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Srebrny Muszkiet
dla LO Rymanów

U

Zwycięskie drużyny LO Rymanów na zawodach w Brzozowie

czniowie LO Rymanów
20 maja wygrali zawody
wojewódzkie „O Srebrny
Muszkiet” w Brzozowie w kategorii
chłopców i dziewcząt. Zwycięskie drużyny uczestniczyły w zawodach centralnych w Bydgoszczy 01-03 czerwca,
w których zajęły miejsca IV miejsce drużynowo dziewczęta, VII miejsce drużynowo chłopcy. Skład drużyn: Hanus Teresa uzyskała 576,4 pkt. VII miejsce indywidualnie Szpiech Paulina 575,8 pkt.
VIII miejsce, Kurylak Weronika 570,6
pkt. XI miejsce, Śliwiak Paweł 568,3 pkt.
XII miejsce, Penar Krzysztof 550,6 pkt.
XVIII miejsce, Szczęsny Wiktor 526,6
pkt. XXIV miejsce.
Nauczycielem (trenerem) drużyn jest
Izabela Cetnarska-Czyż.

Mistrzynie Podkarpacia

49

drużyn wystąpiło w finale Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolne w 3-boju lekkoatletycznym.
Każdy z młodych lekkoatletów musiał zaliczyć
bieg na 60 m, skok w dal i rzut piłeczka palantową.
Reprezentująca powiat krośnieński drużyna dziewcząt z niewielkiej szkoły z Posady Górnej zdecydowanie
wygrała całe zawody, wyprzedzając koleżanki z Ustrzyk
Dolnych i wiele drużyn z miast o wielkich tradycjach lekkoatletycznych.
Po raz pierwszy w historii złoty medal wywalczyła drużyna z powiatu krośnieńskiego. W drużynie wystąpiły: Urszula Rogula, Katarzyna Kluska, Adrianna Rodzinka, Izabela Rodzinka oraz Julia Szul. To ogromny sukces dziewczyn
i nauczyciela wychowania fizycznego Grzegorza Argasińskiego.
Czołowe drużyny zawodów:
1.Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej 584 pkt.
2. SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
536
3. SP nr 1 w Mielcu
532
4. SP Trzebowisko
517
5. SP nr 6 Przemyśl
511
6. SP nr 4 Sanok
504
22. SP nr 15 Krosno

423

Piękne widoki

O

d Bałucianki w kierunku góry Przymiarki oddano niedawno do użytku nową drogę. A właściwie udoskonaloną – zwykła drogę żwirową zastąpiła nawierzchnia
asfaltowa.
Trzeba przyznać, że umożliwia podziwianie pięknych krajobrazów.
Rafał Głód
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VIII sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

D

nia 9 czerwca 2015r. odbyła się
kolejna sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie. Po dokonaniu
stałych procedur rozpoczynających każdą
sesję przez przewodniczącą Rady panią
Krystynę Ostap Przybyła, i przedstawieniu porządku obrad, przystąpiono do
omawiania poszczególnych punktów.
Jednym z najważniejszych punktów
obrad była: Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów za rok
2014, którą przedstawił Komendant
Komisariatu Policji w Rymanowie,
Krzysztof Łopuszański, oraz Komendant
Straży Miejskiej w Rymanowie, Grzegorz
Sołtysik.
W skali Komisariatu Policji w Rymanowie w 2014 roku odnotowano 58
przestępstw o charakterze kryminalnym,
w kategorii kradzieży z włamaniem było
5, w kategorii kradzieży cudzej rzeczy
było 11, w kategorii uszkodzenia mienia
było 10, w kategorii rozbój i wymuszanie
rozbójnicze było 1 przestępstwo. Odnotowano 2 przestępstwa w kategorii bójka
i pobicie i 2 w kategorii uszczerbek na
zdrowiu. W ubiegłym roku odnotowano
6 przestępstw narkotykowych, które
dotyczyły głównie posiadania środków
odurzających jak również uprawy konopi
innych niż konopie włókniste. Ujawniono
i zniszczono 2 plantacje konopi indyjskich, z których można było uzyskać
znaczne ilości suszu tzw. marihuany.
Przestępstw drogowych odnotowano 19
z czego 16 polegające na kierowaniu pojazdami w stanie nietrzeźwości. Odnotowano 5 wypadków drogowych, w których
1 osoba poniosła śmierć. Policjanci na
terenie Gminy Rymanów przeprowadzili
1475 interwencji z czego 1173 w miejscach publicznych oraz 302 interwencji
domowych, w tym 67 w ramach Procedury Niebieskiej Karty. Podsumowano, że
w roku sprawozdawczym zauważalny jest
znaczny spadek ilości zaistniałych przestępstw w prawie wszystkich kategoriach.
W 2014 roku Strażnicy Miejscy pełnili
służbę w patrolach dwuosobowych lub
w dwuosobowych patrolach mieszanych
z funkcjonariuszami policji. Podczas
wykonywania swych zadań Straż Miejska
współpracowała z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Gminnym Ośrodkiem
Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Strażą Leśną, Powiatowym
Inspektorem Weterynarii oraz lekarzami
weterynarii działającymi na terenie całej
gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rymanowie
i Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw
przeciwdziałania przemocy. Straż Miejska
zabezpieczała niemal wszystkie uroczystości kulturalne, religijne i państwowe,
które miały miejsce na terenie Gminy
Rymanów, poprzez usprawnienie ruchu
drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa
osób uczestniczących w uroczystościach

oraz dbanie o porządek w przebiegu imprez. Analizując sprawozdanie za 2014
rok można stwierdzić, że spada liczba
rejestrowanych wykroczeń w stosunku
do 2013 roku.
Rada Miejska informacje Komendanta Policji i Komendanta Straży Miejskiej
o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów przyjęła do wiadomości.
Następnym ważnym punktem obrad
było sprawozdanie finansowe Gminy
Rymanów za rok 2014, które przedstawiła
skarbnik gminy p. Bernarda Łożańska.
Potwierdziła, że sprawozdanie finansowe
jest zgodna z ewidencją księgową jednostek i wykazem danych jakie jednostki
przekazały do wyłączeń.
Sprawozdania finansowe za 2014rok
zostały przedłożone do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Rymanów za 2014rok omówił burmistrz
Wojciech Farbaniec. Uchwalony budżet
na 2014 rok po stronie dochodów wynosił
48.245.383.94zł. Po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku wyniósł 52.894.262. 53 zł.
i wzrósł do planu pierwotnego o 9,63%.
Dochody budżetowe wykonane zostały
w kwocie 53.475.263,75 zł., co stanowiło 101,09 % planowanych dochodów.
Uchwalony budżet na 2014rok po stronie
wydatków wynosił 46,088,788,94 zł. Po
uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu , plan wydatków wzrósł
do kwoty 53,988, 667, 53,zł, tj. o 17,14%.
Wydatki budżetowe ogółem wykonano
w kwocie 52,026,094,09 zł. co stanowiło
96,36% planowanych wydatków. Majątek
Urzędu Gminy Rymanów ujęty w ewidencji wynosi 118,431,290,15 zł. Wartość
według stanu na dzień 31 grudnia 2014
roku zwiększyła się o kwotę 5,421,777,11
zł. W porównaniu do danych z 2013 roku.
Gmina Rymanów posiada również majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej
pozostałych jednostek organizacyjnych.
Dodatkowe środki finansowe pozyskane
przez Gminę w 2014 roku to kwota 6,588,
218, 27 zł.
Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała powyższe sprawozdanie, a Przewodnicząca Rady Miejskiej
przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej, oraz projekt uchwały
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy Rymanów z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, absolutorium zostało udzielone
jednogłośnie. Sesję zakończono odpowiedziami na wcześniej zgłaszane interpelacje
i wnioski.

Spróbuj
Kiedy emocje już opadną
Zmęczenie duszy cię dopadnie
Wspomnij o chwili czy żadnej
Nie zmarnowałeś „zbyt ładnie”
Szkoda czasu na swary
I na krzyki zbyt głośne
Za chwilę będziesz już stary
I zapomnisz o wiośnie
Piękny świat jeszcze stoi
Spróbuj czasem pomarzyć
Kwiatem głowę przystroić
Od nowa z ptakiem się swarzyć
Patrz! Słońce cię ogrzeje
Kopy na niwie stoją
A ty tracisz nadzieję
Bo ci głowy nie stroją
Sąsiad stoi przy płocie
Ukłon daj mu co rana
Nie poddaj się głupocie
Zrobi z ciebie profana
Z zorzą klęknij u proga
I zachłyśnij się światem
Dokąd biegnie twa droga
Może spotkasz się z bratem
Nie oczekuj na gości
Gdy klucz schowałeś głęboko
Nie czyń z płaczu
radośnie wzlatuj za wysoko
Nie mów jakoś to będzie
Świat ci się nisko kłoni
Pająk niech nić swą przędzie
miast lauru dla twej skroni
Po drugiej stronie tęczy
Też znajdziesz piękną barwę
To co twą duszę dręczy
Zamień na życia kanwę
Spróbuj wzlecieć raz jeszcze
W srebro porannej gwiazdy
Tam swe myśli złowieszcze
promieni w niej każdy.

Józef Szałankiewicz

Czesław Szajna
W najbliższych numerach:
-

Kapliczki przydrożne
ETER Rymanów liderem
70 lat rymanowskiego liceum
Felieton Ł. Urbanik
Wielcy sportowcy z małej szkoły
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Wydarzyło się w lipcu
25.VII 975 – w rodzinie grafa Zygfryda ur.
trzeci syn Thietmar, jeden z najważniejszych
kronikarzy średniowiecza. Jako biskup
towarzyszył niemieckiemu cesarzowi
Henrykowi II w czasie walk z Bolesławem
Chrobrym, do którego pałał niechęcią, pisał:
„to pełen fałszu człowiek”, dodając wiele
dosadniejszych określeń.
6.VII 1415 – 600 lat temu spalono na stosie
Jana Husa, prof. i rektora uniwersytetu
praskiego. 7 mies. wcześniej przybył na sobór
w Konstancji by przedstawić swoje poglądy.
Został więziony i stracony mimo gwarancji
cesarza Zygmunta Luksemburskiego. W dniu
tym Czesi obchodzą święto narodowe.
14.VII 1865 – 5.osobowa brytyjsko-francuska
wyprawa wspinaczkowa zdobyła po raz
pierwszy Matterhorn w Alpach. Przeżył tylko
Brytyjczyk Whymper.
6.VII 1885 – do laboratorium Pasteura wpadła
zapłakana kobieta z 9.letnim synem, którego
pokąsał wściekły pies. Zastosowanie po raz
pierwszy, nie sprawdzonej jeszcze szczepionki,
ratuje chłopcu życie.
28.VII 1895 – w Galicji utworzono
Stronnictwo Ludowe, przemianowane w 1903
r. na Polskie Stronnictwo Ludowe. Organizacja
stanowiła zaczątek zorganizowanego ruchu
ludowego na ziemiach polskich.
12.VII 1915 – 100 lat temu zapisano w kronice
szkoły w Posadzie Górnej, że dwie z czterech
izb lekcyjnych nie nadawały się do użytku po
stacjonowaniu tam wojsk austriackich a potem
rosyjskich.
3.VII 1935 – we włoskiej stoczni w Trieście
zwodowano słynny polski transatlantyk m/s
Batory. Miał 160 m długości, 22 m szerokości
i silniki o mocy 12 500 KM. Zabierał 816
pasażerów i 343 osób załogi. Pływał regularnie
na trasie Gdynia – N. Jork, złomowany w 1971 r.
10.VI 1945 – z Warszawy do Sztokholmu
wystartował samolot inaugurujący zagraniczne
rejsy LOT-u.
16.VII 1945 – na pustyni Alamogordo zespół
najsłynniejszych fizyków (w tym Izydor Rabi)
obserwuje wybuch bomby atomowej. Kierował
Robert Oppenheimer, który został później
posądzony o brak lojalności i powiązania
z komunistami.
22.VII 1955 – zakończono budowę Pałacu
Kultury im. Józefa Stalina w Warszawie „dar
narodu radzieckiego dla narodu polskiego”.
Krążył dowcip informujący dlaczego
budowniczowie na szczycie umieścili iglicę.
17.VII 1975 – w ZOO w Kalifornii zdechła
słonica Modoc która była najdłużej żyjącym
ssakiem, przeżyła 78 lat.
22.VI 1975 – do portu północnego w Gdańsku
wpływa pierwszy tankowiec przywożąc
ropę z ZEA dla nowo wybudowanej rafinerii
gdańskiej.
13.VII 1985 – na zawodach w Nicei Siergiej
Bubka przekroczył kolejną granicę ludzkich
możliwości, skacząc o tyczce na wysokość 6 m.
Wacław Łabuda
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Imprezy kulturalne organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w lipcu 2015 roku.
Lp.

Nazwa Imprezy

Termin

1.
2.
3.

Festiwal im. Hanki Ordonówny
Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych
Prezentacje Dziecięcych Zespołów Polonijnych
Podkarpacki Przegląd Zespołów Obrzędowych o
tematyce weselnej „Wesele Podkarpackie”
Wakacyjne prezentacje - koncert

4-5 lipca
12 lipca
18, 19 lipca

4.
5.

26 lipca
2 sierpnia

Szczegółowy program poszczególnych imprez znaleźć będzie można na plakatach.

Wieści z regionu
• wyruszają na linię kolejową
nr 108. W sobotę(30.05.)po raz
pierwszy oficjalnie wyjadą na tory,
a od następnego tygodnia ta unikatowa atrakcja będzie dostępna dla
turystów. Stacja kolejowa w Uhercach Mineralnych znów będzie obsługiwać podróżnych. Teraz będzie
to główna stacja Bieszczadzkich
Drezyn Rowerowych. Do dyspozycji podróżnych będzie 50 drezyn,
które będą wyjeżdżać w kierunku
Krościenka lub Zagórza.
• Do przygotowania tego ciasta
zużyto ok. 300 kg mąki, 800 l mleka,
150 kg cukru, 3 tys. jaj, 25 l rumu,
200 kg masła, 800 kg margaryny,
50 kg rodzynek, 25 kg cukru pudru
i 200 kg proszku budyniowego.
Kremówkę upiekły rzeszowskie
cukiernie „Orłowski&Rak” i Radosława Raka z Zaczernia.
• Na rzeszowskich buspasach
wprowadzone zostaną zmiany: będą z nich mogli korzystać
także motocykliści oraz kierowcy
samochodów osobowych, w których
oprócz kierowcy jedzie dwóch
pasażerów.
• Rzeszowskie kąpielisko Żwirownia zainaugurowało swoją
działalność w Dzień Dziecka. Wypoczywający tam mogą m.in. popływać
kajakiem, rowerem wodnym lub też
poleżeć ... pod palmą.
• 29 maja wystartowało nowe połączenie Neobusa na trasie Rzeszów
- Łódź przez Busko-Zdrój i most
w Połańcu.
• Łazik marsjański zaprojektowany
i zbudowany przez studentów Legendary Rover Team z Politechniki
Rzeszowskiej zajął pierwsze miejsce na zawodach University Rover
Challenge, które po raz dziewiąty
rozgrywane były na amerykańskiej
pustyni w stanie Utah, w pobliżu analogu bazy marsjańskiej Mars Society.

