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Mistrzynie
Podkarpacia

D

zień 15 maja na trwale wpisał
się w historię sportu rymanowskiego i historię Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej. W hali
krośnieńskiego MOSiR-u cztery najlepsze gimnazja w województwie wystawiły
do zawodów swoje drużyny dziewcząt
w piłce ręcznej.
Turniej rozegrano systemem każdy
z każdym i po emocjonującej grze –
szczypiornistki z Posady Górnej okazały
się najlepsze! Będą tym samym reprezentować nasze województwo na Mistrzostwach Polski, które rozegrane zostaną
w dniach 18-22 czerwca w Elblągu.
O Posadzie Górnej mówi się w Polsce!
Wyniki finału:
Dynów - Wadowice Górne
16:9
Dzikowiec - Posada Górna
8:8
Dynów – Dzikowiec
11:14
Wadowice Górne – Posada Górna 8:16
Posada Górna – Dynów
20:8
Wadowice Górne – Dzikowiec
10:26
Jest to ogromny sukces szkoły. Przypomnijmy, że wcześniej mistrzyniami
województwa zostały dziewczęta ze

P

Rymanowska
musztra kolejny
raz najlepsza
w województwie

o raz kolejny w kwietniu 2017r
odbył się w Wojewódzki Przegląd
Musztry uczniów klas mundurowych. Składał się on z dwóch konkurencji: pierwsza polegała na wykonaniu
dziesięciu zadań obejmujących umiejętności z zakresu musztry obowiązkowej Sił Zbrojnych RP, w drugiej części
zespoły reprezentowały pokaz musztry
paradnej.
Drużyny oceniane były przez przedstawicieli służb mundurowych: wojsko,
straż graniczną, policję, straż pożarną i przez przedstawiciela Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie. Tegoroczną ry-
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szkoły podstawowej. Teraz złoty medal
zdobyły gimnazjalistki. Piłka ręczna w
Posadzie Górnej to potęga. Wydarzenie
takie miało miejsce po raz pierwszy w
historii nie tylko gminy, ale też powiatu a
nawet województwa. To wydarzenie bez
precedensu!
Oto skład mistrzowskiego zespołu:
Julia Bolanowska – kapitan, Oliwia Staroń, Karolina Buczek, Izabella Dudek,
Milena Hanus, Natalia Józefczyk, Julia

Krupianik, Wiktoria Niemczyk, Kinga
Osękowska, Maria Przybyła, Nikolina
Samborska, Alicja Staroń, Antonina
Szczęsna, Kornelia Szul, Michalina
Śliwka, Nikola Zięba.
Dziewczęta na co dzień trenują pod
okiem nauczycieli Artura Piotrowskiego
i Grzegorza Argasińskiego.
Gratulujemy dziewczętom, trenerom
i szkole!

walizację zdominowały dwie drużyny
z LO w Rymanowie, które zajęły dwa
pierwsze miejsca. Pokonały one drużyny z Trzcinicy, Jedlicza i Tarnobrzega.
Najlepsza rymanowska drużyna będzie

reprezentować Podkarpacie w Centralnym Przeglądzie Musztry w Zakopanym.

Konsekracja kościoła
w Sieniawie

D

zień 23 kwietnia tego roku w
Święto Miłosierdzia Bożego
był dla całej parafii Głębokie, a
więc i dla wszystkich parafian, dniem
niezwykłym. Przeżyliśmy bowiem
wielkie wydarzenie jakim była konsekracja kościoła filialnego w Sieniawie,
któremu patronuje święty Jan Paweł
II – papież.

szy i ostatni widziała namaszczenie ołtarza i ścian kościoła olejami świętymi,
słuchała doniosłych pieśni i modlitw
towarzyszących obrzędowi.
Pisząca zawsze głęboko przeżywa
słowa pieśni Te Deum, a w dniu konsekracji wśród dymu kadzideł brzmiały
one wyjątkowo wymownie i podniośle.
Wyrażamy swoją wdzięczność Księdzu
Arcybiskupowi za homilię i konsekrację. Bóg zapłać.
Na uroczystości obecne były władze
naszej rymanowskiej gminy – Burmistrz
Pan Wojciech Farbaniec i jego zastępca

kościół, za trud budowania księdza proboszcza Stanisława Gniewka, za pracę
budowniczych i ofiarność mieszkańców
Sieniawy, oraz wszystkich innych darczyńców. Dziękujemy księżom obecnym na uroczystości. Dziękujemy też za
modlitwy jakie były i będą zanoszone do
Boga w tym kościele. Bóg zapłać.
Janina Bolanowska

Droga
Zmarnowane lata, stracony czas...
Tak, zda się, szumi rzeka Tabor
Tu gdzie mieszkam.
Las – gdy odwiedzam Zdrój Rymanów,
Co nas tak pięknem swym pociąga
Tak szumi w lesie strumień –
Potok u stóp Wołtuszowej
Nad którym pochylony dłoń zanurzam
Czując, jak woda umyka przez palce
Jak ten czas....
Zamyślony, schodzę w głąb siebie
Jak w kopalnię...
Cóż wydobyłem, wydobywam –
Czy jeszcze wydobędę ?
Czy są to drobne okruchy serca ?
Może zejść jeszcze głębiej ?
Może tam większe skarby leżą ?
Może... czy starczy na to czasu ?
Bóg jeden – mówią – raczy wiedzieć.

Do samej uroczystości przez trzy
dni przygotowywał wszystkich parafian
z Głębokiego, Sieniawy i Pastwisk, głosząc rekolekcje, ksiądz prof. Franciszek
Rząsa. Tematami homilii były trzy cnoty
kardynalne – wiara, nadzieja, miłość.
Dla uważnego słuchacza słowa rekolekcjonisty głęboko zapadały w umysł
i serce, bo ukazywały ogrom Miłości
Miłosiernej Boga i uczyły nas jak my,
chrześcijanie, mamy na nią odpowiedzieć. Każde nabożeństwo kończyła adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaś
niedzielnej Mszy konsekracyjnej przewodniczył i ceremonii konsekracji dokonał ksiądz Arcybiskup Adam Szal. On
też dziesięć lat temu poświęcił plac pod
budowę kościoła. W koncelebrze uczestniczyli księża - dziekan Kazimierz Giera z Iwonicza, Mieczysław Szostak proboszcz z Rymanowa, Marian Bądal proboszcz z Odrzechowej i nasz proboszcz
Stanisław Gniewek. Homilię wygłosił
ksiądz Arcybiskup. Mówił o Święcie
Miłosierdzia Bożego, jego przesłaniach
i nadziei dla każdego katolika. Wspomniał tez o roli świętej siostry Faustyny
w przekazie Bożego Miłosierdzia i świętego Jana Pawła II w krzewieniu kultu
Bożego Miłosierdzia na całym świecie.
Sama konsekracja dostarczyła wiernym
wielu głębokich przeżyć.
Nieliczni tylko być może doświadczą jeszcze takiej uroczystości gdzie indziej. Większość zapewne po raz pierw-

Konsekracja ołtarza.

Pan Jan Materniak, dziękujemy. Obecni byli także druhowie OSP z Sieniawy
i Głębokiego oraz poczty sztandarowe
tych jednostek. Całość nabożeństwa
transmitowało radio Fara.
Dzieląc się wrażeniami po ceremonii wszyscy mówili – głębokie przeżycie
duchowe, pozostanie w naszej pamięci
na zawsze. My, zaś mieszkańcy Sieniawy wdzięczni jesteśmy Bogu za ten

Czy słowa mogą być jak bryły węgla,
Które górnik z takim trudem wydobywa ?
Byśmy mieszkanie mogli ogrzać
Rozpalić ogień ?
Czy można słowami kogoś zagrzać,
Wesprzeć, pomóc przejść przez życie,
Przetrwać ciężki czas, co nieraz jest...
Jak sroga zima w Rymanowie ?
Rozchwiany, pomiędzy zwątpieniem
Wiarą i nadzieją
Czegoś jeszcze szukam ...
I znajduję, jak skarb bezcenny,
Jak metal szlachetny, który nigdy
Nie rdzewieje - MIŁOŚĆ !
A więc.. może nie wszystko jeszcze
Jest stracone, skoro –
Jak to powiedział Prymas Tysiąclecia
CZAS TO MIŁOŚĆ...
A więc iść tą drogą, która sama w sobie
Zdaje się z celem utożsamiać.
Co dnia piąć się... coraz to... wyżej,
Wyżej w górę,
W drodze bardziej strudzonym
Dłoń podając.
Stawać się... jak kromka chleba
Zgłodniałemu, a spragnionemu
Kubek wody.

(czerwiec 2003)

Jerzy Bolanowski
Konsekracja ścian.
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Wydarzyło się w czerwcu
25.VI 857 – ukazało się pierwsze wydanie zbioru
wierszy Charlesa Baudelaire’a „Kwiaty zła”. Poeta
i wydawca stanęli przed sądem za obrazę moralności – ukarani grzywną i wycofaniem 6 wierszy.
Dziś „Kwiaty zła” uchodzą za arcydzieło poezji.
18.VI 1587 – dyktator Toyotomi wydał dekret
nakazujący opuszczenie Japonii misjonarzom
katolickim. Przebywali tam już od pół wieku. Sześciu zakonników i 20 nawróconych Japończyków
przykładowo ukrzyżowano. Do 1640 roku trwały
masowe prześladowania, przetrwało niewiele gmin
wyznaniowych.
29.VI 1797 – ur. Józef Lompa, działacz społeczny
i narodowy na Śląsku, autor poradników rolniczych
i pierwszej napisanej po polsku historii Śląska.
8.VI 1867 – 150 lat temu, na Wystawie Powszechnej w Paryżu, Jan Matejko za swój obraz „Rejtan
na Sejmie Warszawskim 1773 roku” zdobył złoty
medal. Obraz kupił cesarz austriacki Franciszek
Józef.
19.VI 1917 – 100 lat temu król Wlk. Brytanii Jerzy
V nakazał członkom rodziny królewskiej rezygnację z posiadanych tytułów niemieckich. Odtąd panująca dynastia nazywała się Windsor, ocinając się
od niemieckich powiązań z dynastii hanowerskiej.
7.VI 1927 – 19.letni rosyjski emigrant Borys
Kowerla zastrzelił posła ZSRR w Warszawie Piotra
Wojkowa. Była to zemsta za zbrodnie bolszewickie, choć nie wykluczone, że inspirowany był przez
radziecki wywiad na zlecenie Stalina. Moskwa
obarczyła rząd Polski odpowiedzialnością za
morderstwo.
28.VI 1927 – na Wawelu uroczyście złożono,
sprowadzone z Paryża prochy jednego z polskich
wieszczów Juliusza Słowackiego.
4.VI 1937 – w supermarketach Sylwana Goldmana
w Oklahomie ruszyła reklama wózków sklepowych, które wymyślił. W 1940 r. otrzymał na to patent. Stopniowo wózki wypierały koszyki i majątek
Goldmana osiągnął 400 mln $
9.VI. 1937 – sąd moskiewski skazuje na śmierć
marszałka Michaiła Tuchaczewskiego i 7 generałów oskarżonych o rzekomy spisek przeciwko
Stalinowi. Tuchaczewski uchodził za najzdolniejszego stratega Armii Czerwonej.
27.VI 1967 – 50 lat temu, w Londynie zaczął
działać pierwszy w Europie bankomat. By dostać
pieniądze trzeba było mieć PIN oraz specjalny papierowy voucher. Rok wcześniej podobne urządzenie weszło do użytku w Japonii.
12.VI 1997 – zm. Bułat Okudżawa, rosyjski poeta
pochodzenia gruzińskiego, kompozytor i pieśniarz.
Wielki przyjaciel Polski, przeciwnik komunizmu.
10.VI 2007- 10 lat temu widzowie wyścigu formuły I na torze w Montrealu zamarli z przerażenia,
bolid Roberta Kubicy przy próbie wyprzedzania
Trulliego odbija się od niego i wylatuje w powietrze. Z prędkością 230km/h uderza w betonową
ścianę. Wielokrotnie koziołkując rozpada się na
części, z kawałka kadłuba wystają tylko buty Roberta. Za cud uważa się to, że wyszedł bez szwanku i po trzech dniach wyraził chęć uczestnictwa
w następnym wyścigu.
Wacław Łabuda

Wieści z regionu…
• W podkarpackiej Policji „służy” pięć wałachów - Winston,
Larosan, Empres, Rewal i Gonzo.
Ostatnio konie przeszły serię sprawdzianów. Komisja obserwowała
poziom wyszkolenia zarówno samych czworonogów, jak i jeźdźców. Wszystkie konie potwierdziły
opanowanie umiejętności drugiego
stopnia. Oznacza to, że mogą być
wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym
natężeniu oraz do działań związanych z przywracaniem naruszonego
porządku publicznego.
• Już drugi raz członkom i sympatykom Stowarzyszenia Linia102.pl udało się kolejową drezyną przekroczyć polsko - ukraińską
granicę pomiędzy Malhowicami i
Niżankowicami koło Przemyśla.
Chcą w ten sposób promować przygraniczną turystykę.
• W niedzielę 30.04. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki
Bożej w Kalwarii Pacławskiej,
odbyło się podkarpackie rozpoczęcie
sezonu motocyklowego. Miłośnicy
jednośladów wzięli udział w mszy
św. Franciszkanie poświęcili ich
maszyny. Chętni mogli oddać krew
dla dzieci w mobilnym punkcie
poboru krwi.
• Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego
podczas działań kontrolnych na granicy w czasie długiego, majowego
weekendu zatrzymali 15 tys. paczek
papierosów, ponad 100 litrów alkoholu, 385 l paliwa. Przemytnicy
próbowali także wwieźć do Polski
chronione gatunki: 300 pijawek lekarskich i skórę wilka szarego (canis
lupus) oraz amunicję.
• Studenci Politechniki Rzeszowskiej z koła naukowego Euroavia zajęli 8. miejsce w zawodach
konstruktorskich SAE Aero Design.
W zawodach wzięło udział 40 drużyn. Nasi studenci zajęli czwarte

miejsce za prezentację ustną modelu,
szóste za średni największy podniesiony
ciężar i ósme w klasyfikacji generalnej.
• W Duszatynie odbyły się uroczystości związane ze 110. rocznicą powstania
słynnych Jeziorek Duszatyńskich, które
wchodzą w skład rezerwatu Zwiezło na
terenie Nadleśnictwa Komańcza. Podczas obchodów biegacze starowali w
Półmaratonie „Gorskim Tropem Żbika”
z Duszatyna przez Chryszczatą, Mików
do Duszatyna.
• Niemal 600 litrów wina musującego
wartego prawie 6 tys. złotych wiozła
34-letnia Ukrainka, którą skontrolowali na
drodze strażnicy graniczni z Krościenka.
Nie przemyciła go jednak wcale z Ukrainy, tylko planowała wwieźć trunek do
ojczyzny. Kobieta powiedziała funkcjonariuszom, że kupiła wino we Włoszech
i chciała przewieźć na Ukrainę.
• W Woli Piotrowej do końca roku
zostanie otwarty nowy ośrodek Fundacji
Latarnia dla samotnych kobiet i dzieci.
W placówce znajdzie opiekę docelowo
kilkanaście osób. Powstanie ona dzięki
dobrowolnemu i bezpłatnemu zaangażowaniu okolicznych mieszkańców i
firm wykonawczych z regionu. Fundacja
Latarnia od pięciu lat prowadzi ośrodek
rehabilitacyjny dla osób ubogich i wykluczonych społecznie na Podkarpaciu.
• Muzeum-Zamek rozpoczyna nowy
wielki projekt. Dostał na to ponad 41
mln zł. W piwnicach Muzeum-Zamku
w Łańcucie ukryte są luksusowe Łaźnie
Rzymskie z lat 20. ubiegłego wieku z
nowoczesnymi, jak na tamte czasy, urządzeniami i pokojem wypoczynkowym.
Dotychczas niedostępne dla zwiedzających, zostaną odtworzone i udostępnione
turystom. Kolejny wielki remont łańcuckiego zamku potrwa 2 lata.
• Symbolicznym wbiciem łopaty
rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku. W kompleksie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
powstanie nowoczesny kompleks basenowy z zapleczem odnowy biologicznej
i rehabilitacji, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy, turyści i sportowcy.
Inwestycja warta blisko 40 milionów
złotych ma być gotowa na początku 2019
roku.

