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Zabawa choinkowa

OGŁOSZENIA

W

niedzielę 15 stycznia w ZSP we Wróbliku Szlacheckim odbyła się Zabawa Choinkowa. Dla
młodszych dzieci impreza trwała od godz. 13.00
do 16.00, dla starszych od 17.00 do 20.00.

*
Od 26 stycznia czynna jest już w Rynku
restauracja „Rosołek”
tel. 735 898 999
(Prezentacja w następnym numerze)
*
Wynajmę mieszkanie
3 – pokojowe w Rymanowie
tel. 13 46 44 944

Dzieci, które dotarły na zabawę, w tym roku bawiły
się w mniejszej grupie ze względu na wszechobecną grypę
panującą w obecnym czasie. Mimo to wszyscy bawili się
bardzo dobrze.

Dzieci, jak co roku, przybyły w pięknych strojach. Na tę
okoliczność został zaproszony Animator- Pan Tomasz, który
w bardzo atrakcyjny sposób prowadził wszystkie zabawy
z grupą najmłodszych. Maluchy chętnie brały udział we
wszystkich zaproponowanych konkurencjach i wspólnych
tańcach.

Słodkie nagrody i oklaski towarzyszyły im przez całe
popołudnie. Zachwyceni uczestnicy imprezy zakończyli
swoje harce na kolanach Świętego Mikołaja, który przybył,
aby każdemu z najmłodszych wręczyć słodki upominek.
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Wernisaż fotografii
Macieja Czado
stycznia 2017 roku o godzinie 19 w Galerii Sztuki
w Rymanowie Zdroju odbył się wernisaż fotografii autorstwa Macieja Czado nauczyciela ZSP w Rymanowie.

Na uroczystości otwarcia pojawiło się wiele osób, w tym
uczniowie ZSP w Rymanowie wraz z nauczycielką plastyki Kamilą
Pawłucką – Górecką.

Goście mieli okazję zapoznać się z twórczością p. Macieja
oraz dowiedzieć się, czym kieruje się przy tworzeniu swoich
fotografii. Atmosfera była wspaniała i inspirująca. W przyszłości czekamy na więcej tak miłych uroczystości kulturalnych.
Kamila Pawłucka - Górecka

Jak zapusty to zapusty

Zapusty w karczmie (ryc. Andriolli’ego)

Staropolski karnawał - kulig

Z

apusty, które dawniej uważane
były za jedyny w roku czas zabaw, hulanek i swawoli, trwały
od Nowego Roku do Środy Popielcowej.
Dzisiaj nazywamy je karnawałem.
W zapusty na dawnej wsi było szczególnie wesoło. Rozlegały się odgłosy
dzwonków towarzyszących pędzącym
kuligom, w karczmach nie cichła muzyka
towarzysząca chętnym do tańca, a takich
nie brakowało. Karczma była centrum
życia towarzyskiego, dlatego bawili się
tu wszyscy. Bawiły się zamężne kobiety, które wprowadzały do swego grona
dziewczęta zaślubione w karnawale,
bawili się również kawalerowie i panny
szukające przyszłych mężów.
Władysław Reymont tak pisał: „…
Tańcowali tak ogniście, aż się karczma
trzęsła… Z pięćdziesiąt par mieniło się
w tym kole wielgachnym, taczającym
się od ściany do ściany, rozśpiewanym,
pijanym uciechą i taką mocą, że flachy
się przewracały, lampy gasły… bo ino te
głownie w kominie, rozżarzone wichurą
pędu, sypały iskrami i buchały krwawym
płomieniem, w którym ledwie majaczył
zbity kłąb ludzki, wijący się dookoła taką
gęstwą, że ani okiem uchwycił, ni rozpoznał gdzie chłop, gdzie kobieta. Kapoty
wiewały górą kiej skrzydła białe wełniaki, wstążki, zapaski, rozpalone twarze,
jarzące oczy, tupoty zapamiętał, śpiewki,
pokrzyki, wszystko się wraz mieszało,
kręciło w kółko kieby jedno wrzeciono,
od którego bił ogromny wrzask i leciał
przez wywarte do sieni drzwi w ośnieżoną,
mroźną, zimową noc...” (Wł. Reymont
„Chłopi”).
W tym czasie najwięcej wyprawiano
wesel. A wszystko odbywało się według
dawno przyjętego obyczaju, bo nawet
przyroda dostosowywała się do kalendarza rozrywek, nie szczędziła mrozu ani
śniegu kiedy trzeba było. Biały karnawał
często otwierał kulig. Chociaż była to
typowa zabawa szlachecka lub bogatych
gospodarzy, to jednak brali w niej udział
również przedstawiciele ludu. Potrzebni
byli wiejscy muzykanci i śpiewacy.
Najweselszy był ostatni tydzień
karnawału od tłustego czwartku do ku-

sego wtorku. Nie żałowano sobie wtedy
jedzenia i picia, wszak zbliżał się czterdziestodniowy post. Więc w czasie uczty
nie mogło zabraknąć pączków smażonych
na smalcu i chrustu, czyli faworków –
podłużnych, kruchych ciasteczek smażonych w domu również na smalcu. Od
świtu w tłusty czwartek na ulicach miast
odbywały się tańce i pijatyki kobiet, które
„polowały” na nieżonatych mężczyzn.
Huczne zabawy ustawały na chwilę w
święto Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy
to w kościołach święci się grube świece
woskowe, zwane gromnicami. Poświęcone, są symbolem człowieczeństwa i
oznaką wiary, nadziei i miłości. Dlatego
każdy chrześcijanin wyposażony w te
cechy powinien iść za światłem Chrystusa
i naśladować Go.
Świece te zapala się podczas gwałtownych burz gromowych (stąd ich
nazwa), by uchronić gospodarstwa przed
uderzeniem pioruna oraz przed pożarem
i innymi klęskami. Płonąca gromnica
oświetla też drogę umierającemu, by łatwiej mógł przejść na drugi brzeg życia.
Dawniej wierzono, że gromnica posiada
magiczną moc odpędzania wszelkiego
zła. Jej blask w ciemności odstraszał wilki
i dlatego zabierano ją w niebezpieczną
podróż saniami przez las. Każdy starał
się donieść zapaloną gromnicę z kościoła
do domu.
Trzy dni przed Popielcem, zwane
ostatkami, obchodzono szczególnie hucznie. Żegnano karnawał
od tłustej niedzieli do
śledzika. Urządzano
sute gościny i nie zapominano o zapustnych
tańcach. W tych dniach
pojawiały się ostatki
pochodów maszkar.
Znane było chodzenie
z kozą i niedźwiedziem
oraz towarzyszącymi
im muzykantami.
Zapusty musiały
być wesołe, żeby post
był smutny. Chowano
więc teraz instrumenty
muzyczne i wszelkie
świecidełka, a garnki

starannie szorowano, by nie zostały na
nich ślady tłuszczu. Zaczynał się okres
chudego jadła – żuru i śledzia. Zaś tańczących w środę po północy wypędzał batem
z karczmy łachmaniarz. I tak tej nocy
kończyły się huczne ostatki zapustów.
Zofia Gierlach

Zabawa choinkowa
w Głębokiem
Mamy dzisiaj bal nad bale,
Tańczą koty i krasnale ☺
Po ciężkiej pracy w I semestrze
nauki uczniowie niewątpliwie zasłużyli
na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę
w postaci zabawy karnawałowej, która
odbyła się w naszej szkole w poniedziałek 16 stycznia 2017 r.
Tego dnia dzieciom towarzyszyło
wiele emocji i wrażeń. Sala wyglądała
inaczej niż na co dzień, zamieniła się
w prawdziwą salę balową. Udekorowana
kolorowymi balonami, serpentynami,
gwiazdami i plakatami zachęcała do
szampańskiej zabawy.
W szkole zaroiło się od Spidermanów, piratów, rycerzy, kowbojów rodem
z Dzikiego Zachodu... Były wróżki,
księżniczki, motyle, biedronki i różne
inne stwory i dziwadła... Stroje były
barwne, oddawały nawet najdrobniejsze
szczegóły wybranej postaci. Niektórzy
byli nie do poznania, inni budzili podziw,
a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy
bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom
jak i rodzicom. Dorośli bawili się wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka
i tańce w parach. Najmłodszym uczniom
naszej szkoły do tańca przygrywał Pan
Rysio.
Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do bardzo udanych. Wszyscy
byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.
Teraz czas ferii zimowych i zasłużonego odpoczynku po I semestrze nauki.
Wszystkim uczniom życzymy miłego
odpoczynku
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w lutym
7.II 1497 – zwolennicy florenckiego dominikanina Girolamo Savonaroli urządzili na ulicach
miasta największe „fajerwerki próżności” – na
stosie spalono przedmioty zbytku i luksusu (także
książki uznane za niemoralne).
15.II 1797 – w Niemczech ur. Heinrich Steinweg,
który założył w USA słynną firmę produkcji fortepianów. Dla celów biznesowych zmienił nazwisko na Steinway. Do dzisiaj produkuje najlepsze
instrumenty koncertowe.
22.II 1797 – zm. baron Muenchausen, gawędziarz i fantasta. Wg. jego opowieści, na pocisku
artyleryjskim poleciał na Księżyc, a gdy się topił
w bagnie, sam się wyciągnął za włosy. Jego
nazwiskiem określa się zaburzenie, gdy zdrowy
człowiek wywołuje u siebie objawy choroby, by
trafić do lekarza i wzbudzić zainteresowanie.
22.II 1846 – podczas rabacji na dwór Tytusa Trzecieskiego w Polance napadła gromada zbuntowanych chłopów. Znajdujący się tam przejazdem
Wincenty Pol został pojmany, pobity i wydany
Austriakom. Zniszczono też wiele jego prac i
rękopisów.
11.II 1847 – ur. Thomas A. Edison, amerykański
wynalazca, który ma na swoim koncie ok. 5 tys.
patentów (podobno nie wszystkie własne). W
wieku 10 lat został wyrzucony ze szkoły, bo nie
odrabiał lekcji.
8.II 1917 – rozpoczął się przewrót rewolucyjny
w Rosji. Przyczyną były klęski na frontach wojennych, nieudolność cara Mikołaja II. Na ulice
wyszło 200 tys. ludzi, armia odmówiła strzelania
do ludu. Car abdykował i 16.III przekazał władzę
Rządowi Tymczasowemu.
15.II 1927 – w Rabce otwarto Państwowy Zespół
Sanatoriów Przeciwgruźliczych dla dzieci. Pierwsi kuracjusze pojawili się w Rabce jeszcze w 1864
roku. Obecnie jest największym uzdrowiskiem
dziecięcym w Polsce.
18.II 1937 – szwajcarska firma Nestle opatentowała kawę rozpuszczalną. Metodę opracowała
na prośbę Brazylii, gdzie z powodu kryzysu były
kłopoty z przechowaniem nadwyżek produkcyjnych kawy. 1. IV 1938 pierwsze puszki kawy
trafiły do klientów.
15.II 1957 – ukazał się pierwszy numer miesięcznika dla dzieci „Miś”. To dla niego Czesław
Janczarski stworzył postać Misia Uszatka.
16.II 1957 – zm. w Los Angeles Józef Hofman
(ur. w 1876 r. w Krakowie), pianista, kompozytor
i pedagog. Koncertował w wielu krajach. Znany
też z tego, że jest autorem ponad 70 patentów
m.in. wycieraczki i pneumatyczne amortyzatory
samochodu, spinacz biurowy, stołek fortepianowy
z regulowaną wysokością.
25.II 1967 – podpisano w Moskwie tajne porozumienie na budowę w Polsce 3 składów amunicji
jądrowych. Po wybudowaniu, Polska przekazała
je „pod opiekę” ZSRR w 1970 r. Po wyjściu
czerwonej armii w 1991 r. okazało się, że było
ich więcej. Bomb starczyłoby na 500 Hiroszim –
mówiono.
25.II 1977 – odbyła się premiera „Człowieka z
marmuru” A. Wajdy. Scenariusz napisał A. Ścibor-Rylski, który oparł go na życiorysie prawdziwego murarza rekordzisty Piotra Ożańskiego.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Oferta lotniska Jasionka na
wakacje poszerzy się w tym roku
o cztery nowe kierunki czarterowe.
Od 2 czerwca będziemy latać na
Zakynthos (loty w piątki), od 7 na
Korfu (środy), a od 11 na Kretę (niedziele). Z lotów na Korfu korzystać
będą także turyści chcący wypocząć
w Albanii - po wylądowaniu na wyspie popłyną promem do Sarandy.
9 czerwca ruszą loty do Burgas samoloty latać tam będą dwa razy
w tygodniu - we wtorki i piątki. 24
czerwca wystartuje natomiast kierunek turecki - Antalya (soboty).
• Obwodnica Strzyżowa o długości 6 km będzie przebiegać w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 988
Babica – Strzyżów – Warzyce.
Zbuduje ją Mostostal Warszawa
za 98 mln zł. Termin zakończenia
budowy to 31 październik 2019
r. Kontrakt na realizację projektu
podpisał marszałek województwa
Władysław Ortyl oraz Piotr Miąso,
dyrektor Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
• Rusza Bieszczadzka Kolejka
Leśna. Pierwszy kurs 18 stycznia
o godzinie 12. Kolejka będzie
kursować w środy i soboty do 25
lutego na trasie Majdan-Balnica-Majdan. Grupy zorganizowane
mogą zamawiać przejazdy kolejką
w terminach poza rozkładem jazdy.
Bieszczadzka kolejka wąskotorowa
powstała w 1897 roku. Jej głównym
zadaniem był transport drewna. W
latach 30-tych XX wieku przeszła
pod zarząd lwowskiej dyrekcji PKP
i wtedy rozpoczęła przewóz ludzi,
który z czasem stał się atrakcją turystyczną. W 1996 r. Lasy Państwowe
administrowanie kolejką przekazały
Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej.
• Policja ogłasza nabór do swoich szeregów. W tym roku na Podkarpaciu zaplanowano przyjęcie do
służby ponad 200 funkcjonariuszy.
W naszym województwie nabór trwa
do grudnia, lecz limity i przyjęcia
podzielono na cztery etapy. Pierwsza
grupa 10 osób zostanie wyłoniona
już 22 lutego. Następnie 23 maja do
jednej ze szkół policyjnych zostaną
skierowane 52 osoby. Kolejne rozstrzygnięcie rekrutacji to 22 sierpnia,
kiedy przyjętych zostanie 42 kandydatów. Największa grupa - 100 osób
- która zasili szeregi policji, zostanie
wyłoniona 12 grudnia.
• Na Podkarpaciu panują znakomite warunki do uprawiania
biegów narciarskich. W lasach
utrzymywanych jest ponad 50 km
tras biegowych. W Bieszczadach
biegać można w Mucznem, gdzie do