• Rzeszowski skatepark ciągle zamknięty dla młodych sportowców.
Wszystko przez dach, który nie został
odebrany. Strażakom nie spodobało się,
że nie ma dodatkowej konstrukcji, choć
żadna inna hala w Polsce nie musi jej mieć.
• Olek Ostrowski, 27-latek z Wetliny.
We wrześniu ub. r. samotnie wszedł na
Cho Ouy, szósty szczyt świata i zjechał
z niego na nartach. Za tę wyprawę został wyróżniony cenionymi nagrodami.
Kolosy - to nagroda przyznawane za
osiągnięcia podróżnicze, alpinistyczne
i żeglarskie a w poniedziałek odebrał
i Travlera - nagrodę National Geographic
za wyczyn roku.
• Udało się zwiększyć o ponad 4,5 mln
euro środki na rozbudowę sieci internetu szerokopasmowego na Podkarpaciu
w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.
• Pierwsze piętro łańcuckiego zamku
jest już prawie gotowe, ma być otwarte
dla zwiedzających już w lipcu. Drugie
piętro będzie hitem nowego sezonu, zostanie udostępnione turystom w sezonie
2015/2016.
• Wśród uczelni technicznych Politechnika Rzeszowska jest na 13 miejscu na 20 sklasyfikowanych uczelni,
a Uniwersytet Rzeszowski na 15 na 25
sklasyfikowanych. W obu przypadkach
to lepsze miejsca niż rok temu.
• Jazz na uniwersytecie? Oczywiście!
Nowy kierunek, Jazz i Muzyka Rozrywkowa, na Uniwersytecie Rzeszowskim
stał się faktem. Rusza od października.
• Uniwersytet Rzeszowski wkrótce
wzbogaci się o Zakład Nauk o Człowieku,
który będzie służył przyszłym studentom
medycyny w Rzeszowie. Skanska kończy jego budowę. Koszt inwestycji wraz
z wyposażeniem to blisko 23 mln zł brutto.
• Istniejąca od 3 lat zagroda żubrów
cieszy się coraz większym zainteresowaniem – odwiedziło ją już prawie 250 tys.
osób. Żubry w Mucznem można zobaczyć
z bliskiej odległości. Według szacunków
w całych Bieszczadach żyje ok. 340 tych
zwierząt. (w)
• Wyroby ze złota datowane wstępnie na 1600-400 lat przed Chrystusem
znalazł rolnik w okolicach Jasła na Pod-

karpaciu. Zabytkowe przedmioty trafiły
do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
• W maju rozpoczęła się budowa
na wielu fragmentach Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo. Prace
trwają na terenie całego województwa lubelskiego, niemal w całym województwie
podlaskim, w dużej części województwa
podkarpackiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego - tu w ubiegłym
tygodniu został oddany pierwszy, prawie
30-kilometrowy odcinek trasy.
• Przemycać można wszystko, w Medyce zatrzymano Ukraińca, który nielegalnie przewoził 880 szt. perfum
o rynkowej wartości ok. 123 tys. zł.(w)
• Dwie nowe sale porodowe w Szpitalu
Specjalistycznym Pro-Familia wyglądają
jak domowe sypialnie. Medyczne wyposażenie zostało ukryte a pacjentki mogą
się zrelaksować oglądając fototapetę
z zachodem słońca czy plażą.
• W rankingu prezydentów polskich
miast organizowanym od kilku lat przez
redakcję „Newsweek’a”, zwyciężył
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc,
który mimo swoich 75 lat, ma wciąż nowe
pomysły i rządzi czwartą kadencję.(w)
• Po przegranym przetargu na dostawę
70 śmigłowców dla polskiej armii, pracę
w zakładach w Mielcu straci ok. 500
osób z 2200 pracujących. Otrzymają, w
zależności od stażu pracy, nawet 2-letnie
odprawy.(w)
• Według Urzędu Statystycznego
w ciągu roku przybyło na Podkarpaciu
64 milionerów, osiągając liczbę 492.
Najwięcej mieszka w rejonach miast o
dobrej sytuacji ekonomicznej (Rzeszów,
Dębica, Mielec).(w)
• Od połowy lipca z lotniska w Jasionce
będzie można latać do Edynburga. Do
stolicy Szkocji czeski przewoźnik będzie
odlatywał we wtorki i soboty. Jest też
nadzieja, że od przyszłego roku przywrócone zostanie połączenie Rzeszowa
z Nowym Jorkiem.(w).

Z powiatu…
• Rój pszczół zatrzymał się na drzewie na krośnieńskim Rynku. Akcja jednego ze strażników miejskich - prywatnie
pszczelarza - zakończyła się sukcesem.
Pszczoły zostały zebrane, zagrożenie
zażegnano.
• Zakończyła się rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Przybyło ponad 6 tys.
miejsc na pochówki - te tradycyjne, ale
też na urny z prochami. Ta nowoczesna
forma jest dużo tańsza - będzie kosztować
około 2000 zł.
• Z opóźnieniem, ale jest. Ruszyło
postępowanie przetargowe na kolejną
wielką inwestycję w Krośnie. Niebawem
w plac budowy zamieni się krośnieńskie lotnisko. W połowie przyszłego

roku gotowy będzie pas startowy i inne
elementy infrastruktury lotniska. Nowy
pas startowy (fachowo - droga startowa)
będzie mieć długość 1100 m i szerokość
30 m. Będzie przebiegał „po śladzie”
poniemieckiej, betonowej drogi, usytuowano go jednak w taki sposób, aby
w przyszłości można było go rozbudować
- wydłużyć do 2 km.
• Pięć nowych kamer zamontowano
w Krośnie w ramach miejskiego monitoringu. W planach jest kolejny montaż.
Bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach
pilnować będzie 30 kamer.
• Po Rzeszowie również w Krośnie
zadebiutowała nocna komunikacja
miejska. Jeżeli sprawdzi się, linii nocnych będzie przybywać, aby umożliwić
mieszkańcom powroty z koncertów,
pubów, klubów itp. (w)
• W dniach 9 i 10 czerwca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Krośnie odbył się Konkurs o Puchar
Dyrektora WORD w Krośnie dla Szkół
Podstawowych i Gimnazjów. Uczniowie
musieli wykazać się znajomością przepisów, umiejętnościami jazdy na rowerze
i udzielania pierwszej pomocy. W kategorii Szkoły Podstawowe udział wzięło
12 zespołów a w kategorii Gimnazjum
16 zespołów.
• Na lotnisku w Krośnie wylądował
Bell-Boeing V-22 Osprey. To bardzo charakterystyczny - wielozadaniowy wojskowy samolot pionowego startu i lądowania.
Przybył tu razem z polskimi Mi-17 z 25
Brygady z Tomaszowa Maz. i 23 Bazy
z Mińska Maz. Przez kilka dni prowadzili
ćwiczenia w terenie podgórskim (w)
• W wydziale komunikacji Starostwa
Powiatowego zwiększono możliwość internetowej rezerwacji kolejki co bardzo
usprawnia rejestrację pojazdu (nawet do
pół godziny). W tych sprawach codziennie odwiedza urząd 200 – 300 osób. www.
powiat.krosno.pl
• W Krośnie zanotowano najniższe
bezrobocie, w kwietniu spadło do 6,7
%. W Powiatowym Urzędzie Pracy na
jedną ofertę pracy przypadało tylko 23
bezrobotnych.(w)

Z gminy …
• Finał Mistrzostw Polski w piłce
ręcznej Szkół Podstawowych odbył się
w dniach 11-13.06.2015r. w Głuchołazach
(woj. opolskie). Województwo Podkarpackie reprezentowały wicemistrzynie
- zawodniczki Szkoły Podstawowej
w Posadzie Górnej. W zawodach wzięło
udział 28 zespołów chłopców i dziewcząt - mistrzów i wicemistrzów każdego
województwa. Dziewczęta z Posady
Górnej zajęły 12 miejsce w Polsce (szerzej
w następnym numerze)
• W gminie, jak na całym Podkarpaciu,
zapowiadają się dobre zbiory miodu
spadziowego. Z tego regionu pochodzi
40% tego miodu. Na podkarpaciu 24 tys.
pszczelarzy prowadzi 110 tys. rodzin
pszczelich, co daje średnią 6 rodzin na
km2 (przy śr. krajowej 3,5). (w)
• 20 i 21 czerwca obchodzono jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Były spotkania klasowe, piknik i wspomnieniowe rozmowy.
(szerzej w następnym numerze).
• Rymanowski chór „Koloryt” występował 7 czerwca w Sanktuarium św. Jana
z Dukli biorąc udział w XVI Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych. Oprócz chórów
z Korczyny, Krosna, Rymanowa i Jaślisk
przybyły też zagraniczne, ze Stropkova
i Budapesztu. (w)
• Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w Rymanowie Zdroju piknik
rodzinny z wieloma atrakcjami dla
najmłodszych. Dyskutowano również
o malejącej liczbie leczonych dzieci. Marszałek Ortyl proponował by impreza stała
się cykliczną, w przyszłym roku mają
odbyć się obrady sejmiku dziecięcego.(w)
• Mieszkańcy gminy Rymanów mogą
coraz więcej spraw załatwić nie wychodząc z domu. Projektem „E-usługi miast
i gmin podkarpackich”, który kosztował 3,3
mln, objęto na razie 4 gminy i 2 miasta.(w)
zebrali (deka)(wła)

Odeszli do wieczności
(1.05 – 22.06.2015)
5.V – Oberc Stanisław (l. 93) – Rymanów
6.V – Stanisława Anna Kandefer (l. 79) – Rymanów
25.V – Oberc Karolina (l.88) – Klimkówka
28.V – Białas Krystyna Anna (l. 86) – Rymanów
30.V – Kornasiewicz Józef (l. 75) – Sieniawa
10.VI – Szymańska Bronisława (l. 92) – Rymanów
10.VI – Rygiel Jan (l. 75) – Rymanów Zdrój
11.VI – Tomkiewicz Jan (l. 85) – Posada Górna
14.VI – Chudziński Stanisław (l. 85) – Klimkówka
15.VI – Niemczyk Władysława (l. 85) – Posada Górna
					

(wła)
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Rozmawia dwóch
kumpli:
- Wiesz, jestem
ciekawy dlaczego
nadali mi ksywkę
Dżin, pewnie
dlatego,
że wszystko mogę?
- Nie stary! Po
prostu dlatego, że
gdy ktoś odkręci
butelkę, ty zaraz się zjawiasz!
* * * * *
Mąż przyłapał żonę na intymnym sam na sam
z innym mężczyzną.
- Niewierna! – zakrzyknął mąż i wyrywając
z szuflady pistolet zaczął mierzyć w rywala.
- Nie ! – krzyknęła żona zasłaniając własnym
ciałem kochanka. – Chyba nie zabijesz ojca
swoich własnych dzieci!
* * * * *
Córeczka pyta mamę:
- Dlaczego wyszłaś za tatusia?
- O! ty dziecko też zaczynasz się dziwić?
* * * * *
Rozmawiają dwie przyjaciółki. Jedna z nich
mówi:
- Mam wspaniałego męża – nie pije, nie pali,
nie zdradza mnie, nie lubi piłki nożnej,
a nawet mnie nie bije.
Druga z uśmieszkiem pyta:
- Dawno go sparaliżowało?
* * * * *
W banku pojawia się kilku facetów
w czapkach z daszkami na oczy.
- Wszyscy stać i nie ruszać się !
- Czy to napad – pytają zalęknieni klienci.
- Nie, fotografia grupowa!
* * * * *
Środek nocy, rozlega się głos żony:
- Kochanie zrób coś! W kuchni mysz piszczy!
- To co? Mam ją naoliwić?
* * * * *
Małżonkowie udali się na dość odległy urlop.
W połowie drogi żona łapie się za głowę
i woła:
- Trzeba natychmiast zawracać!
Zapomniałam wyłączyć żelazko, będzie
pożar!
- Nic nie szkodzi – mówi spokojnie mąż –
zapomniałem zakręcić kran w łazience…
* * * * *
Mąż ogląda mecz. Właśnie się skończył.
Wchodzi żona i udając zainteresowanie pyta:
- Jaki wynik ?
-0:0
- A do przerwy? – pyta niewinnie.

hum
o
na r
d
poc obry
zat
,ek

Humor z zeszytów szkolnych
- Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić ogień
musieli pocierać krzemieniem o krzemień,
a pod spód podkładali stare gazety.
- Niewolnicy rzymscy byli używani
do najcięższych prac, niektórzy jako
nauczyciele.
- Na niektórych wyspach Indonezji ludzie
chodzą poubierani nago.
- Przepisy drogowe uczą nas jak przeżyć na
ulicy !
- Wczoraj w naszej klasie lekarz badał dzieci
chore na higienę.
Wybrał (wła)
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W sierpniu
XV Turniej
piłkarskich
drużyn
podwórkowych
Przypominamy, że jak co roku,
w ramach imprez organizowanych
na Dni Rymanowa, planujemy
zorganizowanie dla niezrzeszonych
zawodów piłkarskich. Szczegóły
numerze sierpniowym i na plakatach.
Zapraszamy zawodników urodzonych w 2002 roku i młodszych

Spartakiada

Sportowo – Rodzinna
W dniu 16.06.2015, na terenie kortów sportowych, w Parku Miejskim
w Rymanowie odbyła się IV Spartakiada
Sportowo – Rodzinna dzieci, rodziców,
opiekunów i pracowników OREW. Całemu przedsięwzięciu przyświecało hasło „
Przez ruch i zabawę po sprawność i zdrowie”. Głównym celem Spartakiady było:
- wdrażanie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej
- utrwalanie i pogłębianie zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną
- umiejętność właściwego zachowania się
w sytuacji zwycięstwa i porażki
-dobra zabawa
Spartakiadę Sportowo – Rodzinną
krótkim przemówieniem otworzyła dyrektor Zuzanna Wojtoń. Po oficjalnej części
wszyscy uczestnicy zawodów udali się na
krótki marsz wokół parku, w ramach rozgrzewki sportowej, a następnie zawodnicy
biorący udział w poszczególnych dyscyplinach zebrali się na korcie sportowym.
Konkurencje sportowe
- slalom rowerowy ( rodzice, opiekunowie, pracownicy OREW )
- rzut piłką do celu ( dzieci, rodzice, opiekunowie, nauczyciele )
- slalom na czas dzieci na wózkach
- przeciąganie liny ( dzieci, rodzice, opiekunowie, nauczyciele )
- maraton ( bieg dzieci, rodziców, pracowników OREW )
Nad całością oraz sprawnym przebiegiem wszystkich dyscyplin sportowych
czuwali sędziowie, oraz kadra specjalistyczna działająca w naszym ośrodku
PSOUU w Rymanowie.
Wszystkim uczestnikom spartakiady
zapewnione było wyżywienie (słodycze,
ciastka, napoje, kawa, herbata, kiełbaski
z grilla.)
Wszyscy uczestnicy zmagań sportowych otrzymali nagrody pamiątkowe,
medale, dyplomy. Imprezą sportowo –
rekreacyjną należy zaliczyć do bardzo
udanych. Dopisała wspaniała pogoda,
uśmiech, , radość dzieci i rodziców
Sebastian Konderak
Grzegorz Bałut

70 lat LO w Rymanowie
Dzień za dniem, rok za rokiem nieuchronnie mija.
Czasem w troskach, zachwytach zatrzyma się dłużej.
Że się już nie jest młodym – po prostu zadziwia!
I że już tak dużo ubyło z życiowej podróży.
I choć pamięci szata dziurawa, przetarta,
To młodości obrazy zniszczyć się nie dały.
Jak kolorowa, pięknie zapisana karta
Wciąż dawno minionymi cieszą detalami.
Wśród nich jawi się szkoła – igraszki i psoty,
książki, zeszyty – wielkie młodości obawy!
Zapały, zachwyty, czasem brak ochoty
do nauki – proste i trudne, ważne i mniej ważne sprawy.
Pierwsze randki, wagary, czas wielkich zadurzeń,
Jakby w kalejdoskopie wszystko to się kreci.
Więc zatrzymujesz obraz w kadrze jak najdłużej,
Wpatrując się uparcie w słupki swej pamięci.
A tak ich wiele: dzwonki, hałas przerw i lekcje,
To biurko, ten nauczyciel, tablica i ławka,
Klasówki i kartkówki, strach, pewność, obiekcje:
Czy mam już wreszcie spokój? czy czeka poprawka?
Wspólne wybryki, przyjaźnie, poważniejsze związki.
Kto z kim siedział, z kim razem ze szkoły wracałeś,
Kto umiał podpowiadać, kto był koleżeński,
Kogo zwano kujonem, kogo nie cierpiałeś.
Które lubiano lekcje, a które nie bardzo,
Który belfer był w dechę, a który surowy,
Komu można dokuczyć, zrobić psotę każdą,
A przy kim nawet na bok nie odwrócić głowy.
To wszystko się pamięta, wszystko! – mimo woli:
Zbiórki szkolne na holu, zajęcia sportowe,
Harcerstwo, uroczystości, nawet sklepik szkolny.
I tarcze, i mundurki – te obowiązkowe!