Odeszli do wieczności
(15.IV – 15.V 2017)

19.04 – Potocka Janina Anna z d. Paradysz (l. 70) – Głębokie
21.04 – Macnar Franciszek (l. 71) – Sieniawa
27.04 – Rodzinka Stanisław (l. 65) – Głębokie
29.04 – Barć Zofia z d. Rokosz (l. 91) – Bałucianka
30.04 – Wołczański Aleksander (l. 81) – Królik Polski
05.05 – Milasz Maria z d. Karaś (l. 75) – Wróblik Królewski
05.05 – Kędzior Franciszka z d. Myśliwy (l. 78) – Rymanów
08.05 – Magryś Jan (l. 65) – Wróblik Szlachecki
14.05 – Moskalik Zofia z d. Szepieniec (l. 88) – Rymanów
(wła)
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• Rozpoczęło się sadzenie fasoli
wrzawskiej, która jako jeden z dwóch
podkarpackich produktów wpisana jest
na unijną listę „Chroniona Nazwa Pochodzenia”. Zaledwie 38 produktów z całej
Polski jest wpisanych przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw
Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń
Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
Jedną z nich jest „fasola wrzawska”.
• W Przemyślu Noc Muzeów odbywała się równocześnie w kilku różnych
miejscach. Tego dnia dla zwiedzających
dostępne były: Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek,
Muzeum Archidiecezjalne, a także Narodowy Dom Ukraiński. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przygotowana
była wystawa powojennych jednośladów,
wystawa „Mała Stabilizacja” przedstawiającą Polskę z okresu PRL.
• Za ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania, jakie zagórski
magistrat otrzymał na przebudowę i modernizacje klasztoru Karmelitów Bosych
w Zagórzu, w kompleksie powstanie
m.in. centrum kultury, sala zakonnika
oraz restauracja i pracownie artystyczne.
Działania związane z projektem w głównej mierze skupią się na odbudowie i rozbudowie budynku dawnego foresterium,
w którym powstanie centrum kultury.
Budynek zostanie zadaszony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z powiatu…
• Dwie produkcje krośnieńskiej Telewizji Obiektyw zakwalifikowały się do
finału XIV Edycji Konkursu dla Telewizji
Lokalnych „To nas dotyczy”. W kategorii
„Ludzie z Pasją” nominowany został film
„Małe miasto wielkich ludzi - prof. Karol
Myśliwiec”, prezentujący sylwetkę prof.
Karola Myśliwca, wybitnego archeologa,
honorowego obywatela miasta Jasła. Druga produkcją Telewizji Obiektyw nominowaną do finału konkursu w kategorii
„Moja Mała Ojczyzna - jestem stąd” jest
filmowy dokument fabularyzowany „Akcja Pensjonat”. Film opowiada historię
odbicia więźniów z więzienia w Jaśle w
nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku.
• W karmie dla psów ujawniono
przemyt ponad 9 ton melasy tytoniowej
do fajek wodnych. Do wykrycia kontrabandy doszło podczas kontroli pojazdów
w Barwinku, przy polsko - słowackiej
granicy. Kontrolę wspólnie prowadzili
funkcjonariusze trzech służb. Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego
oraz Centralnego Biura Śledczego Policji
z Chełma.
• Władze miasta Krosna planują
utworzenie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. W tym celu zostanie zaadaptowany
zabytkowy budynek dawnego dworca
PKP. Obiekt ten od wielu lat nie jest użytkowany i jest w bardzo złym stanie tech-

nicznym. Zabytkowy budynek powstał w
drugiej połowie XIX wieku.
• Drużyna Beniaminek Girls została
wicemistrzem Polski w piłce nożnej w
kategorii dziewczynek do lat 10! Zwycięstwo we wtorkowym (2.05) finale było
blisko. Mecz rozstrzygnęły rzuty karne.
• Krośnianin Mateusz Turowski, maturzysta z „Kopernika”, zajął 4. miejsce na
centralnej olimpiadzie z fizyki i w lipcu
będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym konkursie w Indonezji.
• Od środy do piątku (17-19.05) w
Krośnie odbywały się Juwenalia PWSZ.
Obok tradycyjnego barwnego korowodu,
który przeszedł ulicami miasta, wśród
największych atrakcji tegorocznego
studenckiego święta były koncerty zespołów KSU i Jelonek, a także wybory
miss uczelni.
• Krosno będzie modernizować publiczny transport na obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Umowę w
urzędzie marszałkowskim podpisali wicemarszałek Maria Kurowska, członek
zarządu województwa Stanisław Kruczek
i zastępca prezydenta Krosna Tomasz
Soliński oraz skarbnik Krosna Marcin
Połomski.
• Wszyscy posiadacze psów zameldowani w Krośnie mogą skorzystać z akcji
bezpłatnego znakowania psów. Działanie
polega na wszczepieniu zwierzęciu mikroczipu, który ma ułatwiać identyfikację
zguby i znalezienie właściciela.
• W sobotę 20 maja na parkingu
ORLEN Południe w Jedliczu setki osób
spotkały się by pomóc małej Oliwce i jej
rodzicom w trudnej codzienności zmagania się z mukowiscydozą. Inicjatorami
akcji były OSP Dobieszyn, Krosno112.
pl i Gmina Jedlicze. Zapadła decyzja, że
zbiórkę publiczną poprowadzi Stowarzyszenie Troska o Twoją Przyszłość z Potoka. Uzbierano ponad 44 tysiące złotych.
• Do groźnie wyglądającego incydentu lotniczego doszło we wtorek (2.05)
podczas wieczornego lotu ukraińskiego
balonu przy Hali MOSiR. Pilot nie zdołał
wznieść balonu na odpowiednią wysokość
i uderzył o dach hali. Na szczęście nikt
nie ucierpiał.
• W piątek (28.04.2017) po godzinie
16:00 służby ratunkowe zostały wezwane
do jednego z gospodarstw rolnych w
miejscowości Barwinek (gm. Dukla),
gdzie doszło do poturbowania mężczyzny
przez stado byków. Starszy mężczyzna
wszedł do zagrody w której przebywało
około 20 byków. W pewnym momencie
jeden z nich go zaatakował rogami, a
następnie ruszyła na mężczyznę reszta
stada. Po ponad godzinie reanimacji
niestety lekarz stwierdził zgon mężczyzny.
• Przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Krośnie powstał Ośrodek
Doskonalenia Techniki Jazdy. Oznacza to,
że młodzi kierowcy, którzy mają prawo
jazdy od co najmniej czterech miesięcy, ale nie dłużej niż osiem miesięcy

zostaną objęci dodatkowym szkoleniem
praktycznym z technik jazdy w trudnych
warunkach.

Z gminy …
• Kolejne siedlisko bociana czarnego
w Nadleśnictwie Rymanów. Chronionego ptaka zlokalizowali przyrodnicy z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Leśnicy
już wstrzymali wszelką działalność w
pobliżu gniazda, obszar prawdopodobnie
zostanie objęty ścisłą ochroną. Nadleśniczy Paweł Panaś dodaje, że podobnych
stref na terenie Nadleśnictwa Rymanów
jest wiele. Ścisła ochrona wokół gniazd
polega na tym, że są to obszary całkowicie
wyłączone z działalności człowieka.
• W dniu 6 maja, po godz. 20., na ulicy Bartoszów 67-letni kierujący Oplem
Omega podczas zjazdu ze wzniesienia
stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, po czym dachował.
Do Opla zamocowana była przyczepka,
na której przewożony był traktorek
– kosiarka. Na miejscu pracowali strażacy z OSP Posada Dolna, OSP KSRG
Rymanów, JRG Krosno oraz ratownicy
medyczni z SPPR Krosno.
• Mieszkańcy Rudawki Rymanowskiej, Puław i okolic oraz miłośnicy przełomu Wisłoka postanowili poprzez akcję
ekologiczną sprzątania Wisłoka zawalczyć o środki na remont dróg. Sprzątający
zbierali podpisy pod petycją do premier
Beaty Szydło z prośbą o dofinansowanie
z rezerwy budżetowej.
• Trwa II etap budowy Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie.
W chwili obecnej budowany jest budynek
socjalno-biurowy przeznaczony do
obsługi mieszkańców dostarczających
do PSZOK odpady. W budynku będzie
znajdować się stanowisko przygotowane
do prowadzenia ewidencji oddawanych
śmieci wyposażone w połączenie z wagą
zainstalowaną na placu.
• 14 maja 2017 r. w Parku nad Czarnym
Potokiem w Rymanowie Zdroju odbył sie
Koncert Papieski. W programie wystąpili
nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rymanowie wraz z przyjaciółmi.
W koncercie udział wziął także zespół
wokalny tworzony przez uczniów
rymanowskiej Szkoły Muzycznej,
a prowadzony przez Panią Iwonę Tylkę.
• Już po raz VIII akcja zbiórki makulatury zorganizowana przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwo
pokazała, iż mieszkańcy naszej gminy
przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie
podczas tegorocznej edycji 14,7 ton makulatury. Mieszkańcy dostarczyli około
1 tony makulatury bezpośrednio na teren
bazy Zakładu, gdzie otrzymali sadzonki
drzewek.
zebrał deka
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Koncert papieski
w Rymanowie Zdroju

W

niedzielę 14 maja wczesnym
popołudniem w Rymanowie
Zdroju nad Czarnym Potokiem,
duża grupa ludzi zgromadziła się na Koncercie Papieskim, poświęconym pamięci
św. Jana Pawła II. W koncercie wystąpili
nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w
Rymanowie z pomocą swoich przyjaciół.
Skład zespołu gwarantował wysoki poziom artystycznych doznań. Potwierdził
to aplauz publiczności.
Wielkie wzruszenie wywołał u widzów przejmujący song uzupełniony
historią życia wykonawcy. Od załamanego na wskutek braków anatomicznych

młodzieńca, po dorosłego,
w pełni świadomego swej
wiary, wartościowego
człowieka. To opowieść
o drodze znajdującego się
na dnie, człowieka uzależnionego od narkotyków i
alkoholu, do przemiany
w wyzwolonego, wartościowego człowieka
głoszącego trudną historię
swojego życia, ku przestrodze innych.
Wszystko to dzięki
Chrystusowi – powtarzał
wielokrotnie.
fot. Wacław Łabuda

Licealiści z Rymanowa
na Dniu Papieskim
w Wadowicach

18

maja 2017r w Wadowicach
odbyły się uroczystości poświęcone 97 rocznicy urodzin św.
Jana Pawła II , w ramach której odbyło
się ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży oraz 130- lecie PTG „ Sokół” w
Wadowicach.
Na zaproszenie organizatorów w
uroczystościach brała udział młodzież
klas mundurowych z LO w Rymanowie,
która reprezentowała również PTG „
Sokół” Rymanów. W ramach obchodów
odbyły się zawody sportowe Towarzystw
Gimnastycznych „ Sokół” w wieloboju
sprawnościowym, które wygrała drużyna z Rymanowa. Następnie odbył
się pokaz gimnastyczny PTG „ Sokół”
z Krakowa i występ zespołu pieśni i
tańca PTG „ Sokół” z Pilzna. Kolejnym
punktem programu był pokaz musztry
paradnej w wykonaniu uczniów z LO
w Rymanowie.
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Pokaz ten oglądało
kilka tysięcy widzów. Cieszył się on dużym uznaniem publiczności. Po
obiedzie przed kościołem
odbyła się polowa msza
św. celebrowana przez
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity
Krakowskiego; uczestniczyło w niej kilkadziesiąt
delegacji sztandarowych
z całej Polski oraz sztandary Towarzystw Gimnastycznych „ Sokół”.
Dary składała młodzież
i delegacja TG „ Sokół”
w której brał udział druh
Kazimierz Cetnarski z
Rymanowa. Po mszy św.
można było wysłuchać
koncertów poświęconych
Janowi Pawłowi II. Uroczystości zakończyły się
w godzinach wieczornych.
Izabela Cetnarska - Czyż

Moja egzystencja
Czy jest na tym świecie ktoś kto w swym bycie
Nie zadał pytania, a po cóż me życie.
Zwątpienie chwilowe nasuwa pytanie.
Czy ma sens me życie, odpowiedz mi Panie.
Jestem szarym pyłem, płomyczkiem marnym
Nikomu niepotrzebnym i niedostrzegalnym
Jestem jak ta kropla, gdzieś tam w oceanie,
Dryfuje tak przez życie, czy słyszycie me wołanie.
Czy moje ziemskie życie, przejdzie tak bez echa,
Jak ta nieznacząca waląca się strzecha,
Na przestrzeni wieków gdzieś tam się zatliłem,
Czy tak samo zgasnę jak się zapaliłem.
Życie jest jak powiew wiatru, bardzo krótką chwilą,
Ale wiatry są przeróżne, wieją z bardzo różną siłą,
Są też życia jak wichury, które drzewa wyrywają ,
Mimo że już dawno przeszły, ślady po nich pozostają.
A co po mnie pozostanie, może będę choć wspomnieniem,
Czy tylko płytą marmurową przysłoniętą drzewa cieniem,
Siła wiatru mego życia, czy zagłuszy chociaż ciszę,
Czy taż będzie tak słabiutka, tylko trawką zakołysze.
Jak me życie mam ułożyć, jak je sobie namalować,
Jaka jest recepta na to by go całkiem nie zmarnować.
Maciej Urbanik

Czytelnicy piszą

Gdzie się podziała
Gniewoszówka?

