
udział w specjalnie przygotowanym
Parku Umiejętności Piłkarskich i
sprawdzić swoje umiejętności pod okiem
trenerów. Na zakończenie sportowych
emocji najmłodsi zawodnicy AP Aktiv
Pro rozegrali swój wielki mecz w ramach
Minimistrzostw Deichman 2014. Na zakończenie każdy zespół biorący udział w
mini mistrzostwach odebrał od trenerów
pamiątkowy pucharek oraz medal.
W przerwach pomiędzy zajęciami
sportowymi organizatorzy przygotowali
liczne atrakcje towarzyszące. Bardzo
dużo zainteresowanie wśród dzieci jak
i dorosłych wzbudziła parada motocyklistów, którzy licznie przybyli do Parku
Dworskiego w Rymanowie oraz pokazy
strażackie w wykonaniu Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rymanowa. Wszyscy
uczestnicy Pikniku, którzy nie chcieli
uczestniczyć w zajęciach piłkarskich
mogli również wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z tenisa ziemnego
prowadzonych przez instruktora Aktiv

Pro Arkadiusza Ślączke. Po zakończeniu
sportowych emocji dla wszystkich uczestników wydarzenia zagrał zespół Boskie
Torsy, którzy świetną muzyką bawił
wszystkich chętnych do późnych godzin
nocnych. W II Sportowym Pikniku
Aktiv Pro udział wzięli również rodzice
i dzieci zrzeszone w partnerskiej Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro z Wiśniowej,
która swoją działalność rozpoczęła w
kwietniu bieżącego roku. II Sportowy

Piknik Aktiv Pro mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych odbył się
zgodnie z założeniami organizatorów,
ale zrealizowanie wszystkich elementów
wydarzenia było możliwe dzięki wsparciu
organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji, które udzieliły wsparcia logistycznego
jak również finansowego.
Zarząd Stowarzyszenia Aktiv Pro
składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc: Urzędowi Gminy Rymanów,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej,
Straży Miejskiej z Rymanowa, OSP w
Rymanowie, Komisariatowi Policji w
Rymanowie, Agencji Artystycznej Boskie
Torsy, Stowarzyszeniu Tańca Fragolin,
Marzenie Adamik z Power Dance Studio,
Klubowi Biegacza Finisz, Uzdrowisku
Rymanów S.A., Zajazdowi Jaś Wędrowniczek, Właścicielom Sklepu Małgorzatka,
Właścicielom Apteki Remedium, Właścicielom Apteki Malwa, Przedsiębiorstwu
F.H.U Pryma, Podkarpackim Motocyklistom, Właścicielom Sklepu Spożywczego
Koperek, Opiekunom „Orlików” na
terenie Gminy Rymanów oraz wszystkim
wolontariuszom, którzy aktywnie wspierali i pomagali przy organizacji całości
wydarzenia.
Katarzyna Rysz-Jęczkowska
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Prawo autorskie
w Internecie
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki dozwolonej publikacji zdjęć w internecie. Coraz większa
dostępność sieci internetowej oraz wzrastająca popularność serwisów społecznościowych typu facebook, instagram,
nk.pl, myspace czy też blogów, sprawia,
że zagadnienie legalnego publikowania
fotografii jest szczególnie aktualne. Ułatwiony dostęp do zdjęć publikowanych w
sieci sprawia, iż coraz częściej dochodzi
do licznych nadużyć praw osób, które są
autorami fotografii. Dlatego też chcąc
publikować fotografie w Internecie
musimy mieć na uwadze ograniczenia,
jakie wynikają z przepisów prawa chroniących twórców zdjęć.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie każda fotografia jest chroniona
prawem autorskim. Aby uznać, że fotografia podlega ochronie prawnej, należy
ustalić, czy spełnia kryteria pozwalające
uznać ją za utwór, tzn. czy jest wynikiem
działalności twórczej osoby o indywidualnym charakterze.1 Fotografia spełniające powyższe kryteria jest utworem, a
osobie, która ją wykonała, przysługują
prawa autorskie – zarówno osobiste, jak
i majątkowe.
Autorskie prawa osobiste są
niezbywalne i określają kto jest twórcą
danej fotografii. Dla przykładu można
wskazać, iż tak jak Zdzisław Beksiński
jest twórcą obrazu „Pełzająca śmierć”,
którego autorstwa nie możemy przypisać
nikomu innemu, tak samo jest ze zdjęciami w Internecie - ich autor pozostanie
niezmienny. Z kolei autorskie prawa
majątkowe to przysługujące twórcy
prawo do korzystania ze zdjęcia, rozporządzania nim i do wynagrodzenia za
korzystanie z niego. Oznacza to tyle, iż
jeżeli posiadamy prawa majątkowe do
danego zdjęcia, nikt bez naszej zgody
nie może użyć zdjęcia czy też rozpowszechnić go. Prawa te są zbywalne i
mogą przejść na inne osoby, w drodze
zawartej umowy.
Należy pamiętać, iż osoba będąca
twórcą w rozumieniu prawa autorskiego jest chroniona bez konieczności
podejmowania jakichkolwiek dalszych
działań przez autora. Ochrona jest aktualna zawsze, nawet jeśli pod zdjęciem
nie widnieją dane osobowe autora, nie
ma danych konkretnej instytucji, czy
też nie ma oznaczenia symbolem „©”
( wszelkie prawa zastrzeżone, ang. all
rights reserved). W praktyce wiele osób
przyjmuje, że jeśli jakieś zdjęcia krążą
już w Internecie, to dalsze dysponowanie
nimi nie wymaga zgody autora, co jednak
nie polega na prawdzie. W sytuacji kiedy
twórca fotografii zgłosi, iż przysługują
mu prawa autorskie do takiego zdjęcia,
może on domagać się zarówno usunięcia
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zdjęcia ze strony jak i nawet wystąpić
z roszczeniami o charakterze odszkodowawczym do osoby, która bez jego
zgody wykorzystała zdjęcie i naruszyła
jego prawa.
Zasadą jest, że w celu rozpowszechniania utworu konieczne jest uzyskanie
uprzednio zgody uprawnionego z praw
autorskich. Może nim być twórca – czyli
osoba, która jest autorem fotografii bądź
agencja, która zakupiła zdjęcia w celu ich
rozpowszechniania od twórcy. Zamieszczenie zdjęcia na stronie internetowej stanowi korzystanie z niego, które wkracza
w monopol autorski, tj. prawo twórcy do
publicznego udostępniania utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
Wykorzystanie cudzych zdjęć może
być jednak w wyjątkowych sytuacjach
dopuszczalne bez uzyskania uprzedniej
zgody autora fotografii. Jest to możliwe
w ramach tzw. dozwolonego użytku2
(czyli możliwości nieodpłatnego korzystania bez zezwolenia twórcy z już
rozpowszechnionego utworu w zakresie
własnego użytku osobistego). W takiej
sytuacji jeżeli utwór został już rozpowszechniony tj. udostępniony publicznie
nieograniczonej liczbie osób możemy
korzystać z fotografii dla własnych celów np. do celów informacyjnych czy
też przedstawiając za pomocą zdjęć
sprawozdanie z aktualnych wydarzeń na
stronie internetowej, przy czym nie może
to być korzystanie w celu komercyjnym.
W ramach dozwolonego użytku dopuszczalnym jest również wykorzystywanie
cudzych zdjęć w celu poinformowania
o wydarzeniu kulturalnym, jak wystawa
zorganizowana w galerii, muzeum lub
też innym otwartym dla zwiedzających
miejscu. W tym zaś przypadku uznaje się
za dopuszczalne odtworzenie materiału z
miejsca wystawy, w którym zaprezentowane zostaną w sposób ogólny niektóre
jej elementy czy też rzut kilku prac zgromadzonych w części sali wystawowej.
Reasumując wolno publikować w celach
informacyjnych już rozpowszechnione
aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, czyli zdjęcia o charakterze
dokumentującym, pełniące rolę świadka
wydarzeń zatrzymanych w kadrze.
W przypadku korzystania z cudzych
utworów w granicach dozwolonego
użytku konieczne jest wskazanie imienia
i nazwiska twórcy oraz źródła jego uzyskania. Niekiedy samo opisanie fotografii
imieniem i nazwiskiem autora nie spełnia
warunku podania źródła, ponieważ źródło
powinno być oznaczone w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości. Dlatego też
wykorzystując fotografie pozyskane ze
stron internetowych koniecznym jest podanie dokładnego adresu strony internetowej. W związku z powyższym, wydaje
się, iż najbezpieczniej jest publikować w
sieci wyłącznie zdjęcia naszego autorstwa. Jednakże nie każde zrobione przez