Potem matura i radość, że ”wszystko”’ skończone.
Rozeszły się nasze drogi – każdy poszedł inną,
Czasem bardzo odległą – w różną świata stronę,
Lecz tutaj, jak do portu, myśli czasem płyną.
Zwłaszcza dziś, gdy przeminęło kilkadziesiąt latek,
Gdy z tamtych nastolatków są babcie, dziadkowie…
Ta ”babcia” nie ma już warkoczy, siwy całkiem „dziadek”
I dawne rozrabianie już im nie jest w głowie.
I ruchy już nie tamte, bo co nieco boli
– lata niestety swe piętno odcisnęły trwale,
i nikt na głośno nie powie, myśląc mimo woli:
”no, wszyscy się postarzeli – a ja jeden wcale.”
Lecz kiedy potem wspólne poogląda zdjęcia,
Zmuszony będzie uznać swą wielką pomyłkę.
On też – jak wszyscy z klasy tu Abiturienci,
Nie jest młodszy niestety ani odrobinkę.
Spotkania takie po latach są zwykle podniosłe.
Zaduma i rozmowy, wracanie do ławek.
Choć zegary i lustra są tak bezlitosne,
To co się w nas zmieniło jawi się ciekawe.
I pytania się rodzą takie niecodzienne,
Niejedna się odsłoni dawna tajemnica .
Szkoda mi, że nie mogę być tam razem z Wami
Że tylko internetowa łączy mnie tablica.
Choć pewnie wielu jest takich, co tam być nie mogą,
Lecz chcieliby! –
I takich co mogą, lecz być wcale nie chcą,
Tych, co z bardzo daleka i tych, co tuż obok,
Wszystkich pozdrawiam serdecznie!
Ja jestem daleko.
Stara Kochana Szkoło – choć z nowym obliczem,
I Profesorskie Grono – przez czas przerzedzone,
Za to, że teraz jesteście, za to, że byliście
Dziękuję i ślę życzenia dobre w Waszą stronę.
Maria Bolanowska (Przybylska)
( Absolwentka w roku 1966 )

U

Mistrzowie musztry z rymanowskiego LO
czniowie klas mundurowych LO w Rymanowie, którzy zwyciężyli w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych 30 kwietnia w Rymanowie reprezentowali województwo podkarpackie w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry
Klas Mundurowych w Tarnowie. Przegląd składał się z trzech konkurencji: musztra podstawowa, piosenka marszowa
i musztra paradna.
W ogólnej punktacji
LO w Rymanowie
zajęło III miejsce
a w najtrudniejszej
konkurencji jaką jest
musztra paradna zdobyło I miejsce.
Na zdjęciu zwycięski zespół musztry paradnej LO
w Rymanowie wraz
z podkarpackim Kuratorem
Oświaty
Jackiem Wojtasem
i nauczycielem Kazimierzem Cetnarskim
który przygotował
młodzież do przeglądów.
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XXIII Turniej Wiedzy
Ekologicznej

W

kwietniu i maju 2015 r odbywały się konkursy organizowane
w ramach XXIII Turnieju Wiedzy Ekologicznej: Konkurs Plastyczny
„Ekologia”, Konkurs na Wypracowanie
Tematyczne i Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Współorganizatorami Turnieju oraz
fundatorami nagród i wycieczki do miejsc
związanych z ochroną przyrody – od lat są:
Burmistrz Gminy Rymanów, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Rymanowie,
Koło Łowieckie „Ryś”, Nadleśnictwo
Rymanów oraz Zespół Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie.
W bieżącym roku odwiedziliśmy „Zagrodę pokazową żubrów” w Mucznem oraz
rezerwat przyrody „Sine Wiry” położony
na terenie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w Międzynarodowym
Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie.
Konkurs plastyczny „Ekologia”:
Na konkurs wpłynęło 23 prace
nawiązujące do problemów ochrony
środowiska. Były wśród nich rysunki
i makiety. Wszystkie zostały ocenione
przez komisję konkursową, w składzie:
Edyta Dworzańska, Krzysztof Śliwka
i Wojciech Zagórski. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce:
Gabriela Królicka i Katarzyna Maziejuk ZSP Rymanów, Katarzyna Długosz - ZSP
Posada Górna, Magdalena Gładysiewicz
- ZSP Sieniawa
II miejsce:
Zuzanna Litarowicz - ZSP Rymanów,
Magdalena Szafran - ZSP Milcza
III miejsce:
Sara Wacławska - ZSP Sieniawa, Aleksandra Szepieniec - ZSP Posada Górna
Wyróżnienia:
Anna Śliwka- ZSP Sieniawa, Maciej Jakubczyk - ZSP Królik Polski, Wiktoria
Szajna - ZSP Rymanów, Wiktoria Samborska – ZSP Wróblik Szlachecki.
Nagrody za udział: Wiktoria Niemczyk,
Patryk Ludwiczak - ZSP Posada Górna,
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Katarzyna Pitrus, Izabela Ozimina - ZSP
Królik Polski, Katarzyna Zubek, Marta
Kilar - ZSP Sieniawa, Paulina Wais,
Krzysztof Barud, Wiktoria Penar- ZSP
Klimkówka, Paulina Czyż- ZSP Wróblik Szlachecki, Weronika Bebło - ZSP
Rymanów.
Konkurs na wypracowanie tematyczne:
W ramach tego konkursu uczniowie
pisali wypracowania na jeden z tematów,
zaproponowanych przez współorganizatorów Turnieju. W bieżącym roku mieli do
wyboru następujące zagadnienia:
1. „Odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych Gminy
Rymanów – przygotuj projekt prelekcji
lub ulotki edukacyjnej dla mieszkańców”
(propozycja UG),
2. „Turystyka w regionie. Czy wiemy,
jakie możliwości na poznanie dziedzictwa przyrodniczo – historycznego swojej okolicy daje nam baza turystyczna
zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa
Rymanów ? (praca z ankietą – zebranie
danych i opracowanie wyników) (propozycja Nadleśnictwa Rymanów),
3. „Wędkarstwo – hobby, sport, ekologia” (propozycja PZW),
4. „Opracuj 15-minutową prezentację
multimedialną atrakcji przyrodniczych
i kulturowych Gminy Rymanów” (propozycja ZKPK),
5. „Przykłady działań mieszkańców naszej gminy, które należy piętnować jako
te, które powodują degradacje zasobów
przyrody” (propozycja PZŁ)
Na konkurs wpłynęło 22 prace, z czego połowa to prezentacje multimedialne.
Zostały one ocenione przez 5-osobową
komisję, złożoną z przedstawicieli współorganizatorów. Byli wśród nich: Alicja
Kurylak (UG), Barbara Kułak (Nadleśnictwo), Artur Sołtysik (PZW), Henryk
Smolik (PZŁ) i Ignacy Bielecki (KZPK).
Wyniki oceny wypracowań:
I miejsce: Szymon Pelczar - ZSP Rymanów, Joanna Boczar- ZSP Wróblik
Szlachecki
II miejsce: Kinga Zalisz - ZSP Sieniawa
III miejsce: Konrad Kałwik- ZSP Królik Polski, Sabina Ryczkowska - ZSP Klimkówka

Wyróżnienia specjalne: Ewelina Boczar
- ZSP Rymanów, Kamila Gazda - ZSP
Królik Polski, Renata Raś – ZSP Klimkówka,
Wyróżnienia: Paulina Zemlańska - ZSP
Królik Polski, Lidia Kasperkowicz - ZSP
Posada Górna, Gabriela Kolasa, Paulina
Potasiewicz - ZSP Rymanów, Karina
Szydło, Justyna Stapińska - ZSP Milcza
Nagrody za udział: Karolina Jękot -ZSP
Królik Polski, Katarzyna Hanus, Michał
Zając, Jakub Macnar- ZSP Posada Górna,
Dominika Ziemiańska - ZSP Wróblik
Szlachecki, Sabina Szul, Martyna Kijowska- ZSP Milcza, Honorata Gierlicka
- ZSP Sieniawa
Konkurs Wiedzy Ekologicznej:
Konkurs ten został rozegrany
w dniu finału turnieju, czyli 20 maja 2015
r. Składał się z dwóch etapów: w pierwszym gimnazjaliści rozwiązywali test, do
którego przygotowywali się uczestnicząc
w wykładach oraz wyjeździe edukacyjnym. Drugi - to rozpoznawanie chronionych roślin i zwierząt. Konkurs Wiedzy
Ekologicznej podsumowała ta sama komisja, która oceniała wypracowania i prezentacje multimedialne. Podsumowanie
obydwu etapów wyłoniło następujących
zwycięzców konkursu:
I miejsce: Jakub Penar - ZSP Klimkówka, Joanna Piwko - ZSP Rymanów
II miejsce: Adrian Klamut - ZSP
Wróblik Szlachecki
III miejsce: Łucja Zajdel - ZSP
Milcza
Wyróżnienie specjalne: Kaja Rysz
- ZSP Posada Górna
Wyróżnienia: Emilia Paczkowska
- ZSP Rymanów, Adrianna Zeńczak - ZSP
Sieniawa
Nagrody za udział:
Alicja Kasperkowicz, Julia Trybus
- ZSP Klimkówka, Dawid Penar, Katarzyna Madej, Karolina Frankowicz
- ZSP Królik Polski, Izabela Bluj, Wiktor Wojnar - ZSP Milcza, Aleksandra
Gubała, Kamil Smerecki- ZSP Posada
Górna, Roksana Penar - ZSP Rymanów,
Aleksandra Huta, Weronika Roth - ZSP
Sieniawa, Weronika Samborska, Natalia
Jabłońska - ZSP Wróblik Szlachecki,
Podsumowanie punktów zdobytych
przez poszczególne szkoły we wszystkich
trzech konkursach wyłoniło najlepsze
szkoły XXIII Turnieju Wiedzy Ekologicznej:
Puchar za I miejsce otrzymał Zespół
Szkół Publicznych w Rymanowie,
Puchar za II miejsce - ZSP Posada
Górna
Puchar za III miejsce - ZSP Sieniawa
Dzięki naszym współorganizatorom
i sponsorom najlepsze szkoły otrzymały
puchary, a wszyscy uczestnicy turniejowych konkursów – nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy
gimnazjalistów do udziału w kolejnych
edycjach Turnieju Wiedzy Ekologicznej.
GOK

Wieczór Maryjny
w Posadzie Dolnej

P

óźnym popołudniem 30 maja
2015r mieszkańcy Rymanowa zostali zaproszeni na wieczór maryjny pt „Maryja, Mama i Ja” do sali Domu
Ludowego w Posadzie Dolnej. Sekcja
Kultury i Tradycji Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” przygotowała wieczornicę
poświeconą Matce Bożej i tym, których
święta obchodzone są na przełomie maja
i czerwca tj. Św. Janowi Pawłowi II,
wszystkim mamom i dzieciom oraz ojcom.
Zaprzyjaźnione z naszą Sekcją dzieci i Panie- członkinie Sekcji przedstawili
zebranej publiczności wiersze i pieśni
tematycznie związane z Matką Bożą,
Dniem Matki i Dziecka. Emilka Pruś
słowami wiersza „A tobie…” zwracała
się to taty: „…obyś miał zawsze spokojną głowę, do nas dziewczyn – nerwy
stalowe. Cierpliwość świętą! Rękę nie
ciężką!...”
Nie obyło się bez wspólnego odśpiewania „Barki”, ulubionej pieśni Jana

Ż

O zdrowiu
w galicyjskim
miasteczku

ycie mieszkańców Sanoka przełomu
XIX i XX wieku wypełniały obowiązki, codzienne troski, radości
i plany. Jednak do pełni szczęścia zawsze potrzebne jest zdrowie.
Od 1857 roku istniał w Sanoku
szpital cyrkułu sanockiego, szpital powszechny oraz szpital wojskowy. Ten
ostatni powstał z powodu rozlokowania
w mieście żołnierzy 45 pułku piechoty.
Studium statystyczne Antoniego Borzemskiego Powiat Sanocki w cyfrach
wydane przez miejscową drukarnię
Karola Pollaka w 1904 roku umożliwia poznanie problemów zdrowotnych
mieszkańców powiatu sanockiego końca
XIX w wieku. Wśród podanych chorób
występowały między innymi odra, ospa,
czerwonka, gruźlica, tyfus. Ówczesne
choroby przechodziły też w epidemie.
Sprawy te poruszała miejscowa prasa
Gazeta Sanocka i Tygodnik Ziemi Sanockiej . W 1907 roku Tygodnik Ziemi
Sanockiej informował o przesuwaniu się
cholery z guberni kijowskiej w stronę
Galicji. Z tego powodu władze miejskie
nakazywały zawiadamiać starostwo
o wszelkich przypadkach wystąpienia
tej choroby. Tego samego roku Gazeta
Sanocka radziła by nie kupować nabiału
od mieszkańców pobliskiej wsi Srogów
gdzie zauważono przypadki tyfusu.
W 1910 roku Sanok stanął przed ponowną groźbą wystąpienia cholery. Jednak

Pawła II, a wieczornicę zakończyła pięknie zaśpiewana przez wszystkich pieśń
„Santa Maria”.
Wieczornicę przygotowali członkowie Sekcji Kultury i Tradycji oraz dzie-

ci: Lenka Rygiel, Zosia i Ania Fiejdasz,
Zuzia Smerecka, Emilka Pruś, Lucjan
Gogniat, Ola Wołczańska i Dawid Wołczański.