Z

wracam się z uprzejmą prośbą o
zainteresowanie się poprawną nazwą miejscowości Gniewoszówka,
obecnie zwaną Sieniawą. Mieszkańcy
tego terenu przyzwyczajeni są do swojej
nazwy. Nikt nie konsultował z nami
tej zmiany, nawet nie podjęto żadnych
kroków w tej sprawie – ignorując ludzi,
tradycję i historię tych ziem.
Nazwa Gniewoszówka, wywodzi
się od właściciela dworu p. Gniewosza,
wokół którego toczyło się niegdyś życie,
dając pracę okolicznym ludziom. Dziś, na
miejscu tej posiadłości mieści się zapora
wodna – bardzo potrzebna, ale pamięć o
tym człowieku została całkowicie zatarta.
Rozumiem zmiany, jakie muszą zachodzić w życiu społecznym,
ale czy nie można pogodzić
tego z uszanowaniem historii
i tradycji, robiąc tablice z
nazwą Sieniawa, a pod nią
mniejszymi literami – Gniewoszówka ?
Byłoby to pięknym aktem pamięci i wdzięczności dla tego człowieka. Na
cmentarzu w Odrzechowej
spoczywa płk. Gniewosz z
rodu Gniewoszów, zasłużony
bohater wojenny. Nasze tereny obfitują w bogatą historię
i tradycje polskości, warto je
wyławiać na światło dzienne,
a nie puszczać w niepamięć.
Dawajmy też dobry przykład
dla młodych pokoleń aby być
dumnych z mikroregionów
i nie zacierać ich nazw, ale
dbać o nie.

Sąsiednia Redakcja gazety „Nasze
Besko” choć na tyle podtrzymuje historię
rodziny Gniewoszów drukując cykliczne
artykuły historyczne. W miarę możliwości proszę o poruszenie tego tematu na
łamach miesięcznika „Nasz Rymanów”,
gdyż problem ten „leży na sercu” wielu
mieszkańcom Gniewoszówki.
Z uszanowaniem
wasza czytelniczka
Maria Walczak
Od redakcji.
Zbiory dokumentów Izby Historycznej wzbogaciły się o dokument Kontraktu – Kupna – Sprzedaży „zawartej
pomiędzy JWPanem Włodzimierzem
Gniewoszem, właścicielem dóbr Sieniawa
koło Rymanowa, jako stroną sprzedającą
a Stanisławem Dębcem i Maryjanną z
Sołtysików Dębiec, rolnikami w Łazach

jako stroną kupującą”. Transakcja dotyczyła obszaru 5 morgów za cenę 85 000
marek polskich. Dobra te leżały na terenie
gminy katastralnej Sieniawa. Dokument
„własnoręcznie podpisano w Kancelaryi
Sądu Powiatowego w Rymanowie. Dnia
1 sierpnia 1921 roku”.
Za zgodą strony kupującej, dla Włodzimierza Gniewosza zastrzeżono „wyłączne prawo poszukiwania i eksploatowania wszelkich minerałów żywicznych w
stanie płynnym, stałym i lotnym, znajdujących się w podziemiu parcel będących
przedmiotem tego kontraktu, na czas lat
stu, licząc od dnia 1 stycznia 1921 roku,
czyli na czas do 1 stycznia 2021 roku”
Fragmenty dokumentu (bardzo zniszczonego) prezentujemy jako ciekawostkę
związaną z tematem listu.
(wła)

Wycieczka Stowarzyszenia Nasz Rymanów do Jarosławia i Lubaczowa – 6.05.2017 r.

fot. Rafał Głód
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Niebezpieczne
ukąszenia – fakty czy
mity?

K

leszcze, komary czy osy to szczególnie uciążliwi towarzysze naszego wakacyjnego wypoczynku.
Ważne jest, aby mimo wszystko nie
lekceważyć ukąszeń i właściwie zareagować i zadbać o swoje zdrowie i dobre
samopoczucie. Łamiemy związane z tym
mity i dajemy garść faktów, które pozwolą
dobrze przygotować się na ataki owadów.
Kleszcze – wyciągać czy wykręcać?
Jeśli zauważymy kleszcza, nie wahajmy się usunąć go
sami. Każda godzina
zwiększa ryzyko zachorowania na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu.
Owada należy chwycić pęsetą jak najbliżej skóry i pociągnąć
pionowo lub zdecydowanym półkolistym
ruchem przypominającym nakręcenie
spaghetti na widelec. Unikamy wykręcania po którym część kleszcza często
Pozostaje w skórze. Pod żadnym
pozorem nie smarujemy go także masłem,
wazeliną czy kremami. Dusząc się, owad
może zwymiotować i zarazić nas groźnymi chorobami.
Osy, pszczoły, szerszenie – kto jest
szczególnie narażony?
W ogromnej większości przypadków
użądlenie przez osę lub pszczołę skutkuje

Zielone źródło białka

W

e Francji powstają instytuty,
które przywracają do upraw
zapomniane już rośliny. Kiedyś
popularne, teraz ze względu ich cenne
właściwości, znowu proponowane do
konsumpcji. W Polsce też obserwujemy
ten trend, po akcjach propagujących stare, niekiedy zapomniane gatunki drzew
owocowych i krzewów, przyszła kolej
na przypominanie cennych dla zdrowia
warzyw.
Parędziesiąt lat temu, prawie na każdym „polu” (czyli gruncie użytkowanym
rolniczo), głównie między ziemniakami
był sadzony bób. Warzywo to, szczególnie
z cudzego pola, było atrakcją dla dzieciaków. Oczywiście, bób też był obecny w
kuchni każdego gospodarstwa. Dobrze,
że moda ta wraca. (w)
Zdrowe składniki w lipcowym
menu
Lato to bogactwo świeżych warzyw
i owoców. Zwłaszcza w czasie upałów
należy pamiętać, by systematycznie
dostarczać organizmowi potrzebnych
składników odżywczych. Dietetycy już
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jedynie miejscowym
zaczerwienieniem,
obrzękiem oraz swędzeniem. Szczególną
czujność muszą jednak zachować alergicy, astmatycy i osoby z chorobami
serca- wstrząs anafilaktyczny wymaga
niezwłocznej, specjalistycznej pomocy!
Żądło należy usuwać delikatnie, naciśnięcie może spowodować uwolnienie
dodatkowej dawki jadu. Jest jednak żelazna zasada bezpieczeństwa, która dotyczy
wszystkich. Latem nie pij bezpośrednio
z kartonowego, otwartego wcześniej pudełka czy ciemnej butelki. Zawsze trzeba
spojrzeć czy w napoju nie topi się właśnie
jakiś owad. Mucha może być niesmaczna, ale użądlenie przez pszczołę czy osę
w gardło lub język może zakończyć się
tragicznie.
Komary i meszki – tylko uciążliwe,
czy już groźne?
Najbardziej dokuczliwe ze wszystkich owadów. Czemu? Bo w przeciwieństwie do innych mogą ukąsić wiele razy.
Oprócz swędzenia czy pieczenia nie
musimy jednak obawiać się zagrożenia
z ich strony. Komary, choć przenoszą
niektóre choroby,
w Polsce zarażają
niemal wyłącznie
zwierzęta, choć opisywano pojedyncze przypadki zarażenia
malarią przez komary, które z Afryki
zabrały się na gapę samolotem. Pokąsanie
przez meszki może z kolei skutkować
zacierają ręce, gdyż na lipcowych straganach pojawił się bób – nie tylko pyszny,
ale również posiadający wyjątkowe właściwości odżywcze i zdrowotne. Dlatego
warto w pełni wykorzystać sezon na to
warzywo i jadać je jak najczęściej.
Błonnik i białko przede wszystkim!
Bób należy do rodziny strączkowych,
co oznacza, że zawiera znaczną ilość białka o dosyć wysokiej wartości biologicznej. Jeżeli w jednym daniu połączymy bób
z produktem pełnoziarnistym (np. kaszą)
lub orzechami to nastąpi tzw. uzupełnianie
się aminokwasów. Jakość białka w tym
posiłku będzie więc równa białku mięsa,
ryb czy jaj. Dodatkowo bób ma cenne
właściwości profilaktyczne – zawiera
lektynę (rodzaj białka), która łącząc się
z błonami komórek w jelicie może hamować namnażanie komórek raka jelita
grubego. Poza dużą zawartością białka,
bób posiada również błonnik, który skraca
czas trawienia, poprawia funkcjonowanie
przewodu pokarmowego i oczyszcza
jelita. Oznacza to, że osoby dbające o
linię powinny włączyć go do swojej diety.
Jedna garść młodego bobu jest w stanie
zapewnić prawie 1/4 dziennej zalecanej
dawki błonnika. Jedzenie tego warzywa

stanem zapalnym, ale tylko w skrajnych
przypadkach. Najczęściej kończy się na
zwykłych bąblach.
Żmija zygzakowata – największe
niebezpieczeństwo?
Z ukąszeniami żmii nie spotykamy
się tak często, jak z ukąszeniami owadów,
dlatego tym bardziej musimy poznać
zasady postępowania. W tym przypadku
śladom na skórze towarzyszą najczęściej
ból, zaczerwienienie i obrzęk. Co robić?
Przede wszystkim uspokajać poszkodowanego – im
szybciej bije jego
serce, tym łatwiej
jad rozprzestrzenia się po organizmie. Nie należy
go też wysysać,
bo sprawia to
dodatkowy ból,
a niestety nie pomaga. Ukąszoną
rękę lub nogę należy trzymać wysoko,
ostatecznie można obłożyć lodem miejsce po zębach żmii do chwili zgłoszenia
się do punktu medycznego. Jad żmii jest
niebezpieczny dla dzieci, osób starszych i
przewlekle chorych. I pamiętajmy - wąż
wyglądający jak żmija, ale z dwoma
symetrycznymi żółtymi plamami z tyłu
głowy to zupełnie niegroźny zaskroniec.
Dr Arkadiusz Miller
(Lekarz internista LUXMED)

zapewni więc uczucie sytości przez wiele
godzin.
Kwas foliowy nie tylko dla przyszłych mam
Kolejnym cennym składnikiem, który
znajdziemy w bobie jest kwas foliowy.
Garść nieugotowanego bobu to ponad
30% dziennej dawki folianów. Znakomicie wpływają one na cały układ krążenia,
gdyż regulują stężenie homocysteiny,
której nadmiar uszkadza naczynia krwionośne i powoduje zaburzenia krzepliwości
krwi. Dodatkowo kwas foliowy wraz
z żelazem i witaminą B12 bierze udział
w procesach krwiotwórczych. Wśród
skutków niedoboru kwasu foliowego
najczęściej podkreśla się występowanie
zaburzeń rozwojowych u płodu. Jednak
niedobór kwasu foliowego u każdego
z nas może spowodować trudności w
zasypianiu, ogólne osłabienie, bóle głowy, rozdrażnienie czy nawet zaburzenia
zachowania. Dlatego nie tylko kobiety
planujące ciążę, ale każdy z nas powinien
korzystać z dostępności bobu latem.
Marta Szkupińska, dietetyk,
Grupa LUX MED

Koszykarki ZSP
Rymanów na meczu
PLK W Krośnie

W

dniu 05.04.2017 roku w Krośnie odbył się mecz sezonu
zasadniczego Polskiej Ligi Koszykówki mężczyzn pomiędzy Miastem
Szkła Krosno i Polpharmą Starogardem
Gdańskim. Wśród kibiców znalazły

C

się najmłodsze koszykarki Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie, które głośno
kibicowały miejscowym przez całe spotkanie. W nagrodę za gorący doping po
zawodach zawodnicy zaprosili przyszłe
adeptki koszykówki do wspólnego zdjęcia
oraz bardzo chętnie rozdawali autografy.

Wiosenne sprzątanie

10

kwietnia 2017r. uczniowie
ZSP we Wróbliku Szlacheckim
wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE WIOSENNE patronowanej
prze Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie.
Przedsięwzięcie polegające na
zbieraniu odpadów zalęgających poza
miejscami do tego przeznaczonymi do
ich składowania ma za zadanie w znaczny sposób poprawić walory naszego
środowiska, a przede wszystkim budować większą świadomość ekologiczną.
Wykorzystując słoneczną pogodę, dzieci
i młodzież wraz ze swoimi nauczycielami
przeszli ulicami Wróblika Szlacheckiego
i Królewskiego. Wszyscy porządkowali
przydrożne rowy i zaśmiecone rejony
naszej miejscowości.
Akcję można uznać za udaną, patrząc
na efekty pracy dzieci oszacowane wieloma pełnymi workami śmieci.