nas zdjęcie może być przez nas dowolnie
publikowane, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy robimy zdjęcie przedstawiające
wizerunek osoby.
Zgodnie z brzmieniem art. 81 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku
wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Obowiązujące przepisy nie
zawierają definicji słowa „wizerunek”,
natomiast przyjmuje się, iż wizerunek to
dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka,
tworzące jego wygląd i pozwalające na
identyfikację danej osoby wśród innych
ludzi.3 W orzecznictwie zwraca się uwagę, iż wizerunek oznacza utrwalenie w
formie, np. fotografii, portretu, rysunku
itp. rozpoznawalnej podobizny danej
osoby, stąd też może obejmować inne
charakterystyczne elementy pozwalające
na identyfikację konkretnej osoby, jak,
np. ubiór czy też sposób poruszania się.
W takim przypadku nawet gdy zdjęcie jest
naszego autorstwa, niezbędnym jest również przed publikacją zdjęcia uzyskanie
zgody na rozpowszechnienie wizerunku
osoby przedstawionej na fotografii. Przy
czym jak się wskazuje w orzecznictwie:
„Osoba jej udzielająca musi mieć pełną
świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca
i czasu publikacji, zestawienia z innymi
wizerunkami i towarzyszącego komentarza”4.
Od powyższej reguły istnieją jednak
wyjątki. Po pierwsze zgody takiej nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku
osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie
wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności
politycznych, społecznych, zawodowych.
Po drugie zgoda nie jest wymagana również wtedy, gdy fotografowana osoba
stanowi jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza jak również w sytuacji gdy dana
osoba otrzymała umówioną zapłatę za
pozowanie (np. modelki), chyba że wyraźnie się sprzeciwiła publikacji zdjęć
lub zastrzegła sobie, iż bez jej zgody
zdjęcie nie może zostać opublikowane.5
Uzyskanie zgody na rozpowszechnianie
wizerunku osoby ma istotne znaczenie,
gdyż pozwala na uniknięcie ewentualnej
odpowiedzialności jaka może zaistnieć
w przypadku umieszczenia zdjęć w internecie bez zezwolenia, jak np. roszczeń
o zapłatę zadośćuczynienia, zapłatę odszkodowania (jeżeli osoba wykaże, że na
skutek rozpowszechnienia jej wizerunku
poniosła szkodę lub utraciła korzyści)
bądź też zapłatę odpowiedniej sumy na
wskazany cel społeczny.
Podsumowując należy stwierdzić,
iż chcąc upubliczniać jakiekolwiek
treści w Internecie chociażby było to
zgodne z obowiązującym prawem i
tak należy zachować daleko posuniętą
powściągliwość, gdyż bycie zapomnianym w sieci jest praktycznie niemożliwe. Warto zwrócić uwagę, iż jeszcze