kroki podjęte przez władze miejskie
prawdopodobnie ochroniły ludność od
zarażeń. Miasto podzielono wówczas na
pięć okręgów sanitarnych, przygotowano
też miejsca odosobnienia dla zakażonych.
Zorganizowano również spotkania z ludnością podczas których informowano
o sposobach zarażenia tą chorobą.
W 1913 roku za sprawą zanieczyszczenia
wody wystąpiły trzy przypadki zapadnięcia na szkarlatynę. Możliwe, że nie
odnotowano większej ilości zachorowań
ponieważ milczała o tym prasa.
Na stan zdrowotny mieszkańców
Sanoka wpływały również warunki życia
codziennego, przestrzeganie zasad higieny, odżywianie a także sytuacja mieszkaniowa. Ta ostatnia w dużej mierze zależała
od statusu społecznego. Ludzie zamożni
do których zaliczano przemysłowców,
inteligencję, oficerów stacjonującego
45 pułku piechoty mogli pozwolić sobie
na wygodniejsze cztery kąty. Niektórzy
z nich wznosili przestronne domy nazywane willami. Jakość wyżywienia
podobnie dyktowała zamożność. Większość mieszkańców spożywała zwykle
potrawy mączne, warzywa, ziemniaki,
kasze. Na mięso mogli pozwolić sobie
ludzie bogatsi a w uboższych rodzinach
trafiało na stoły z okazji świąt.
Jednym z problemów ludności miasta
żyjących na przełomie XIX i początku
XX wieku było utrzymanie czystości
gospodarstw domowych. Domy dobrze
sytuowanych mieszczan posiadały zewnętrzne sanitariaty. Natomiast biedniejsi
budowali prymitywne „wygódki” lokując
je na przydomowych gnojowiskach.
Miasto obsługiwało przedsiębiorstwo
oczyszczające doły kloaczne należące do

Emanuela Herziga lecz pomimo tego istniały kłopoty z higieną toalet budynków
miejskich. Doniesienia prasowe z 1910
roku informowały o braku należytego
utrzymania ubikacji sądu powiatowego
oraz gimnazjum. W przypadku sądu
sytuacja nie uległa poprawie o czym
poświadcza notatka prasowa Tygodnika
Ziemi Sanockiej z 1912 roku.
Sposób usuwania zanieczyszczeń
pozostawiał wiele do życzenia . Szczególnie narzekali na to ludzie zasiedlający
teren Podzamcza. Działo się tak ponieważ
zrzucano w dół wszelkie odpadki z posesji
położonych powyżej. Władze miejskie
reagowały na szczególne zaniedbania
porządku i estetyki . W 1896 roku właściciel domu przy ulicy Schodowej decyzją
policji został zmuszony do uporządkowania śmietniska urządzonego przy
swoim zabudowaniu. Prawdopodobnie
śmieci zalegały w bardzo dużej ilości
gdyż właściciel zwykł je wyrzucać wprost
na podwórze.
Z pewnością sytuacja zdrowotna
mieszkańców Sanoka przełomu XIX
i XX wieku znajdowała analogię do
innych galicyjskich miasteczek tamtych
czasów. Podobnie jak dzisiaj wpływało
na nią wiele czynników wśród których
można wymienić: warunki życia, wrodzona odporność organizmu a także
świadomość postępowania. Na straży tej
ostatniej stała lokalna prasa. Jej redaktorzy starali się informować ludność o przypadkach występowania niebezpiecznych
chorób. Bywały też momenty gdy gazety
piętnowały zaniedbania braku higieny
a nawet nagłaśniały łamanie przyjętych
zasad postepowania.

G. Skolarczyk

Marcin Paszkiewicz
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem

C

ześć – Franio – jesteśmy już po
wyborach i jesteśmy w pewnym
stopniu zadowoleni, bo jednak
nasz kandydat został prezydentem. Wybór
ten daje nam nadzieję, że w końcu ten
człowiek będzie chciał i potrafi zrobić
coś dobrego dla naszej Ojczyzny, daje
nam nadzieję i utwierdza w wierze, że
jest to człowiek czysty, odpowiednio wykształcony, prawdziwy patriota, który na
każdym kroku podkreśla swój cel: dobro,
godność i służebność dla Polski i każdego obywatela. Franio – wierzę w jego
obietnice i jestem pewny, że nie da nam
powodu do wstydu a wręcz przeciwnie,
będzie godnie reprezentował nasz kraj
wśród narodów świata.
Stachu ponad połowa głosujących
na pewno jest podobnego zdania, ale jak
widzimy, chociaż jeszcze nie rozpoczął
urzędowania, a już ma wielu przeciwników i krytyków a szczególnie tych, którzy
w swoich hasłach głosili – spokój – zgoda. Naczelny redaktor Gazety Wyborczej,- Michnik w , którego wypowiedzi
mocno wierzą czytelnicy „wyborczej”
i sympatycy Platformy, powiedział „ Aby
Komorowski miał przegrać wybory to
musiałby po pijanemu na przejściu dla
pieszych przejechać ciężarną zakonnicę”. Czy taka wypowiedź wprowadza
spokój i zgodę – kim jest ten człowiek,
który potrafi ogłupiać „inteligencję” bo
za taką uważają się członkowie Platformy, sympatycy i czytelnicy „wyborczej’.
Czy jest to wypowiedź godna naczelnego
redaktora gazety?- na szczęście nakład
jej w szybkim tempie spada, (chociaż
w dużym stopniu finansowana jest ze
środków ekipy rządzącej) świadczy to,
że wielu czytelników przekonało się o jej
wrogiej propagandzie. Następnym przykładem niech będzie Małgorzata Kidawa

– Błońska, (która ma być drugą osobą
w państwie) wystosowała ona apel
wszyscy członkowie i sympatycy Platformy byli aktywni i przed wyborami do
parlamentu i zachowywali się jak „hejterzy”- „hejter” to „ człowiek, który obraża
kogoś lub coś, nie podając argumentów”.
Platforma ma wielu hejterów na własnych
usługach, którzy zawodowo działają
przeciwko Andrzejowi Dudzie i PIS, tak,
że należy być przygotowanym na takie
działania, jest to bardzo nie eleganckie,
ale dla tej partii jest normalnością.
Franio – mam przykłady, że dzięki
wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta,
ileś młodych ludzi powstrzymuje się
z podjęciem decyzji z wyjazdem za granicę, mając nadzieję na wprowadzenie
dogodniejszych warunków do życia dla
tej grupy ludzi. Poczynania Platformy jak
i PSL-u a szczególnie rządu, dobiły „dna”,
bo już nic gorszego nie ma jak złodziejstwo, kłamstwo, arogancja, buta, wszelkie
oszustwa itd. Przez ludzi władzy, którzy
mają służyć Narodowi a oni Go okradają
– to tylko przy takim rządzie może mieć
to miejsce, bo w żadnym cywilizowanym
państwie takie rzeczy są nie do przyjęcia
a winni takich przestępstw idą na długie
lata do więzienia. W Polsce tacy przestępcy często są awansowani a połowa Narodu
pobłażliwie to traktuje, dzięki artykułom
„wyborczej” i wiadomościom TVN-u.
U nas często jednych wymienia się
drugich, to tak jakby do tej samej brudnej
roboty zmienić rękawiczki na inny kolor.
Jeszcze nie wszystkie taśmy są odtajnione
i z pewnością będzie wiele nowych „ciekawostek” i to bardziej sensacyjnych, bo
przeważnie tego przysłowiowego „ASA”
zostawia się na finał.
Stachu – na to bezkrólewie przyzwolili ci co byli na samej górze a, że widzieli
do czego to doprowadziło zabrali się do
Brukseli na fajne posadki, to co teraz
tu się dzieje mają w nosie, i czują się

bezkarni. Jeszcze teraz usiłują z Brukseli
podpowiadać tym co tu pozostali, jakie
ruchy mają czynić dla odwrócenia uwagi
społeczeństwu, od tego całego bałaganu.
Jest stare powiedzenie „Wszystko co
miało początek, będzie miało koniec”
i na szczęście koniec tego całego „zła”
jest już blisko.
Franio – martwię się, jeszcze do
wyborów, mogą dużo tego „zła” narobić,
zobacz jak szybko uchwalają ustawy, aby
zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością i poniesieniem kary, jak zabezpieczają swoje interesy i robią wszystko,
aby jeszcze jak najszybciej nachapać się
jak najwięcej, przed oddaniem władzy.
Ostatnie wprowadzenie zmian w rządzie
było, zwykłą zadymą dla odwrócenia
uwagi i zyskaniu na czasie. Powołanie
nowego ministra zdrowia, po co, na tak
krótki czas, co on może dokonać, kiedy
w czwartki będzie robił wycieczki po
szpitalach, w piątki będzie pracował
w szpitalu i prowadził prywatną praktykę,
pozostaje mu tylko poniedziałek, wtorek
i środa. Ten pan zarabia miesięcznie 5 tys.
Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym,
blisko 14tyś.w Śląskim Centrum Serca
w Zabrzu i do tego ponad milion zł, rocznie za indywidualną praktykę lekarską.
Zostało już obliczone, że ten pan dziennie
zarabiał 4 tysiące zł. dziennie, - czy to jest
normalne? A już dwa dni po objęciu stanowiska chce zwalniać pielęgniarki, które
zarabiają około 1800 zł. miesięcznie,
Kiedyś jeden z członków afery hazardowej – Drzewiecki powiedział, że „Polska
to dziki kraj” i to się potwierdza, bo takie
różnice płac trudno zrozumieć a po drugie
ten pan powrócił tak szybko do łask i dalej
jest jednym z tych, którzy z powrotem
maja dzisiaj dużo do powiedzenia w tym
„dzikim” kraju i jest to nienormalne, bo
takie rzeczy możliwe są tylko w Polsce

odbywał się na dwu poziomach – dla
uczniów klas V-VI SP oraz dla klas II-III gimnazjum. Młodsi uczniowie rozwiązywali test przygotowany w języku
polskim, starsi natomiast musieli wyka-

zać się dobrą ogólną znajomością języka angielskiego i terminów angielskich
związanych z Australią.
Trzeba zauważyć, że wszyscy biorący udział w konkursie uczniowie za-

Stacho i Franio.

Australia bez tajemnic

J

uż po raz kolejny Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie zorganizował
konkurs wiedzy o jednym z krajów
angielskiego obszaru językowego. Tegoroczna, szósta już edycja konkursu dotyczyła odległej Australii. Wybór tego
kraju nie był przypadkowy. „Ojczyzna
kangura” stała się nam bliższa za sprawą Ani Moxon – rodowitej Australijki,
uczestniczki programu międzynarodowej wymiany uczniów i studentów, którą
od lutego bieżącego roku możemy gościć w naszej szkole.
Choć od początku istnienia konkursu cieszył się on dużym zainteresowaniem, to liczba uczestników w tym roku
przeszła wszelkie oczekiwania organizatorów. Do konkursu zgłosiło się 48
uczniów z 8 szkół naszej gminy. Pytania
testowe dotyczyły obyczajowości, kultury, historii i geografii Australii. Konkurs

10

NASZ RYMANÓW

prezentowali bardzo wysoki poziom
wiedzy, o czym świadczą niewielkie
różnice w uzyskanych wynikach. Najlepszymi jednak okazali się:
W kategorii klas V- VI:
Karol Jurasz (ZSP Posada Górna)
ex aequo z Dawidem Oziminą (ZSP
Sieniawa) zajmując I miejsce,
Dominik Golowski (SP Głębokie) –
II miejsce,
Piotr Tuchowski (ZSP Posada Górna) – III miejsce.
W kategorii klas II – III gimnazjum :
Sara Wacławska (ZSP Sieniawa) –
zdobywczyni I miejsca,
Natalia Jabłońska (ZSP Wróblik
Szlachecki) ex aequo z Aleksandrą
Śliwką (ZSP Posada Górna) – II miejsce,
Patryk Zięba (ZSP Posada Górna)
– III miejsce.
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Natalia Penar (ZSP Milcza) i Katarzyna
Hanus (ZSP Posada Górna).
Podczas tegorocznej edycji konkursu uczniowie mogli również wziąć
udział w dodatkowej konkurencji, jaką
było przygotowanie charakterystycznego stroju związanego z Australią. W tej
dziedzinie bezkonkurencyjnym okazał
się Konrad Białowąs. Jego kreacja Aborygena wzbudziła zachwyt nie tylko jury,
ale i publiczności.
Wszyscy biorący udział w konkursie
otrzymali drobne upominki, zwycięzcy

Nowy samochód dla
OSP Rymanów Zdrój

natomiast zostali nagrodzeni książkami, które wręczał Z-ca Burmistrza Jan
Materniak, pełniący honorowy patronat
nad konkursem. W przerwie konkursu,
uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek i spotkanie z Anią, która przygotowała prezentację o kraju będącego
tematem tegorocznych zmagań konkursowych. Opowiadała ona o swojej
szkole, australijskim systemie edukacji
i ciekawostkach z australijskiego świata
przyrody.
Mamy nadzieję, że udział w konkursie i rozmowa z Anią, nie tylko przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy o dale-

kim kraju i oceny swoim umiejętności
językowych, ale umocniły uczestników
w przekonaniu, że poszukiwanie informacji o otaczającym świecie i znajomość języków obcych jest w dzisiejszym
świecie niezbędna.
Czy spotkamy się za rok po raz
siódmy, czas pokaże. Miejmy nadzieję,
że tak. Tymczasem wszystkim życzymy
udanych wakacji, słońca i dobrego humoru.

chodu. Poświęcenia samochodu dokonał
proboszcz zdrojowej parafii ks. Marek
Zajdel.
Duża grupa strażaków zdrojowych
otrzymała odznaczenia. Złotym Znakiem Związku odznaczono Mieczysława
Smereckiego. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa – Michała Nowotarskiego. Brązowe medale otrzymali:
Jacek Bolanowski, Mateusz Nowotarski,
Iwona Reptak, Jakub Skubel i Paulina
Staroń.

Odznaki za wysługę lat otrzymali
druhowie: Janusz Deptuch (40), Marek
Jaworski (40), Michał Nowotarski (30),
Maciej Hićkiewicz (20), Zbigniew Czubaj (15), Bartłomiej Trygar (10), Krzysztof Kuczwara (10), Kasper Porębski (5),
Anna Adam (5). Wyróżniono również
młodzieżowców: Krzysztofa Halerza,
Zuzannę Wróblewską, Kornelię Szul,
Dariusza Soleckiego, Michała Munza,
Szymona Soleckiego i Miłosza Sabata.