Tak może wyglądać…

oraz bardziej odczuwa się, że budynek GOK-u, nie spełnia oczekiwanych
potrzeb, projektowany był w czasach gdy inne były wymagania. Wymaga też
pilnego remontu. Dlatego Gmina Rymanów złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie
Gminy Rymanów”, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku z łącznikiem do
budynku Sokoła oraz
wyposażenie. Ogólna
wartość projektu ok. 5,8
mln zł. Planowane dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
zgodnie z wytycznymi
konkursu, nie może przekroczyć 3 mln zł. Planowany wkład własny
Gminy Rymanów - ok.
2,9 mln. zł.
Złożony wniosek jest na etapie oceny formalnej. Konkurencyjność jest bardzo
duża. Wynika ona z kryteriów oceny merytorycznej oraz ilości złożonych wniosków.
Największe szanse na dofinansowanie mają projekty na zabytki umieszczone w rejestrze Podkarpackiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków .
Próbę poczyniono, jakie będą efekty – zobaczymy.
(www.rymanow.pl)
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Biathlon dla każdego
„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty
skarbiec wartości.
Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli,
wytrwałości, odpowiedzialności,
znoszenie trudu i niewygód,
duch wyrzeczenia i solidarności, wierność
obowiązkom
– to wszystko należy do cnót sportowca”.
Arkadiusz Gołaś

B

iathlon bez śniegu? Dlaczego
nie! Jak się okazuje, zimowe
sporty biegowe można uprawiać
również wtedy, gdy w kalendarzu maj, a
za oknem wiosenna aura. Biathlon letni
to ciekawa, niezwykle widowiskowa, ale
równocześnie wymagająca wytrzymałości
i precyzji dyscyplina sportu, łącząca biegi
ze strzelectwem. Polega na biegu bez
broni na określonym dystansie, w czasie
którego zawodnicy dwa lub cztery razy
zajmują stanowiska na strzelnicy, przyjmując pozycję stojącą lub leżącą, oddając
za każdym razem po 5 strzałów z broni
laserowej.
Takie właśnie wydarzenie sportowe
miało miejsce 18 maja 2017 r. w Zespole
Szkół Publicznych w Króliku Polskim,
gdzie odbyły się zawody biathlonu letniego pod hasłem „Biathlon dla każdego”, których organizatorami byli UKS
„Sztafeta” oraz ZSP w Króliku Polskim.
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Celem turnieju były:
popularyzacja wśród
dzieci i młodzieży
biathlonu, promowanie aktywnych form
wypoczynku oraz
zachęta do uprawiania sportu.
Królik Polski
przywitał młodych
biathlonistów piękną
pogodą. Bezchmurne niebo, majowe
słońce i przyjemna
temperatura stworzyły znakomite,
równe dla wszystkich warunki do rywalizacji sportowej.
Imprezę otworzyła
p. dyrektor Marta
Kogut, która ciepło
przywitała młodych
sportowców i ich
opiekunów, życząc
wszystkim zawodnikom powodzenia,
sukcesów oraz radości i satysfakcji
ze sportowej rywalizacji. W zawodach,
które miały rangę wojewódzką, wzięli
udział uczniowie z następujących UKS-ów oraz szkół : UKS „Partyzant” Lubatowa, UKS „Karpaty” Klimkówka,
UKS „Gem” Posada Górna, UKS
„Tornado” Milcza, ZSP Wróblik
Szlachecki oraz
gospodarze zawodów UKS „Sztafeta” Królik Polski.
Zawodnicy zostali
podzieleni na kategorie w zależności
od wieku i płci:
1. K a t . A –
chłopcy - gimnazjum, roczniki
2001–2003
2. K a t . B –
dziewczęta - gimnazjum, 2001–
2003
3. K a t . C –
chłopcy - szkoła podstawowa,
2004–2006
4. K a t . D –
dziewczęta - szkoła podstawowa,
2004–2006
Rywalizacja
odbywała się w
miłej i przyjaznej
atmosferze, zgodnie z zasadami fair
play, a uczestnicy
turnieju popisali się doskonałą
kondycją, celnym

okiem i opanowaniem. Nad prawidłowością zawodów czuwali: delegat techniczny
p. mgr Jacek Penar, sędzia głównym
p. mgr Sławomir Kasperkowicz oraz
sekretarz zawodów p. mgr Tomasz Dyląg.
Kategoria A
Klasyfikacja indywidualna:
1. Dawid Stanisz - UKS Partyzant Lubatowa
2. Paweł Kania - UKS Partyzant Lubatowa
3. Krzysztof Penar - UKS Karpaty
Klimkówka
Klasyfikacja drużynowa:
1. UKS Partyzant Lubatowa 1
2. UKS Karpaty Klimkówka
3. UKS Gem Posada Górna
Kategoria B
Klasyfikacja indywidualna:
1. Julia Trybus - UKS Karpaty Klimkówka
2. Emilia Kijowska - UKS Tornado
Milcza
3. Julia Stanisz - UKS Partyzant Lubatowa
Klasyfikacja drużynowa:
1. UKS Partyzant Lubatowa 1
2. UKS Gem Posada Górna 2
3. UKS Tornado Milcza
Kategoria C
Klasyfikacja indywidualna:
1. Sylwester Konior - UKS Partyzant
Lubatowa
2. Wiktor Zając - UKS Partyzant Lubatowa
3. Kasjan Turek - UKS Partyzant Lubatowa
Klasyfikacja drużynowa:
1. UKS Partyzant Lubatowa 1
2. UKS Partyzant Lubatowa 2
3. UKS Sztafeta Królik Polski 1

Kategoria D
Klasyfikacja indywidualna:
1. Julia Murdzek - UKS Partyzant Lubatowa
2. Kamila Kania - UKS Partyzant Lubatowa
3. Aleksandra Pęcak - UKS Tornado
Milcza
Klasyfikacja drużynowa:
1. UKS Partyzant Lubatowa 1
2. UKS Partyzant Lubatowa 2
3. UKS Sztafeta Królik Polski
Pozostałe wyniki dostępne za pośrednictwem strony www.zspkp.pl
Po zakończeniu zawodów zwycięzcy
otrzymali z rąk p. Marty Kogut - dyrektor

Gość z Afryki

17

maja gościliśmy w szkole w
Wróbliku Szlacheckim niecodziennego gościa, a był nim
misjonarz pallotyn o. Zdzisław Olejko,
pracujący od 26 lat na misji w Rwandzie
w Afryce.
Misjonarz bardzo ciekawie opowiadał dzieciom o swojej pracy, o zwyczajach

ZSP w Króliku Polskim oraz Zastępcy
Burmistrza Gminy Rymanów p. Jana
Materniaka nagrody oraz pamiątkowe
puchary.
Serdeczne podziękowania składamy tym
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zawodów. Szczególnie jesteśmy
wdzięczni naszym sponsorom: Gminie

Rymanów oraz Uzdrowisku Rymanów
Zdrój.
Wszystkim uczestnikom turnieju
gratulujemy wspaniałej postawy i osiągniętych wyników sportowych!

i o kulturze jaka panuje na kontynencie
afrykańskim. Swoje opowieści ubogacił
licznymi rekwizytami np. strojem wojownika, prostymi instrumentami perkusyjnymi, czy pracami plastycznymi,
wykonanymi przez tamtejszą ludność.
Ojciec Zdzisław został bardzo ciepło
przyjęty przez kółko misyjne „Światełko
nadziei”, działające w naszej szkole. Specjalnie na tę okazję uczniowie przygotowali
piosenki i tańce oraz upiekli pyszne ciasta.

Z uzbieranych środków finansowych
podczas sprzedaży kadzidła i kredy
przekazali na misję 600 zł, upominki
(przybory szkolne) dla dzieci przedszkolnych oraz list, w którym zachęcali dzieci
afrykańskie do wymiany korespondencji.

Agnieszka Rygiel
fot. Tomasz Kowalczuk

Tekst i zdjęcia: Anna Szymańska

Ogłoszenia drobne

Zaproszenie
Firma Bog-Mar Sp. z o.o.

Zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami

na firmowy piknik
połączony z Dniem Dziecka
Wielkie grillowanie, mini zoo, wioska indiańska,
dmuchane zjeżdżalnie… i coś jeszcze –
konkursy i prezenty dla małych i dużych
Zapraszamy wszystkich 11 czerwca godz. 1300
na plac za centrum handlowym Bog-Mar, ul. Mitkowskiego 8

w „Naszym Rymanowie”

zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie
Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów musi zawierać
adres lub telefon ogłoszeniodawcy.
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

C

hoć 15 lat to niewiele, ale można
już zobaczyć jak wiele zmian
zaszło w Rymanowie przez ten
okres. Co przestało być problem, a co
czeka na załatwienie. Wykorzystamy
treść numeru 6 (17) „Naszego Rymanowa” z czerwca 2002 roku.

Wybory samorządowe
wkrótce, prawdopodobnie
13 października. Nastąpić
mają wielkie zmiany w ordynacji wyborczej. Pierwsza
to ustalenie, że w gminach
do 20 tys. mieszkańców wybranych zostanie do gminnej
rady 15 przedstawicieli (dotychczas 24 radnych). Jest
to nieco kontrowersyjna decyzja, w gminie Rymanów i
Besko będzie po 15 radnych.
W Rymanowie jeden radny
reprezentował będzie ok.
1000 osób, a w Besku ok. 400
mieszkańców. Druga zmiana to fakt, że po
raz pierwszy będziemy wybierać burmistrza w wyborach bezpośrednich. Przez
trzy dotychczasowe kadencje burmistrza
wybierali wybrani uprzednio radni.
Jak nas spisywano – to przegląd spisów powszechnych w PRL, przywołany
wobec planowanego w maju i czerwcu
spisu powszechnego. W 1946 roku to był
spis chaosu, spowodowanym wędrówką
repatriantów i usuwaniem skutków wojny. Przesiedlenia nie sprzyjały rzetelności spisu, ludzie odczuwali obawę przed
podaniem prawdy. W 1950 – o dalszy

rozwój, takimi słowami go firmowano,
jednak większość obywateli myślała jak
oszukać komisarzy spisowych i ukryć
posiadane dobra. W 1960 roku spis
miał wykazać umacnianie socjalizmu.
Brzmiało to kuriozalnie gdy brakowało
wszystkiego – od masła po cement. 1970
rok miał być spisem przełomu a wykazał
zadyszkę gospodarki i starzenie się społeczeństwa oraz emigrację młodych. 1978
ochrzczono spisem rozpaczy, wiele danych utajniono. Jako novum wprowadzono pytania o brak aktywności zawodowej. 1988 r. to
spis biedy – społeczeństwo
buntuje się nie wpuszczając komisarzy spisowych.
Spis potwierdził zubożenie społeczeństwa i dramatyczny wzrost liczby
ludzi niepełnosprawnych.
Obecny spis (w 2002 r.)
ma być obszerny, uczciwy
i zapewniający tajemnicę
statystyczną spisywanych
osób.
Zebranie mieszkańców – do szkolnej świetlicy, zamiast 108 członków
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mieszkających w blokach, przybyło tylko 20. Zbyt silną konkurencją okazała
się transmisja telewizyjna meczu piłki
nożnej. Prezes przedstawił sprawozdanie
finansowe w którym wyraził ubolewanie,
że w całej spółdzielni zanotowano wzrost
zaległości za opłaty. W ub. roku skierowano ok. 100 pozwów do sądu o zapłacenie
czynszu i 12 wniosków o eksmisję.
Parafia w Rymanowie Zdroju – to
artykuł o historii i rozbudowie zdrojowego kościoła. To młoda parafia,

Wielkanocne Tradycje
Pogranicza

D

utworzona dekretem specjalnym bp
Ordynariusza Ignacego Tokarczuka z
dniem 3 lutego 1974 roku. Proboszczem
został ks. Franciszek Penar. Zakupiono i
odremontowano dom z przeznaczeniem
na plebanię. W 1978 r. malarze z Sanoka
wykonali polichromię, a rok później wykonano stolarkę – ławy i konfesjonały.
Zamontowano nowe witraże na wzór tych
zniszczonych w czasie wojny. W 1998
roku zapada historyczna decyzja – kościół
parafialny należy rozbudować. Wszelką
dokumentację potrzebną prowadził społecznie komitet rozbudowy. W ramach
rozbudowy dobudowano nawy boczne i
powiększono prezbiterium, powstała też
zakrystia i część sanitarna. Planowane
są prace na uporządkowaniem otoczenia
kościoła i murów zewnętrznych.
Przyrost naturalny w gminie
(w pięcioleciu 1997 – 2001), analizuje autor na podstawie danych pierwszej grupy
sześciu miejscowości. Niepokoi tendencja zauważona w Ladzinie, gdzie ubyło
2 mieszkańców, a szczególnie w Głębokiem (-16). Dodatni przyrost odnotowano
w Bziance (+3), Bałuciance (+9), Króliku
Polskim (+19) i Klimkówce (+29).
(wła)

O przyjaźni
Zastanawiam się – Jolu,
Co ja ci dziś napiszę,
Wsłuchany w ciszę tego dnia.
Siedzimy przy stole:
Ty – pani profesor… ja…
Czy z ciszy tej wyłowię kształt
słowa?
Ciężka jest moja głowa i ręka.
Piszę…
Słyszymy twój głos…
Śpiewasz piosenkę o poziomkach,
Słowa jak ziarna pękają,
Rozkwitają jak kwiaty
I unoszą się po pokoju
Zapachem przyjaźni.

nia 9.04.2017r. w RCKP w Krośnie
rozstrzygnięty został XII Konkurs
Plastyczny „Wielkanocne Tradycje Pogranicza”. Uczniowie ZSP we Wróbliku Szlacheckim w kategorii „PISAN-

J. Bolanowski

KA” zajęli: Daria Sieniawska z klasy II –
III miejsce i Wiktor Kucharski z klasy III
A – otrzymał wyróżnienie. W kategorii
„PALMA” – Natalia Rajchel ze szkoły
podstawowej zdobyła I miejsce i Elwira
Rymar z gimnazjum również zajęła I
miejsce.
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W Konkursie Palm Wielkanocnych
w ramach wydarzenia „Rynek Krosna –
Wielkanocne Serce Miasta” w kategorii
szkół podstawowych, klasa V zdobyła I
miejsce, w kategorii gimnazjum, chłopcy
z klasy II G, Kacper Wietecha i Mikołaj
Kijowski, również zajęli I miejsce. Do
konkursu uczniowie przygotowywali
się pod czujnym okiem pani Anny Szymańskiej.
(ZSP Wróblik Szlachecki)