dyspozycji narciarzy jest już dostępnych
około 20 kilometrów tras, wiodących
leśnymi szlakami i stokówkami. Utrzymywane są też trasy w Wetlinie, Ustianowej k. Ustrzyk Dolnych i Puławach k.
Rymanowa. Nowinką dla biegaczy jest
kompleks tras zlokalizowany w Czarnorzekach. Przed sezonem, przy wsparciu
Nadleśnictwa Kołaczyce, zakończono tu
przebudowę biegowych tras narciarskich,
które powstały jeszcze w latach 80. na
terenie leśnictwa Odrzykoń.
• Dochody woj. podkarpackiego mają
w 2017 r. wynieść 1 mld 258 mln złotych.
Wydatki zapisano w wysokości 1 mld 319
mln zł. Z tego na inwestycje trafi 733 mln
zł czyli 56 proc. budżetu.
• Nieznani sprawcy włamali się do
Muzeum Kultury Łemkowskiej w
Zyndranowej w powiecie krośnieńskim.
Złodzieje ukradli m.in mundury, dwa niemieckie i jeden radziecki z okresu drugiej
wojny światowe, hełmy oraz pozostałości
karabinów i pistoletów.
• Dziennikarze Polsat News i ratownicy GOPR-u promują aktywny wypoczynek, w ramach akcji „Bezpieczna Zima
z GOPR”. W sobotę i niedzielę(21/22)
odwiedzili stok „Gromadzyń” w Ustrzykach Dolnych.
• Firma z Podkarpacia Game Over
Cycles (GOC) zajęła drugie miejsce w
mistrzostwach Włoch podczas targów
Motor Bike Expo 2017, które odbyły się
w miniony weekend w Veronie.
• GDDKiA podpisała umowę z wykonawcami na opracowanie koncepcji programowej budowy 10-kilometrowego odcinka
trasy S19 od Rzeszowa do Barwinka. Wartość umowy to ponad 6 milionów złotych.
• Ponad 50 regionalnych i tradycyjnych produktów z Podkarpacia, które
dotąd można było kupić tylko w wybranych miejscach, teraz można kupić przez
internet w e-sklepie pod adresem: sklep.
podkarpackiesmaki.pl
• Lżejsze, bardziej wytrzymałe i wydajne - podrzeszowska firma ML System
została nagrodzona tytułem Innowator
Podkarpacia* za ultralekkie moduły fotowoltaiczne. To pierwsze takie rozwiązanie
na świecie, które ma szansę wejść do
seryjnej produkcji.
• Pierwsze konie huculskie trafiły
do Odrzechowej 31 lat temu. Było to
siedem klaczy i jeden ogier. W większości pochodziły z Siar, gdzie znajduje się
jedna z największych hodowli tych koni
w Polsce. – Hucuły dożywają do 30 lat i
żadnego z tych pierwszych koni już nie ma.
Aktualnie mamy ponad 100 koni i wszystkie urodzone są tu, w Odrzechowej – mówi
Władysław Brejta, prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w
Odrzechowej.

Z powiatu…
• Po rocznej przerwie to znowu
chłopiec jest pierwszym krośnianinem
urodzonym w nowym roku. Wojciech Bąk
przyszedł na świat w niedzielę 1 stycznia,
niecałą godzinę po północy.
• Niskie temperatury i słaby wiatr
zatrzymują szkodliwy pył w powietrzu.
Jego jakość na Podkarpaciu pozostawia
wiele do życzenia. Sytuacja jest bardzo
poważna. W miniony weekend w regionie po raz kolejny poziom zawartości w
powietrzu szkodliwych dla zdrowia pyłów
został poważnie przekroczony. Najgorsza
sytuacja była w niedzielę w Jaśle, gdzie
stacja pomiarowa przy ul. Sikorskiego
zanotowała stężenie pyłu na poziomie aż
402 procent dopuszczalnej wartości.
• Badanie religijności Polaków od
ponad 30 lat prowadzi Instytut Statystyki
Kościoła Katolickiego. Wielkie liczenie wiernych ma miejsce raz w roku, a
ankieterzy odwiedzają wtedy wszystkie
parafie w kraju. Jak na tle Polski wypada
Podkarpacie? Z badania wynika, że do
kościoła regularnie uczęszcza 64,3 proc.
wiernych z diecezji rzeszowskiej i 58,5
proc. z diecezji przemyskiej. To - odpowiednio - drugi i trzeci wynik w kraju.
Liczniej praktykują tylko wierni z diecezji
tarnowskiej (70,5 proc.).
• W Krośnie powstało Podkarpackie
Centrum Szermierki. W sali ułożono
metalizowane plansze, zamontowano też
elektroniczną aparaturę, które spełniają
wszystkie normy światowej federacji
szermierczej. Podczas uroczystego otwarcia Podkarpackiego Centrum Szermierki
podpisano też umowę o współpracy
pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim
Związkiem Szermierczym a Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.
• Niestety, ptasia grypa w Podkarpackiem się rozprzestrzenia. W próbkach
z Krosna wykryto wirus ptasiej grypy H5N8. To drugie ognisko zlokalizowano
w gospodarstwie, w którym było 56 sztuk
drobiu różnych gatunków. Przed tą chorobą można się bronić. Wcześniej, wykryto
ognisko tzw. wysoce zjadliwej grypy
ptaków podtypu H5N8 w Wapowcach, w
gm. Przemyśl. Drób został uśmiercony i
zutylizowany podobnie jak pasza, która
mogła zostać skażona.
• Prawie 19 mln zł kosztował będzie
realizowany w krośnieńskim szpitalu
projekt „Kobieta i Dziecko”. Dzięki inwestycjom i zakupom sprzętu do końca
2017 roku standard opieki nad matkami
i dziećmi w lecznicy ma być najwyższy
w regionie.
• Krosno powoła niebawem do życia
nową spółkę – Lotnisko Krosno, która w
imieniu urzędu zarządzać będzie zmodernizowanym lotniskiem. Koszty jej działalności do końca 2017 roku szacowane
są na około 300 tys. zł.
• Lada dzień do księgarni trafi „Drag
Adikt”, pierwsza powieść krośnianina

Tomasza Górskiego. - Napisałem ją z
ogromnej potrzeby tworzenia i chęci
pokazania czytelnikom, jak wygląda
zmaganie się z depresją – opowiada autor,
który debiutuje w wieku zaledwie 23 lat.
• IWONICZ-ZDRÓJ. Nowe tabliczki
z nazwami ulic, obiektów sanatoryjnych
i budynków użyteczności publicznej
pojawiły się w przestrzeni uzdrowiska.
Wykonane zostały w stylu retro.
• 19 stycznia 2017r. st. bryg. Krzysztof Korzec, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie po 32
latach służby w straży pożarnej przeszedł
na emeryturę. W pożegnaniu uczestniczyli
przedstawiciele samorządów, PSP, OSP i
służb ratunkowych.
• Władze Krosna zauważają problem smogu nad miastem. Prezydent
Piotr Przytocki zachęca mieszkańców do
wymiany pieców i zapewnia, że będą na
to pieniądze. W Krośnie ponad 600 osób
wystąpiło o dofinansowanie montażu
ekologicznych systemów ogrzewania.
Jednak środki finansowe na wymianę
pieców będą przekazane dopiero w 2018 r.

Z gminy …
• 22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano uroczyście konkursu
organizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego „Piękna Wieś
Podkarpacka 2016”. Konkurs ma na celu
ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu jak również dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Reprezentująca
gminę wieś Puławy uplasowała się na
IV pozycji. Dyplom z rąk Marszałka
Ortyla odebrali: Wojciech Farbaniec –
Burmistrz Gminy Rymanów i Bronisław
Bruk – sołtys wsi Puławy.
• Tragedia w Rymanowie. W poniedziałek (2.01) o godz. 23.01 Dyżurny
Policji w Krośnie zgłosił do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego PSP

w Krośnie informację o zauważonym
pożarze domu mieszkalnego w m. Rymanów. Jako pierwsi na miejsce pożaru
dotarli policjanci z Rymanowa, przybyli
na miejsce również strażacy OSP Posada Dolna i OSP Rymanów. Z palącego
się budynku wyniesiono dwie osoby.
Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej
małżeństwo zmarło w szpitalu w Krośnie.
• W IV edycji Programu Wiarygodna
Szkoła jednym z laureatów została
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Głębokiem. Wyróżnienie to,
otrzymała szkoła ze względu na osiągniecie wysokich standardów edukacyjnych,
ciekawą bazę oraz zapewnienie młodzieży
bezpieczeństwa w szkole.
• 7 stycznia stacja pomiarowa zanieczyszczenia powietrza w Rymanowie
Zdroju wykazała stężenie pyłu PM2.5 na
poziomie 1020 % dopuszczalnej wartości.
Dla porównania w tym czasie w Krakowie
stężenie wynosiło 316 % dla PM10, w Rymanowie Zdroju PM10 wyniosło 514%.
• Na skarpie prawego brzegu Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej powstały
ogromne lodowe nawisy, przyciągające
rzesze turystów i amatorów fotografowania.
• Pechowo rozpoczął się piątek 13tego dla osób podróżujących krajową
drogą nr 28. W Klimkówce przed godziną
8. doszło do kolizji dostawczego Iveco,
który zjechał na lewy pas i wjechał w
Volkswagena Polo, który prawidłowo
jechał od strony Rymanowa. Uszkodzony
został również trzeci pojazd Volkswagen
Golf. Pasażerka VW Polo nie była w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach. Na
miejsce zadysponowano strażackie zastępy z JRG Krosno, OSP KSRG Rymanów
oraz OSP KSRG Posada Dolna.
zebrał deka

Odeszli do wieczności
(15.XII 2016 – 15.I 2017)