Lilianna Huta
Barbara Przybylska-Krukar
Joanna Konderla-Ozimina
(Organizatorzy konkursu)

Tekst i zdęcia – Rafał Głód

Ważne wydarzenie miało miejsce 30
maja w Rymanowie Zdroju. Przed remizą jednostki zebrali się wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście. V-prezes GZ
ZOSP RP dh Janusz Konieczny, Prezes
ZP ZOSP w Krośnie dh Jan Kilar, Z-ca
KM PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz
Bieńczak oraz delegacje wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy. Władze
gminy reprezentował V-burmistrz Jan
Materniak.
Głównym punktem tej uroczystości
było przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master, zakupionego ze środków Zarządu
Głównego ZOSP RP i Gminy Rymanów.
Janusz Konieczny i Jan Materniak przekazali, na ręce przedstawicieli jednostki,
dowód rejestracyjny i klucze do samoNASZ RYMANÓW
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Moje wspomnienia
turystyczne (2)

M. Orłowicz
w mundurze żołnierskim

(pobyt w Rymanowie
w latach 1895 – 1904)

Miesiąc temu, w pierwszym odcinku
swoich wspomnień, syn rymanowskiego
notariusza Mieczysław Orłowicz opisał
swoje pierwsze wrażenia po przyjeździe
do Rymanowa. Ciekawe są spostrzeżenia
młodego gimnazjalisty o rymanowskich
elitach. Wspomina również o nowopowstającym „zakładzie kąpielowym Rymanów Zdrój” oraz o wiatrach rymanowskich.
rudno sobie wyobrazić, jak monotonnie płynęło życie za czasów
galicyjskich, krótko mówiąc za
rządów Franciszka Józefa I, który panował przeszło 60 lat (1848 – 1916),
a mój ojciec, który umarł, mając lat 65,
urodził się za cesarza (w r.1849) i umarł
za niego (w 1913 r), nie widząc w życiu zmiany panującego, a nawet zmiany
waluty. Trzeba stwierdzić, że w owym
okresie panowała kastowość i ekskluzywność urzędnicza. Z jednej strony
okolice zamieszkiwało po dworach obywatelstwo ziemskie, w liczbie kilkudziesięciu rodzin w okolicy Rymanowa, nie
utrzymujące stosunków towarzyskich
z inteligencją; uznawano ich bowiem za
niegodnych tego zaszczytu, bo niższych
w hierarchii społecznej od nich, gdyż
przeważnie byli to potomkowie chłopów
i mieszczan. Z drugiej strony inteligencja złożona np. z 10 rodzin nie stanowiła zgranego zespołu towarzyskiego.
Byli wśród nich Polacy, Rusini, i to
w jednych rodzinach Ukraińcy, w drugich – Starorusini, mający się za Rosjan,
a żyjący „na noże” z Ukraińcami.
Do grupy tej należało: czasem
dwóch lekarzy (bywał i jeden), czterech
urzędników sądowych (z reguły różnych narodowości), w wieku od 25 do
60 lat, dwóch księży: jeden proboszcz,
drugi wikary (różni wiekiem), poza tym
adwokat, notariusz – i tyle świecy i wosku! Urozmaicały to towarzystwo panie
bardzo różnego wieku, wykształcenia
i narodowości, układające świat nie według własnych aspiracji i poglądów, ale
według rang, tytułów i gwiazdek na kołnierzach swoich mężów. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach stworzyć
jakiś ensemble, który czułby się dobrze
we własnym towarzystwie i który w dodatku poza mną jednym pozbawiony był

T
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zupełnie młodzieży poniżej lat 20, a nawet 25 – było nie sposób. Gdyśmy znaleźli się we „własnym” towarzystwie,
ponieważ konwenans kazał „znaleźć”
się, ziewaliśmy na swój widok, a rozmowa kleiła się z trudem. Panowie dyskutowali przeważnie o aktach sądowych,
kontraktach i procesach, panie zaś plotkowały. Najbardziej ulubionym tematem
tych plotek, których unikałem jak zarazy, były wady służących. Nie było dość
słów potępienia na różne Marianny, Paraski i Katarzyny. I rzeczywiście, trudno
było nie grzmieć słysząc, ile w ciągu tygodnia przepiekło się strudli z jabłkami,
a ile zwarzyło przekwaszonego mleka.
W dodatku co lepsze służące uciekały czym prędzej drogą awansu społecznego do Sanoka, który od Rymanowa nie
był o wiele większy (5 tys. mieszkańców), ale w oczach służących był Eldoradem, bo mieścił garnizon, złożony nie
tylko z piechoty, ale nawet z kawalerii
(ułani !). Tam żyć, nie umierać! – mówiła każda Marianna, której w Rymanowie
nie można było zatrzymać.
Zapytacie, co robiła reszta inteligencji w Rymanowie, chociażby np.
nauczycielstwo szkół powszechnych,
urzędnicy pocztowi albo podatkowi.
Owszem byli, ale nie zaliczali się do inteligencji, bo nikt z nich nie miał wyższego wykształcenia, akademickiego.
Z takimi, jak to mówiono, „nie żyło się”
ani też nie bywało się u nich, ani nie zapraszało na przyjęcia, bo cóż by powiedziała jakaś obecna tam radczyni albo
pani mecenasowa. Nauczycielki nie zaliczały się do inteligencji, chociaż kończyły seminarium nauczycielskie. Nie
dawało ono tytułu do tak „wysokiego”
awansu społecznego, by bywać na tych
samych przyjęciach, w których uczestniczyli absolwenci prawa czy medycyny.
Z jednego fachu, a mianowicie filozofii,
nie mieliśmy w Rymanowie przedstawiciela, gdyż jako miejscowość pozbawiona szkół średnich nie wymagała wśród
nauczycieli nikogo, kto by musiał kończyć ten fakultet. Wystarczali absolwenci seminariów nauczycielskich i ukończone poprzednio 4 klasy gimnazjum.
Wśród mieszczaństwa nie było żadnych ludzi wolnych zawodów, o szerszym horyzoncie umysłowym. Byli tylko rzemieślnicy, albo dorożkarze, albo
kupcy żydowscy. Takich fachowców,
jak np. lekarz weterynarii czy inżynier
drogowy, nie było. Po jednym „egzemplarzu” w całym powiecie, a zatem
w danym wypadku tylko w Sanoku.
Stąd wynikały częste podróże ojca do
Sanoka, gdyż był przepis w ustawodawstwie austriackim, który mówił, że jeżeli
w pewnej miejscowości, będącej siedzibą sądu powiatowego, nie ma dwóch
adwokatów, wówczas notariusz może
pełnić również funkcje adwokata. Ojciec
sądził, że ten uboczny dochód z adwokatury skończy się prędzej czy później,
gdy w Rymanowie osiedli się drugi adwokat. Ale widocznie posada była zbyt

nędzna, a gdzie indziej lepsze dochody,
gdyż amatora na to dość liche stanowisko nie było. Tak tedy ojciec przez całe
9 lat pobytu w Rymanowie był zarówno
notariuszem, jak i adwokatem. Ze swej
strony powiem, że dużych dochodów
z tytułu adwokatury ojciec nie miał, ale
za to sporo kłopotu, zatargów z sądami
i niemiłych scysji z klientami.
Zaraz po sprowadzeniu się ojca
do Rymanowa otworzył on kancelarię
notarialną, natomiast matka przyjechała dopiero w lipcu, gdy zaczęły się już
ferie letnie i gdy zwieźliśmy z Sambora także meble i pościel. Na 8 pokoi nie
wystarczyło nam mebli przywiezionych
z dotychczasowych mieszkań w małych
miasteczkach. Dla części pokoi trzeba
było zakupić nowe meble, zdaje się w Sanoku, jeżeli nie we Lwowie. Do Sanoka
jeździliśmy bowiem powozem względnie
furmanką po zakup z tej dziedziny i tych
towarów, których nie było albo nie starczyło w dostatecznym wyborze w Rymanowie. Po cokolwiek lepsze towary jeździła matka, a często i ojciec do Lwowa.
Pamiętam np. taką wyprawę do Lwowa
po porcelanę i srebro; uznano bowiem,
że dawne, trochę przez częsty użytek wyszczerbione, naczynia bądź też nakrycia
stołowe nie nadają się już ani do codziennego, ani do świątecznego użytku, czy też
do zastawy dla gości. Powodowało to naturalnie duże wydatki, ale obecnie ojciec
mógł już sobie na nie pozwolić.
Te podróże i to meblowanie mieszkania pochłonęły szereg dni skracając
wakacje. Toteż podczas tych wakacji
nigdzie nie wyjeżdżałem, spędziłem je
w Rymanowie, co najwyżej odwiedzając na krótko dziadka i babkę w Pruchniku koło Jarosławia. Natomiast byłem
stałym gościem Rymanowa-Zdroju,
oddalonego o 4 km na południe i ładnie położonego wśród gór i lasów, gdzie
w sezonie kąpielowym, mniej więcej od
13 czerwca do 31 sierpnia, bywało około
2 tysięcy osób. Na deptaku przygrywała
rano i po południu orkiestra zakładowa,
grupa Czechów pod dyrekcją niejakiego
Klimy, gdzie odbywały się wieczorem
w niedzielę zabawy z tańcami dla dorosłych. W czwartki zaś, od 5 do 7 po
południu w tym samym dworcu zdrojowym, z ogromną salą balową, odbywały
się zabawy dla dzieci zwane z niemiecka
„kinderbale”, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na bale przychodziły
dzieci w wieku od lat 7 w górę. Trzeba bowiem uwzględnić, że Rymanów, podobnie jak później Rabka, był uzdrowiskiem
o wodach jodowo-bromowych dla dzieci.
Pod opieką matek (bardzo rzadko ojców),
dziatwa stanowiła główną klientelę tego
zakładu, założonego około 1855 r. przez
hr. Tytusa Potockiego, a prowadzonego przez jego syna, jednego z 5 dzieci,
Jana Potockiego, który w początkach XX
wieku był prezesem Związku Uzdrowisk
b. Galicji i jako taki dość energicznie popierał w nich także turystykę. Cdn.

Polsko-słowackie
spotkanie na szlaku

P

rzyroda daje nam poczucie wolności – można oderwać się od trudnej nieraz rzeczywistości, od codziennych problemów. Pozwala zajrzeć
w głąb siebie, odpocząć. Kontakt z naturą to także niezwykłe przeżycia estetyczne. Zabiegani, zapracowani często nie
zauważamy jaki piękny jest świat, który nas otacza. Warto korzystać z każdej
chwili, by pobyć sam na sam z przyrodą.
Już od 4 lat Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce współpracuje
z Kościelną Szkołą Podstawową im. Św.
Gorazda z Preszowa na Słowacji. W tym
roku postanowiliśmy zaprosić nauczycieli i młodzież z Preszowa na wspólny
rajd z uczniami z Klimkówki. Mieszkamy w przepięknej okolicy, więc warto
bliżej poznać otaczające nas miejsca.
Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania zabytkowego Kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Św. położonego malowniczo wśród klimkowskich pól, a potem
ruszyliśmy szlakiem turystycznym na
Przymiarki, skąd udaliśmy się do Rymanowa Zdroju. Trasa rajdu prowadziła
przez wysiedloną wieś łemkowską, po

której została tylko
pamiątkowa tablica.
Wspólne wędrowanie było świetną
okazją do rozmowy,
wymiany doświadczeń, nawiązywania
znajomości. Młodzieży nie przeszkadzała bariera językowa
i, jak się okazało,
umieli świetnie porozumieć się ze sobą.
Po wyczerpującym
rajdzie
mogliśmy
kontynuować spotkanie w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej
„Hrendówka” w Odrzechowej. Wspólne
ognisko, przejażdżki
konne, zwiedzanie leśniczówki i dyskoteka pod gołym niebem
jeszcze bardziej zbliżyły uczniów z partnerskich szkół. Było
nam również bardzo
miło, że w Hrendówce odwiedził nas Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów pan
Jan Materniak.
Zmęczeni, ale w doskonałych humorach kończyliśmy ten dzień. Okazało się, że można świetnie bawić się bez
telewizji i internetu! Kończąc, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy
pomogli nam w organizacji tego polsko-słowackiego spotkania na szlaku.
Szczególne gorąco dziękujemy naszemu przewodnikowi panu Krzysztofowi
Buczkowi oraz pani Barbarze Kułak
z Nadleśnictwa Rymanów za poświęcony czas i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Hrendówce.
Joanna Wójcik-Kaczor
fot. Agnieszka Groblewska,
Krzysztof Telega

Zgubiono
W dniu 22 czerwca
na terenie Rymanowa
zgubiono portfel
z ważnymi
dokumentami.
Uczciwego znalazcę prosi
się o kontakt
na telefon 501 187 511
za znaleźne czeka
nagroda !
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Obchody Dnia Godności
Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Rymanowie
,,Jak okiem sięgnąć panuje tu chwila
Jedna z tych ziemskich chwil
Proszonych, żeby trwały”

W

niedzielne popołudnie 24 maja
2015 r. w Rymanowie w kinie
,,Sokół” odbyły się uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną.
W tym roku planowaliśmy zorganizować
obchody w Parku Miejskim im. A. i S.
Potockich w Rymanowie. Pogoda nam
jednak nie dopisała, w związku z tym impreza została przeniesiona go kina. Organizatorem uroczystości było Polskie
Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rymanowie.
Patronat honorowy nad obchodami
objął dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie Pan Maciej Szymański oraz burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec. Współorganizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, zaś patronat medialny objęło Radio Rzeszów. Wszystkich zaproszonych
gości oraz licznie zgromadzoną publiczność przywitała Orkiestra Dęta Szkoły
Muzycznej I stopnia w Rymanowie pod
batutą Pana Tadeusza Półchłopka.
Celem naszego Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz wyrównywania szans
osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin. Dążymy do włączenia osób
niepełnosprawnych intelektualnie w normalne, aktywne życie, przy korzystaniu
z tego, co społeczeństwo oferuje wszystkim stosownie do wieku. Działania przez
nas podejmowane są prowadzone wielotorowo i mają przyczynić się do tego by
życie naszych uczestników było aktyw-
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ne, lepsze i szczęśliwsze. Stworzenie
specjalistycznych placówek dających
osobom niepełnosprawnym kompleksową, wieloprofilową pomoc daje im szansę na samodzielne życie na miarę ich
możliwości i potrzeb.
Nasza impreza dała uczestnikom
szansę prezentacji dorobku artystycznego i była wyrazem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także korzystania z praw należnych człowiekowi
bez względu na jego poziom intelektualny i sprawność fizyczną. Dążymy do
tego, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie były traktowane zwyczajnie,
bez taryfy ulgowej, ale życzliwie i ze
zrozumieniem.
Na wstępie Pani Barbara Famielec, wiceprzewodnicząca PSOUU Koła
w Rymanowie oraz Pani Wiesława Rykała przewodnicząca Koła powitały zaproszonych gości, rodziców, młodych
artystów i dokonały oficjalnego otwarcia
obchodów. Zaproszenie na uroczystość
przyjęły szkoły z gminy Rymanów: ZSP
w Rymanowie, Szkoła Muzyczna I stopnia
w Rymanowie, ZSP w Klimkówce, ZSP
we Wróbliku Szlacheckim, ZSP w Posadzie Górnej, ZSP w Milczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie oraz Dzienne Centrum Aktywności w Haczowie.