2012 r. Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła akcję „Pomyśl zanim wrzucisz”
(trwa do dzisiaj) przestrzegającą rodziców
przed nieroztropnym umieszczeniem fotografii swoich dzieci w internecie, np. w
serwisach społecznościowych.
Coraz częściej zdarza się, że rodzice umieszczają w sieci zdjęcie lub film
jeszcze przed narodzinami dziecka, w
postaci zapisu badań USG, a potem
konsekwentnie prezentują, jak rośnie
ich pociecha. Chęć dzielenia się własną
radością jest naturalna, więc wykorzystujemy możliwości jakie daje internet,
by pokazać światu nasze dzieci. Nie zawsze jednak jest to bezpieczne. Fundacja
Dzieci Niczyje podkreśla, że każdego dnia
miliony ludzi na całym świecie umieszczają zdjęcia swoich dzieci w portalach
społecznościowych i na innych stronach, bo kochają swoje dzieci i chcą się
nimi pochwalić. Jednak znajomi często
udostępniają u siebie te zdjęcia, mając
otwarte dla wszystkich profile. „Zdjęcie
z internetu zaczyna żyć swoim życiem. W
efekcie fotografia naszego ukochanego
dziecka może trafić w miejsce i ręce osób,
o których wolelibyśmy nawet nie słyszeć
albo wrócić po wielu latach wyszperane
przez złośliwych kolegów”,6 - opisuje Fundacja. Nic w internecie nie ginie. Dlatego
kampania zwraca szczególną uwagę, aby
przed opublikowaniem zdjęcia zastanowić się czy to nie zaszkodzi w przyszłości
naszemu dziecku. Szczegóły prowadzonej
kampanii znajdziemy na stronie www.fdn.
pl, z pewnością warto się z nią zapoznać
i mieć świadomość niebezpieczeństw i
konsekwencji jakie niesie ze sobą nieograniczony dostęp do internetu.
Anna Szajna – Olszowy
(Autorka jest adwokatem w jednej
z krakowskich kancelarii, zajmującej
się głównie obsługą
prawną przedsiębiorców. Pisze o sobie – z
zamiłowania karnistka, specjalizuje się
w rozwiązywaniu konfliktów wartości i
relacji międzyludzkich, a prawo traktuje
jak skrzynkę z narzędziami.)
1. art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., t. jedn.: Dz. U.
2006 r. Nr 90 poz. 631,
2. „Przejście autorskich praw majątkowych i dozwolony
użytek chronionych utworów. Komentarz do wybranych
przepisów” Wasilewski Piotr, komentarz do roz. 3 oddz. 3
art. 23, wyd. LEXIS NEXIS Warszawa 2012,
3. J. Barta, R. Markiewicz w: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, R. Markiewicz, E.
Traple Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod
red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa, 2011,
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego
1998 r., sygn. akt I ACa 1044/97,
5. art. 81 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., t. jedn.: Dz.
U. 2006 r. Nr 90 poz. 631,
6. http://zanimwrzucisz.fdn.pl

II Piknik Rodzinny
w Bziance
Hej! Hej!
Rodzina jest okay!

Okres letni zachęca do organizowania
imprez plenerowych, dlatego dnia 16
czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Bziance odbył się II Piknik Rodzinny.
Pomimo pochmurnej i niepewnej pogody, na pięknie
przygotowanym
wokół budynku
terenie szkoły
zebrało się liczne grono mieszkańców. Na uroczystość przybyli
także zaproszeni
goście, wśród
n i c h p . b u rmistrz Wojciech
Farbaniec, radna p. Krystyna Przybyła
– Ostap, p. sołtys – Krystyna
Przybyła oraz
Zarząd Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka
nad Wisłokiem.
Imprezę
rozpoczęła p.
dyrektor Małgorzata Zięba,
witając wszystkich zebranych
i życząc im pozytywnych wrażeń. Równocześnie podziękowała wszystkim, którzy
ufundowali fanty na loterię. Następnie
rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez wszystkich nauczycieli.
Uczniowie prezentowali się w wierszach,
piosenkach, krótkich inscenizacjach,
scenkach kabaretowych, tańcach oraz
grze na instrumentach. Najmłodsi uczestnicy przygotowali między innymi tańce:
„Kaczuszki”, „Biedronki”, „Leśne
duszki”. Natomiast starsi uczniowie
odegrali scenki kabaretowe : „Jak pozbyć się natrętnego klienta”, „Marian
i Hela” oraz „Kocham cię, Polsko”.
Uczennice kl. IV – VI przygotowały
taniec z szarfami. Na koniec wszyscy
uczniowie zadedykowali rodzicom taniec
„ Pociąg dwa serca” i wręczyli laurki
będące wyrazem wdzięczności za miłość
i codzienną troskę.
Dalszą część imprezy prowadziła
animatorka zabaw dla dzieci, która wprowadziła w doskonały nastrój wszystkich
uczestników pikniku. Dzieci mogły się
wyszaleć również na zjeżdżalniach,
trampolinie i placu zabaw. Podczas pik-