18.12 – Baradziej Anna z d. Wacławska (l. 79) – Sieniawa
21.12 – Gębuś Stanisława z d. Michnowicz (l. 79) – Zmysłówka
26.12 – Farbaniec Jan (l. 92) – Rymanów Zdrój
28.12 – Stapińska Zofia z d. Kijowska (l. 82) – Wróblik Szlachecki
28.12 – Zychowicz-Łuszczyszyn Stanisława (l. 82) – Rymanów
01.01 – Bolanowski Władysław (l. 84) – Głębokie
01.01 – Hanus Kazimiera z d. Krzyżanowska (l. 87) – Rymanów
01.01 – Jaworska Salomea z d. Czyż (l. 88) – Wróblik Szlachecki
02.01 – Bolanowska Danuta z d. Cecuła (l. 87) – Rymanów
02.01 – Buczek Jan (l. 90) – Wróblik Szlachecki
03.01 – Kędzior Anna z d. Kielar (l. 59) – Rymanów
03.01 – Kędzior Krzysztof Józef (l. 55) – Rymanów
05.01 – Bebło Stanisław (l. 86) – Rymanów Zdrój
11.01 – Prajzner Józefa z d. Krupa (l. 84) – Milcza
12.01 – Topolska Halina z d. Lenio (l. 60) – Wróblik Szlachecki
15.01 – Szczęsna Elżbieta z d. Skoczyńska (l. 88) – Rymanów
15.01 – Bruk Wanda z d. Kordzikowska (l. 72) – Rymanów
(wła)
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W Popielec
110 lat temu, wiersz pod takim tytułem
zamieścił najstarszy tygodnik katolicki w
Polsce – Przewodnik Katolicki. Nr. 6 ukazał się 10 lutego 1907 roku w Poznaniu,
w trzynastym roku swojego istnienia. Te
ziemie polskie znajdowały się wówczas
w zaborze pruskim. Pismo adresowane do
rodzin, bractw i stowarzyszeń katolickich,
cieszyło się wielkim uznaniem. 22 kwietnia 1904 roku Ojciec św. Pius X udzielił
błogosławieństwa apostolskiego założycielowi, redaktorom, współpracownikom
i wszystkim czytelnikom Przewodnika
Katolickiego.
(wła)
W Popielec
Szept cichych modłów w porannym zmroku
Wznosi się z lekkim westchnieniem,
Błyszczy łza skruchy w niejednem oku,
Świątynia kryje się cieniem.
Z prochu powstałeś, biedny człowieku,
Czy zapomniałeś już o tem?
Proch legnie kiedyś na trumny wieku,
A z tobą – cóż będzie potem?
O, szał zabawy porzuć coprędzej,
Słuchaj, głos duszy woła:
Człecze spowity w sieć grzesznej przędzy,
Chodź, u ołtarza schyl czoła!
Z prochu powstałeś – chodź pochyl głowy,
Czas rzucić grzeszne swawole,
Niech garść popiołu w dzień popielcowy
Na twojem legnie dziś czole!
Paula Wężyk

Noworoczne życzenia
Tak bardzo chciałem…
Tak bardzo chciałem by ujrzała brata –
By brat ujrzał siostrę.
Tak bardzo chciałem przekreślić tęsknotę,
Smutek rozstania – gorzki owoc wojny.
Tak bardzo chciałem ucieszyć oczy
Radosnym widokiem spotkania po latach rozłąki –
Matki i syna…
Teraz, kiedy wiem,
że to się już nigdy na ziemi nie stanie,
Że tym spotkaniem oczu nie nakarmię.
Tak bardzo chciałbym, żeby już nigdy,
Nigdy nie było wojny.
By w świecie spokojnym każdy mógł sobie zaufać,
By wreszcie panowała chrystusowa miłość…
Miłość…
Miłość co nie zna granic, co granice łamie,
Co pokój wprowadza między narodami.
(styczeń 1992)
Jerzy Bolanowski
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Jasełka 2017
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stycznia 2017 r. w Krościenku Wyżnym odbył się Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych „Jasełka
2017”. Wzięli w nim udział trzecioklasiści za Szkoły
Podstawowej w ZSP we Wróbliku Szlacheckim.
Dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „ Witaj mały Jezu”,
w którym odegrały role postaci z betlejemskiej szopki.
Pięknym śpiewem i grą aktorską wywalczyły II miejsce.
Do konkursu dzieci przygotowywały panie
Iwona Śliwka i Klaudyna Lipińska – Smoleń.

Betlejem jest blisko

T

radycją jest, że przed Świętami
Bożego Narodzenia wychowankowie i kadra OREW przygotowują
program artystyczny dla rodziców i zaproszonych gości. Jest to okazja do zaprezentowania większemu gronu odbiorców
umiejętności aktorskich, wokalnych,
tanecznych naszych wychowanków. Po
długich przygotowaniach 13 grudnia
zaprezentowaliśmy efekt naszej pracy
w sali widowiskowej rymanowskiego
Kina ,,Sokół”. Dzieci i młodzież OREW
zwrócili się do przybyłych z bożonarodzeniowym przesłaniem : „Betlejem jest
blisko” .
Jest bliżej niż moglibyśmy myśleć:
Jest na odległość ludzkiego serca,
Na odległość otwartych szeroko ramion,
Na odległość dłoni otwartej…
Występ jasełkowy przy wtórze kolęd, pastorałek oraz nastrojowej narracji,
w obecności dzieciątka Jezus, Maryi,
Józefa, dobosza, pasterzy, aniołów,
Trzech Króli wprowadził zebranych w
prawdziwie świąteczny nastrój. Wokalnie wspierali nas: Sara Di Pasquale
oraz tata naszych wychowanek Pan Jan
Socha. Występ uświetnił zespół muzyczny w składzie: Magdalena Szybka
– skrzypce, Rafał Piłatowski - saksofon
altowy, Sławomir Szybka - saksofon tenorowy, Artur Litwin - gitara elektryczna,
Adrian Litwin - perkusja, śpiew, Fabian
Litwin - gitara basowa. Wszystkim pragniemy serdecznie podziękować za to, że
wspierali nas w przygotowaniach do tego
przedsięwzięcia, poświęcili swój czas
i podzielili się z nami swoim talentem.
W tym szczególnym dniu zaszczycił
nas swoją obecnością wyjątkowy gość
- biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek, który po obejrzeniu przedstawienia

Wigilijne spotkanie
w Milczy

18

grudnia 2016 r. Koło Gospodyń
w Milczy, wraz z sympatykami
tego koła, zorganizowało w

życzył wszystkim zdrowych, spokojnych
świąt, poprosił o przekazanie dobrego
słowa i bożonarodzeniowego światełka
bliskim nam osobom. Nasze zaproszenie
przyjęli również: ks proboszcz Parafii
Rymanów Mieczysław
Szostak, Państwo Barbara i Bogusław Famielec, Pan Wojciech
Farbaniec Burmistrz
Gminy Rymanów, Pani
Teresa Kuźniar Naczelnik Wydziału Oświaty i
Spraw Społecznych w
Starostwie Powiatowym
w Krośnie wraz z pracownikami Wydziału
Oświaty Panią Agnieszką Ignarską i Panią Elżbietą Sakowską – Miara,
Pani Kamila Bogacka
Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro
mimo wszystko”, Pani Agnieszka Zygarowicz Dyrektor PCPR w Krośnie, Pani
Danuta Litarowicz Dyrektor GOK w Rymanowie, Pan Paweł Panaś Nadleśniczy

Nadleśnictwa Rymanów. Po występie
odbyło się spotkanie przy wigilijnym
stole, przy którym obecni połamali się
opłatkiem. Nie zabrakło także tradycyjnych świątecznych dań oraz wspólnego
kolędowania.
21 grudnia po raz kolejny program został wystawiony, tym razem dla
uczniów i wychowanków
z zaprzyjaźnionych szkół i
placówek z Gminy Rymanów: przedszkola św. Józefa
w Rymanowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Rymanowie Zdroju - Deszno, ZSP z: Posady Górnej,
Rymanowa, Wróblika Szlacheckiego, Milczy, Sieniawy,
Klimkówki oraz SOSW w
Iwoniczu Zdroju. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za obecność i
wspólnie spędzony czas.
Organizatorzy: Anna Kędra, Beata
Szopa, Magdalena Wilczyńska
fot. Agnieszka Dzindzio - Zając

swojej świetlicy spotkanie wigilijne.
Uczestnikami tego spotkania byli mieszkańcy Milczy, Wróblika oraz zaproszeni
goście. Świetlica była świątecznie
przystrojona, a na stołach, panie z koła
gospodyń postawiły 12 potraw.
Przy akompaniamencie dwóch akordeonów śpiewane były kolędy i pastorał-

ki. Uczniowie szkoły w Milczy wystąpili
w roli „połaźników” i aniołków.
Cały wieczór upłynął w miłej i radosnej atmosferze, a uczestnicy życzyli
sobie nawzajem wesołego spędzenia świąt
i dużo szczęścia w 2017 roku.
Stanisława Golowska
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Wnuki pamiętają
o swoich dziadkach

T

radycyjnie, jak co roku dziadkowie
z Wróblika Szlacheckiego i Królewskiego oraz zaproszeni z innych
miejscowości, pomimo obfitych opadów
śniegu stawili się licznie w dniu 14stycznia do ZSP we Wróbliku Szlacheckim.
Okolicznościową akademię rozpoczęła wicedyrektor Katarzyna Jabłońska
witając serdecznie przybyłych gości.
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka rozpoczęła się jasełkami. Dzieci – od
najmłodszych przedszkolaków do klasy
III pod opieką swoich nauczycieli przygotowały również na tą okazję wiersze,
piosenki, humorystyczne scenki oraz
żarciki o babciach i dziadkach.
Wszystko uatrakcyjniły układy
taneczne w różnych rytmach i stylach.
Imprezę tą zaszczycił również swoją
obecnością pan burmistrz Wojciech
Farbaniec, który złożył seniorom gorące

Korowód Trzech Króli

6

stycznia 2017r. uczniowie z Kółka
Misyjnego „Światełko Nadziei” włączyli się w organizację uroczystości
Święta Trzech Króli. Ważnym motywem
tego wydarzenia było niesienie pomocy

życzenia, a także podziękował za trud i
wkład w wychowaniu wnuków.
Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali tradycyjne „sto lat”, obdarowali swoich dziadków prezentami oraz zaprosili
na „słodki” poczęstunek. Dziadkowie nie

kryli wzruszenia, byli bardzo wdzięczni
za pamięć i mile spędzony czas.

krajom potrzebującym, poprzez zbiórkę
funduszy ze sprzedaży kredy i kadzidła.
Grupa uczniów zajmująca się wolontariatem przed każdą mszą świętą w tym dniu
rozprowadzała kredę i kadzidło, a drobne
datki zbierano do puszek.
Na mszy świętej o godz. 1100 przebrani uczniowie w postaci Trzech Króli,

gwiazdora uczestniczyli w nabożeństwie,
składając równocześnie dary w szopce.
Pozostali uczniowie przygotowali czytania, psalm i modlitwę wiernych.
Piękne kolędy i pastorałki w
wykonaniu scholi uświetniły całość
nabożeństwa i pozwoliły jeszcze
głębiej przeżyć to święto. Pomimo
siarczystego mrozu uczniowie
byli bardzo zaangażowani oraz
zadowoleni z tej uroczystości
i przeprowadzonej zbiórki
pieniędzy. Grupa wolontariuszy
zebrała w tym dniu kwotę 700
zł, które zostaną przekazane na
pomoc krajom misyjnym.