Naszym zdaniem

C

ześć –Stachu – chciałbym abyśmy
tym razem poruszyli dwa tematy,
jeden z nich to grabież warszawskich kamienic a drugi, sprawa uchodźców czy emigrantów, zależy jak kto woli.
Temat pierwszy dotyczy tego ogromnego
złodziejstwa
– Franio – moim zdaniem początkiem
tego całego zła i następstw jakie dzisiaj
mamy, to był „okrągły stół’ to tam zawarto
umowę pomiędzy komunistami a ludźmi,
którym tak naprawdę nie chodziło o dobro
Polski, ale o władzę i własne interesy, (my wam oddamy władzę a wy nas nie
będziecie rozliczać). Kiedy oglądamy
filmowe fragmenty libacji, z jednej strony
Jaruzelski, Kiszczak i reszta KC PZPR-u
zaś z drugiej strony Wałęsa, Mazowiecki,
(gruba kreska) Michnik, Kuroń, Geremek,
Tusk, kiedy wznoszono toast za toastem,
roześmiane gęby od ucha do ucha, wzajemne uściski, głośne sto lat itd. - Zadajmy
sobie pytanie – czy w takiej atmosferze
załatwia się interesy wagi państwowej
? czy to jest godne zachowanie ludzi,
którzy mają decydować o losach całego
Narodu ? To ci ludzie, którzy uchodzili w
naszej opinii za godnych zaufania obalili
w jedną noc rząd Jana Olszewskiego,
który naprawdę chciał zrobić prządek
z komunistami i wprowadzić rządy na
które oczekiwał cały Naród. Doskonale
pamiętamy słowa Tuska wypowiedziane
tamtej nocy „a teraz policzmy głosy czy
zdołamy usunąć rząd Jana Olszewskiego”. Jest to najlepszy dowód, zdrady i
dogadania się z komunistami, jeszcze
dzisiaj, kiedy dany człowiek jest na
wysokim stanowisku powinien stać w
obronie polskich interesów, wypowiedzi
jego są nam wręcz przeciwne, czy takie
postępowanie jest godne prawdziwego
Polaka? Dowodem tej nikczemnej umowy
jest, że za te wszystkie przewinienia komunistów UB- ów, SB- ów, stan wojenny,
popełnione morderstwa, wypędzenie tylu
z ojczyzny tylu ludzi młodych, więzionych, wykształconych, patriotów, nikt
przez poprzednie rządy nie poniósł żadnej
kary. Poprzednie rządy dały przyzwolenie
komunistom i tej całej bandzie przejąć
banki, przedsiębiorstwa, fabryki itd. Dały
im możliwość żyć dalej w luksusie kosztem okłamanego narodu. Zaś ci, którzy
po „okrągłym stole” cieszyli się władzą,
zaczęli kraść to co jeszcze pozostało i
kradli do czasu kiedy to dzięki ostatnim
wyborom odebrano im władzę, dlatego
teraz dzieje się im wielka krzywda, kiedy
trzeba będzie oddać wysokie emerytury,
oddać zagrabione kamienice, a także
władzę sądowniczą, która to przez cały
ten okres stoi w obronie tej bandy, bo jak
widzimy wszyscy jadą na jednym wozie.
W ostatnim czasie mieliśmy dowód co
ta władza sobą reprezentuje, sposób ich
zachowania w trakcie czytania listu od
prezydenta Andrzeja Dudy, zachowaniem
swoim pokazali swoją butę i chamstwo
niegodne ludzi na tak wysokich stanowi-

skach. Zawsze uważali się „nadludźmi”
i tak dalej chcą być uważani. Przez te
prawie trzydzieści lat grupa tych ludzi
zdołała dobrze się umocnić, dziś tworzą
antypaństwowe organizacje, - KOD- Obywatele RP – (jacy to obywatele) wspierane
przez Platformę Obywatelską, Polskie
Stronnictwo Ludowe, Nowoczesną- kim
oni są i co sobą reprezentują – dzisiaj
tak , jutro inaczej a po jutrze z powrotem jak było, uważam, że jest to wroga
działalność na szkodę Polski i prawych
obywateli.
Stachu – dla mnie wielu z nich to
zwyczajni zdrajcy, udało się im podstępnie otumanić ludzi pięknymi słowami,
ale wielu z nich Bogu dzięki zakończyło
polityczną karierę, niektórzy uciekają na
Ukrainę przyjmując na wszelki wypadek
drugie obywatelstwo, oto takich mamy
patriotów, którzy podobno wiernie służyli
ojczyźnie.
Franio – dziś kiedy widzę Gronkiewicz Waltz – (bohaterka od reprywatyzacji warszawskich kamienic) przypominam
sobie jak wiele lat temu w czasie nabożeństw fatimskich w Miejscu Piastowym,
kiedy uczestniczyło w nich kilka tysięcy
ludzi przewodniczyła modlitwie różańcowej i wygłosiła płomienne przemówienie
(kobieta anioł) dziś poznajemy kim ona
jest naprawdę. Chciało by się tu dać jeszcze wiele podobnych przykładów takich
ludzi ale jesteśmy ograniczeni miejscem
w gazecie. Krótko jeszcze na temat tych
uchodźców czy emigrantów. Chwała
temu rządowi pani premier Szydło za
stanowczą decyzję przeciwko ich przyjmowaniu, jak sama mówi chcemy być
bezpieczni i spokojnie spać. Nie potrzeba
nam problemów jakie mają z tego powodu
kraje zachodnie jak Niemcy czy Francuzi,
mają te problemy na własne życzenie a
teraz chcą się nimi z nami podzielić. Nie

W

potrzeba nam tu innowierców, zamachów,
oni nie przyjeżdżają tu do pracy, a trzeba
im dać mieszkanie, wyżywienie po prostu
pełne utrzymanie. Ich plan to zaludnić
Europe, narzucić własną wiarę, i całą Europę sobie podporządkować. Wśród tych
uchodźców widzimy samych młodych
ludzi, no coś ty nie pasuje, młodzi z ojczystego kraju uciekają zamiast bronić go z
karabinem w ręce a starzy tam umierają.
Tych uchodźców niech sobie przyjmują
ci co ich zaprosili, taka jest zasada – kto
zaprasza ten przyjmuje. Teraz usiłuje się
nas szantażować sankcjami w razie ich
nie przyjęcia. Zdecydowana większość
Polaków jest przeciwna ich przyjmowaniu
i rząd uszanuje naszą wolę bez względu
na konsekwencje ze strony UE. Totalna
opozycja jest za przyjmowaniem ale z
ich strony jest to normalne zachowanie,
bo oni zawsze są przeciw rządowi nie
zwracając uwagi na tego następstwa i
nie należy zwracać na ich nieuzasadniony
sprzeciw.
Franio – przecież my nie możemy
ponosić koszty błędnej polityki zachodu,
kiedy oni z nami wcześniej nie prowadzili żadnych konsultacji w tej sprawie.
Mówi się o jedności w EU. Tylko jest ta
różnica, że my mamy wyrażać zgodę na
„ich” propozycje zaś odwrotnie, jeżeli
chodzi o nasze sprawy „ich” to nie dotyczy, tak to oni rozumieją „jedność”. Rząd
nasz prowadzi nas w dobrym kierunku
i to nie tylko nasza opinia, ale państw
neutralnych, już powstaliśmy z „kolan”
odzyskaliśmy swoją godność a w wielu
dziedzinach możemy być przykładem
dla państw zachodnich. Godności się nie
kupuje – godność się zdobywa a człowiek
bez godności = 0. Takie jest nasze zdanie.
Stacho i Franio
(Pisownia i skadnia oryginalna)

Porozmawiajmy o uzależnieniach

tym roku odbyła się VIII już edycja Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form
Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Organizatorem konkursu
jest Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.
Głównym celem przeglądu jest promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu
życia, wolnego od nałogów. W etapie powiatowym gmina Rymanów reprezentowana
była przez Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie. Grupa uczniów z klasy I i II gimnazjum, pod kierunkiem pań B. Przybylskiej-Krukar oraz S. Zięby, przygotowała niezwykle wzruszające przedstawienie zatytułowane „Jestem białą kartką”. Ukazywało
ono dramatyczne skutki ulegania różnorodnym nałogom, a zwłaszcza ich wpływ na
dzieci muszące radzić sobie z uzależnieniem najbliższych..
Śmierć brata, który przedawkował narkotyki czy agresja pijących rodziców
– to sytuacje całkowicie zmieniające ich życie, naznaczające je piętnem strachu
i rozpaczy. Nic dziwnego, że bohaterowie jednomyślnie opowiadają się przeciw uzależnieniom. Próbując odnaleźć się w trudnej rzeczywistości szukają także zdrowych
i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Występy uatrakcyjniły wplecione w
teksty piosenki
Przedstawienie zaprezentowane zostało 18 maja przed jury składającym się z
pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie. Ocenie
poddane zostały walory profilaktyczne inscenizacji, a także dobór środków artystycznych, oryginalność i spójność. Występ uczniów ZSP w Sieniawie zyskał uznanie jury
i zaowocował zdobyciem II miejsca.
(www.rymanow.pl)
NASZ RYMANÓW
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Dzień Ziemi
w Magurskim Parku
Narodowym
Edukacja środowiskowa - pierwsza w
planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.

W

I. Oksińska

Następnie Pani Przewodnik zaprowadziła grupę na kolejną wystawę, która
znajduje się w Ośrodku Edukacyjnym
MPN, dotyczącą rogów i poroży. Pani
wytłumaczyła wszystko o rogach i porożach, a przede wszystkim podała różnice
między nimi. Na zakończenie pobytu w
ośrodku uczniowie udali się na warsztaty pt. ”Tropy i ślady zwierząt”. Była
to najciekawsza i najbardziej zabawna
część zajęć edukacyjnych. Każdy musiał
spróbować odgadnąć tropy i gatunek

zwierząt, wszystkim poszło rewelacyjnie.
Uczniowie podzieleni zostali na dwie
grupy i otrzymali zadanie, które jak okazało się nie było łatwe-rysowanie tropów
zwierząt.
Najlepsza drużyna, która rozpoznała
wszystkie wskazane tropy dostała naklejki
z logiem Parku Narodowego oraz wisiorki
z napisem Przyjaciel Parku Narodowego.
Tradycyjnie na koniec wycieczki uczniowie dokonali zakupu pamiątek i udaliśmy
się w drogę powrotną do Wróblika.     

dniu 04.05.2017r. uczniowie
klasy V ZSP we Wróbliku
Szlacheckim wraz z wychowawcą Panem Mariuszem Łopuszańskim i Panią Pauliną Kilar pojechali
na wycieczkę o tematyce ekologicznej
z okazji Dnia Ziemi do Magurskiego
Parku Narodowego. Uczniowie na
początku obejrzeli film przyrodniczy
przedstawiający informację na temat
fauny i flory Beskidu Niskiego. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie
muzeum, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z bardzo ciekawą ekspozycją
przedstawioną w czterech porach roku
zwierząt i roślin znajdujących się na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

Gminy na ratunek
pszczołom

J

uż 17 samorządów podpisało Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom i zobowiązało się do działań
na rzecz owadów pszczołowatych.
Inicjatywa skierowana jest do wszystkich gmin zainteresowanych aktywną
ochroną przyrody.
Propozycja przystąpienia do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom
trafiła właśnie do wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast w całym kraju. Podpisując dokument gminy deklarują podjęcie działań, których celem jest poprawa
warunków życia pszczół na ich terenie.
Może to byćm.in. zakładanie „pszczelich
stołówek” na terenach zielonych należących do gmin, promocja pszczelarstwa
czy wreszcie edukacja mieszkańców nt.
ochrony pszczół.
– To działania, które może podjąć
każda gmina. Są proste w realizacji
i w większości nie pociągają za sobą
dodatkowych kosztów. Przede wszystkim
jednak mogą skutecznie pomóc pszczołom – wyjaśnia Katarzyna Dytrych,
przyrodniczka i ekspertka programu „Z
Kujawskim pomagamy pszczołom”, w
ramach którego powstał pomysł manifestu. Jego ideę poparły już trzy organizacje
pozarządowe związane z ochroną przyrody: Stowarzyszenie Natura i Człowiek,
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
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oraz zarząd okręgu poznańskiego Ligii
Ochrony Przyrody.
Organizatorzy programu sprawdzili
zainteresowanie samorządów włączeniem
się do inicjatywy wysyłając propozycję do
35 wybranych gmin. – Efekt był bardzo
dobry. Już prawie połowa gmin skorzystała z naszego zaproszenia. Liczymy więc
na spore zainteresowanie wśród pozostałych samorządów – mówi Katarzyna Dytrych. – Wiele gmin przewiduje w swoich
strategiach dążenie do zachowania różnorodności biologicznej. Ochrona owadów
pszczołowatych doskonale wpisuje się w
ten cel – dodaje.
Gmina, która poprze manifest, ma prawo posługiwać się tytułem „Gmina Przyjazna Pszczołom”.
Jest to zarazem zobowiązanie do realizacji
działań zadeklarowanych przy podpisaniu
dokumentu. Pomysłodawcy manifestu
zapowiadają promocję najciekawszych
inicjatyw zrealizowanych przez gminy
jako dobrych praktyk. Przy okazji oferują samorządom materiały, które ułatwią

realizację tych działań: scenariusze zajęć
edukacyjnych i gier terenowych, propozycje ulotek. Jednym z takich materiałów
jest poradnik wyjaśniający, w jaki sposób
zagospodarowywać tereny gminne, aby
były one przyjazne pszczołom.
Owady pszczołowate to zwierzęta
„lokalne”, trzymające się w pobliżu
swoich uli i gniazd. Dlatego działania
podejmowane przez gminy mogą mieć
zasadniczy wpływ na poprawę warunków
ich życia. Tymczasem na około 470 gatunków tych owadów żyjących w Polsce,
wyginięciem zagrożone są 222. Jedną z
głównych przyczyn wymierania pszczół
jest brak pożywienia. Ważnym działaniem
jest zatem zakładanie Miejsc Przyjaznych
Pszczołom, czyli takich, w których rosną
rośliny bogate w pokarm pszczół – pyłek
i nektar.
Szacuje się, że w naszej szerokości
geograficznej ok. 80 proc. roślin jest
owadopylna. Bez pomocy owadów, w tym
pszczół, nie byłyby one w stanie wytworzyć nasion, a co za tym idzie, również
owoców. Organizacja ds. Wyżywienia i
Rolnictwa ONZ (FAO) szacuje, że spośród 100 gatunków roślin uprawnych,
które zapewniają 90 proc. żywności na
świecie, aż 71 jest zapylanych przez
pszczoły. Z ich pracy korzysta jednak nie
tylko człowiek. Owocami roślin owadopylnych żywią się liczne gatunki ptaków
i innych zwierząt. To dlatego pszczoły są
bardzo ważnym czynnikiem zachowania
różnorodności biologicznej.
Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” został zainicjowany

przez ZT „Kruszwica” S.A., właściciela
marki Kujawski. Pierwsza edycja programu wystartowała w 2011 r. Do tej
pory organizatorzy skupiali się przede
wszystkim na podnoszeniu świadomości
społecznej na temat roli pszczołowatych

Zakątek kresowy

B

ył taki czas, stosunkowo niedawno,
kiedy nasza gmina administracyjnie leżała w powiecie sanockim
a powiat ów był integralną częścią
województwa lwowskiego. Te, zdaje
się zamierzchłe już czasy, których kres
nastał wraz z wkroczeniem w granice II
Rzeczypospolitej sowieckich okupantów,
były okresem niezwykle bogatym. Rozwijał się przemysł, kwitła kultura i nauka.
Wśród wieloetnicznego społeczeństwa
utrzymywały się poprawne relacje, oparte
w dużej mierze na pragmatyzmie ekonomicznym i ugruntowanej od wieków
tolerancji religijnej. W cyklu artykułów,
które nazwałem „Zakątek Kresowy”
przybliżę Państwu historię, kulturę i
życie codzienne obszarów wchodzących
w skład przedwojennego województwa
lwowskiego. Chociaż na chwilę przeniesiemy się w ten piękny, jednakże już
utracony świat.