Jako pierwsi zaprezentowali na
scenie swoje zdolności i umiejętności
taneczne
wychowankowie Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Rymanowie. To
dzięki nim przenieśliśmy się do krainy
pełnej wiosennych kwiatów, w której
królował walc. Wychowankowie i opiekunowie OREW zaprezentowali balet do muzyki Piotra Czajkowskiego
pt. ,,Wiosenny Walc Kwiatów, oraz
taniec integracyjny ,,Brex Mikser”,
który zadedykowali swoim rodzicom.
Nasze obchody zbiegły się ze Świętem
Zesłania Ducha Świętego. Pontyfikat naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II
naznaczony był szczególnie działaniem
Ducha Świętego. Z tej okazji młodzież
z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rymanowie przygotowała montaż
słowno-muzyczny pt. ,,Z Wadowic do
nieba”. Autorem tekstu była Pani Ewa
Stadmuller oraz Pani Kazimiera Ziemiańska. W obchodach wzięli również
udział uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Haczowie, oraz Dziennego Centrum Aktywności w Haczowie,
którzy wspólnie z instruktorami zaśpiewali dwa utwory z repertuaru Krzysztofa
Krawczyka.
Nasze obchody dały szansę prezentacji swojego dorobku artystycznego
wielu młodym i bardzo zdolnym artystom. Jednym z nich był uczeń ZSP
w Sieniawie Michał Kondyjowski. To
niewątpliwie wielki artysta o niebywałym głosie, wschodząca gwiazda polskiej
estrady. Wykonał on swój mini recital
i zachwycił swym talentem rymanowską publiczność. Miłą niespodzianką dla
wszystkich był pokaz Musztry Paradnej przygotowanej przez klasę wojskową LO w Rymanowie pod fachowym
okiem Pana Kazimierza Cetnarskiego.
Odbył się on przed budynkiem kina
i wzbudził u wszystkich zachwyt oraz
podziw. Podczas obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną podziwialiśmy wdzięk, grację
i urodę wspaniałych dziewczyn-Mażoretek, które reprezentują Gminny Ośrodek
Kultury w Besku. Grupa ta występuje na

różnych uroczystościach gminnych: sportowych i kulturalnych. Mażoretki ćwiczą
pod okiem instruktora i choreografa Pan
Adama Robela. Nasze obchody uświetniły występy laureatów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz
Chór skupiający uczniów tejże szkoły.
To dzięki nim mogliśmy się przenieść w
piękny świat muzyki, która ukoiła nasze
zmysły i wzbogaciła nasze dusze.
Niedzielne popołudnie było nie tylko ucztą dla ducha, ale i ciała. Duży wy-

bór domowych wypieków, grillowanych
kiełbasek, słodyczy, napojów i lodów
zachęcał wszystkich do degustacji. Zakład Aktywności Zawodowej oferował
pyszne, ciepłe posiłki i kwiaty. Uwagę
wszystkich przyciągał kiermasz wyrobów artystycznych i pokazy rękodzieła,
którego twórcami byli uczestnicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie. Atrakcją dla

Czas wolny i rozwijanie
zainteresowań

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie czas wolny ma
duże znaczenie rewalidacyjne. Czynne uczestnictwo w zajęciach organizowanych w czasie wolnym
wpływa pobudzająco na
jednostki
zahamowane
i uspokajająco na nadpobudliwe. W zajęciach,
w których dominuje dużo
swobody, wychowankowi
jest łatwiej osiągnąć sukces, co jest niezmiernie
ważne w procesie wychowania. Dlatego
też w naszej placówce staramy się rozbudzać zainteresowania młodzieży pokazując im różne formy spędzania czasu
wolnego. Planując i organizując ten czas
stawiamy cele, które służą dobru i samopoczuciu podopiecznych. Zdajemy sobie
sprawę, że rozwój zainteresowań u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
przychodzi z dużą trudnością i dlatego tak
dużego znaczenia nabiera kształtowanie
u nich zamiłowań, dostarczanie okazji
do nabywania konkretnych umiejętności
o praktycznym charakterze. W związku z tym zorganizowałyśmy spotkanie
z wędkarzem, gdyż kontakt z przyrodą
zapewnia najwartościowszy wypoczynek. Słońce, woda, zieleń, świeże powietrze i przestrzeń to najbardziej poszukiwane środowisko do odpoczynku.
Wędkarstwo to niezwykła forma
spędzania czasu wolnego. Charakteryzuje się nieograniczoną wielopłaszczyzno-

u osób niepełnosprawnych
intelektualnie - spotkanie
z wędkarzem

Z

ainteresowania odgrywają znaczącą rolę w życiu dorastających
dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej intelektualnie. Zaostrza ono
w określonym kierunku spostrzegawczość, ułatwia skupienie uwagi i myśli.
Sprzyja rozwojowi umysłowemu i fizycznemu. Ułatwia uczenie się oraz poznanie zjawisk i przedmiotów. Ucząc się
z zainteresowaniem, łatwiej zrozumieć
i zapamiętać przyswojony materiał. Najlepszą okazją na rozwijanie zainteresowań jest czas wolny.
Istnieje wiele definicji czasu
wolnego, lecz w znaczeniu potocznym najkrócej i najczęściej określa
się go jako czas bez obowiązków,
przeznaczony na zajęcia dowolne.
Przyjmujemy, że czas wolny wychowanków, osób niepełnosprawnych intelektualnie to ten okres dnia, który po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę
w OREW, elementarną regeneracją organizmu oraz specjalne zabiegi rehabilitacyjne, a także niezbędne czynności domowe, pozostaje do ich wyłącznej dyspozycji
i może być okresem swobodnych wyborów, rodzajów i terenu zajęć związanych
z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem osobistych zainteresowań .
Właściwie zorganizowany czas wolny jest bardzo ważny w wychowaniu
dzieci i młodzieży. Jest jednym z czynników stymulujących rozwój psychofizyczny, ponieważ zachowania dziecka
w czasie wolnym są związane ze stosunkowo największą swobodą wyboru,
dlatego świadczą one najlepiej o jego
rzeczywistych dążeniach, postawach
i systemie wartości. W związku z tym
z wychowawczego punktu widzenia zachowania dzieci w czasie wolnym mogą
dużo powiedzieć o wartościach przez nie
faktycznie uznawanych. Równocześnie
poprzez stwarzanie i kształtowanie motywacji do najbardziej pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego
można wpłynąć pośrednio na kształtowanie postaw i systemu wartości dzieci.

najmłodszych było malowanie twarzy
i puszczanie baniek mydlanych.
Pamiętajmy! Godność i szacunek
drugiego człowieka możemy kształtować poprzez organizowanie takich
spotkań, ale najważniejsze jest, aby te
wartości towarzyszyły nam w życiu
codziennym.
Bożena Penar, Mariola Sokołowska
Oligofrenopedagodzy OREW

wością. Z wędką w ręku można rozkoszować się wszystkimi rybami, rzekami,
stawami, jeziorami. Dla prawdziwego
wędkarza każdy napotkany zbiornik
wodny, a szczególnie ten w pobliskiej
okolicy jest obiektem fascynacji. Dzięki
spotkaniu z pasjonatem wędkarstwa, panem Czesławem Szajną, nasi uczniowie
dowiedzieli się o tym co jedzą ryby, kiedy najlepiej je łowić i jakich przynęt do
tego użyć. Mieli możliwość obejrzenia
sprzętu i poznanie swoich predyspozycji
w dziedzinie wędkarstwa. Spotkanie to
dostarczyło młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wielu niezapomnianych wrażeń, wzbogaciło ich o nowe
doświadczenia i umiejętności, ukazało
jedną z form spędzania czasu wolnego.
A czy będą ją kontynuować zależy już
tylko od nich samych.
Agnieszka Łabuda, Agata Królicka
(Oligofrenopedagodzy)
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Laureaci
i finaliści
konkursów
przedmiotowych
z ZSP w Posadzie
Górnej.
Od lewej:
Karol Jurasz,
Aleksandra Śliwka,
Michał Macnar,
Kamila Sokołowska
i Jan Jurasz.

Znowu w elitarnym
gronie najlepszych
placówek Podkarpacia!
„Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie”.
Donald Trump

W

dniu 8 czerwca 2015 roku Piotr
Cisek, dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej, odebrał w Sali Bankietowej Hotelu
„Rzeszów” z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa certyfikat
pn. „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane dorocznie tym
placówkom, które podczas danej edycji
konkursów przedmiotowych mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami
swych wychowanków. Dodać należy,
że szkoła z Posady Górnej nieprzerwanie wiedzie prym w tej kategorii,
a w regionie próżno szukać placówki,
która mogłaby poszczycić się podobnymi
wynikami. Przyznany tytuł był możliwy
dzięki wspaniałej postawie laureatów:
Karola i Jana Juraszów, którzy zdobyli
po dwa tytuły laureata Konkursu Języka
Polskiego i Konkursu Matematycznego.
Ale tryumfy święcili nie tylko oni. Oto
sylwetki naszych wybitnych uczniów.
Karol Jurasz z powodzeniem startował w Konkursie Języka Polskiego,
uzyskując tytuł laureata. Jego wysokie
kompetencje z zakresu czytania i interpretowania tekstów kultury a także redagowania różnych form wypowiedzi,
poparte nieprzeciętną wiedzą z nauki
o języku i poetyki dzieła literackiego,
dały wspaniały plon. Uczeń pracował
pod kierunkiem Alicji Kabiesz. Równolegle przygotowywał się do Konkursu
Matematycznego, w którym zajął wysoką lokatę w III etapie, gwarantującą mu
tytuł laureata. Jego pracowitość, rzetelność i sumienność stały się gwarantem
sukcesu. Karola do startu w Konkursie
Matematycznym przygotowywała Urszula Chmiel. Dodać wypada, że wychowanek osiągnął naprawdę bardzo
wiele, ponieważ zdobył łącznie podczas
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trzyletniej nauki w szkole podstawowej
aż trzy tytuły laureata i jeden tytuł finalisty. Takich sukcesów nikt wcześniej nie
miał. Uczeń lubi nauki ścisłe, interesują go gry planszowe i zagadki logiczne.
W wolnym czasie uprawia sporty,
zwłaszcza piłkę nożną. Ostatnia jego
pasja to geocaching, czyli zabawa
w poszukiwanie skarbów za pomocą
odbiornika GPS. Karol jest bez wątpienia naszą nadzieją na olimpijski sukces
w przyszłości.
W panteonie wybitnych uczniów poczesne miejsce zajmuje Jan Jurasz, który
podobnie jak jego brat bliźniak wywalczył
dwa tytuły laureata: z języka polskiego
(u Alicji Kabiesz) i z matematyki (pod
opieką Urszuli Chmiel). Jan ma duszę humanisty: uwielbia czytać, prowadzić intelektualne spory z nauczycielem na temat
różnych dziedzin życia społecznego, stawia śmiałe i trafne hipotezy interpretacyjne, skłaniające interlokutorów do twórczego myślenia. Marzy, by zostać informatykiem i założyć własną firmę komputerową. Nałogowo czyta książki, a w kręgu
jego zainteresowań poznawczych pozostaje głównie beletrystyka, w tym literatura fantasy. Za mistrza tego gatunku uważa
Andrzeja Sapkowskiego. Jan przygodę
olimpijską zaczął trzy lata temu i od razu
odniósł sukces: w klasie czwartej został finalistą Konkursu Historycznego, rok później był już laureatem z historii i finalistą
z języka polskiego, a w bieżącej edycji
konkursów sięgnął po dwa tytuły laureata z języka polskiego i matematyki.
Widać wyraźnie, że uczeń rozwija swoje umiejętności, co napawa szczerym
optymizmem. Dotychczas wywalczył
aż 5 tytułów laureata i finalisty i w tym
zestawieniu jest niekwestionowanym liderem w historii szkoły. Można sądzić, że
w niedalekiej przyszłości ten wynik pobije.
Wśród gimnazjalistów pierwsze
miejsce zajmuje Kamila Sokołowska,
dla której starty w konkursach przedmiotowych były okazją do poszerzenia swoich horyzontów myślowych oraz zdobycia nowych doświadczeń. W ubiegłym
roku sięgnęła po tytuł finalisty Konkursu
Polonistycznego. Tym razem powtórzyła
sukces. Pracując pod kierunkiem Waldemara Kilara, doskonale opanowała

warsztat krytyka i historyka literatury,
dzięki czemu świetnie szermuje piórem,
a jej teksty, pisane z polotem, poparte
trafnymi wnioskami, wielokrotnie wzbudzały uzasadniony podziw czytelników:
nauczycieli, jurorów, egzaminatorów
i samych twórców. To nie był jej jedyny sukces olimpijski, ponieważ udanie
startowała w Konkursie Chemicznym,
w którym także wywalczyła tytuł finalisty pod opieką merytoryczną Beaty
Kilar. Kamila chce kontynuować naukę
w I LO w Krośnie na profilu promedycznym. Marzy, by studiować medycynę
lub stomatologię. Ma szerokie zainteresowania naukowe, a wolny czas wypełnia jej sport – trenuje koszykówkę (2.
miejsce w województwie) i piłkę ręczną
(4. miejsce w woj.). Latem grywa w tenisa ziemnego. Ponadto współtworzy
zespół „Whisk”: uprawia taniec nowoczesny pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. Wielokrotnie prezentowała na scenie swe umiejętności taneczne
podczas szkolnych i środowiskowych
wystąpień, podnosząc rangę okazjonalnych uroczystości. W sumie Kamila zdobyła w toku trzyletniej nauki trzy tytuły
finalisty, natomiast w szkole podstawowej została laureatem z języka polskiego. Jej dorobek można uznać za naprawdę okazały.
Z niemałym sukcesem zakończyła edukację w gimnazjum Aleksandra
Śliwka, która sięgnęła po tytuł finalisty
Konkursu Polonistycznego. Uczennicę
cechuje niezwykła pracowitość, sumienność i skromność. Jej twórczy entuzjazm,
wrażliwość oraz empatia są godne naśladowania. Aleksandra ma szerokie zainteresowania. Oprócz pracy społecznej,
której z zapałem się oddaje, pracując
w samorządzie szkolnym i organizacjach
parafialnych, znajduje czas na naukę gry
na saksofonie. Doskonale gospodaruje
czasem, by połączyć obowiązki z pasją.
Pięknie szkicuje węglem, potrafi tworzyć kunsztowne limeryki, stać ją na
wyrafinowaną prozę artystyczną, czego
dowodem były liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich najwyższej rangi. Wszechstronność Aleksandry
naprawdę zdumiewa. Dodajmy, że ma na
swoim koncie także srebrny medal zdobyty w finale Wojewódzkiej Gimnazjady
w piłce koszykowej. Sukces w Konkursie Polonistycznym zawdzięcza współpracy z Waldemarem Kilarem. Wspomnijmy, że naukę w szkole podstawowej
zakończyła tytułem laureata Konkursu
Języka Polskiego. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie. Swoją przyszłość wiąże z architekturą.
Listę wybitnych wychowanków
zamyka Michał Macnar, który w bieżącej edycji olimpiad przedmiotowych
wywalczył tytuł finalisty Konkursu Polonistycznego. Jego opiekunem merytorycznym była Maria Szczepaniak. Uczeń
jest dopiero w klasie drugiej, zatem można liczyć, że za rok znów udowodni, że

drzemie w nim olbrzymi potencjał i ma
wielkie aspiracje, by sięgać gwiazd.
Można rzec, że to prawdziwy esteta
i koneser, ponieważ uchodzi nie tylko za
dobrego znawcę literatury pięknej, ale
także jest wrażliwy na muzykę. W wolnych chwilach oddaje się grze na gitarze,
czym zjednał sobie całe rzesze fanek.
Angażuje się w pracę społeczną na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego, głównie
w formie publicznych wystąpień jako
konferansjer, wokalista i instrumentalista. W przyszłości chciałby pracować
jako lekarz, a jego największym marzeniem jest podróż dookoła świata.
Powyższe wyniki uzdolnionej młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej są efektem systematycznej i planowej pracy kadry pedagogicznej, która znalazła receptę na sukces.
Nie ma żadnego przypadku w tym, że już
po raz czwarty naszej szkole przyznano
certyfikat pn. „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”. Nauczyciele potrafią zdiagnozować potrzeby uczniów
i nakreślić szlak intelektualnych poszukiwań, wiodących do sukcesu olimpijskiego, którego wartość jest ogromna.
Tytuł laureata gwarantuje bowiem zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego,
a tytuł finalisty daje profity w postaci
dodatkowych punktów przyznawanych

podczas rekrutacji do szkół ponadgim- ze szkół podstawowych. Ostatecznie
nazjalnych. Oprócz oczywistych korzy- tytuł laureata uzyskało 204 uczniów
ści dodatkowym atutem jest sam pre- szkół podstawowych biorących udział
stiż, ponieważ konkursy organizowane w 6 konkursach przedmiotowych oraz
przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty 392 uczniów gimnazjów uczestnicząw Rzeszowie uchodzą za bardzo trudne, cych w 12 konkursach przedmiotowych
co wynika ze stopniowalności zawodów i 4 konkursach tematycznych. Ponadto
i znacznej rzeszy startujących uczest- 28 szkół podstawowych oraz 15 gimnaników. W bieżącej edycji wzięło udział zjów uzyskało certyfikat „Szkoła przyjaaż 19553 uczniów z gimnazjów i 17736 zna utalentowanym uczniom”.
Zestawienie rankingowe najlepszych szkół podstawowych z certyfikatem
„Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”
Lp.
1.
1.
3.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