Nauczyciele z ZSP
we Wróbliku Szlacheckim

Halina Pojnar
i Anna Szymańska
(opiekunowie Koła
Misyjnego)
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Konkursy Bożonarodzeniowe GOK

Powiatowy Konkurs
Plastyki „Moje Boże
Narodzenie”
Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta
i Gminy i GOK w Jedliczu. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przeprowadził
eliminacje gminne i wybrał 15 rysunków,
spośród nadesłanych 95. Prace przekazane do dalszej oceny na szczeblu powiatowym wykonali następujący uczniowie
naszej gminy: Bartosz Frącek, Wiktor
Hanus, Marta Telega, Weronika Józefczyk, Krystian Niemczyk, Emilia Pitrus,
Oliwia Penar, Jakub Kumka, Dagmara
Zięba, Michał Mrozek, Szymon Hanus
i Miłosz Cetnarski z ZSP Posada Górna,
Wiktoria Krukar z ZSP Klimkówka, Szymon Oleniacz z SP Głębokie oraz Adrian
Klamut z ZSP Wróblik Szlachecki. Spośród tej piętnastki wyróżnienia otrzymali:
uczniowie klas I – III : Wiktor Hanus,
Weronika Józefczyk, Marta Telega z ZSP
Posada Górna oraz uczeń Gimnazjum z
Wróblika Szlacheckiego Adrian Klamut.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie
nagród miało miejsce 10 stycznia 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Międzynarodowy
Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych
Konkurs zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Krośnie wraz z Muzeum
Historycznym – Pałacem w Dukli oraz
Ośrodkami Kultury z terenu naszego
powiatu i ze Słowacji. Na konkurs wpłynęło 30 szopek. Spośród nich – drogą
eliminacji gminnych – wybrano 10, które
przekazano do Muzeum Historycznego-Pałacu w Dukli. Szopki przekazane do
etapu powiatowego wykonali następujący
uczniowie: Kacper Deptuch, Filip Rodzinka i Filip Szczęsny z SP Głębokie;
Emilia Sznajder i Zuzanna Kasperkowicz
z ZSP Klimkówka; Kacper Ziemba z
ZSP Posada Górna; Iwona Frankowicz
i Hubert Huta z ZSP Królik Polski oraz
Mateusz Szafran i Mateusz Bereś z ZSP
Wróblik Szlachecki.
Szopki wykonane przez Zuzannę
Kasperkowicz (kategoria: szkoły podstawowe) i Mateusza Szafrana (kategoria:
gimnzjum) otrzymały wyróżnienia na
etapie powiatowym konkursu, którego
podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 9 stycznia 2017 r w Muzeum
– Pałacu w Dukli.

Konkurs kolęd
i pastorałek
to impreza zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie,
kierowana do dzieci i młodzieży. Przesłuchania uczestników odbyły się 15 grudnia
2017 r, w pięciu kategoriach wiekowych..

Jury przyznała uczestnikom następujące
nagrody i wyróżnienia:
Grupa „A” – dzieci przedszkolne
I miejsce – Julia Deptuch - Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju  
II miejsce – Maja Penar - Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju
III miejsce – Maja Uliasz - Punkt Przedszkolny w Klimkówce
Wyróżnienie – Julia Walus - Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju
Wyróżnienie – Eryk Szczęsny - Zespół
Szkół Publicznych w Sieniawie
Grupa „B” – dzieci z klas I – III
I miejsce – Alicja Kubas - Zespół Szkół
Publicznych w Klimkówce
I miejsce – Gracjan Tworek - Zespół Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej     
II miejsce– Julia Machnik - Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w
Głębokiem         
III miejsce – Amelia Malinowska - Zespół
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
III miejsce – Wiktoria Urbanik - Zespół
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Wyróżnienie - Paulina Bar - Zespół
Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Wyróżnienie - Kamila Jaślar - Zespół
Szkół Publicznych w Sieniawie
Grupa „C” - uczniowie klas IV - VI
I miejsce - Iwona Frankowicz - Zespół
Szkół Publicznych w Króliku Polskim
II miejsce - Magdalena Rygiel - Zespół
Szkół Publicznych w Klimkówce
II miejsce - Sebastian Litarowicz - Zespół
Szkół Publicznych w Rymanowie
III miejsce - Angelika Gacek - Zespół
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
III miejsce - Oliwia Kilar - Zespół Szkół
Publicznych w Klimkówce
Wyróznienie - Emilia Pruś - Zespół Szkół
Publicznych w Rymanowie
Grupa „D” - młodzież z klas gimnazjalnych
I miejsce - Maria Jarosz - Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
II miejsce - Julia Szuba - Zespół Szkół
w Besku
III miejsce - Milena Wacławska - Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie
Wyróznienie - Natalia Ozimina - Zespół
Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Grupa „E” - szkoły ponadgimnazjalne
Wyróżnienie specjalne - Aleksandra
Stawarz - Klub 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie
Laureaci konkursu wystąpili podczas
Koncertu Kolęd i Pastorałek w kinie „Sokół’ 6 stycznia 2017r. Wtedy też wręczono
nagrody za udział we wszystkich trzech
konkursach.
Oceny i wyboru praz w konkursach
plastycznych dokonało Jury w składzie:
Agnieszka Hanus, Wojciech Śliwka i
Wojciech Zagórski, natomiast kolędy
ocenili: Maciej Kandefer, Patryk Sobiecki
i Natalia Niedziela.

Radość ze wspólnego
kolędowania
Pod tym hasłem już po raz trzeci
spotkały się Kola Gospodyń Wiejskich z

naszej gminy wraz z chórem „Koloryt”
i Kapelą Ludową „Rymanowianie” na
wspólnym kolędowaniu. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie, 17 stycznia br. Z zaproszenia GOK-u skorzystali
również: Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Pani Krystyna Przybyła-Ostap, Zastępca
Burmistrza Gminy Jan Materniak, Radni
i Sołtysi reprezentujący poszczególne
miejscowości naszej Gminy. Przy skromnym poczęstunku, ciastkach upieczonych
przez KGW, kawie i herbacie zebrani miło
spędzili czas, wspólnie kolędując.
Jolanta Freszczuk

Modlitwa
do Matki Boskiej
Gromnicznej
W tę noc...
W tę noc co zapada
Gdy niebo się chmurzy
I nieboskłon coraz częściej
zapala się ogniem
I słychać groźne –
coraz bliżej pomruki –
Proszę Cię – O Matko
O Matko Gromniczna
Weź w swoją obronę,
Zasłoń mnie od burzy,
Weź w swoje ramiona
I ukołysz do snu –
Jak malutkie dziecko...
(marzec 2003)
Jerzy Bolanowski

Zima
Drzewa w fartuchach białych,
pola pod pierzyną,
a śniegowe gwiazdy gonią się i giną.
Zasypane drogi i wszystkie ścieżyny,
gdzie niegdzie są ślady ptaków i zwierzyny.
A beztroska zawierucha
wieje od ucha do ucha.
Mróz staruszek z brodą białą,
podpowiada: wiej – bo mało,
jeśli ma być tęga zima,
muszę z tobą sztamę trzymać!
Wskocz na sanie, usiądź przy mnie,
bo od jutra będzie zimniej.
Wszystkie rzeki i jeziora
skuje lodem, bo już pora.
Pędzi z wiatrem sroga zima,
swoje gwiazdy w rękach trzyma.
Są srebrzyste, bladolice
i mają białe spódnice.
A wieczorem Orion świeci,
wtedy gdy nie ma zamieci
księżyc chodzi swoją drogą,
wiesza gwiazdy bo spaść mogą.
Popatrz czasem na te czary,
kiedy księżyc ma wagary.
Stanisława Domańska-Wypych
NASZ RYMANÓW
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W rymanowskich
(i nie tylko) lasach

W

cyklu poznawania rymanowskich zakładów pracy jestem
w Nadleśnictwie Rymanów
– rozmawiam z Nadleśniczym p. inż.
Pawłem Panasiem.

Grzybobranie

Nasz Rymanów – Panie Nadleśniczy,
Nadleśnictwo Rymanów jest duże, ile i
jakie leśnictwa obejmuje, jaka jest jego
łączna powierzchnia?
P.P. Nadleśnictwo Rymanów jest
jednym z największych nadleśnictw w
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zarządzamy w imieniu
Skarbu Państwa lasami na powierzchni
około 20 174 hektarów, a łączna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 20 729
hektarów. Grunty te i lasy położone są na
terenie 6 gmin i 2 powiatów. W strukturze
organizacyjnej Nadleśnictwa Rymanów
funkcjonuje 16 leśnictw rewirowych,
gospodarstwo szkółkarskie i Ośrodek
Hodowli Zwierzyny. Granica zasięgu
terytorialnego przebiega od Wróblika
Królewskiego na wschód przez Besko
i Zarszyn do Bukowska, następnie na
południe przez Wolę Piotrową, Tokarnię
i Wisłok Wielki do granicy państwa, granicą państwa do przełęczy nad Czeremchą
i na północ przez Lipowiec, Jaśliska,
Królik Wołoski, Bałuciankę, Klimkówkę
z powrotem do Wróblika.
„NR” – Dla przeciętnego obywatela
praca w lesie kojarzy się głównie z sadzeniem i wycinaniem drzew. Czy teraz,
gdy wiele pali się drewnem, nie wycina
się go za dużo?
P.P. Wszelkie prace w wykonywane w lesie wynikają z jego potrzeb i są
ściśle zaplanowane w podstawowym
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dokumencie jakim jest
sporządzany co 10 lat Plan
Urządzenia Lasu. Jest to
bardzo ważny dokument
zatwierdzany przez Ministra Środowiska. W planie
tym zawarte są wytyczne
prowadzenia gospodarki
leśnej uwzględniające potrzeby ochrony przyrody,
środowiska i potrzeby
lokalnych społeczności.
Każdy plan musi spełniać
ustawowe kryteria zapewniające zachowanie lasów
i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze,
wodę, glebę i warunki
życia ludności, ochronę lasów, trwałość utrzymania
lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania
wszystkich funkcji lasu
oraz powiększania zasobów leśnych. Bardzo
ważnym wskaźnikiem jest
określenie maksymalnego, nieprzekraczalnego
rozmiaru pozyskania drewna w ciągu
dziesięciolecia. W całych Lasach Państwowych ilość pozyskiwanego drewna
jest mniejszy niż przyrost, czego efektem
jest zwiększający się zapas drewna na
pniu. W Rymanowie w kolejnych planach
dziesięcioletnich zasobność drzewostanów wzrastała od ok. 180m³/ha w 1973
roku do ok.300m³/ha w 2009 roku.
„NR” Nadleśnictwo to zakład pracy
dla wielu ludzi, kto tu pracuje?
P.P. W administracji Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Rymanów
jest zatrudnionych 64 pracowników, z
czego 48 osób należących do Służby
Leśnej jest bezpośrednio zaangażowana
w gospodarowanie i ochronę lasów. Nadleśnictwo nie zatrudnia
robotników leśnych, a
wszystkie prace wykonywane są przez firmy
zewnętrzne wyłaniane
w trakcie przetargów
organizowanych zgodnie
z Prawem Zamówień
Publicznych. Szacujemy,
że przy pracach leśnych
średnio w roku znajduje zatrudnienie ok.130
osób.
„NR” Las to także
ostoja zwierzyny łownej,
wśród myśliwych jest
wielu leśników, jaki jest
wasz stosunek do prowadzonego odstrzału
zwierzyny.
P.P. Łowiectwo jest
integralną częścią gospodarki leśnej. Tak jak
pozyskanie drewna, tak
i pozyskanie zwierzyny
odbywa się według ściśle określonego planu.
Odstrzałem zwierzyny
zajmują się myśliwi