niku można było poczuć smak hazardu
na loterii fantowej. Nie zabrakło także
pyszności przygotowanych przez mamy
naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz tym,
którzy w tym dniu odwiedzili naszą
szkołę.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Małgorzata Wojtuń
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Naszym zdaniem
Cześć – Franio, witaj mój najlepszy
kolego- tym razem nazbierało się tyle tematów, które należałoby poruszyć, ale ze
względu na ograniczone miejsce, będziemy starać się w dużym skrócie wypowiedzieć swoje spostrzeżenia na wydarzenia
ostatniego czasu. Zacznijmy od festiwalu w Opolu, wystąpienie „wielkiego artysty” Andrzeja Grabowskiego, który w
sposób arcyordynarny wyrażał się przy
całej widowni, a TV1, pokazywała jego
chamskie zachowanie na całą Polskę,
słowa zaczynające się na litery „k”- „ch”
„pie”itd. były wypowiadane w całości
swojego brzmienia – czy to w taki sposób krzewi się kulturę wśród naszego
narodu, część widowni przyjmowała to
chamstwo z wymuszonym uśmiechem,
ale też widać było wielu odbiorców oburzonych tym zachowaniem. W moim odczuciu, człowiek ten pokazał, że dobił już
do chamskiego dna, bo i tylko tyle potrafi, dziwi mnie tylko to, że na taki występ
dostaje przyzwolenie, gdzie jest cenzura,
czy my wszyscy upadamy już tak nisko?
Stachu- teraz zastanówmy się, po co nam
tu była wizyta Obamy i po co było zganiać przywódców pół świata na te uroczystości „25 –ej rocznicy naszej wolności”.
Co Polska z tego ma oprócz poniesionych
olbrzymich kosztów – ochrona- przyjęcia
– zamieszanie itd., przecież nikt nam nic
nie dał i nie da, a nawet o tych wizach do
USA nic nie wspomniano.
A samego Obamę przyjmowano jak
„króla świata”, przecież on już odchodzi z prezydentury, a inni prezydenci w
duchu pomyśleli sobie „Polacy lubią imprezować”. Nigdzie nie mogłem doszukać się, ile ta impreza nas kosztowała, a
tu pieniędzy wszędzie brakuje – to jest
zwykła rozrzutność, a elita bawi się za
ludzkie pieniądze, gdzie tu są odpowiednie urzędy, nikt rozsądny na takie libacje sobie nie pozwala. A teraz bezczelna
wypowiedź Sikorskiego, że te wszystkie
układy z USA nic dla nas nie znaczą, a
nawet są dla nas szkodliwe, wypowiedź
ta wyrządzi nam olbrzymie straty nie tylko w stosunkach Polska – USA a także w
stosunkach międzynarodowych, bo tylko
głupek, takie słowa mógł wypowiedzieć.
Jest to dowód, jaką to politykę antypolską prowadzą nasi politycy, którzy uważają się za mędrców naszego narodu. Jak
można podawać rękę, uśmiechać się, pokazywać gesty uprzejmości, a za plecami
wypowiadać takie słowa, jak widać jest
to fałszywy sposób prowadzenia polityki
przez cały nasz rząd.
Franio – teraz wybory do europarlamentu, stało się tak jak przewidywaliśmy, jedyna pociecha jest taka, że ten z
Biłgoraja się nie załapał, a ten z „muszką” na pewno będzie dostarczycielem
powodów do żartów i wstydu z naszego
narodu. Zwróciłem uwagę, miał on też
wielu zwolenników także w naszej gmi-
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nie, podobno pomysły jego podobają się
szczególnie naszej młodzieży – widocznie tej młodzieży nie zależy na własnej
przyszłości.
Stachu – teraz już nic nie może nas
zaskoczyć, kiedy usłyszałem i to nie tylko ja, że na Śląsku Niemcy otwierają
kopalnię węgla, to normalnie nie mieści
się w głowie, nam się nic nie opłaca i kopalnie zamykamy, a Niemcy za naszym
przyzwoleniem będą legalnie grabić nasze bogactwo, a ludzie nasi dobrowolnie
staną się wyrobnikami u odwiecznego
naszego wroga – pytam się – po co była
nam ta wojna – lepiej było już wtedy
oddać się im w całkowite władanie – ci
ludzie którzy oddali życie w obronie naszej ziemi przewracają się w grobie. Czy
prawdziwy Polak może wyrazić zgodę
na coś podobnego – kto nami rządzi –
czy to nie wygląda na zdradę? Widzimy
na każdym kroku, że cała nasza gospodarka plus banki i wszystkie instytucje,
które przynoszą zyski są w rękach „biznesmenów” o ubeckich korzeniach- pochodzeniu i ludzi w maskach. Należy się
zastanowić czy w ogóle Polska jeszcze
istnieje, czy tylko pozostała nam nazwa
byłego państwa.
Franio – myśmy Kwaśniewskiego
na prezydenta nie wybierali, wybrali
go komuniści i wiele kobiet, bo dobrze
się prezentował, miał ładną żonę i ładny krawat, dzisiaj dowiadujemy się, że
mamy też swojego Janukowycza. Czy
ludzie zapomnieli jak okazało się, że był
kłamcą już od samego początku, kiedy
skłamał, że ma wyższe wykształcenie,
czy ludzie zapomnieli jak był pijany na
grobach naszych żołnierzy w Katyniu –
tak przeżywał tą straszną tragedię, czy
zapomnieli jak wyśmiewał Jana Pawła
II,( dzisiaj świętego), kiedy kazał Siwcowi całować ziemię kiedy wysiadali z
samolotu i wiele jeszcze innych jest na to
dowodów, że ten człowiek nie był godny
tego stanowiska, a najlepszym określeniem była wypowiedź pijanego Oleksego w rozmowie z Gudzowatym. Ostatnie
zeznania Kamińskiego dają pełny obraz,
kim był naprawdę Kwaśniewski (słowo
prezydent nie przechodzi mi przez usta)
widzimy, kto dzisiaj staje w jego obronie, jakie też mamy prawo nierówne dla
wszystkich (kilka miesięcy temu trwał
głośny proces nad umysłowo chorym,
który był oskarżony o kradzież dropsów). Na każdym kroku widać obłudę i
zakłamanie, władza kłamie patrząc bezczelnie prosto w oczy, w dalszym ciągu
ogłupiany jest Naród i w tym przypadku
gotowi są zamknąć policjanta, dlatego,
że złapał złodzieja. Każdy uczciwy człowiek ma swój honor i godność i jeżeli to
wszystko, co mówi Kamiński jest nieprawdą to tym bardziej taka osoba jak
prezydent powinien pozwać go do sądu
oby oczyścić się przed całym narodem,
jeżeli tego nie zrobi -będzie to dowodem,
że jest winnym i nikt mnie nie przekona,
że jest inaczej.