Liczba
laureatów

Nazwa szkoły
SZKOŁY PODSTAWOWE NA PODKARPACIU
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Dębicy
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkół Nr 8 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Stalowej Woli
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzyżowie
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Zespole Szkół
Społecznych Nr 2 w Tarnobrzegu
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Dębicy
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Pustyni

9
9
6
5
2
2
2
2
2
2
2

Waldemar Kilar
W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP w Posadzie Górnej

Dzień Dziecka
i Piknik Budowlany
Bog-Mar 2015
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czerwca br. już po raz trzeci odbył
się w Rymanowie „Dzień Dziecka
i Piknik Budowlany” organizowany
przez firmę Bog-Mar. Tym razem na placu przy Centrum Handlowym Bog-Mar
powiało atmosferą Dzikiego Zachodu.
Piknik rozpoczął się o godzinie 13stej. Imprezę poprowadziła kowbojka
- wodzirej Agata Urbańska. Na tych,
którzy zdecydowali się spędzić tutaj niedzielne popołudnie czekało naprawdę
wiele atrakcji. Było mnóstwo konkursów z nagrodami, trampolina i dmuchany zamek, bańki mydlane, artystyczne
malowanie buzi, jazda konna, kiełbasa
z grilla oraz żurek, chłodna Celestynka
i uwielbiana przez dzieci cukrowa wata.
Byk rodeo czekał na śmiałków, którzy
odważą się go dosiąść a kolorowa pinata
na sprytnego siłacza, który uwolni uwięzione w niej cukierki. Dla gości zatańczyła formacja taneczna reprezentująca
Studio Tańca Gracja z Krosna. Strażacy
OSP z Posady Dolnej prezentowali wyposażenie swojego wozu strażackiego.
Mogliśmy poznać też najmłodszego strażaka OSP w Posadzie Dolnej – Szymona,
który jak przystało na prawdziwego strażaka pięknie prezentował się w profesjonalnym stroju strażackim. Pani Agata,
wodząc za sobą gromadkę najmłodszych

uczestników pikniku przechadzała się po
placu proponując wciąż nowe konkursy
- min. dzieci malowały „Dziki Zachód” i
karmiły dzikiego byka. Na scenie siedział
wielki puchaty miś wyczekując swego
nowego przyjaciela, którym miał zostać
zwycięzca konkursu na najciekawsze
hasło reklamowe firmy Bog-Mar. I miejsce zdobył Szymon Bebło, a jego hasło
brzmiało: „Wiosna, lato, jesień zima, a w
Bog-Marze nudy nie ma”. II miejsce zajęła Dominika Błaż, autorka hasła: „Kup
drzwi z Bog-Maru, a unikniesz chłodu
i kataru!”. Dominika wygrała pizze w restauracji Piwnica.
Swą ofertę produktową prezentowali producenci i przedstawiciele – chemii
budowlanej - firma Megaron, Ceresit,
Atlas, Blue Dolphin, producent kotłów

Szymon i Dominika z panią Agatą

Termo-Tech Stąporków, systemy kominowe Plewa, oraz oczywiście organizator pikniku, producent drzwi i okien firma Bog-Mar. Jak co roku wyróżniono
i nagrodzono firmy – „Later”, „Dąbek”
oraz „Dekor98” za największe zakupy
w bieżącym roku w hurtowni budowlanej Bog-Mar. Na zakończenie pikniku
czas umilił gościom zespół muzyczny
Guitar Force z Rzeszowa.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom pikniku za wspólne spędzenie czasu i już dziś zapraszają za rok na
kolejny piknik. Jak widać będzie to już
stały punkt w kalendarzu letnich imprez
w Rymanowie.
B. Pruś
fot. Daniel Dubiel
NASZ RYMANÓW

17

Każdy może spełniać
marzenia
„Ku celom pożądanym wiodą drogi
trudne”
Eliza Orzeszkowa
toś powiedział, że sukcesy
odnoszą tylko wybrani, że
tylko niektórym dane jest
zbierać laury. Młoda, wybitna kolarka z Rymanowa Zdroju dobrze
wie o tym, że w dążeniu do celu najważniejsze są: samodyscyplina i wytrwałość. Kaja Rysz swoją postawą
daje przykład ludziom niewierzącym
w siebie i swoje możliwości, pokazuje,
że najtrudniejszy jest pierwszy krok, do
którego niezbędna jest odwaga. Absolwentka Gimnazjum w Posadzie Górnej
nie od zawsze odnosiła tak wielkie sukcesy sportowe. Jej życie charakteryzują
z jednej strony wyrzeczenia i ciężka
praca, ale także radość z sukcesów.
Doskonale godzi pasję z obowiązkami.
Poznajmy bliżej tę wspaniałą osobę.
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda
z kolarstwem?
Pasję przekazał mi mój tata Bogusław i brat Jarosław, który także ścigał się
zawodowo. Już jako 6-latka startowałam
w pierwszych zawodach o „Puchar Smoka”. W tym czasie reprezentowałam klub
MTB Rymanów.
Które osiągnięcie uważasz za najważniejsze w swojej kolarskiej karierze?
Moim bardzo ważnym sukcesem jest
zdobycie 8. miejsca na imprezie docelowej, czyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w kolarstwie szosowym
w ubiegłym sezonie. Osiągam teraz także znaczące wyniki podczas zawodów,
rozgrywanych w ramach Pucharu Polski,
które są dla mnie równie ważne, ponieważ
ścigam się z najlepszymi dziewczynami
w kraju. Wiem, że moja forma jest bardzo
dobra. Czekają mnie jeszcze trzy najważniejsze starty, a mianowicie: OOM
w kolarstwie szosowym, OOM w kolarstwie górskim oraz Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski. Dam z siebie wszystko
i mam nadzieję, że będę w pełni zadowolona z całego sezonu.
Kolarstwo uprawiasz, reprezentując CWKS Resovia Rzeszów, ale także
odnosisz wiele sukcesów sportowych
jako reprezentantka Gimnazjum w
Posadzie Górnej. Podziel się swoimi
wynikami z czytelnikami „Naszego
Rymanowa”.
Mam kilka znaczących sukcesów
indywidualnych. Bieganie jest podstawową formą budowania wytrzymałości
i szybkości w wielu sportach, dlatego na
Wojewódzkich Zawodach w Indywidualnych Biegach Przełajowych w 2013 oraz
2015 roku zajęłam odpowiednio: 5. i 10.
miejsce. Wraz z drużyną w ubiegłym sezonie wywalczyłam 4. miejsce w województwie w piłce ręcznej i brąz w koszykówce.
W tym roku poprawiłyśmy swój wynik
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w piłce koszykowej, ponieważ sięgnęłyśmy po srebro. Badminton to
kolejna dyscyplina,
w której wraz
z koleżankami dostałam się do finałów Podkarpacia.
Twoja postawa jest godna pochwały. Ktoś kiedyś powiedział:
„Nie zadowalaj się
byciem przeciętną. Przeciętność
jest tak samo blisko dna jak i szczytu”.
Czy podpisałabyś się pod tym stwierdzeniem?
Tak. Nie chcę być przeciętną osobą,
cały czas dążę do upragnionego celu,
wkładam w to mnóstwo czasu i pracy.
Chcę dojść na szczyt, a potem dalej
mocno pracować, aby być jeszcze lepszą
zawodniczką.
Jak wygląda Twój trening? Trzeba
chyba niemało hartu ducha, zapału
i determinacji, by wypełnić zalecenia
Twojego szkoleniowca Eugeniusza
Korbeckiego, znanego w środowisku
kolarskim z dyscypliny i pracowitości.
Aby treningi były odpowiednie do
mojego poziomu, na początku sezonu
przechodzę badania wydolnościowe.
Każdy trening się różni, zależy to od
najbliższego startu: czy jest to wyścig po
terenie górzystym czy płaskim. W moim
wieku optymalny trening trwa około
2 godziny dziennie. Teraz przygotowuję
się do OOM. Najbliższy okres muszę
bardzo ciężko przepracować. Liczne tempówki, interwały, wytrzymałość siłowa
i szybkościowa to elementy, które będą
mi towarzyszyć przez najbliższe tygodnie.
Tego typu trening wymaga właśnie hartu
ducha, zapału i determinacji.
Przedstaw nam Twój kalendarz
startów w tym sezonie w ramach Pucharu Polski.
Puchar Polski ruszył w kwietniu.
Odbyło się już pięć serii zawodów:
w Grudziądzu, Gostyniu, Strzelcach
Krajeńskich, Darłowie i Koziegłowach.
Wyjazdy ustala klub, a ja muszę się dostosować do terminarza. Nie mam jeszcze
informacji, gdzie będzie mój najbliższy
start. Wyścigi PP przeprowadzone zostaną jeszcze w Tarnowie Podgórnym
i Siedlcach.
Czy mogłabyś krótko podsumować
swoje dotychczasowe starty w tym
sezonie? Wyniki w pełni Cię satysfakcjonują, czy czujesz pewien niedosyt?
Staruję w Pucharze Polski. Te wyścigi są jednocześnie eliminacjami do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w kolarstwie szosowym dla kategorii junior młodszy, która odbędzie się w dniach
10-12 lipca. Po każdym, jak do tej pory,
starcie meldowałam się na mecie w topowej szóstce. W Gostyniu (k. Poznania)
uplasowałam się na 6. miejscu, w Strzel-

cach Krajeńskich stanęłam na najniższym
stopniu podium, w Darłowie byłam 4.
W Koziegłowach (k. Częstochowy) ponownie zajęłam 4. lokatę. Są to wyniki ze
startu wspólnego. Próbuję także swoich
sił w kolarstwie górskim, które nie należy
do mojej ulubionej dyscypliny. Chcę bardziej skupić się na szosie. W Tarnogórze
(k. Leżajska) zajęłam 8. miejsce. Kolejną
eliminacją do OOM w kolarstwie górskim
był start w Zielonej Górze, gdzie wywalczyłam 5. lokatę. Czuję pewien niedosyt
z tych miejsc: z jednej strony potwierdzają one, że na dobre zadomowiłam się
w krajowej czołówce, z drugiej jednak,
jak każdy sportowiec, marzę, by stawać
na podium. Obiektywnie trzeba przyznać,
że liczę się wśród najlepszych juniorek
młodszych w Polsce. Mam nadzieję, że
w kolejnych startach uda mi się częściej
zdobywać medale i puchary. Moje sukcesy są dowodem na to, że jestem w dobrej
formie i mam wielką szansę na zdobycie
medalu na Mistrzostwach Polski (OOM),
a jest to dla mnie najważniejsze.
W której konkurencji kolarstwa
szosowego czujesz się lepiej? W jeździe
indywidualnej na czas czy w wyścigu ze
startu wspólnego? Dlaczego?
Zdecydowanie bardziej odpowiadają mi wyścigi ze startu wspólnego.
Zajmuję w nich bardzo wysokie lokaty,
o czym już wspominałam. Podoba mi
się rywalizacja między sobą. Liczy się
szybkie analizowanie faktów na trasie.
Urozmaiceniem są ucieczki, ważna jest
sama strategia rozgrywania walki. To
bardzo lubię. Jestem już doświadczona
i umiem poradzić sobie w peletonie, np.
utrzymywać pozycję na czele grupy,
doskoczyć do innej zawodniczki, kiedy
jest szansa na oderwane się od rywalek.
W jeździe indywidualnej idzie mi gorzej,
co widać po wynikach. Zwykle zajmuję
miejsca w drugiej dziesiątce. Nie jest to
moja wymarzona konkurencja. Cechuje ją
walka z samym sobą. Trzeba powiedzieć,
że nie trenuję pod czasówki, a taka specjalizacja wymaga innego przygotowania
niż start wspólny.
Na końcowy sukces w zawodach
w kolarstwie składa się wiele czynników, m.in. ukształtowanie terenu
i warunki atmosferyczne w danym
dniu. Czujesz się bardziej „góralką”
czy wolisz jednak płaski teren i spokojną jazdę w peletonie?
Ukształtowanie terenu, a przede
wszystkim dyspozycja dnia decydują
o końcowym wyniku. Podczas wyścigu
nigdy nie ma spokojnej jazdy, zawsze
coś się dzieje, dochodzi do ataków i ucieczek. Trzeba być przygotowanym na 100
procent. Lepiej czuję się w górach niż w
terenie płaskim czy pagórkowatym. Trener uważa, że muszę dobrze radzić sobie
w każdej sytuacji. Wszechstronność jest
kluczem do sukcesu.
Gdy zakończysz starty w kategorii
juniorka młodsza, to …
Przejdę do kategorii wyżej, czyli
juniorki. Zacznie się naprawdę poważna

rywalizacja. Możliwość znalezienia się
w kadrze Polski i rywalizacja na arenie
międzynarodowej to mój cel. Trzeba
wyróżniać się swoim talentem, wygrywać
wyścigi, aby zostać powołanym do kadry.
Uważam, że jest to możliwe. Awans do
polskiej elity stanowi przepustkę do zawodowego kolarstwa.
Nie zawsze się wygrywa. Na sukces
składa się praca, talent i szczęście. Czego nauczyły Cię porażki?
Najlepszym sposobem na sukces są
porażki. Doświadczyłam ich niemało.
Czasami zawodzi szczęście. Tak było
podczas Pucharu Polski w Grudziądzu,
gdy złapałam „gumę” i, niestety, musiałam wycofać się z rywalizacji. To zdarzenie nauczyło mnie pokory. Wiem, że
trzeba czasu, aby w końcu przełamać się
i realizować swoje zamierzenia.
Co motywuje Cię do pracy? Na
kim się wzorujesz? Kto jest Twoim
autorytetem?
Bez wątpienia moją motywacją
do dalszej pracy nad sobą jest wiara
w sukces, myśl o wygrywaniu licznych
wyścigów i przełamywanie kolejnych
barier. Autorytetem są dla mnie moi
rodzice, którzy cały czas mnie wspierają
i pokazują mi, że należy dążyć do celu,
walczyć i osiągać sukcesy. Chociaż Maja
Włoszczowska specjalizuje się w kolarstwie górskim, to jest dla mnie wzorem do
naśladowania. Podziwiam ją za niebywałą
determinację i silną wolę.
Co zawdzięczasz kolarstwu?
Wolne popołudnia czy wieczory to
nie dla mnie. Całe dnie mam zaplanowane
od rana do nocy. Nie mam czasu na spotkania ze znajomymi. Dzięki kolarstwu,
które jest dla mnie oderwaniem od rzeczywistości, żyję w innym świecie. Podczas
treningu liczy się tylko dobre wykonanie
pracy. Determinacja, gospodarowanie
czasem, twardy charakter to cechy, które
zawdzięczam uprawianiu sportu. Nigdy
się nie poddaję, stale dążę do upragnio-