Buczyna

Poznajmy się

zrzeszeni w Kołach Łowieckich. Na
terenie Nadleśnictwa Rymanów obwody
łowieckie dzierżawi trzy Koła Łowieckie.
Racjonalne gospodarowanie populacjami
zwierzyny łowną pozwala zachować je w
dobrym stanie, a jednocześnie ograniczać
szkody w rolnictwie i w lesie.
„NR” Kto jest głównym odbiorcą
drewna pozyskiwanego z naszych lasów?
Jakie to drewno?
P.P. Drewno w Nadleśnictwie Rymanów kupuje około 160 firm drzewnych
z całego kraju, głównie jednak są to
przedsiębiorstwa z województwa Podkarpackiego i sąsiednich. Największymi odbiorcami są firmy z gmin Jaśliska, Besko
i Zarszyn. Sprzedajemy głównie drewno
bukowe, sosnowe i jodłowe zarówno
wielkowymiarowe jak i średniowymiarowe. Raz w roku organizowana jest w
RDLP Krosno Submisja drewna cennego
przeznaczonego na okleinę i tam również
staramy się sprzedawać nasze drewno,
ale jest to raczej symboliczna ilość, nie
większa niż 25m³. Dużą ilość drewna średniowymiarowego, ok. 7%, sprzedajemy
na cele opałowe miejscowej ludności.
„NR” Jaki jest drzewostan, czy
na podstawie „zdrowia” drzew można
wnioskować o czystości powietrza na
naszym terenie?
P.P. Różne gatunki drzew mają różną
odporność na zanieczyszczenie powietrza, dlatego trudno na podstawie stanu
wszystkich drzew wyciągać wnioski co
do czystości powietrza. Jednak są drzewa
szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia i takim wskaźnikowym gatunkiem
w naszych warunkach może być jodła.
Stan zdrowotny jodeł nie wzbudza w nas
niepokoju, a nawet jej stan od lat osiemdziesiątych systematycznie się poprawia.
W latach osiemdziesiątych notowany był
spadek żywotności jodły spowodowany
zanieczyszczeniem powietrza tlenkami
siarki i azotu, głównie pochodzenia transgranicznego, przemieszczanymi do nas z

terytorium ówczesnej Czechosłowacji i
Węgier wraz z południowymi wiatrami.
Niektórzy z naukowców prognozowali, że
jodła całkowicie wycofa się z lasów Beskidu Niskiego, jednak wdrażanie systemów oczyszczania wyziewów w strefach
przemysłowych pozwoliło na polepszenie
kondycji jodeł w naszych lasach. Wydaje
się, że aktualnie nie ma zagrożenia dla
lasu ze strony zanieczyszczeń unoszących
się w powietrzu.
„NR” Niedługo będziemy witać
wiosnę, to piękna pora roku, ale też niebezpieczna z racji nieodpowiedzialności
osób wypalających trawę. Czy jest to
wielkie zagrożenie dla naszych lasów?
P.P. Wypalanie traw jest naganne
nie tylko ze względu na zagrożenie jakie
stwarza dla lasu, ale przede wszystkim
ze względu na szkodliwość dla środowiska przyrodniczego w miejscu, gdzie
ktoś bezmyślnie podpala trawę lub pozostałości roślinne. Lasy Nadleśnictwa
Rymanów są zaliczane do najniższej
kategorii zagrożenia pożarowego, jednak
w sprzyjających warunkach pogodowych
może dochodzić do pożarów dna lasu, czy
młodszych faz rozwojowych – upraw i
młodników. Wiele osób, mieszkańców
gminy Rymanów skorzystało z możliwości zalesień słabych jakościowo gruntów
rolnych i ich uprawy położone wśród
pól są silnie zagrożone przez nieodpowiedzialne wypalanie traw. Myślę, że
wszyscy powinniśmy się przeciwstawić
tej złej praktyce.

„NR” Las to również tereny rekre- wiele funkcji – ochronnych, społecznych,
acyjne, ale z pewnymi ograniczeniami ekonomicznych bardzo ważnych dla czło– czego nie wolno robić w lesie?
wieka. Las decyduje o warunkach życia
P.P. Katalog czynności zakazanych każdego z nas, chociaż ta prawda często
w lesie znajduje się w ustawie o lasach, nie przebija się do świadomości ludzi, las
ustawie o ochronie przyrody, czy ustawie to wspólna przestrzeń, z której wszyscy
o ochronie przeciwpożarowej. Zakazów możemy korzystać, doceńmy to i tak jak
jest sporo, ale najważniejsze to nie wolno nasi przodkowie odnośmy się do lasu z
niszczyć umyślnie roślin, zwierząt, sie- szacunkiem, a on odpłaci się nam czystym
dlisk przyrodniczych, wywozić śmieci do powietrzem, czystą wodą, pięknym kralasu, wjeżdżać pojazdami silnikowymi na jobrazem, możliwością odpoczynku, a w
drogi, które nie są udostępnione do ruchu, mroźną zimę ogrzeje nasze domy.
wchodzić na powierzchnie robocze, gdzie
trwają prace leśne. Nie są to zakazy do- Czesław Szajna – Dziękujemy za rozmokuczliwe dla osób, które chcą korzystać z wę i zaproszenie do lasów.
rekreacyjnych funkcji lasu. Nadleśnictwo
fot. Wacław Łabuda
Rymanów stara się na bieżąco uzupełniać
infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną
umożliwiającą pobyt i podpatrywanie
zjawisk przyrodniczych zachodzących w lesie.
„NR” Co chciałby Pan
na zakończenie powiedzieć
naszym czytelnikom?
P.P. Chciałbym przede
Czas już wyjeżdżać, przyszła ta godzina!
wszystkim zaprosić do odCzas pożegnania nikogo nie cieszy.
wiedzenia rymanowskich
Byliśmy wszyscy jak jedna rodzina,
lasów, bo być może taki
nikt więc się zatem do tego nie śpieszy.
spacer zainspiruje niektórych
do głębszego zainteresowania
Wiele się działo tu rzeczy ciekawych,
się problematyką leśną, bo las
wiele tu przeżyć i westchnień zostało…
to nie tylko miejsce „produkAle, jak zwykle to bywa u ludzi,
cji desek” jak chcą niektórzy,
ciągle za mało! ciągle za mało!
ale to najbardziej złożony
twór przyrodniczy pełniący
Na pożegnanie zanućmy więc razem,
Że tu wrócimy za rok lub za dwa!
Znów się spotkamy, znów pogawędzimy…
Chyba, że los scenariusz inny ma?!
(Rymanów Zdrój 10.08 2016)

Czas pożegnania

Stefania Łopuch
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Przedświąteczna
wycieczka „Medyka”
do Krakowa
i Niepołomic
W dniach 20-21 grudnia bieżącego
roku szkolnego uczniowie, a właściwie
uczennice klasy 1C o profilu medycznym Liceum Ogólnokształcącego w
Rymanowie uczestniczyły w dwudniowej
wycieczce do Krakowa i Niepołomic. W
drodze do stolicy Małopolski pierwszym
celem podróży był Uniwersytet Jagielloński, a ściślej Wydział Fizyki Astronomii i
Informatyki Stosowanej. Po przybyciu na
miejsce zostaliśmy ciepło przyjęci przez
panią dr Katarzynę Dziedzic - Kocurek.
Pani dr przygotowała dla nas prelekcję pt.
„Fizyka widzi i leczy”. Wykład nie był
przypadkowy, gdyż został on opracowany pod kątem medycznego profilu klasy.
Wsłuchując się uważnie w prezentację,
dowiedzieliśmy się m.in. o tym, jakie
ogromne zastosowanie w medycynie
ma współczesna fizyka, czyli o (nie)bezpiecznych związkach fizyki z medycyną.
Wykład to nie tylko teoria, gdyż mieliśmy
okazję zobaczyć, jak działa ultrasonograf
na żywym organizmie w postaci naszej
uczennicy, Pauliny. Była to niezwykle
interesująca lekcja, którą zapamiętamy
zapewne na długo. Po niespełna 1,5 godzinnej prelekcji opuściliśmy kampus UJ
i udaliśmy się realizować kolejny punkt
naszej wycieczki.
Tym kolejnym miejscem docelowym była ulica Radzikowskiego 152 w
Krakowie, czyli Instytut Fizyki Jądrowej
(IFJ)im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zameldowaliśmy się w tej naukowej placówce
ok. godziny 13. Zależało nam przede
wszystkim na możliwości zwiedzenia
Centrum Cyklotronowego Bronowice
(CCB). No i udało się to zrealizować.
Należy tutaj wspomnieć, iż jest to najnowocześniejszy ośrodek leczenia nowotworów oka w Europie. Pracownik
naukowy tejże placówki oprowadził nas
po salach przygotowanych dla przyszłych
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pacjentów, laboratoriach, do których
mogliśmy wejść oraz opowiedział nam o
strukturze CCB. Szpital, bo tak właściwie
można nazwać ten ośrodek badawczy,
będzie przyjmował głównie dzieci, ale nie
tylko. CCB oferuje wykorzystanie wiązek
protonowych z cyklotronu do detektorów
stosowanych w medycynie, technice czy
fizyce. Ośrodek ten zajmuje się również
zastosowaniem cyklotronów w badaniach
naukowych oraz we współpracy
z jednostkami medycznymi rozwija
radioterapię nowotworów. W CCB IFJ
PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej,
dozymetrii, radiobiologii czy inżynierii
materiałowej. Produkowane są izotopy
promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych. Możliwość zwiedzenia
CCB odzwierciedla przede wszystkim to,
że fizyka jako podstawowy przedmiot
przyrodniczy jest nauką niezwykle interdyscyplinarną.
Kolejny punkt programu naszego
wyjazdu to niewielkie miasteczko w
Małopolsce – Niepołomice, a właściwie
to, co się tam znajduje. Mowa tu oczywiście o Młodzieżowym Obserwatorium
Astronomicznym (MOA). Niepołomice
znajdują się w odległości około 30 km
od Krakowa. Miejsce to jest mi doskonale znane z wcześniejszych wyjazdów.
Jednak dla pierwszoklasistów naszego
liceum było to miejsce zupełnie nowe.
Na wstępie zostaliśmy zakwaterowani do
tamtejszych domków, w których to mieli-

śmy zapewniony nocleg. Program zajęć w
Niepołomicach rozpoczął się od spaceru
po mieście oraz zwiedzeniu Zamku Królewskiego. Niezwykle barwnie i ciekawie,
zaprzyjaźniony nauczyciel MOA – Pan
Grzegorz Sęk, przedstawił nam historię
miasta. Podczas spaceru zwracaliśmy
uwagę na sposób oświetlenia miasta, ponieważ jest to problem ciemnego nieba.
Wracając do MOA, nie mogliśmy nie
wstąpić do marketu oraz do pobliskiej
pizzerii, by zatroszczyć się o kolację. Cel
naszego wyjazdu do Niepołomic zatytułowany był : „Piknik pod gwiazdami”.
Co prawda, piknik to dosłownie nie był,
gdyż niska temperatura na zewnątrz nie
pozwoliła nam na to. W zamian czyste
niebo zaoferowało nam obejrzenie przez
teleskopy MOA planety Wenus, która
jasno świeciła tuż po zachodzie Słońca.
Większość z nas po raz pierwszy miała
możliwość zobaczenia przez reflektor
„gwiazdy wieczornej”. Po spożyciu
kolacji, pełni energii przystąpiliśmy do
wysłuchania przygotowanych specjalnie
dla nas wykładów oraz prelekcji na tematy
astronomiczne i astrofizyczne. W czasie
realizacji zajęć odbyły się również warsztaty polegające na prawidłowym ułożeniu
z puzzli mozaiki księżyca. Ostatnim
punktem tej nocy był 40-minutowy seans
w planetarium, pod którego to kopułą
podziwialiśmy piękno rozgwieżdżonego
nieba. Nazajutrz spotkaliśmy się wspólnie
na kolejnej części cyklu wykładów, tym
razem o naszej dziennej gwieździe – Słoń-

cu. Na koniec pobytu w Niepołomicach
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie
przy budynku MOA im. Kazimierza
Kordylewskiego oraz zaprosiliśmy Pana
Grzegorza do naszej szkoły na warsztaty
astronomiczne.
Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy wycieczkę i udaliśmy się w
drogę powrotną do naszych domów, gdyż
każdy z nas wyczuwał już zbliżający się
klimat Świąt Bożego Narodzenia.
mgr Marcin Kielar