„Lwowskie piwo to jest klasa, robi
z chłopa super asa”
Historia browarnictwa we Lwowie
ma swój początek w 1715 r. Wtedy to
Stanisław Potocki (spokrewniony ze
Stanisławem Potockim właścicielem
Rymanowa) przekazał polskiemu klasztorowi Jezuitów działkę w dzielnicy
Kleparów, na której zakonnicy otworzyli
pierwszy przemysłowy browar na terenie
Rzeczpospolitej. Piwo, produkowane we
Lwowie miało tak wspaniałą renomę, że
już końcem XVIII wieku, było eksportowane do wielu krajów europejskich, w
tym także do Niemiec.
Tuż po I rozbiorze, kiedy Lwów znalazł się w granicach zaboru austriackiego,
browar został sprywatyzowany, a następnie przekształcony w spółkę akcyjną. W
tym czasie przedsiębiorstwo zatrudniało
już ponad 300 osób i było największym
producentem piwa w Galicji. Podkreślić
należy, pomimo zaborów, jego polski charakter, o którym świadczą choćby nazwy
piw produkowane wówczas na Kleparowie: Bawar, Exportowe czy Imperialne.
Pod koniec XIX wieku browar znalazł
się w rękach Lwowskiego Towarzystwa

oraz potrzeby ich ochrony. W tegorocznej
edycji nacisk został położony na tworzenie
Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli takich,
w których owady mogą znaleźć pożywienie.
Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie do końca roku 20 tys. takich miejsc.
Akcyjnego, które dofinansowało przedsiębiorstwo, w wyniku czego inż. Michał Ulman
przedstawił projekt rozbudowy
browaru, który szybko został
zaakceptowany.
W 1912 r., oddano do użytku sieć budynków przemysłowych, których perłą była
najnowocześniejsza na świecie
rozlewnia, kapslująca 5000
butelek na godzinę. Po okresie
zaborów, lwowska piwowarnia
była najbardziej znaną i cenioną wytwórnią piwa w Polsce.
Wysoką jakość jej produktów
cechował nie tylko sam bursztynowy trunek, ale także specjalnie odlewane butelki, etykiety,
kapsle, a także unikatowe korki.
Popularność przedsiębiorstwa
sprawiła, że we Lwowie powstał
nawet klub sportowy „Browar Lwów”
skupiający miłośników złotego trunku.
W tym czasie, rekordy popularności biły
takie lwowskie marki jak: Marcowe, Bok
i Podwójnie Słodowe. Browar jeszcze od
czasów autonomii galicyjskiej prowadził
działalność społeczną wspierając zarówno miasto Lwów jak i wiele instytucji
charytatywnych. Kampanie reklamowe
wchodzących na rynek produktów organizowane były z dużym rozmachem
i subtelnym wyczuciem estetyki, tak
typowym dla Lwowa.
Po 224 latach historii polskiego przemysłowego piwowarstwa we Lwowie, nastąpił
jego koniec. Niemcy, którzy
wkroczyli do miasta w 1939
r., przejęli fabrykę i zmienili
jej nazwę na „Staatsbrauerei
Lemberg”. Po wojnie Lwów
znalazł się w granicach Związku
Radzieckiego, a browar znacjonalizowano, włączając go
do Państwowego Konsorcjum
Spożywczego. W latach 90-tych
ponownie został sprywatyzowany a obecnie stanowi własność
grupy Carlsberg. Żal jedynie
tego, że nasi obecni wschodni
sąsiedzi, bez głębszej refleksji i
z pominięciem podstawowych
faktów, piszą na etykietach
„Lwowskiego 1715” o 300
latach historii ukraińskiego
piwa… Lwowska, piwna piosenka – bardzo popularna w
okresie międzywojennym

Więcej na temat programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”: www.
pomagamypszczolom.pl/program
(inf. pras.)

Podziwiania milion słów
Co ze Lwowa – to wspaniałe
Cała Polska to już zna
I dlatego w państwie całym
„Lwowskie” piwo wzięcie ma
Bo piwko „lwowskie” odpędza troski
I po nim człek jest wesoły w dzień i w noc!
Po szklance piwa człek dopiero żyje
Nie widzi biedy i tylko radość zna
Więc kto ma rozum, ten zawsze pije
To piwo „Lwowskie” co urok ma!
Krzysztof Buczek

W całej Polsce dziś kochają
Nasze piękne miasto Lwów
I dla Lwowa zawsze mają
NASZ RYMANÓW
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Uzależniona mama

J

eden z moich pierwszych felietonów jaki opublikowałam w lokalnym miesięczniku był poświęcony
toksycznym rodzicom i przyznaję, że lat
temu 15 był to termin z lekka nadużywany. Toksyczni rodzice, szczególnie matki z zapalczywością gończego psa tropiły zachowania swoich pociech, sprawdzały tornistry, znajomych, przetrząsały
regularnie kieszenie a wszystko w imię
wyższych racji, czyli bezpieczeństwa
własnego dziecka. Znawcy tłumaczyli,
napominali, że absolutnie nie tędy droga
bo to oznaka kompletnego braku zaufania a młody człowiek nie tylko, że czuje się osaczony, nieustanną kontrolą ale
tracąc grunt pod nogami popada w nerwowość nie czując we własnym domu
bezpieczeństwa.
Nieco przybladły tamte problemy
by dać miejsce nowym, które nie tyle
wiążą się ze „szpiegowaniem” co raczej
ze stałym monitoringiem i notorycznym
czuwaniem połączonym z nieustanną
opieką. Trudno jednoznacznie orzec
skąd biorą się zachowania „krzywdzące”
własne dziecko w imię pokrętnie pojętej
opieki i wychowania. Wielu łączy taki
stan rzeczy z późnym macierzyństwem
i ojcostwem, kiedy maluch pojawia się
bardzo oczekiwany przez rodziców mających lat 30-34, a dziadkowie prawie,
że stracili nadzieję na wnuka. Dziecko
automatycznie staje się najważniejszą
postacią rodziny - zachwytom nie ma
końca, podziwiane od rana do nocy zostaje zamknięte pod szklany klosz, by
przypadkowo jakowaś krzywda się nie
stała. Wszystko co robi, robi pod czujnym okiem mamy zapatrzonej w dziecko, rzecz jasna bardziej gdy jest to synek. Problem z dorosłymi-niedorosłymi
„synkami mam” stał się na tyle poważny, że kiedy rzesza kawalerów w wieku
40-50 lat drastycznie się powiększyła,
psychologia zaczęła bić na alarm.
Kiedy najmniejszy kłopot, już nie
nawet żadna większa kwestia sporna,
powoduje rozpad związku bo mężczyzna zazwyczaj zwiewa gdzie pieprz….i
szuka bezcennego świętego spokoju coś złego się dzieje. Szuka się w domu
rodzinnym. A tam mamusia kochająca
„za bardzo” , rodząca pierwsze dziecko
w wieku 37 lat i tenże fakt bywa nie lada
wyczynem, bowiem do tych 37 lat bynajmniej w celibacie nie żyła i nadmiar
antykoncepcji hormonalnej „zawirował” równowagą organizmu. Z lekka jak
to my ludzie (mało-sapiens), przez 15 lat
„uważać” by nie wpaść a po tym czasie
następne lata poświęcić by ten maluch
się jednak pojawił. Mama pilnuje swojego dziecka od momentu wzięcia w ramiona po urodzeniu. Teraz całe jej życie
jest tożsame z życiem synka - bo o tejże
relacji będzie.
Pierwszy samodzielny krok i asekuracja ze wszystkich możliwych czterech
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stron świata. Pierwsze pozostawienie w
przedszkolu – szok. Dziecko wyczuwając przerażenie mamy, wrzeszczy ile
sił w płucach. Miałam taki stan rzeczy
z moją jedynaczką (dziewczynka) póki
przedszkolanka nie pokazała mi zza okna
co robi moja mała 3-latka jak znikam z
pola widzenia. Buziak zamykał się momentalnie i inne dzieci już były ważne.
Prawdą jest, że nie przełamałam wrodzonej genetycznie niechęci do „odległości”
od domu, że faktycznie niejednokrotnie
musiałam jechać po nią na obóz w połowie turnusu bo jej stan po tygodniu lub
nie daj Boże dwóch był opłakany, a lekarz twierdził, że za długie pozostawanie
w stresie z nosem przy oknie, dobrze nie
wróży.
Jestem zwolennikiem mądrego wychowania. Jeżeli wszystkie próby „oderwania” od siebie zawodzą, nie planuję
wysyłać dziecka na marsa lub w puszczę
by się przekonać czy przeżyje. Nie dało
się ze szkołami, studia „przeżyła”. Mam
podejście zdroworozsądkowe. I na dziś
zapytana czy studia mojej córce, okupione potworną niechęcią co do pobytu w dużym ośrodku studenckim, były
niezbędne, odpowiem „nie mam pewności”. Zdrowie, stres, rozłąka a może
także bardzo hermetyczny charakter niezbyt otwarty na innych, zostawił ślad. I
to nie dorosłość, to rzadszy uśmiech,
utrata spontaniczności i taki wewnętrzny
smutek. Wszyscy specjaliści doskonale
wiedzą jak postępować z dzieckiem, ale
zupełnie nie wprowadzają w życie tego
co sami głoszą - indywidualność przypadków. Rzecz jasna odstaje od normy
matka, która sukcesy syna traktuje jak
swoje osobiste a jego porażki przyjmuje
jak zraniona lwica.
Wiele pisało się w tym temacie przy
okazji udziału w Tańcu z Gwiazdami
syna aktorki Doroty Stalińskiej. Kiedy
zwyczajnie odpadł z konkursu - cały
świat był winny, zły i nie poznał się na
„cudownie-boskim” synu. Taka relacja z
dorosłym wiekowo, bo 21-letnim mężczyzną jest z gruntu zła. Jest potwornie
uzależniająca obie strony - nie dająca
możliwości do indywidualnego rozwoju,
dokonywania własnych wyborów życiowych i w końcu do własnych prób i błędów. Do osobistego przeżywania życia
na własny, nie mamusi, rachunek. Mamusia przeżyła swoje życie tak czy siak,
teraz jej syn ma się potykać, pobrudzić
ubranko nieco, zawieść się uczuciowo,
być zdradzonym i nie dostać korony
zwycięstwa na starcie. Mamusia musi
przyjąć do wiadomości, że są lepsi od jej
„cudno-bajecznie-przystojnego” syna.
Uzależniona matka ma bardzo ciężki żywot. Jej syn musi mieć najlepszych
nauczycieli, a jej zapobiegliwość goni ją
na wszystkie możliwe zajęcia z synem.
Ten uczy się więc grać na pianinie, zajęcia taneczne, karate i fitness. Brak czasu
na cokolwiek, a szczególnie na wyjście
z kolegami, znajomymi na pomyślenie o tym - co ja chcę? Przeczytałam

Sprzedam
Działkę budowlaną - 52 arów
w Bartoszowie
przy głównej drodze asfaltowej
tel. 605 107 958
nie dawno, że aktorka A. Bachleda-Curuś zwolniła z funkcji nianię, bowiem
„śmiała” wejść w zbyt bliski kontakt z
jej „najdroższym” skarbem! Synek może
nad życie kochać wyłącznie mamusię!
Ją wyróżniać i z nią spędzać czas. Matka
daje sygnał natychmiast – uważaj Cerber
czuwa.
Abstrahując od faktu, że ukochane
dziecko z racji samego „zaistnienia”
musi mieć wszystko naj.. markowe ciuchy, udział w obozach konnych, super
ubranko na narty i zapewnionego najlepszego trenera, nigdy nikt nie będzie
godzien ręki takiego dziecka. Związki
powyższych dzieci z góry są skazane.
Jeżeli już nawet nastąpi ten moment, że
30-40-latek zacznie coś robić z własnej
woli, jest przerażony i po omacku próbuje życia jak niemowlę. Zabrano mu
bowiem jego czas dojrzewania.
Znałam przypadek 40-letniej kobiety,
która pojawiła się w poradni psychologicznej po śmierci obojga rodziców, nie
mając pojęcia jak żyć? Owszem pracowała, ale prowadzenie domu, rachunki,
obiady, porządki to wszystko było zupełnie obce i do tego bezpieczeństwo
jakie dawał nadal dom rodzinny, odeszło
razem z rodzicami. Była bezradną, zagubioną, zrozpaczoną kobietą i „dzięki” rodzicom życiową kaleką. Nie miała przyjaciół ani znajomych, cały wolny czas
zabierali jej rodzice - z nimi oglądała
telewizję, filmy, im opowiadała o pracy,
oni radzili we wszystkim.
Tragedie dorosłych dzieci są ogromne i nie do odwrócenia…bowiem jest
czas na siew i czas na żniwa. Matka myśli tu i na teraz, dziecko ma przed sobą
przyszłość, którą ona już przeżyła. Dorosły metrykalnie człowiek ma żyć: burze
i napory, wzloty i upadki, smutek i zniechęcenie, to wszystko to kartki starego
sztambucha, które musi sobie zapisywać zaczynając od „tabula rasa”. Znam
matkę, która z domu nie wypuściła obu
synów a córkom pozwoliła „odfrunąć”.
A może były silniejsze. Jeden ma lat
50 drugi 40 i wygląd starszych panów,
mimo, że ich rówieśnicy z żonami są zadbani, uśmiechnięci i zdrowi.
Bo jak wiemy, mamusia nie zastąpi żony, kochanki czy przyjaciółki a na
pewno zmarnuje życie swojemu ukochanemu dziecku, któremu chciała dać
niebo i cały gwiazdozbiór, a zaoferowała
smutek, bezradność i samotność.
Lucja Urbanik

Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie
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maja z inicjatywy Komendy
Miejskiej Policji w Krośnie, w
kinie „Sokół” w Rymanowie ,
odbyła się pod tym tytułem debata społeczna. Debata była następstwem powstania w 2016 roku mapy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to
jeden z elementów szerszego projektu na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a
realizowanym w kraju przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Mapa ma służyć do rzetelnego i czytelnego zidentyfikowania i przedstawienia mieszkańcom gminy skali
i rodzaju zagrożeń oraz wskazać
instytucje współodpowiedzialne
za zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Pokazać, gdzie według mieszkańców
funkcjonariusze powinni się
pojawiać częściej, gdzie mieszkańcy widzą realne zagrożenia
lub dzieje się coś niedobrego.
Krajowa mapa zagrożeń
opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. Informacje gromadzone w
policyjnych systemach informatycznych.
2. Informacje pozyskiwane od społeczeństwa e trakcie bezpośrednich kontaktów
z obywatelami i przedstawicielami instytucji oraz trakcie realizowanych debat
społecznych.
3. Informacje pozyskiwane od obywateli
(internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
W debacie w kinie „Sokół” wzięli
udział władze gminy, przedstawiciele

„Wiosenny Turniej
Piłki Nożnej
o Puchar Słodyczy”

W

dniu 9.04.2017 na rymanowskim Orliku rozegrany został
„Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Słodyczy” ufundowany
przez animatorów. W finałowym meczu

Policji z Krosna i Rymanowa, Straży
Miejskiej oraz mieszkańcy i młodzież z
gminy Rymanów i Iwonicz. W dyskusji
przypomniano m.in. że w 2016 roku Rymanów , przy małej ilości przestępstw a
dużej ich wykrywalności, został uznany w
ogólnopolskim rankingu za najbezpieczniejsze miasto Polski
Zwrócono też uwagę, że kręgi przestępcze i grupy kiboli próbują upowszechniać sylwetkę złego „psa”. Powszechne
odczucia i przykłady mówią co innego,
nie można uogólniać pojedynczych złych
przykładów. Policjanci marzą, aby byli
postrzegani jako funkcjonariusze, którzy
świadczą przede wszystkim pomoc, a nie
są źródłem represji.

W przypadku pytań i wątpliwości
dotyczących krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa policja prosi o kontakt
za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kmzb@policja.gov.pl
fot. Wacław Łabuda

Święto Majowej
Konstytucji

T

rzeciomajowe uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji
Ojczyzny w kościele parafialnym
w Rymanowie, homilię wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Szostak. Po uroczystej zmianie wart delegacje władz, partii
i stowarzyszeń złożyły kwiaty przy
pomniku Ofiar systemów totalitarnych.
W takt marszu odmłodzonej Rymanowskiej Orkiestry Dętej poczty
sztandarowe, zaproszeni goście oraz
władze samorządowe przemaszerowali
do historycznego budynku „Sokoła”,
przed którym obejrzeli mistrzowski
pokaz musztry paradnej przygotowany przez uczniów klas wojskowych
ZSP w Rymanowie. Okolicznościowe
przemówienie burmistrza Wojciecha
Farbańca rozpoczęło program artystyczny. Publiczność gromko oklaskiwała
historyczno-współczesną relację „telewizyjną” z obrad Sejmu Wielkiego,
wywiady „na żywo” z królem Stanisławem Augustem, marszałkami oraz
carycą Katarzyną II, a nawet prognozę
pogody dla Litwy i Królestwa i listę
przebojów z „Witaj Majowa Jutrzenko”
na I miejscu. Program przygotowany
przez uczniów ZSP w Milczy skłaniał do
gorzkich refleksji, Rosja znów nam na
coś nie pozwala, pewnych spraw lepiej
nie komentować, a wielu sprzeciwia się
reformom w Polsce – ówczesnej czy
współczesnej? I jak głosiło motto „To,
co przeżyło jedno pokolenie, drugie
przerabia w sercu i pamięci”.
Maria Zmarz
(fot. na str. 23)

spotkały się drużyny „Iskry Rymanów”
i „Nie mamy halówek FC”. Po bardzo
zaciętym, emocjonującym, spotkaniu,
obfitującym w efektowne zagrania przy
żywiołowo dopingującej publiczności,
różnicą jednej bramki zwyciężyła „Iskra”
grająca w składzie: S. Zajdel, M. Widz, S.
Szatkowski, M. Jankowicz, P. Chrząszcz,
K. Maścibrzuch i S. Michnowicz.
Puchar ze słodyczami otrzymali
zwycięzcy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i słodycze. W głosowaniu

przeprowadzonym wśród uczestników
zawodów najlepszym graczem wybrany został Kamil Kilar, który zasłużenie
odebrał z rąk animatorów pamiątkowy
puchar, wypełniony po brzegi cukierkami.
Dopisała też pogoda. Było ciepło,
słonecznie i wyjątkowo, jak na warunki
rymanowskie, bezwietrznie. Wszyscy
w doskonałych humorach umówili się
na przyszły rok. My animatorzy mamy
nadzieję, że z roku
na rok turniej będzie się cieszyć
coraz większym
zainteresowaniem
i uda nam się na
stałe wprowadzić
go do wiosennego
kalendarza orlikowego jako wydarzenie cykliczne.
Marek Sokołowski
fot. Maciej Czado
NASZ RYMANÓW
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Wiosenna burza
Zagrzmiało! - będzie lało
Choć chmury jeszcze nie widać
Słoneczko mocno przyświeca
Lecz burzę z daleka już słychać
Od południowej strony
Chmurzasty się skrada opryszek
Olbrzymi, ciemno-brunatny
Niebo zakrywa brzuszyskiem

Sukces uczniów ZSP
we Wróbliku Szlacheckim

N

auczyciele ZSP we Wróbliku
Szlacheckim, pragnąc promować
uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadającymi wszechstronną wiedzę, zgłosili

Burczy i mruczy złośliwie
Tworząc błyskowe grymasy
Zygzakiem je spuszcza ku ziemi
I wszystko dokoła straszy
Ptaki się kryją po gąszczach
Owady śpiesznie znikają
Nawet i ludzie z trwogą
Na chmurę się oglądają
Zgadując – czy lunie za chwilę?
Czy może jeszcze zaczeka?
Czy będzie spokojnie deszczyło?
Czy mocna spadnie ulewa?
Wiatr przycichł i jakby do zrywu
Specjalne siły gromadzi
Pytając sam siebie z cicha Czy z chmurą sobie poradzi?
Czy przegnać ją nieco potrafi ?
By wielkiej nie było szkody
Czy sam- z ulewą, z grzmotami
Musi stanąć w zawody?
Błysnęło! Zatrzęsło szybami Od grzmotu jak wybuch granatu
A krople nim małe pociski
Zagrały mu do wiwatu
Dudnią i bębnią w dachy
Spierając się z sobą zawzięcie
A każda chce udowodnić,
Że to jej specjalne zajęcie
W jedną lawinę wody
Miliony zlały się kropel
Spływają jak wodospady
Splatając wodne warkocze
Schyliły się w niskim pokłonie
Gałęzie liści pełne
Wiatr schował się miedzy ścieżyny
Płaszcz wody zalewa ziemię
Przewraca co słabsze roślinki
Porywa kamyki po drodze
Zmokły i ludzkie myśli
Choć skryte pod parasolem
I nagle! - przestało padać
Ucichło, lecz wszędzie mokro
A piękna w kolorach tęcza
Zawisła nad ziemią wysoko
Odbiła się na tle tej chmury
Co przeszła na inną już stronę
Wyraźnie na tle jej burym
Słonko swą dźwiga zasłonę
Jak rześko. Jak lekko oddychać
Tak czyste, perliste powietrze
Z kryjówki swej możesz wyskoczyć
Osuszyć co mokre mój wietrze !
(2016r)

Maria Przybylska
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uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej
do Ogólnopolskiej Olimpiady
przedmiotowej
Olimpus (Sesja
zimowa) z języka polskiego
i przyrody.
Uczennica
klasy II gimnazjum, Julia
Pelczar, otrzymała Dyplom
Laureata i nagrodę książkową za zdobycie
I miejsca, a uczniowie kl. III gimnazjum,
Paulina Czyż i Adam Sobkowicz Dyplomy Laureatów za zajęcie kolejno 7 i 10
miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Olimpus z języka polskiego. Gratulujemy
Szkolnym Omnibusom.

XIV Gminny Konkurs
Ortograficzny
dla uczniów klas III
szkół podstawowych

D

o odbywającego się już po raz
czternasty konkursu o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII, w dniu
28.04.2017r. zgłosiło się 26 trzecioklasistów ze wszystkich szkół w gminie
Rymanów.
Konkurs oficjalnie rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim, p. Urszula Deptuch,
która życzyła wszystkim uczestnikom
powodzenia i jak najlepszych wyników.
Po napisaniu tekstu i wnikliwym sprawdzeniu komisja wyłoniła najlepszych
znawców pisowni polskiej.
Mistrzami ortografii zostało dwoje
uczniów Wiktoria Grysztar z ZSP w
Klimkówce i Kacper Kilar z ZSP W Rymanowie, I m. w konkursie zajął Wiktor
Wacławski z ZSP w Rymanowie, II m.
przypadło Zuzannie Wilusz – uczennicy

z ZSP w Klimkówce, natomiast na III m.
uplasował się Wiktor Pelczar z ZSP w
Rymanowie.
Wszyscy uczniowie biorący udział
w konkursie otrzymali dyplomy i książki
ufundowane i wręczone przez Burmistrza
Gminy, pana Jana Materniaka.
Organizatorzy:
Małgorzata Łopuszańska
Elżbieta Staroń, Anna Szymańska
fot. Alfred Wołczański
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Malediwy
– podróż życia

iedy za oknem pogoda kapryśna, pomyślcie, że są na świecie
takie miejsca, które są absolutnym rajem. Białe plaże, turkusowa
woda, palmy kokosowe i egzotyczna
kuchnia Malediwów wprowadza w
niebiański nastrój nas - zwykłych
śmiertelników.
Archipelag Malediwów to około
1200 wysp i wysepek (w tym aż 894
niezamieszkałych) położonych na Oceanie Indyjskim, tuż obok Sri Lanki.
Wysepki te wchodzą w skład 26 atoli naturalnych i 20 administracyjnych.
Każda z wysp sięga mniej więcej dwóch
metrów ponad poziom wody, dlatego
poprzez ocieplenie się klimatu grozi im
całkowite zalanie. Malediwy są krajem
muzułmańskim, więc należy pamiętać o
kilku zasadach. Podczas podróży obowiązuje m.in. zakaz wwożenia alkoho-

lu, spożywania wieprzowiny i noszenia
niestosownego ubioru- zwłaszcza przez
panie. W związku z tym nie jest to destynacja dla zwolenników formuły All Inclusive. Chcąc krótko scharakteryzować
kierunek, nie sposób pominąć lokalnej
kuchni, która jest mieszanką kultury
arabskiej, indyjskiej oraz afrykańskiej.
Wśród specjałów Malediwczyków są
dania składające się z ryb, owoców i
warzyw. Dodatkiem do nich są przyprawy sprowadzane m.in. z Indii. Nie bez
powodu dieta ta jest tak doceniana, gdyż
wysoka temperatura osłabia organizm, a
lekkostrawne posiłki sprzyjają jego regeneracji.
Moja przygoda z tym egzotycznym
kierunkiem zaczęła się prawie dwa lata
temu, w kwietniu. Przeglądając mnóstwo stron internetowych dotyczących
oczywiście tematu wojaży, natknęłam
się na informacje z niewiarygodnie tanimi biletami Warszawa-Male-Warszawa. 1500 pln? Nie wierzę! Sprawdzam
nerwowo czy to nie error fare- błąd taryfowy biletu lotniczego. Okazało się, że
wszystko działa, rezerwacja możliwa.
Myślę… Czy mam ważny paszport?
Jaki jest limit kredytowy na moim koncie? Czy szef pozwoli mi na urlop? Kto
ze mną poleci?

Nie wiem, jak szybko
każdy z Was podejmuje
takie „przyjemne decyzje”, ale minęła niecała
godzina, a bilet był już
na moim mailu. Mówiąc
szczerze, o Malediwachjak dotąd wiedziałam
tylko tyle, co oglądając
zdjęcie pulpitu mojego
służbowego komputera.
Nie jest to tani kierunek,
jeżeli chcemy lecieć na
wypoczynek zorganizowany, dlatego tym bardziej chciałam przeżyć tą
spontaniczną przygodę.
Atrakcyjna cena biletu
lotniczego rosyjskich linii Aeroflot spowodowana była głównie niskim kursem
rubla. Podróż trwała ponad 36 godzin (z
17-godzinnym międzylądowaniem tranzytowym w Moskwie). Nigdy nie zapomnę uczucia 10- stopniowego mrozu
w Moskwie ze zderzeniem 40-stopniowego upału w Male- stolicy
Malediwów. Jako cel pobytu
wybrałam niewielką wysepkę
Maafushi znajdującą się na
atolu Kaafu. Wybór ten nie
był przypadkowy, ponieważ
jest to „tania” wyspa i łatwo
dostępna. Na Maafushi w 1,5
godziny można dostać się lokalnym promem (choć prom
to za dużo powiedziane). Z
duszą na ramieniu (i 25 kilogramowymi walizkami z jedzeniem), ja i moja koleżanka
Kasia goniłyśmy na godz. 15
by zdążyć na naszą ostatnią
nadzieję w dotarciu do celu. Przeprawa
promowa była niezwykle przyjemna,
nawet gdy całą wolną przestrzeń na pokładzie zajmowały niezbędne do codziennego
życia produkty (banany,
ziemniaki, świeże ryby
i skrzynie z limonkami).
Po dotarciu na miejsce,
z pomocą przyszedł nam
mieszkaniec wyspy, który zaprowadził nas do
uprzednio wyszukanej
kwatery. Jakie to szczęście, że miałyśmy okazję
poznać życie lokalnych
mieszkańców „od kuchni”. Malediwy to nie tylko idylliczne domki na
wodzie, lecz także bieda,
którą ciężko jest zwalczyć. Brak żyznej
ziemi, wody zdatnej do picia oraz wysokie temperatury nie sprzyjają rozwojowi
rolnictwa. Gospodarka opiera się tu na
bogactwie oceanu i lokalnych wyrobach
z drewna kokosowego. Jedynym ratunkiem dla mieszkańców, aby ten nieziemski archipelag wysp utrzymać, jest właśnie turystyka.
Z roku na rok Malediwy stają się
coraz bardziej komercyjne. Miliarderzy

z całego świata wykupują na własność
wyspy po to, by uczynić je dochodowymi resortami. W jednym z takich
resortów spędziłam kilka godzin. Dzięki Hassanowi (właścicielowi naszego
domku) dotarłyśmy łodzią na wyspę
Hudhuranfushi, gdzie znajduje się pięciogwiazdkowy hotel Addaran Prestige
Ocean & Villas. Po kontroli paszportów
i wejściu przez pilnie strzeżoną bramę,
oniemiałyśmy z wrażenia. Słowo luksus
wydaję się tu być ubogie. Zjawiskowe
domki na wodzie, fenomenalne zapachy
hotelowej restauracji i oczarowujący
ogród z najrzadszymi gatunkami roślin
przyczyniają się do faktu, iż cena pobytu
za jedną dobę w takim bogactwie wynosi
około 800 dolarów. Mijające 10 dni malediwskiej przygody spędziłam na poszukiwaniu nowych smaków wyspy Maafushi, odwiedzeniu stolicy- Male oraz
nurkowaniu. Tutejsze rafy koralowe są
domem dla około 1000 gatunków ryb, 5
gatunków żółwi morskich, 21 gatunków
wielorybów i delfinów oraz wielu gatunków kręgowców. Podczas nurkowania,
wielokolorowe rybki, płaszczki i mureny
były na wyciągnięcie mojej ręki.