Stachu – weźmy teraz tą aferę podsłuchową, tutaj też widzimy, jakim słownictwem posługują się nasi czołowi politycy (to jest słownictwo rynsztokowe i
w taki sposób wyraża się margines społeczny). Podporządkowane media politykom dalej usiłują odwrócić nam uwagę od rzeczy najważniejszych, bo moim
zdaniem mniej ważne jest, kto nagrywał
i dobrze, że nagrania podano do publicznej wiadomości, bo przynajmniej wiemy
jak nas okłamywano, a Polskę zdradzano
i to sam minister spraw zagranicznych,
jest to kompletne dno naszej dyplomacji, a wypowiedzi ministra MSW i szefa
NBP, którzy najlepiej znają gospodarczą
sytuację naszego kraju, wypowiadając
się, że Polska istnieje już tylko wirtualnie – a praktycznie Polska została już
sprzedana i oddana we władanie tych,
którzy wiedzieli, kiedy i kogo klepać po
plecach, to nie tylko powinni podać się
do dymisji, ale już dziś powinni znaleźć
się w więzieniu. 17-stoletnią Marysię,
uważam za bardzo mądrą dziewczynę,
która potrafiła prosto w oczy Tuskowi
powiedzieć, że jest „zdrajcą” a kiedy
chciał ofiarować jej kwiaty odmówiła
ich przyjęcia – zachowując się honorowo. Gdyby ludzie mniej oglądali tych
ogłupiających seriali, a zastanawiali
się nad naszą przyszłością, sytuacja nasza byłaby zdecydowania inna. Dzisiaj
wszystko wskazuje na to, że nadchodzi
koniec tej panującej sitwy – kłamców
– złodziei – zdrajców - krętaczy, którzy czuli się jak właściciele folwarku i
wszechwładnymi panami Polski szkoda,
że tak późno, bo już za dużo straciliśmy
materialnie i moralnie, a są to straty już
nie do odrobienia. Wprowadzono nas w
bagno, z którego trudno będzie wrócić i
czy powrót jest w ogóle możliwy?
Franio – kiedy zapoznamy się z dalszymi nagraniami tych, którzy doprowadzili do upadłości Polski, czy wystarczy,
że powiedzą „przepraszamy”- chyba
nie, bo jak do tej pory było tyle afer (nie
będziemy ich wymieniać, kto to śledził
to dobrze wie) i nikt nie został ukarany,
bo ta „śitwa ma swoje własna prawo,
które obowiązuje tylko ich”. Chyba, że
wymieni się sędziów, prokuratorów i
powróci się do spraw wcześniej umorzonych i zatuszowanych. Wtedy może
odrobinę majątku udałoby się odzyskać,
a zdecydowana większość a długi, które
pozostaną są niemożliwe do spłacenia,
bo są już tak olbrzymie, - jesteśmy już
sprzedani. Pisaliśmy to wszystko chaotycznie, ale w tej sytuacji trudno być
spokojnym, kiedy losy naszego kraju są
trudne do przewidzenia, chociaż myśmy
już od dawna widzieli tą całą politykę
tego rządu w czarnych kolorach. Wcześniej było głoszone takie hasło „POLSKO ODUDŹ SIĘ” miejmy nadzieję że
nadszedł ten czas. Teraz należy się zastanowić – co dalej z nami będzie?
Stacho i Franio.

Strażacy na akcji
powodziowej
w gminie Gorzyce
W dniu 18 maja 2014 roku Dyżurny
Stanowiska Kierowania Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie zadysponował
jednostkę OSP Rymanów na akcje powodziową na teren Powiatu tarnobrzeskiego.
O godzinie 3:00 w nocy rymanowscy
strażacy wyjechali z Rymanowa najpierw
na odprawę do Komendy Miejskiej PSP
w Krośnie. Do wyjazdu na akcję przeciwpowodziową zadysponowano również
jednostki OSP w KSRG z Powiatu krośnieńskiego: OSP Pustyny, OSP Równe,
OSP Szczepańcowa, OSP Odrzykoń, OSP
Krosno-Turaszówka, OSP Miejsce Piastowe, OSP Dukla i OSP Iwonicz Zdrój.

Zastępy utworzyły kolumnę którą
prowadził dowódca z KM PSP Krosno. Po
odprawie „Kompania Powodziowa Krosno” wyruszyła w kierunku Tarnobrzega.
Najpierw celem była Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Nowej Dębie, gdzie
było miejsce koncentracji sił i środków.
Następnie sztab kierujący działaniami
podjął decyzję o skierowaniu kompanii
Krosno do miejscowości Gorzyce (powiat
tarnobrzeski).
W miejscu koncentracji czekało ponad 70 jednostek OSP i PSP z południowej
części Polski na przydzielenie rejonu w
którym mieli prowadzić działania. Działania kompani Krosno od godzin porannych
do południowych polegały na monitorowaniu oraz sprawdzaniu wałów przeciwpowodziowych. Woda podnosiła się bardzo szybko ok. 10cm na godzinę i niedużo
brakowało aby lustro wody zrównało się
z koroną wałów. Po południu głównym
zadaniem strażaków było umacnianie
wałów w Gorzycach, Pączku Gorzyckim
oraz Zalesiu Gorzyckim. Strażakom z powiatu krośnieńskiego pomagali również
miejscowi strażacy z OSP Gorzyce, OSP
Trześń, OSP Furmany, OSP Orliska oraz
OSP Sokolniki. Strażacy od południa w
niedzielę do godziny 400 rano pracowali