nauczyciel fizyki ZSP w Rymanowie;
organizator i opiekun wycieczki

NASZYM ZDANIEM
Witaj – Stachu – ostatnia nasza
wizyta u pana Michała, dała mi dużo
do myślenia i pewnie tobie też. Jednak
jak widzimy doświadczenie życiowe p.
Michała i jego przewidywalność potwierdzają się w dużym stopniu, czy to chodzi
o sytuację w kraju czy też w wielu innych
dziedzinach życia powszedniego. Jak
wcześniej mieliśmy pretensję do rządu
o opieszałość w sprawie rozliczanie z
afer poprzedniego rządu, czy też brak
zdecydowania w tłumieniu protestującej
„opozycji” na czele z tym alimenciarzem
z kucykiem, tak teraz należy przyznać
mądre i skuteczne postępowanie rządu.
Pan Michał, zawsze mówił, „wierzcie
w mądre i przewidywalne działania J.
Kaczyńskiego” bo jest to dobry strateg
– tak jak podczas gry w szachy, potrafi
przewidzieć kilka ruchów do przodu, nie
czyni to szybko i chaotycznie lecz po odpowiednim przemyśleniu i spokojnie. Potrafi wprowadzić przeciwnika we własne
sidła. Po przerwaniu sejmowych obrad
11 stycznia, byliśmy oburzeni dlaczego
przełożono te obrady aż do 25 stycznia –
teraz okazuje się, że jest to potrzebny czas
na przygotowanie odpowiednich przepisów – zarządzeń ( ustawienie sideł) aby
odpowiednio ujarzmić tych „ awanturników”, chamskich protestów, często także
nieświadomych ludzi wykrzykujących
hasła w obronie nie wiadomo czego. Ci
otumanieni ludzie, którzy nieświadomie
wspierają te demonstracje powinni zadać
sobie pytanie, przed pójściem tam, jaką
krzywdę zrobił im obecny rząd? – a może
sami coś skorzystali? – i może dlaczego
nie lubią Kaczyńskiego – czy dlatego,
że tak mówili w TVN 24? Oczywiście
jest tam spora liczba U. B.-ców i S. B.
–eków, ale oni wiedzą czego chcą – nie
chcą oddać „koryta”, bo jak jeden z nich
krzyczał na całą Polskę, że on za 2 tys.
nie jest w stanie przeżyć. Jest to reprezentant wchodzący w skład tej kasty co
sędziowie – prokuratorzy i ci co kiedyś
wypowiadała się p. Bieńkowska (bliska
współpracownica i zaufana p. Tuska), że

za 6 tysięcy to może pracować tylko jakiś
idiota lub złodziej.
Stachu – dobrze znamy powiedzenie
ale zastosujmy go trochę inaczej aby było
aktualne na obecny czas „kto nienawiścią
walczy ten od nienawiści zginie” i też tak
się stanie. Franio – zobaczmy do czego ta
nienawiść tych (poszkodowanych przez
utratę władzy ) plus ogłupiałych ludzi
nie wiedzących czego chcą doprowadza
nasz kraj. Mądrzy ludzie, prawdziwi
patrioci, którym przyszłość Polski jak
i przyszłość osobista nie jest obojętna,
są wdzięczni Bogu za obecny Rząd,
który w ostatniej chwili zatrzymał „katastrofę” do której prowadzili dzisiejsi
zdrajcy – targowiczanie – wrogowie
Polski. Jeszcze dzisiaj jeżdżą do Brukseli
oskarżać własną Ojczyznę, działają na
szkodę całego NARODU, na określenie
takiego zachowania brakuje słów. To
właśnie rząd pani Beaty Szydło zatrzymał
ogólnopolskie złodziejstwo i rabunkową
gospodarkę naszego kraju – chyba nie
należy przypominać wszystkich afer jakie
miały miejsce za rządów poprzedników –
dzisiaj nie zastanawiajmy się kto kradł ale
zastanówmy się kto nie kradł? A ten, który
świadomie dawał na to przyzwolenie
załatwił sobie jeszcze lepszy stołek, ale
dzisiaj już zaczyna się martwić o swoją
przyszłość, bo jednak ten „złoty stołek”
już nie długo zostanie mu odebrany. Stachu – z pewnością wielu ludzi oglądało
film pt. „ PUCZ” jest tam pokazane do
czego zmierzali ci – wcześniej nazwani.
Pan Michał mówił – koniecznie przydał
by się teraz marszałek Piłsudski, zgadzam
się z nim całkowicie tylko, że dzisiaj jest
inna sytuacja w Europie i na świecie.
Franio – ale mówił też, że jak tak
dalej będzie taka sytuacja się utrzymywać
i pogłębiać , to kto wie czy czasem tych
zdrajców – targowiczan nie załatwią Narodowcy + Kibole, powiem ci cicho, że
i ja też tak myślałem, bo przecież ta cała
wroga „opozycja” nie potrafi robić nic
mądrego jedynie szkodzić i wszystkiemu
się sprzeciwiać, NIE – NIE – NIE! Jeśli
uda się w jakiś sposób załagodzić obecną
sytuację, będą szukać następnego punktu
zaczepu aby tylko dalej stwarzać chaos i
przeszkadzać w pracach sejmowych, bo

taki to jest właśnie ich nikczemny cel.
Stachu – słowo opozycja zaczyna
mnie denerwować, to nie jest prawdziwa
opozycja, to są ci, których już wcześniej
odpowiednio nazwaliśmy. To oni bezczeszczą miejsce jakim jest SEJM – oni
nie powinni siedzieć w tych fotelach – ich
zachowanie – wyczyny urągają temu prawie świętemu miejscu, bo jest to miejsce
najważniejsze dla Polski, tu powinny być
podejmowane decyzje stanowiące o losach POLSKI – losach całego NARODU
a oni co tam wyprawiają – oni to miejsce
potrafili zhańbić i dalej będą to czynić bo
nic innego nie potrafią. Słowa p. Michała
– kto źle mówi o obecnym rządzie to albo
jest głupi albo przemawia przez niego
zwykła złośliwość – nienawiść, kto źle
mówi o obecnym prezydencie, to niech
porówna do poprzednich, począwszy
od zdegradowanego generała, (nie chcę
nawet wymieniać jego nazwiska) jego
przeszłość to nie kończące się zło dla
Polski i Narodu, następny to ten co sam
pokonał „komunę”- skutki „Okrągłego
Stołu” a dzisiejsze jego wypowiedzi są
głupie i sam siebie nimi ośmiesza a jego
pycha i złośliwość jest bezgraniczna.
Następny to w stanie upojenia alkoholowego składał wieńce na grobach naszych
Bohaterów i też w takim stanie prowadził
wykłady- robił z siebie błazna – wystarczy, bo można by było więcej, -, po nim
mieliśmy takiego co skakał po krzesłach
(kultura) kazał bić deską prawych ludzi
i cieszył się jak widział atakowaną posłankę – kobietę, przez zdziczałych S.
B.-eków, U. B. –eków i KOD owców
– wystarczy- też można by było więcej.
Zastanówmy się dzisiaj kto nas reprezentował w świecie – to oni przynosili
wstyd naszej OJCZYŹNIE. Pan Michał
zakończył – sytuacja w kraju jest poważna
i niebezpieczna, którą wytworzyli i dalej
stwarzają nasi wewnętrzni WROGOWIE
głównie, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, ale miejmy nadzieję, że mądrość
naszego RZĄDU przy BOŻEJ pomocy
zrobi wszystko co możliwe aby POLSKĘ
ocalić od wszelkiego zła.
Stacho i Franio
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Sukcesy językowe
Mateusza
Kasperkowicza
„Talent – to robić z łatwością to, co
jest trudne dla innych. Robić to, co dla
talentu niemożliwe – oto geniusz”.
Henri Frѐdѐric Amiel

P

owyższy cytat w dobitny sposób
opisuje Mateusza, ucznia klasy 3A
Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Mateusz niewątpliwie posiada niezwykły i niepowtarzalny
talent do nauki języków obcych, w tym
języka angielskiego. Nie obawiam się
określić go mianem geniusza. Jego wiedza
oraz umiejętności znacznie wykraczają
poza szkolne wymagania programowe.
W związku z posiadanymi predyspozycjami językowymi został on objęty
indywidualnym programem nauczania z
języka angielskiego, w ramach którego
realizuje dodatkowe zajęcia z tegoż języka
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Od początku jasno wyznaczyliśmy
sobie cele naszych zajęć, ustaliliśmy, jakie
zagadnienia leksykalne i gramatyczne
będziemy realizować, sprecyzowaliśmy,
nad czym będziemy pracować, jakie umiejętności będziemy doskonalić i rozwijać,
z jakich dziedzin będziemy poszerzać
wiedzę. Muszę zaznaczyć, iż Mateusz
jest bardzo skromny, nie obnosi się ani
ze swoimi umiejętnościami, ani wiedzą,
ani tym bardziej z sukcesami. Jest niezwykle ambitny, inteligentny, oczytany,
sumienny, rzetelny, pracowity i dojrzały
emocjonalnie jak na swój wiek. Mateusz
jest bardzo chętny do podejmowania
różnorodnych inicjatyw i wyzwań. Ma on
bardzo wysokie możliwości poznawcze,

Moja fińska przygoda

W

dniach 9-16 grudnia br. w małej
fińskiej miejscowości Vuokatti,
190 kilometrów na wschód od
Oulu odbył się Puchar Świata w biegach
narciarskich i biatlonie. Wśród 20 krajów
biorących udział w tym wydarzeniu sportowym swoją reprezentację miała również
Polska. Jedną z grup była delegacja
Związku Kultury Fizycznej “OLIMP”,
mającego swą siedzibę w Warszawie. W
skład owej delegacji wchodzili: Piotr Garbowski (zawodnik), Janusz Penar (przewodnik), Kazimierz Cetnarski (trener)
oraz ja- Mateusz Kasperkowicz, uczeń
klasy 3A gimnazjum ZSP w Rymanowie, pełniący podczas wyjazdu funkcję
tłumacza.
O wyjeździe dowiedziałem się przypadkiem. Początkowo podchodziłem do
niego niechętnie, ale z czasem dostrzegłem, jak wielką szansę otrzymałem.
Szkoda byłoby jej nie wykorzystać. „Carpe diem”- pomyślałem i zgodziłem się.
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cechuje go duża motywacja osiągnięć
oraz ciekawość poznawcza, jak również
dociekliwość. Zna swoje mocne i słabe
strony. Doskonale wie, czego chce się
nauczyć, nad czym popracować.
W ubiegłym roku szkolnym jednym
z obranych przez nas celów, być może
najważniejszym, było wzięcie udziału
w Kuratoryjnym Konkursie Języka
Angielskiego, który składał się z trzech
etapów. Etap szkolny miał miejsce w
październiku, etap rejonowy odbył się
w listopadzie, zaś najważniejszy wojewódzki w styczniu. Ogółem do tego
etapu przystąpiło ponad 100 uczniów,
rywalizacja była zacięta, podobnie jak i
konkurencja. Wówczas byli to głównie
uczniowie klasy rocznikowo wyższej, co
jednak nie zdeprymowało Mateusza, a
raczej zdopingowało i spisał się wyśmienicie. Zdobyty przez niego wynik dał mu
tytuł Laureata, a tym samym zwolnienie z
egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, co dla ucznia drugiej klasy było
nie lada wyczynem. Ogromny sukces nie
sprawił, że Mateusz usiadł na laurach,
wręcz przeciwnie, zaostrzyło to jego apetyt na kolejne sukcesy i starty w innych
zmaganiach konkursowych, a było ich
niemało. W styczniu 2016r. Mateusz wziął
udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego JERSZ ENGLISH HIGH
FLIER 2016, w którym zajął 1. miejsce
w województwie i 7. miejsce w kraju, w
marcu tego samego roku wystartował w
Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, w którym otrzymał wynik
dobry za zdobycie 113,75 punktów na
150 możliwych, zaś w maju 2016r. wziął
udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o
Krajach Anglojęzycznych – „Stany Zjednoczone Ameryki bez tajemnic”, zajmując
III miejsce. Za osiągnięte wyniki w ubiegłym roku szkolnym Mateusz otrzymał

Anna Kenar – Szul
nauczycielka j. angielskiego w ZSP Rymanów

Mówi się, że podróże
kształcą - dziś mogę to
w 100% potwierdzić.
Ten tydzień spędzony
w Finlandii pozwolił
mi poznać zupełnie
inny świat. Nowi ludzie,
nowe otoczenie, nowe
przeżycia. Teraz, gdy
jestem już z powrotem
w Polsce, to wszystko,
co przeżyłem, z czym
się zetknąłem, zdaje się
tak nierealne, a przecież
prawdziwe. Naprawdę
warto poszerzać swoje
horyzonty, nawet jeśli
nieodłączną tego częścią jest strach przed nieznanym, i jeśli
ten strach uda się pokonać, wtedy człowiek odczuwa najprawdziwszą w świecie
satysfakcję, która motywuje do dalszej
pracy i działania. I to jest chyba najważniejsze, co wyniosłem z tego wyjazdu.
Oczywiście, ważna jest nauka języków obcych. Umiejętność komunikacji

jest być może najważniejszą, jeśli mówimy o relacjach międzyludzkich. Trudno
sobie nawet wyobrazić ilość drzwi, które
otwiera znajomość języka angielskiego,
niemieckiego czy też francuskiego. Początkowo, gdy uczymy się obcej mowy,
zawsze pojawia się niepewność, czy ktoś
nas zrozumie, czy czegoś nie zapomni-