Wybierając Malediwy na swoją podróż, zobaczyłam wszystko, co mogłam
sobie tylko wymarzyć. Są cudem przyrody, zarówno na powierzchni, jak i w
świecie podwodnym. Mam nadzieję, że
kiedyś taką egzotyczną przygodę przeżyjecie i zdążycie przed zatopieniem tej
cudownej, malediwskiej Atlantydy.
Monika Węglarz
NASZ RYMANÓW
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(o Jasiu)
Po zakończeniu roku
Jasio wraca do domu.
- No pokaż wreszcie
swoje świadectwo –
mówi matka.
- Chwilowo nie
mam, pożyczyłem

koledze żeby postraszył swoich rodziców.
* * * * *
Zdenerwowany nauczyciel historii krzyczy:
- Jesteście osły, nic się nie uczycie! Aleksander
Wielki w waszym wieku zawojował już pół
Europy!
- Tak panie profesorze! Ale jego nauczycielem
był Arystoteles!
* * * * *
Mały Jasio płacze przy stole:
- Tato, mucha wpadła mi do kompotu!
- Nie drzyj się, wszystkiego ci nie wypije!
* * * * *
Sąsiad zagaduje rano sąsiada:
- Co to była za okazja, że tańczyliście przed
domem cały wieczór?
- Nie było żadnej okazji, tylko Jasio niechcący
ul przewrócił!
* * * * *
Zmartwiony Jasio pyta swoją polonistkę:
- Proszę pani, nie mogę przeczytać co pani
napisała pod moim wypracowaniem?
- Napisałam – pisz wyraźniej!
* * * * *
W ramach wszechstronnej edukacji kulturalnej,
mały Jasio jest z mamą na koncercie. Widząc na
estradzie śpiewaczkę i dyrygenta pyta:
- Mamo, dlaczego ten pan straszy tą panię
kijem?
- On ją nie straszy, on tylko dyryguje.
- Jeżeli on ją nie straszy, to dlaczego ona wyje?
* * * * *
Przed wyjazdem nad morze Jasio pyta ojca:
-Tato co to znaczy urlop?
- Urlop synku, to kilkanaście dni w roku, gdy
przestaje się robić to, co każe szef, a zaczyna się
robić to, co każe robić żona – wyjaśnia ojciec.
* * * * *
Jasio zza drzwi łazienki pyta mamę:
- Jaką koszulkę mam założyć, z krótkim czy
długim rękawem?
- Z krótkim, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce!
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Humor z zeszytów szkolnych:
- Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a
nie umieszczony po bokach jak żaba.
- W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie
żyli w jaskiniach, które były gniazdami
cywilizacji. Rozporządzali bardzo prymitywnymi

narzędziami do założenia rodziny.
- Król Zygmunt powiesił na wieży swój wielki
dzwon.
- Była to wyspa z dala położona od morza.
Wybrał (wła)

Zawody MMA
w Lublinie

W

dniu 9 kwietnia 2017r. w
Lublinie odbył się Puchar
Lubelszczyzny w Mieszanych Sztukach Walki ALMMA
130. W zawodach Rymanów reprezentowali: Kamil Dziwisz, Robert
Wilczak, Kamil Nawrocki oraz
trener Bogdan Rajchel.
Kamil Dziwisz w kategorii
wagowej 84kg zajął drugie miejsce, Robert Wilczak w kategorii
wagowej 70kg - czwarte miejsce,
(niestety kontuzja nie pozwoliła na
dalsze kontynuowanie zawodów),
Kamil Nawrocki w kategorii Junior
84 kg zajął czwarte miejsce, prze-

grywając walkę półfinałową po zaciętym
pojedynku i dogrywce, natomiast Bogdan
Rajchel w kategorii 93 kg BJJ NO
GI wywalczył drugie miejsce.
Zdobyte doświadczenie i
wiedza pozwolą w przyszłości
na osiąganie jeszcze lepszych
wyników. Wszystkich chętnych
zapraszamy na treningi Mieszanych Sztuk Walki, które odbywają
się w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie, ul. Szkolna 2 w
poniedziałki o godz. 17:00 oraz
w środy o godz. 18:00 .
Do zobaczenia na macie !!!
Bogdan Rajchel

Społeczne kolegium redakcyjne:
Buczek Krzysztof – tel. 663 637 523
Królicki Dariusz (deka)
– tel. 503 025 664
Łabuda Wacław (wła)
– tel. 602 855 458
Zmarz Maria (emez)
– tel. 603 441 362
Skład komputerowy:
Barbara Pruś - tel. 663 061 045
Numer zamknięto: 24.04.2017
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Jerzy Bolanowski, Grzegorz Argasiński,
Izabela Cetnarska-Czyż, Maciej Czado,
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Bogdan Rajchel, Agnieszka Rygiel,
Anna Szymańska, Marek Sokołowski,
Elżbieta Staroń, Łucja Urbanik, Maciej Urbanik,
Maria Walczak, Alfred Wołczański,
Monika Węglarz.

Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20 w siedzibie
redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie listy oraz materiały
składać można również
w kiosku w rynku do 20 każdego
miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie
ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Okładka: Wczesna wiosna w Zdroju
(fot. Wacław Łabuda)

Muzyczne święto
wiosny w Rymanowie
Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy,
lecz ten, kto może sobie pozwolić na życie
wśród uroków, jakie roztacza wiosna, na
życie wśród uroków, jakie roztacza piękna
muzyka.
Antoni Czechow

T

egoroczna wiosna była wyjątkowo
kapryśna i przekorna, pełna łez
i chłodnego uśmiechu. Nie mogła
się zdecydować, czy jeszcze podrzemać
w płatkach jabłoni, czy raczej wybuchnąć
feerią barw. Wreszcie otrząsnęła się z
zimowego letargu i niesiona dźwiękami
muzyki płynącymi z Auli im. Marka Góry
w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie wyłoniła się zza deszczowych chmur.
11 maja 2017r. nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie, a także gościnnie uczniowie Szkoły
Muzycznej II w Krośnie wystąpili z
Wiosennym Koncertem dla licznie zgromadzonej lokalnej społeczności, a swoją
obecnością zaszczycili go p. Wojciech
Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów
oraz p. Danuta Litarowicz – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.
Ze sceny wybrzmiały dźwięki melodii z różnych regionów świata. Nie
zabrakło też muzyki filmowej, znanych
przebojów amerykańskiego bluesa czy
sentymentalnych już piosenek Skaldów, a
jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie: Julia Deptuch, Piotr Wais, Nadia
Sieniawska. W kolejnych odsłonach słuchacze mogli zachwycać się Andantino
w interpretacji Kamili Oleniacz, Walcem
zaprezentowanym przez Szymona Penara,
pierwszą częścią Gigue w wykonaniu
Aleksandry Jaślar oraz utworem Tuptuś
w podskokach zagranym przez Oliwię
Penar. Saksofonista Jakub Litarowicz,
flecistka Amelia Rogozińska oraz Aleksandra Ozimina, Kinga Pojnar, Julia
Niziołek i Sławomir Jasina podarowali
słuchaczom kolejne dźwiękowe prezenty.
Brawa i słowa uznania dobitnie podkreśli-

ły zachwyt widowni występami solistów.
Następnie na scenę wkroczyły duety,
kwartet, kwintet, zespoły wokalne i chór,
który pod batutą p. Iwony Tylki wykonał
ludową piosenkę Dylu dylu w opracowaniu na trzy głosy dziecięce oraz The Lion
sleep tonight – utwór z filmu Król lew.

Do tradycji koncertów (Wiosennego,
Jesiennego i Noworocznego) można
zaliczyć występy nauczycieli. Wraz z
uczniami wykonali utwór Ennio Moricone Nuovo Sinema Paradiso, a tuż po
ich rewelacyjnym popisie wybrzmiała
dziecięca orkiestra smyczkowa prowa-

Wystąpili: Jan Małopolski, Tatiana Rusnok, Patrycja Urbanik, Amelia Chmiel,
Izabela Siręga, Oliwia Szybka, Klaudiusz
Fabia, Tatiana Rusnok, Patrycja Urbanik,
Amelia Rogozińska, Katarzyna Dobosz,
Mateusz Rusnok, Sebastian Litarowicz,
Damian Olszyński, Krystian Wołczański,
Emilia Pruś, Karolina Szarota, Martyna
Jasina, Oliwia Staroń.

dzona przez panią Magdalenę Szybkę w
utworach Machmaker z filmu Skrzypek
na dachu oraz Galop Michała Maklina.
Koncert zwieńczył popis orkiestry dętej
pod kierunkiem p. Mieszka Szybki działającej przy współpracy z GOK-iem w Rymanowie w utworach Yellow mountains
i składance piosenek Skaldów Wiosenne
medytacje.
Brawom nie było
końca. Słuchacze, oczarowani umiejętnościami uczniów i kunsztem
ich nauczycieli z żalem
opuszczali aulę.
Elżbieta Penar
Fot. Tadeusz Góra
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Czerwiec 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

DZIEŃ DZIECKA
Z okazji zbliżającego się, wyjątkowego święta – Dnia Dziecka
– wszystkim małym Mieszkańcom naszej gminy oraz tym,
którzy przyjeżdżają tutaj na wypoczynek lub leczenie sanatoryjne,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia
najskrytszych marzeń, dużo, dużo uśmiechu i radości.
Zapraszamy Was także w dniu 4 czerwca nad Czarny Potok
do Rymanowa Zdroju – tam będzie czekać na Was miła
niespodzianka.

Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec

Złote gody w Gminie Rymanów
9 maja br. dziewiętnaście par z terenu Gminy Rymanów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w kościele
parafialnym w Rymanowie została odprawiona przez ks. proboszcza Mieczysława Szostaka i ks. proboszcza z Milczy Józefa Niezgodę uroczysta dziękczynna msza święta, po której w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbyło się uroczyste spotkanie,
podczas którego Burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie P. Krystyną
Przybyłą Ostap wręczyli przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Wręczenie medali było niezwykle miłą i wyjątkową uroczystością, podczas której, wyróżnieni zostali niezwykli
ludzie. Niezwykli dlatego, że wspierali się nawzajem przez 50 lat, które przepełnione były solidną pracą na rzecz rodziny, gminy
i swoich miejscowości, z pewnością z wieloma radosnymi chwilami, ale także momentami trudnymi, wymagającymi poświecenia,
samozaparcia i wzajemnego zrozumienia. W tym szczególnym, pięknym dniu p. Burmistrz złożył „Złotym Parom” serdeczne
gratulacje za przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia. Powiedział miedzy innymi, że jubileusz 50-lecia małżeństwa
to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Życzył
jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat życia i doczekania w dostatku
i zdrowiu Diamentowych Godów. Przewodnicząca Rady Miejskiej P. Krystyna Przybyła Ostap wyraziła radość ze wspólnego
świętowania tak pięknego Jubileuszu. Powiedziała między innymi… „cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, że dane Wam
było dożyć ze sobą tych chwil w dobrych i złych czasach. Jesteście filarem moralnym dla tych młodych, którzy przychodzą po
nas”. W trakcie okolicznościowego spotkania nie zabrakło życzeń, gratulacji, tradycyjnego „Sto lat” oraz wspomnień, którymi
dzielili się Jubilaci. W imieniu odznaczonych medalami podziękowanie gospodarzom gminy za zorganizowanie uroczystości złożył
P. Czesław Szajna. Czas świętowania umilała wszystkim kapela „Rymanowianie”.
Wśród uhonorowanych medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” znaleźli się: Helena i Czesław Kasperkowicz z Klimkówki, Janina i Józef Niemczyk z Posady Górnej, Elżbieta i Bogusław Paluch z Łazów, Janina i Józef Penar z Klimkówki, Anzelma
i Jan Pitrus z Rymanowa-Zdroju, Maria i Stanisław Prajzner z Milczy, Stanisława i Marian Przybylscy z Wróblika Szlacheckiego,
Zofia i Józef Roth z Sieniawy, Lucyna i Marek Sołtysik z Rymanowa, Genowefa i Czesław Szajna z Rymanowa, Irena i Józef
Szałankiewicz z Wróblika Szlacheckiego, Zofia i Jan Wacławscy z Sieniawy, Maria i Adam Węglowscy z Rymanowa-Zdroju,
Maria i Kazimierz Wołczańscy z Posady Górnej, Maria i Kazimierz Wołczańscy z Rymanowa Zdroju, Władysława i Paweł Wójcik
z Bzianki, Halina i Bronisław Zięba z Posady Górnej, Antonina i Adam Zubik z Bzianki, Aniela i Stanisław Penar z Klimkówki.
Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego Dostojnym Jubilatom.      
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fot. Marcin Janowski

Złote Gody

fot. Rafał Głód

Święto Majowej Konstytucji
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