przy napełnianiu i układaniu worków z
piaskiem aby uszczelnić występujące
przecieki i przesiąknięcia wałów. Teren
akcji oświetlony był za pomocą najaśnic
zasilanych agregatami prądotwórczymi.
W przewożeniu worków z
piaskiem pomagały koparko-ładowarki
oraz quad z
przyczepką.
Przypomnieć trzeba,
że tutaj w roku
2001 doszło
do przerwania
wału Wisły.
Wtedy było
to bezpośrednią przyczyną
powodzi. W

bronili wału aby żywioł nie zniszczył
domów tamtejszych mieszkańców. Po zakończeniu umacniania wałów po godzinie
400 gdy woda już się ustabilizowała. Cześć
strażaków mogła odpocząć, a część do go-

roku 2010 też
w tym miejscu wał został
przerwany
– co prawda wskutek
przelewania
się wody z terenu zalanego
ponownie do
Wisły. Około
godziny 200 w
nocy przeszła
fala kulminacyjna która
miała ponad
7 metrów. Na

dziny 900 w poniedziałek w dalszym ciągu
monitorowała wały. Po południu zapadła
decyzja, że strażacy z kompani Krosno
wracają do domów. W Gorzycach pod
Remizą OSP gdzie znajdowało się Centrum Zarządzania Kryzysowego dowódcy
oraz przedstawiciele miejscowej władzy
samorządowej podziękowali wszystkim
osobom uczestniczącym w akcji za bezcenną pomoc i walkę z żywiołem.
Po powrocie do Komendy Miejskiej
PSP W Krośnie na końcowej odprawie
Komendant Miejski PSP w Krośnie
st.bryg. Krzysztof Korzec również podziękował za pomoc całej kompani.

szczęście fala nie przelała
się przez koronę wałów,
ani go nie uszkodziła.
Miejscowa ludność mogła
odetchnąć z ulgą. Niektórzy mieszkańcy już
wieczorem ewakuowali
się ze swoich domów
zabierając ze sobą to co
najcenniejsze, przeczuwając najgorsze.
Podczas umacniania
wałów późno w nocy z
niedzieli na poniedziałek
wizytę złożyło czterech
generałów m.in. Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcom nadbryg. Markiem
Kowalskim, Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
PSP w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga oraz
Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, którzy wysoko
ocenili prace strażaków,
podkreślając, że strażacy
nie patrząc na zmęczenie

OSP
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Srebrny Muszkiet - 2014
W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na
obiektach Cywilno-Wojskowego Zespołu
Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy
odbył się Finał Centralny 53 Zawodów
Strzeleckich „O Srebrny Muskiet – 2014”
zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”. Przedsięwzięcie realizowane
było w formie zadania zleconego przez
Ministerstwo Obrony Narodowej. W
zawodach udział wzięły trzyosobowe

zespoły dziewcząt
i chłopców szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zwycięzcy eliminacji wojewódzkich.
Województwo
podkarpackie reprezentowały drużyny
z LO w Rymanowie
w składzie: zespół
dziewcząt: Edyta
Ziemlańska, Pauli-

na Szpiech, Katarzyna Waliczek,
zespół chłopców:
Kamil Maksym,
Grzegorz Jakubik,
Krzysztof Penar.
Nasze drużyny
osiągnęły ogromny sukces. Spisały się na medal,
a nawet na trzy
medale. Drużyna
dziewcząt zdobyła

Wieczór autorski Marii Przybylskiej
13 maja 2014 roku w Galerii Sztuki
w Rymanowie Zdroju Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie zorganizował
wieczór autorski pani Marii Przybylskiej
z Rymanowa. Pani Przybylska tak napisała o sobie.

W miłym, ciepłym nastroju palących się świec poetka zaprezentowała
po kilka wierszy z każdego rozdziału
tomiku poezji pn. „Myśli ubrane w słowa rymowane” wydanego przez GOK w
Rymanowie. Niepowtarzalne rysunki do
w/w wydawnictwa wykonała jej córka
Barbara Przybylska-Krukar.
Każdego zainteresowanego publikacją wierszy informujemy, że tomik poezji pani Marii Przybylskiej można zakupić w Biurze Informacji Turystycznej
w Rymanowie Zdroju. Zapraszamy.
Danuta Litarowicz

„Coraz to nowe miewam pomysły
Opisać wierszem dzień uroczysty,
Świąteczny, zwykły lub wydarzenie,
Swe przemyślenia, albo wspomnienie,
Coś wesołego, by radość wzbudzić
Lub o tradycjach, aby u ludzi
Dawne zwyczaje w sercach zostały
I tak by pisać nieraz dzień cały.
Może nie zawsze zbyt górnolotnie,
Lecz prosto z serc, co mi podpowie,
A że do rymu?- nie moja wina,
Chyba gdzieś w genach leży przyczyna!”
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złoty medal. Paulina Szpiech indywidualnie zajęła IV miejsce, a Katarzyna
Waliczek - V miejsce. Drużyna chłopców
wystrzelała brązowy medal. Kamil Maksym indywidualnie był III.
Nie pozostaje nam nic innego jak
życzyć medalistom dalszych sukcesów w
strzelectwie sportowym, a tegorocznym
maturzystom czyli E. Ziemiańskiej, K.
Maksymowi i G. Jakubikowi dostania się
na wymarzone studia.
Izabela Cetnarska – Czyż