Nagrodę Burmistrza „Młode Orły 2016”
w kategorii Konkursy.
W tym roku szkolnym Mateusz do
tej pory wystartował już w kilku znaczących ogólnopolskich konkursach
języka angielskiego. W listopadzie była
to kolejna edycja konkursu JERSZ
ENGLISH HIGH FLIER, zaś w grudniu
MEMORY MASTER. Ponadto przeszedł
do trzeciego, wojewódzkiego etapu Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego,
do którego zgłosił się po to, by poprawić
swój wynik z roku ubiegłego, bo będąc
jego Laureatem, już ma zapewnione
zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego
z tej właśnie części. Równocześnie zakwalifikował się do drugiego etapu VII
edycji Olimpiady dla Gimnazjalistów i
jest w trakcie przygotowywania się do
trzeciego etapu.
Matuszu, chciałabym Ci serdecznie
pogratulować osiągniętych do tej pory
rewelacyjnych sukcesów i wyników w
konkursach, w których wystartowałeś.
Należą Ci się słowa uznania za ogromny
wkład pracy, jaki włożyłeś w przygotowanie się do nich oraz podziękowania za
każdą wolną chwilę, którą poświęciłeś na
realizację swojej pasji, rozwijanie talentu,
pokonywanie barier, własnych słabości i
oporów.
Gratuluję Ci zarówno wiedzy, odwagi, jak również determinacji i hartu
ducha oraz życzę podobnych albo ,jeśli
to możliwe, jeszcze większych sukcesów
w przyszłości, nad którymi będziemy
pracować. „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Niech te
słowa Papieża -Św. Jana Pawła II staną
się dla Ciebie wyznacznikiem, a zarazem
inspiracją do dalszych działań.

my, czy nie skompromitujemy się, ale
wraz z nauką nowych słówek, czy też
konstrukcji gramatycznych zaczyna ona
mijać, dlatego nie warto zniechęcać się
początkowymi trudnościami, zwłaszcza
jeśli dopiero rozpoczynamy naszą naukę
języka, ale uparcie i z pełną determinacją
dążyć do celu i realizować swoje pasje
oraz marzenia. Uwierzcie mi - naprawdę
warto!
Panu Piotrowi Garbowskiemu gratuluję uzyskania dobrych wyników na
trasie i życzę dalszej motywacji do ciągłej
pracy i treningów, zaś Panu Kazimierzowi
Cetnarskiemu dziękuję za umożliwienie
mi przeżycia tej niezapomnianej fińskiej
przygody.
Mateusz Kasperkowicz
uczeń ZSP w Rymanowie

Finał Roku Henryka
Sienkiewicza

W

myśl uchwały Senatu RP miniony rok 2016 ustanowiony
był Rokiem Henryka Sienkiewicza - pisarza, który poprzez swoją
twórczość, publicystykę i działalność
społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania
ojczyzny i zdolności do poświęceń.
Henryk Sienkiewicz w czasach
zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc.
Kolejne odcinki jego powieści, publikowane w czasopismach, gromadziły
na wspólnej lekturze przedstawicieli
wszystkich stanów, a wpływ języka Sienkiewicza zarówno na ówczesną jak i na
współczesną polszczyznę jest trudny do
przecenienia. Henryk Sienkiewicz był, a
za przyczyną swojej twórczości jest nadal,
ambasadorem polskości.
W Zespole
Szkół Publicznych w Rymanowie polski
noblista uczczony został serią wydarzeń
i konkursów. Pod koniec października
ogłoszono konkurs dla uczniów klas
pierwszych liceum na prezentację multimedialną dotyczącą życia, twórczości,
działalności dziennikarskiej, podróży oraz
ekranizacji dzieł Henryka Sienkiewicza.
Najlepsze prezentacje z poszczególnych
klas nagrodzono świetnymi ocenami i
słodkimi upominkami, zostały również
wykorzystane do utworzenia finałowej
prezentacji na zakończenie Roku Henryka
Sienkiewicza.
Wszyscy uczniowie mogli wziąć
udział w konkursie plastycznym „Sienkiewicz moją inspiracją” ogłoszonym w
listopadzie. Technika prac była dowolna.
Powstało mnóstwo interesujących portretów pisarza, ilustracji do utworów, postaci
bohaterów. Nagrodę główną w konkursie
zdobyła Adrianna Golowska - uczennica
kl. 3B gimnazjum. Przyznano również
nagrody pozostałym laureatom oraz kilka
wyróżnień. Nagrodą w konkursie była także
pokonkursowa wystawa prac plastycznych.

Biblioteka szkolna przygotowała
okolicznościowy Konkurs Pięknego Czytania. O tytuł Mistrza Pięknego Czytania
uczniowie walczyli najpierw w poszczególnych klasach pod okiem polonistów.
Wyłonieni mistrzowie i wicemistrzowie
klasowi mieli okazję zmierzyć się ze sobą
w kolejnym etapie konkursu, odbywającym się w dwóch turach: klasy 4-6 SP
czytały „W pustyni i w puszczy” a kl. 1-3
gim. prezentowały „Krzyżaków” - w czytelni biblioteki szkolnej. Jury konkursowe
oceniało technikę czytania, interpretację,
środki wyrazu i ogólne wrażenie artystyczne. W grupie młodszej, zarówno jury
jak i wszystkich uczestników konkursu,
zachwycił swoimi umiejętnościami uczeń
klasy 4b – Antoni Kułak. Jako zdobywca
tytułu Mistrza Pięknego Czytania będzie
miał w najbliższym czasie okazję spróbować swoich sił w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania w Rzeszowie.
Wicemistrzem w tej grupie wiekowej
została Nikola Wojnarowska z kl. 6b.
Natomiast pośród uczniów gimnazjum
bezkonkurencyjna okazała się i zdobyła
mistrzostwo Natalia Niepokój z kl. 3B.
Tytuł Wicemistrzyni przypadł w udziale
Sarze Di Pasquale z kl. 2A gimnazjum.
Mistrzowie i Wicemistrzowie czytania

odebrali nagrody i gratulacje z rąk p. dyrektor szkoły w grudniu na zakończenie
Roku Sienkiewiczowskiego.
Obchody Roku Henryka Sienkiewicza zakończyły się spotkaniem w auli
szkolnej, które 16 grudnia poprowadzili
uczniowie LO: Adrian Wojtasik, Anita
Paczkowska oraz Jakub Bobko – laureaci
pierwszego, trzeciego i piątego miejsca
Wielkiego Testu Wiedzy o Henryku
Sienkiewiczu, który odbył się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. W ciekawą
prezentację multimedialną wplecione
zostało rozdanie nagród w konkursach
tematycznych wymienionych powyżej.
W mistrzowski sposób zaprezentowali się
również zwycięzcy Konkursu Pięknego
Czytania, prezentując fragmenty znanych i
mniej znanych utworów H. Sienkiewicza.
Wystawa prac młodych artystów- plastyków wieńczyła dzieło.
Marzeniem każdego twórcy jest być
zapamiętanym. Okazuje się, że Henryk
Sienkiewicz naprawdę zainspirował
młodzież. Wrażeń i doznań estetycznych
nie brakowało. Za wszystkie dziękujemy
i zapraszamy uczniów na kolejne edycje
spotkań literackich w naszej szkole.
Marta Dracz
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Przedszkole w Milczy
zaprasza

M

Lokalny Animator
Sportu

T

egoroczny projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Lokalny Animator Sportu” realizowany był przez 3700 animatorów pracujących na 2138 ORLIKACH w całej Polsce.
Wyłanianie najlepszych animatorów i
najbardziej efektywnie funkcjonujących
ORLIKÓW składało sie z trzech etapów.
W pierwszym etapie komisja powołana
przez MSiT dokonała wyboru po trzech
animatorów z każdego województwa.
W drugim etapie internauci posiadający
swoje konta na fb poprzez głosowanie
wybierali najlepszych, ich zdaniem, animatorów w poszczególnych województwach. W wyniku głosowania otrzymałem
w sumie 524 głosy, z czego prawidłowo
oddanych było 421, i był to piąty wynik
w kraju. Pomimo tak dobrego wyniku,
nie udało mi się awansować do ścisłego
finału. Zwycięzca z woj. podkarpackiego
Jerzy Feldman uzyskał 597 głosów i to
on dostąpił zaszczytu reprezentowania
Podkarpacia w decydującej rozgrywce
o miano Lokalnego Animatora Roku.

Marek Sokołowski drugi od lewej
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Wielki finał z uroczystą galą wręczenia nagród i wyróżnień odbył się na warszawskim Torwarze w dniu 19.12.2016.
Najlepszym animatorem w 2016 roku
został wybrany Jarosław Stawiarski z
Łodzi, który na codzień propaguje na
swoim ORLIKU mało znaną w Polsce
dyscyplinę pod nazwą: „street ball free
style”. Jest to umiejętność żonglowania
piłki w takt muzyki.
W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować Maćkowi Czado za współpracę i zapewnić, iż wspólnie dokładamy
wszelkich starań, aby każdy ćwiczący był
jak najbardziej zadowolony z pobytu
na naszym, rymanowskim ORLIKU.
Nasza współpraca w roku 2016 zaowocowała tym, że nasz ORLIK znalazł
się w zaszczytnej, pierwszej trójce na
Podkarpaciu i w ścisłym gronie najlepiej
funkcjonujących ORLIKÓW w Polsce.
Serdeczne podziękowania kieruję również
pod adresem nauczycieli, wychowanków
internatu i uczniów naszej szkoły, którzy zdecydowali się w facebookowym
głosowaniu oddać swoje głosy na moją
osobę i nasz ORLIK.
Marek Sokołowski
(ZSP Rymanów)

inęło już pół roku od kiedy
rozpoczęło swoją działalność
Samorządowe Przedszkole „Wesołe Maluchy” w Milczy. Przedszkole
pracuje od godz.730 do 1600 i zapewnia
najmłodszym opiekę, kreatywną zabawę
i zaspokaja ich ciekawość poznawczą.
W przedszkolu utworzono dwa oddziały: grupę dzieci młodszych i grupę
starszaków. Do młodszej grupy przyjęto
dzieci w wieku 3-4 lat, a do starszej 5-6
lat. Nasze przedszkole przygotowuje
dzieci do radzenia sobie w przyszłości,
poprzez rozwijanie zdolności i talentów.
Jest przedszkolem otwartym na potrzeby
dzieci i rodziców, promującym działania
twórcze.
Sale dydaktyczne mieszczą się na
parterze, są jasne, kolorowe i bogato wyposażone. Obok sal znajdują się łazienki
przystosowane do tej grupy wiekowej.
Dzieci korzystają z pysznych posiłków
przygotowanych z myślą o małych
brzuszkach, a chwile relaksu zapewnia
im leżakowanie na miękkich i wygodnych
leżaczkach.
Do zadań przedszkola należy wszechstronne wychowanie dzieci, opieka
nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem,
współpraca z rodziną, ze szkołą i środowiskiem. Z relacji rodziców oraz gości
odwiedzających naszą placówkę wiemy,
ze czas, jaki spędzają dzieci w naszym
przedszkolu jest czasem spędzonym nie
tylko na bogaceniu wiadomości i umiejętności, ale zapewnia im wiele atrakcji
i przyjemnych chwil podczas różnego
rodzaju zabaw, imprez, uroczystości czy
wycieczek.
Wiele z nich już miało miejsce: pasowanie na przedszkolaka, dzień pluszowego misia, wróżby andrzejkowe, mikołajki.
W większości tych uroczystości uczestniczą rodzice oraz zaproszeni goście związani ze środowiskiem przedszkolnym. Dla
dzieci organizowane są wyjazdy do kina.
Zapraszani są ludzie różnych zawodów
np.: dentysta, strażak, policjant, zespoły
teatralne oraz cyrkowe.
Nasze przedszkolaki mają możliwość
uczestnictwa w wielu zajęciach dodatkowych, które rozwijają ich umiejętności:
język angielski, religia, gimnastyka
korekcyjna, rytmika, logorytmika. Przedszkolaki mają zapewnione konsultacje
logopedyczne. Organizowane są zajęcia
w „Kuchcikowie”, gdzie dzieci nauczyły
się już np.: jak zrobić sałatkę owocową,
szaszłyki, zdrowe kanapki, jak przygotować kisiel czy upiec ciasteczka.
Zajęcia dodatkowe są sukcesywnie
wzbogacane zgodnie z zainteresowaniami naszych milusińskich. Maluszki w
ciepłe i słoneczne dni mogą korzystać
z nowego placu zabaw, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem nie tylko
przedszkolaków.
Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Milczy tel. 013 43 58 117.