nego celu. Podczas współzawodnictwa
zawsze doceniam rywalki, do których
mam szacunek.
Skoro na co dzień obracasz się
w środowisku kolarskim, to z pewnością poznałaś wielkich mistrzów sportu.
Zdradź nam, kogo?
Dwa lata temu miałam zaszczyt poznać naszą słynną kolarkę, ścigającą się
w zawodowym peletonie we Włoszech,
ósmą zawodniczkę najważniejszego żeńskiego wyścigu – Giro d’Italia – Sylwię
Kapustę – Szydłak. Złotymi zgłoskami
zapisała się w historii polskiego kolarstwa, ponieważ zajęła najwyższe miejsce
spośród wszystkich Polek startujących
w tym elitarnym wyścigu. Znajomość ta
przybliżyła mnie do kolarskiego świata
i trwa do dziś.
Czy mogłabyś się pokusić o krótką
ocenę poziomu polskiego kolarstwa?
Kolarstwo polskie z dnia na dzień
staje się coraz lepsze. Mistrzostwo świata
Michała Kwiatkowskiego czy wygrana
Rafała Majki w klasyfikacji górskiej podczas Tour de France w ubiegłym sezonie
dały nam wielką satysfakcję i przyczyniły
się do wzrostu zainteresowania tym sportem. Cieszy nas również aktualna postawa
Katarzyny Niewiadomej, która ściga się
w najlepszym żeńskim klubie szosowym
– Rabo-Liv w Holandii i osiąga wysokie wyniki. W połowie czerwca Maja
Włoszczowska zdobyła brązowy medal
na I Igrzyskach Europejskich w Baku.
Cała sportowa Polska odczuwa ogromną
radość, że kolarstwo stoi na bardzo wysokim poziomie i liczymy się w świecie.
Jaka jest Twoja pasja poza kolarstwem?
Jest to ogólnie sport. W zimie kocham jazdę na nartach zjazdowych, biegi
narciarskie, pływanie, a latem jazdę na
rolkach i jazdę konną.
Jak udaje Ci się pogodzić naukę
z wyczynowym uprawianiem sportu?
Codziennie mnóstwo czasu poświę-

casz na treningi, a w sezonie starujesz
w całej Polsce.
Jest to bardzo trudne, ale staram się
i robię wszystko, aby pogodzić treningi
z nauką. Początek sezonu wiąże się z licznymi wyjazdami. Opuszczam dużo zajęć
lekcyjnych, dlatego mam spore zaległości.
Zachodniopomorskie, Lubelszczyzna,
Wielkopolska to odległe miejsca na mapie Polski, a tam odbywały się wyścigi.
Podczas podróży na zawody uczę się
w busie. Sport nauczył mnie, że nie wolno
marnować czasu.
Edukację w Gimnazjum w Posadzie
Górnej zakończyłaś z doskonałym wynikiem, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,06. Gdzie planujesz kontynuować naukę? Zdecydujesz
się na liceum ogólnokształcące czy liceum
sportowe o specjalizacji: kolarstwo?
Chciałabym kontynuować naukę
w I LO w Krośnie. Pozwoli mi ono rozwijać swoje horyzonty myślowe i dobrze
przygotować się do egzaminu maturalnego. Z nauki w liceum sportowym
zrezygnowałam, ponieważ najbliższe,
kształcące przyszłych kolarzy, znajduje się
aż w Świdnicy. Wierzę, że samej uda mi
się osiągać sukcesy i trenować w domu,
w urokliwym Beskidzie Niskim. Jestem
przekonana, że pogodzę sport z nauką.
Wiem, że będzie to trudne, ale będę robić wszystko, aby sprostać wszystkim
obowiązkom. W przyszłości chciałabym
zostać zawodową kolarką, a po zakończeniu kariery sportowej, hmm… jeszcze
nie wiem.
Teraz seria krótkich pytań.
Ulubiona zabawa w dzieciństwie…
Zabawa w chowanego.
Pierwszy idol….
Brat.
Film, który zawsze chętnie obejrzę…
„Igrzyska śmierci”.
Lubię w sobie…
Pracowitość i dyscyplinę.
Podziwiam ludzi, którzy…
Są wytrwali w dążeniu do celu.
Nie znoszę….
Przegrywać.
Wydarzenie, które zmieniło mnie na
lepsze….
Pierwsze zwycięstwo w zawodach.
Brakuje mi…
Długiego snu.
Odpoczywam w….
Siodle.
Chciałabym się nauczyć…
Gotować i piec ciasta.
Marzę o…
Zdobyciu medalu na OOM.
Już ostatnie pytanie. Kaju, czego Ci
życzyć?
Oczywiście, połamania kół, bo to w kolarstwie jest najważniejsze! ;)
Dziękujemy za rozmowę.
Wywiad przeprowadziły:
Aleksandra Markiewicz, Kamila
Sokołowska, Olga Zacharzewska
(Uczennice w okresie 2012-2015 realizowały program klasy dziennikarskiej
w Gimnazjum w Posadzie Górnej)
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9 miejsce Grzegorza
Nowotarskiego
na Mistrzostwach Europy
w Armwrestlingu

W

dniach 01-07 czerwca 2015 odbyły się 25 Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu w stolicy
Bułgarii, Sofii. Polskę reprezentował,
rymanowianin, Grzegorz Nowotarski
z klubu Spartan Rymanów, który opowiada o rywalizacji na Mistrzostwach
Europy i problemach rymanowskiego
armwrestling.
Na Euroarm 2015 przybyliśmy
2 czerwca, dzień na ogarnięcie się
3 czerwca ważenie zawodników z kat
senior,na szczęście waga była idealna
79,9kg, więc pierwsze schody za mną. Po
weryfikacji oraz ważeniu, oficjalnie startujących było 805 zawodników z 28 krajów.
W czwartek, 4 czerwca odbyły się
finały ręki lewej kat senior ( 21-39 lat ),

XI Leśny Dzień Dziecka
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Hrendówka znów zrobiło się gwarno...
Blisko sto dzieci z kilkunastu szkół wzięło udział w XI Leśnym Dniu Dziecka.

ostatecznie uplasowałem się na 9 miejscu. Moim celem było wejście do pierwszej dziesiątki i udało się, choć poczułem lekki niedosyt, ponieważ walczyłem
o wejście do pierwszej piątki, lecz przegrałem z Dimitarem Yulevem z Bułgarii,
na faule. Chociaż siłowo byliśmy bardzo
podobni, ostatecznie to właśnie zawodnik z Bułgarii uplasował się na 5 pozycji eliminując mnie z dalszej rywalizacji. Uważam jednak 9 miejsce za duży
sukces z którego jestem bardzo dumny,
w końcu to 9 ręka w Europie .
5 czerwca odbyły się finały prawej
ręki, gdzie planowałem również wejść
do pierwszej dziesiątki, lecz przerosła
mnie rzeczywistość i rywalizację zakończyłem na 18 miejscu. Zostałem wyeliminowany przez Ukraińca Sergeja Welnyka który uplasował się na 8 miejscu.
Po tym pojedynku zwątpiłem na chwile
w moje umiejętności i zacząłem się zastanawiać co ja tu robię, jako Zawodowy Mistrz Polski byłem przekonany ze
pierwsza dziesiątka jest jak najbardziej
w moim zasięgu, lecz przeliczyłem się
mocno, po krótkiej chwili opadły emocje
i przyjąłem porażkę na klatę. Niestety
trzeba zmienić kilka rzeczy w treningach
które prowadzimy na strychu jednego
z domów w Rymanowie (!)
Nasza reprezentacja niestety nie popisała się większymi osiągnięciami, na
lewą rękę najlepsza była Joanna Domańska, zajmując 6 pozycje wśród kobiet,
natomiast wśród mężczyzn najlepszy
okazał się Grzegorz Nowotarski, zajmujący 9 lokatę. Na prawą rękę najlepsza
również okazała się Joanna Domańska
plasując się na 6 pozycji, wśród mężczyzn najlepszy Polak to Mariusz Grochowski który ostatecznie uplasował się
na miejscu 9.
Niestety ubolewam nad tym że
sam reprezentowałem Polskę z nasze-

Przepiękna pogoda pozwoliła stworzyć atmosferę pikniku edukacyjnego.
Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni
goście: przedstawiciele jednostek samorządowych, RDLP w Krośnie, ZKPK
w Krośnie, ZDIZ w Odrzechowej czy

go klubu Spartan Rymanów, chociaż
na Mistrzostwa Europy zakwalifikowało się jeszcze trzech młodych Spartan
w kategoriach juniorskich: Damian Biega – mistrz Polski w kat junior 18 – 55kg,
Adrian Biega – v-ce mistrz Polski w kat
junior 18 – 60kg, Bogdan Pojnar – v-ce
mistrz Polski w kat junior 18 – 55kg.
Koszt wyjazdu jednego zawodnika
to ok 2000 zł, klub niestety nie posiada
takich funduszy, a wszystkie wyjazdy
finansujemy w większości z własnych
pieniędzy oraz życzliwych sponsorów.
Podziękowania należą się również Gminie Rymanów oraz burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi, który coraz bardziej
zauważa nasze osiągnięcia sportowe
i w miarę możliwości stara się dofinansować wyjazdy klubowiczów Spartana
Rymanów, tutaj podziękowania od całego klubu „DZIĘKUJEMY”
Wszelkie informacje na temat
armwrestlingu, klubu Spartan Rymanów
oraz treningów można zobaczyć na naszej stronie facebookowej „Spartan Rymanów”, serdecznie zapraszamy ;)
(N.G)
GOK Rymanów i GOT „Tabor”
z Rymanowa Zdroju
zapraszają na

Jarmark Staroci
i Rzemiosła Artystycznego
w Parku nad Czarnym Potokiem
w Rymanowie Zdroju
w każdą czwartą niedzielę
miesiąca
Kolejne jarmarki:
27 lipca,
23 sierpnia,
27 września
i 25 października
w godz. 1000 - 1700

straży pożarnej, którzy tradycyjnie
„osłodzili” ten dzień swoimi podarunkami. Występ artystyczny, utrzymany
w tematyce ekologicznej, przygotowali
uczniowie klasy IIb z ZSP w Rymanowie, pod okiem Pani Agaty Kościńskiej.
Następnie wręczono nagrody laureatom
konkursu plastycznego „Funkcje lasu”.
Po części oficjalnej na dzieci czekał
poczęstunek i liczne atrakcje i zabawy,
m.in.: przejażdżki konne, koło fortuny,
leśne puzzle, szyszkowe wrzutki i bańki
mydlane w rozmiarze XXXL. Tegoroczny Leśny Dzień Dziecka zaliczyć można do wyjątkowo udanych- żegnały nas
same uśmiechnięte buzie...
B. Kułak
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Lipiec 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Już wakacje
W piątek 26 czerwca zabrzmi ostatni dzwonek i rozpoczną się wymarzone przez wszystkich uczniów wakacje! Jednak oprócz
nieokiełznanej radości, tego dnia pojawia się również trochę smutku. Szkolna codzienność zostanie zawieszona na dwa miesiące. Dla niektórych to już koniec przygody ze szkołą, albo z pewnym jej etapem. Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzę
wspaniałych, bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.
Burmistrz Gminy Rymanów- Wojciech Farbaniec

Trasa Fitness w Rymanowie Zdroju

Wszystkich miłośników aktywnego
wypoczynku serdecznie zapraszamy do korzystania z Trasy Fitness
w Rymanowie Zdroju. Trasa Fitness
w Rymanowie Zdroju powstała dzięki
współpracy Gminy Rymanów oraz
Nadleśnictwa Rymanów z myślą
o aktywnych mieszkańcach gminy
i kuracjuszach.

Trasa rozpoczyna się
przy Sanatorium Anna
i Staś, biegnie terenami należącymi do
Nadleśnictwa, kończy
się przy Domu Wczasów Dziecięcych. Ma
długości blisko 5 km.
Przebiega w terenach
leśnych, dzięki czemu
osoby korzystające
z niej mogą napawać
oko wspaniałymi widokami, dzięki czemu
poprawa kondycji fizycznej idzie w parze
z poprawą kondycji
duchowej.
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e-usługi
e – należności

W ramach realizacji projektu „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” w Urzędzie Gminy w Rymanowie została udostępniona
usługa e-należności.

Za pomocą tej usługi każdy z mieszkańców oraz osoby spoza terenu gminy Rymanów mogą sprawdzić stan swoich należności
wynikających z obowiązku podatkowego względem Gminy Rymanów.
Wystarczy jednorazowo zarejestrować się na http://enaleznosci.rymanow.pl za pomocą profilu zaufanego, który można uzyskać
w punkcie potwierdzania w Urzędzie Gminy w Rymanowie lub w dowolnym punkcie potwierdzania na terenie całego kraju. Po
zarejestrowaniu można zalogować się do usługi i sprawdzić stan swoich należności (podatki i opłaty lokalne, w tym należności
za śmieci).
Dodatkowo, od lipca br. uruchomione zostaną e-usługi (e-deklaracje) dla mieszkańców naszej gminy.
Wykaz dostępnych e-usług:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.
Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne.
Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne.
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości –osoby prawne.
Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.
Zgłoszenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoba fizyczna
Zgłoszenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przedsiębiorca
Zgłoszenie korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoba fizyczna
Zgłoszenie korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przedsiębiorca

Zapraszamy do korzystania z usług dostępnych w ramach e-urzędu.
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rymanowie

Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Przedsięwzięcie realizowane jest
dzięki wsparciu z Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Rymanowie - II etap”.
Celem projektu jest wyposażenie Aglomeracji Rymanów w infrastrukturę
techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
tym samym przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Rymanów
wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic. Nadzór inwestorski na realizacją zadania
pełni Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji. Sp. z o.o. z Krosna, która posiada
w swoim składzie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż,
jakie są niezbędne do wybudowania i uruchomienia oczyszczalni ścieków.
W ramach projektu wykonano już część robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni oraz zakupiono samochód MAN, TGM 13.250, służący do mycia i udrażniania przewodów instalacji kanalizacyjnych.

W dniu 9 czerwca 2015r w siedzibie Gminy Rymanów odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe efekty oraz najbliższe plany związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Rymanowie – II etap”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Rymanowie - II etap” w ramach działania 1.1 Gospodarka
wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
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