Lipiec 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
		

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Rymanów
Kończy się półrocze 2014 roku, w związku z powyższym
chciałbym przekazać Państwu najważniejsze informacje
dotyczące realizacji w tym okresie ważnych zadań przez samorząd gminny. Są to zadania służące poprawie warunków
życia nas wszystkich ,czyli mieszkańców Miasta i Gminy
Rymanów. Zadania te są planowane do realizacji w oparciu
o uchwaloną przez Radę Miejską Strategię Rozwoju Gminy
Rymanów na lata 2012- 2020.
Obecnie w Rymanowie kontynuujemy rozpoczętą jesienią 2013 roku budowę nowoczesnego obiektu urzędu gminy.
Oddanie tego budynku do użytku przyczyni się znacząco do
poprawy obsługi mieszkańców naszej gminy, jak również
poprawy warunków pracy pracowników samorządowych.
Obiekt stanie się też wizytówką dla naszego miasta- obecny
na pewno takim nie jest.
W Milczy znajduje się w końcowej fazie realizacji
budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną. Mam nadzieję, że w październiku br. uczniowie szkoły i mieszkańcy Milczy
będą już mogli korzystać z tego obiektu. Zakończyliśmy też remont- termomodernizację 6 obiektów użyteczności publicznej tj.
domów ludowych w Sieniawie, Milczy i Bziance, remizy jednostki OSP w Sieniawie oraz szkół w Posadzie Górnej i Klimkówce.W trakcie realizacji jest modernizacja boiska sportowego w Rymanowie Zdroju, dokończenie budowy szatni sportowej w
Posadzie Górnej oraz termomodernizacja domu ludowego we Wróbliku Królewskim. Rozpoczynamy też kontynuację remontu
domu ludowego w Króliku Polskim.
Oddaliśmy do użytku mieszkańcom Puław teren rekreacyjny z placem zabaw i boiskami sportowymi urządzony na nieruchomości dawnego ,,hotelu leśnego”. Wybudowane zostały też w Sieniawie 3 odcinki oświetlenia ulicznego, które to oświetlenie
już służy mieszkańcom. Planujemy w przyszłości realizację kolejnych zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa tj. rozbudowy
oświetlenia ulicznego- obecnie zlecona została i jest opracowywana dokumentacja projektowa w oparciu o którą będą w przyszłości realizowane te zadania.
Dzięki naszym staraniom i życzliwości wielu osób i instytucji zrealizowana została przez PZDW w Rzeszowie budowa mostu w Rymanowie Zdroju, obecnie trwa też budowa kolejnego mostu w Bziance. W Rymanowie Zdroju przebudowywane są
chodniki dla pieszych i droga. W wyniku realizacji tych zadań poprawi się znacząco wizerunek centrum naszego Uzdrowiska.
Po 15 latach starań jest szansa na budowę nowego mostu na Wisłoku w Pastwiskach. Prezes Rady Ministrów –przyznał z
rezerwy budżetu Państwa na ten cel 3,5 mln złotych dla Starosty Sanockiego- którego własnością jest ten most. Mam nadzieje,
że most w końcu zostanie wybudowany. Na 20% udział kosztowy w realizacji tej inwestycji złożyło się wiele podmiotów m.in.
Gmina Rymanów, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Zarszyn, Nadleśnictwo Rymanów, Instytut w Odrzechowej, Ośrodek
Wypoczynkowy w Rudawce, rolnicy z Puław i Wisłoczka.
To oczywiście nie wszystkie zadania realizowane przez nas – jest ich o wiele więcej. Na realizację większości tych zadań
pozyskaliśmy środki pomocowe z UE. Staramy się też podejmować działania zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu
jakości kształcenia i wychowania uczniów w naszych szkołach. Oświata w naszej działalności samorządowej jest niezwykle
ważna. Samorządowa Szkoła Muzyczna dokonała naboru uzdolnionych muzycznie uczniów na nowy rok szkolny 2014/2015. Od
1 września będziemy mieli w naszej szkole już 160 uczniów.
W dniu 31 maja br. odbyła się ważna uroczystość, podczas której odsłonięto wmurowaną na budynku Nadleśnictwa w Rymanowie tablicę upamiętniająca Annę z Działyńskich Potocką- założycielkę naszego Uzdrowiska. Rada Miejska nadała Parkowi
Podworskiemu nazwę- Park im. Anny i Stanisława Potockich. Przed nadaniem nowej nazwy park został poddany gruntownej modernizacji- wyasfaltowano alejki, zakupiono nowe ławki parkowe, zamontowano kosze. Obecnie razem z placem zabaw i boiskiem
sportowym- Park im. Anny i Stanisława Potockich staje się właściwym miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
Rymanowa i nie tylko. Zmieniona została też uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie nazwa Parku Zdrojowego- obecna nazwa
to –Park im. Św. Jana Pawła II- na pamiątkę kanonizacji naszego Rodaka oraz jego wędrówek szlakami turystycznymi- również
przez Rymanów Zdrój. W parku znajduje się też jego pomnik.
Rozpoczęły się wakacje. Ponad 60 dzieci z najuboższych rodzin z terenu naszej gminy, korzystać będzie z bezpłatnego
wypoczynku kolonijnego. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół i placówek oświatowych życzę dobrego i
bezpiecznego wypoczynku oraz powrotu do nauki i pracy 1 września 2014 roku.

Z poważaniem
Wojciech Farbaniec
		

Burmistrz Gminy Rymanów
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Już wakacje
Zbliżające się wakacje to upragniony czas dla dzieci i młodzieży. Nie wszystkie jednak dzieci mają możliwość ciekawego spędzenia czasu i często narzekają na nudę. W związku z tym dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy przygotowano
ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu. Każdy, kto tylko będzie chciał, znajdzie coś dla siebie. Na obiektach „Orlik” w Rymanowie, Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim animatorzy sportu przez całe wakacje prowadzić będą zajęcia sportowe i rekreacyjne
dla chętnych, zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych oraz całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkolnym na zajęcia w ramach „Wakacyjnej świetlicy”. Będą to między innymi zajęcia plastyczne, taneczne, gry i zabawy integracyjne. Również w hali sportowej w
Sieniawie animatorzy będą prowadzili dla dzieci i młodzieży zarówno zajęcia sportowe jak i artystyczne. Dokładne terminy i
szczegóły zajęć podane zostaną na plakatach, a także na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy
w Rymanowie.
W organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jak co roku włączą się także szkoły. W okresie wakacyjnym
w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” będą realizowane
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z Klimkówki obejmujące: zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, sportowe, inne (wg inwencji studenckiej). Termin realizacji: sierpień 2013 roku. Nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych
w Króliku Polskim zorganizują dla dzieci i młodzieży na początku wakacji zajęcia świetlicowe oraz integracyjne (gry i zabawy ruchowe, rozgrywki w piłkę siatkową, wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy, zajęcia plastyczne i dyskotekę).
W lipcu uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Milczy będą mogli skorzystać z zajęć plastycznych i muzycznych. Zorganizowane zostaną także: gry i zabawy muzyczne i z językiem obcym, rajd rowerowy, wycieczka piesza po okolicy, gry i zabawy integracyjne. Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie organizuje w miesiącu lipcu „Wakacyjne środy w szkole” w godzinach od 10.00 do 12.00. W programie zaplanowano gry, zabawy, rozgrywki sportowe, spotkania z książką i wycieczki po
najbliższej okolicy dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. W drugiej połowie sierpnia uczniowie Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim będą mogli skorzystać z zajęć plastycznych, odbędą się gry i zabawy integracyjne oraz
sportowe. W pierwszej połowie lipca uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie będą mogli skorzystać z zajęć sportowych, zajęć plastycznych, odbędzie się też wycieczka po najbliższej okolicy. W budynku Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej przez okres wakacji będzie działało Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Zorganizowana zostanie dla uczniów
wycieczka piesza, rajd rowerowy oraz gry i zabawy ruchowe. Planowany jest także wyjazd na wycieczkę do Truskawca.
W Szkole Podstawowej w Bziance pod koniec wakacji zorganizowane będą zajęcia artystyczne.
Planując zajęcia wakacyjne dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wzięli pod uwagę faktyczne zainteresowanie dzieci i młodzieży
zajęciami, które organizowane były także w poprzednich latach. Organizacja czasu wolnego przez szkoły jest dodatkową formą
zaangażowania się szkół w wychowanie dzieci i młodzieży.

Dzień dziecka – wyjątkowa okazja do zabawy
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury przygotował szereg atrakcji dla starszych i młodszych dzieci.
W tym roku odbywały się one na placu przy Kinie „Sokół” w Rymanowie. Wszystkie dzieci miały możliwość rewelacyjnej zabawy
z animatorami, mogły pomalować swoje buźki, bawić się bańkami mydlanymi oraz potańczyć w rytmie młodzieżowej muzyki
przy zespole AFERA. Tego roku dzień Dziecka połączony był z Dniem Matki, dla których Gminny Ośrodek Kultury także przygotował niespodziankę – specjalny program artystyczny z udziałem dzieci działających w sekcjach artystycznych GOKu. Wszyscy
bardzo dobrze się bawili.

„Karta Dużej Rodziny”
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to
także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest nieodpłatnie każdemu członkowi rodziny bez
względu na dochód. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Na terenie Gminy Rymanów wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego siedziba mieści się przy ul. Dworskiej 42. Wnioski można składać w dniach i godzinach pracy ośrodka
tj. od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. nr 3. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 134355785; kom. 789128891
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. Miejsca, w których przysługują
zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać
z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.
W przypadku zgubienia, kradzieży karty lub jej utracenia w inny sposób, członek rodziny wielodzietnej może złożyć wniosek o
wydanie duplikatu. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mikroprojekt „Rozwój i promocja turystyki
w uzdrowiskowej Gminie Rymanów
i uzdrowisku Truskawiec” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
W dniach 17 – 18 maja 2014 r. w Rymanowie Zdroju w Parku nad Czarnym Potokiem miał miejsce Międzynarodowy Festiwal
Promocyjny w ramach mikroprojektu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, liderem którego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia”.
W czasie Festiwalu wystąpiły zespoły artystyczne z Polski - Twoje Niebo, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sanocka”, Kapela
Ludowa „Kamraty”, Zespół Ludowy „Mali Lubatowianie”, Zespół Ludowy „Lubatowianie”, Kapela Ludowa „Rymanowianie”
oraz z Ukrainy - „Na Drabinie”, „Barwy Karpat”, „Lileja”. Ponadto gościnnie wystąpili: duet Kasia i Janek, ze Słowacji - Folklorna Skupina Kracunovcan, z Węgier – zespół Heimat. Dodatkowo przygotowano stoiska z prezentacją ofert turystycznych,
wyrobów artystycznych, rękodzieła i potraw regionalnych.
Głównym celem festiwalu była promocja walorów turystycznych i kulturalnych regionu, promocja uzdrowiska Rymanów
Zdrój i Truskawca, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych działających na terenie obu
uzdrowisk i Gminy Rymanów oraz pamiątek, rękodzieła i kuchni regionalnej.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Występy artystyczne zespołów, jak i dodatkowe atrakcje które miały miejsce
podczas festiwalu, zgromadziły sporą publiczność, która żywo reagowała na to co działo się na scenie. Piękne, kolorowe stroje,
aranżacje muzyczne i wysoki poziom artystyczny, to wszystko złożyło się na pozytywny odbiór całego Festiwalu.

„To dla Was Kochani
biją nasze serca”
30 maja 2014 r. uczniowie szkoły
podstawowej w Rymanowie składali gorące życzenia dla swoich mam i tatusiów.
Na scenie w auli im. Dyrektora M.
Góry wystąpił chór uczniów szkoły mu-

zycznej z Rymanowa a następnie uczniowie klas 0 -3 zaprezentowali się w scenkach, śpiewie, tańcu oraz recytacjach,
których sami byli autorami.
Wzruszeni rodzice nie kryli radości
i pozytywnych emocji obserwując swoje
pociechy.
fot. B. Pruś

Nasz Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow
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