Seniorzy świętowali
w Głębokiem
- całuski dla Babci
i Dziadka

M

imo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne
dni w roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu, bo przecież są to święta
naszych kochanych Babć i Dziadków.
To dni pełne uśmiechów, wzruszeń i
radości. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są przez swoje wnuki
szczególnymi dowodami miłości i przywiązania .
Dnia 15.01.2017 r. o godzinie 16.00
w Domu Ludowym w Głębokiem odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie
przybyli, aby podziwiać występy swoich
wnucząt. Swoją obecnością zaszczycili
nas również: Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna
Przybyła-Ostap, Radny Rady Miejskiej
w Rymanowie Pan Tadeusz Urbanik oraz
sołtys wsi Głębokie Pan Janusz Dąbrow-

ski. Dla gości przygotowano poczęstunek
oraz wspaniały program artystyczny.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły
Podstawowej Fundacji „Elementarz”
w Głębokiem, pani Izabela Sołtysik,
która przywitała przybyłych gości, a w
szczególności seniorów, i złożyła im
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich
święta. Następnie klasy V i VI występem
jasełkowym wprowadziły wszystkich
w odświętny nastrój. Z kolei uczniowie
klasy „O”, I i Oddziału Przedszkolnego
przybliżyli postać babci i dziadka w zaprezentowanych piosenkach oraz tańcach.
Wspaniałymi tancerzami okazali się także
uczniowie klas II i III, którzy zatańczyli
skocznego krakowiaka. Swoje umiejętności gry na gitarze zaprezentowały uczennice klasy III: Żanetka Zając i Kamilka
Oleniacz. Część artystyczną zakończyła
laureatka konkursu „Hej kolęda, kolęda”
zorganizowanego przez GOK w Rymanowie – Julia Machnik , która zaśpiewała pastorałkę pt.” Już blisko kolęda”. Program
artystyczny pokazał przybyłym gościom
nie tylko ogrom miłości i przywiązania do
dziadków, ale również wielkie zdolności
muzyczne i aktorskie naszych uczniów.
W II części uroczystości Babcie i
Dziadkowie zostali obdarowani słodkimi
prezentami oraz pysznym poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców uczniów

naszej szkoły. Nie zabrakło także odśpiewania tradycyjnego „ Sto lat” i wspólnego
kolędowania.
Spotkanie z okazji Dnia Seniora, jak
co roku, zgromadziło dużą grupę Babć i
Dziadków, którzy swoje Święto zechcieli
obchodzić w naszym gronie . Dziękujemy
im za to i liczymy na podobne spotkanie
za rok. Gorące słowa podziękowania
należą się również rodzicom, którzy nie
tylko dowieźli honorowych gości na
uroczystość, ale okazali dużą pomoc w
przygotowaniu poczęstunku i przeprowadzeniu imprezy. Najlepiej wyrażą to
słowa piosenki:
„ Jak to dawniej było każdy z was pamięta,
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta.
Babcia ciasto piecze, wesoło zagada,
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.
A kochany dziadek w bujanym fotelu,
Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba,
Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da.
Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele:
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.
Dziękujemy za wspaniałe spotkanie i do
zobaczenia za rok.
Kinga Komańska

Wypełnij PIT za darmo
Deklaracje PIT za rok 2016
wypełnione zostaną bez żadnych opłat
w Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania 1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać w każdy piątek
w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku KROKUS
w parku

CZYTELNICY PISZĄ
Z Rymanowa…
Chciałam przekazać serdeczne podziękowania dla Straży Miejskiej i Pana Burmistrza za natychmiastową interwencję w
sprawie chorej mieszkanki naszej gminy
i umieszczenie jej w szpitalu.
Widzę, że straż miejska jest potrzebna
a my czujemy się bezpiecznie. Jej usytuowanie w dobrym miejscu w rynku
umożliwia szybką możliwość interwencji
na skierowaną prośbę.
Mieszkanka Rymanowa
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Odwaga dnia
codziennego

asz świat wielce ucywilizowany,
pędzący z prędkością światła coraz częściej bez wyznaczonego
kierunku mety, gubi w drodze co ważniejsze przystanki nie zauważając, że
bez tych przystanków jego kurs nie ma
sensu. Bo jak nie ma portu przeznaczenia to i cala ta „jazda” na nic.
Jak i nasze życie, coraz częściej gubiące w harmiderze pośpiechu, wartości będące jeszcze wczoraj normą, dziś
wypychane, zapominane i odchodzące
w nicość. Gubimy podstawowe cnoty,
które powinny być elementarne dla każdego społeczeństwa. Wszystko wokół
zmienia się tak błyskawicznie, iż nie nadążamy, nie zauważamy deficytu wszelakich wartości i rozbrajająco stwierdzamy - no ja sam świata nie zmienię.
Rzeczywistość nas przerasta, narzekamy
na coraz większe chamstwo w miejscach
publicznych, na rozwrzeszczanych młodych ludzi i na wyjątkowo agresywnych
staruszków. Wolność, która już dawno
przestała z tymże pojęciem mieć jakikolwiek związek (codzienne sytuacje w
tramwaju, na ulicy czy sklepie) powinna nazywać się zwyczajną samowolą i
przyzwoleniem na łamanie wszelkich
zasad, obowiązujących dotychczas w
społeczeństwach pretendujących do kulturalnych i ucywilizowanych.
Uważamy się za coraz bardziej nowoczesnych z laptopami w ręku, ujarzmiamy nasz glob jako niepodzielni
władcy, a w rzeczywistości bardziej niż
kiedykolwiek w przeszłości spłyciliśmy
naszą wiedzę i dzisiaj miast Dostojewskiego czytamy horoskopy na portalach.
Wzmożone zainteresowanie wszelakimi
astrologiami, chiromancjami czy śledzenie z zapartym tchem informacji o kolejnym końcu świata, tudzież koncentracja
na najnowszych trendach modowo-makijażowo-dietetycznych cofa nas niechybnie, lub w najlepszym razie zatrzymuje w rozwoju obie półkule mózgowe.
Jak ostatnio stwierdziła profesorka córki
mojej znajomej na krakowskiej uczelni
„taka wiara w strachy, demony i zjawiska nadprzyrodzone jaką zauważamy
dziś, jeszcze 10 lat temu byłaby oznaką
Ciemnogrodu i zacofania społecznego.”
Ale po dygresji wracam do tematu.
Onegdaj nazywało się tę cechę odwagą cywilną. Razem z mnóstwem nowiuśkich fobii, lęków niemalże przed
wszystkim, doszło nam totalno-potężne
tchórzostwo cywilne. Brak odwagi cywilnej czy jak chcemy życiowej, tej na
co dzień, stał się tematem dysput specjalistów i wniosków by tę, zacząć nauczać
lub ćwiczyć. Odwaga odpłynęła, bo paraliżuje ją strach przed konsekwencjami,
bo „co mnie to obchodzi?”, bo wiadomo,
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że i tak mi nikt nie pomoże jak będę w
potrzebie. A osławione określenie umiesz liczyć, licz na siebie, jest bardzo
popularne. To, że powinniśmy reagować
odważnie gdy na naszych oczach znieważa się obce narodowości, starszych
lub molestuje pracowników czy dzieci
wydaje się naturalne i wydaje się naszą
powinnością.
Realia wykazują jednakże zupełnie
odmienne zachowania. Silne poczucie
sprawiedliwości i wyjątkowo mocne
przywiązanie do odpowiedzialności społecznej jest niezbędne, by podjąć jakiekolwiek kroki, kiedy w naszej obecności
zostaną naruszone zasady ogólnie przyjęte. Ale częściej teoria sobie, praktyka
także. Ostatnio sama stałam się niejako
ofiarą niezbyt miłego starszawego pilota wycieczki, który opisy Pragi okraszał
dosadnymi dowcipami, gdzie dominantem był męski organ lub żartami z zoofilią w tle. Kiedy dyskretnie zwróciłam
mu uwagę, na niestosowność takich zachowań, szczególnie gdy w autokarze są
matki z kilkunastoletnimi dziewczętami,
był autentycznie zaskoczony. Rzecz jasna absolutnie nikt z innych uczestników
wycieczki nie zwrócił mu uwagi, a moje
skwitował do mikrofonu - no wprawdzie
proszono mnie o zaniechanie opowiastek o penisie, ale ten będzie ostatni i w
najlepsze kontynuował dykteryjki, z których notabene nikt się nie śmiał.
W opisanej sytuacji nie wykazałam się żadną odwagą cywilną bowiem
to mnie osobiście irytowało, chamstwo
i stary satyr ranił moje uszy. Niejako
wstyd mi było za matki przyzwalające
na takie zachowanie. Zwykło się mawiać
z czym całkowicie się zgadzam, że obie
strony dialogu muszą być na podobnym poziomie intelektu i reprezentować
zbliżone wartości kulturalno-społeczne. Zapewne ja z panem pilotem byliśmy w powyższej materii na odległych
biegunach. Może w tym wypadku moja
odwaga była wyrazem wyznawanych
wartości etycznych i dlatego podjęłam
działanie. Podobnie jak moja kuzynka w
Teksasie tankując paliwo, zwróciła uwagę pracownikowi na obniżone spodnie
i wystającą bieliznę, tłumacząc, że ona
jako kobieta czuje się w takiej sytuacji
nieswojo. W Teksasie młody chłopak,
pracownik stacji przeprosił, nieudolnie
się poprawiając. Doskonale zdając sobie
sprawę, że niezadowolony klient to utrata pracy.
Ja w Polsce w Full-Markecie krośnieńskim po „ciosie torebką w plecy”
przez podenerwowaną młodą sprzedawczynię i po tłumaczeniu jej zachowania przez właściciela stoiska, sytuacją
domową, oczywiście nie wyciągnięciu
żadnych konsekwencji z zachowania,
mogę się spodziewać ponownego ataku
agresji w banku czy sklepie. Dlaczego?
Dlatego, że na takie zachowania społeczeństwo daje przyzwolenie, nie reaguje

lub „odwraca kota ogonem”. Obejrzałam
krótki filmik wrzucony na Internet, gdzie
na ul. Floriańskiej w Krakowie tłuką się
dwie pary .Chłopcy ze sobą, dziewczyny
ze sobą. Więcej tam wywrotek, upadków
ciągnięcia za włosy… Ale to wszystko
w centrum dużego miasta, w tle widać
mnóstwo ludzi, większość kręci już film
telefonami komórkowymi i najważniejsze - nikt nie zamierza „przeszkadzać” .
Obserwatorzy, świadkowie zdarzenia, zachowują się biernie, nikt ani nie
rozdziela bijących się, ani nie wykonuje
telefonu na policję. Im więcej świadków,
tym większe rozproszenie odpowiedzialności. Znawcy przedmiotu twierdzą,
że efekt świadka dotyczy tych sytuacji
pomagania, które wymagają odwagi. A
odwaga jest niezbędna by postępować
właściwie wobec czegokolwiek co ma
dla nas znaczenie i czemu towarzyszy
ryzyko.
W zasadzie obserwując wszystko wokół i nas samych zauważamy, że
owszem wyrażamy gotowość do pomocy, solidaryzujemy się z ludźmi, wysoko cenimy wartości etyczne …w teorii,
Niestety to wszystko nie znajduje automatycznie odzwierciedlenia w naszym
postępowaniu. I stąd tak rzadko bywamy odważni w sytuacjach kryzysowych.
Agresywni staruszkowie w tramwajach
słownie obrażają wielu młodych ludzi i
zazwyczaj nie zdarza się, by ktoś równie dorosły stanął w obronie ruganego studenta – bo wiadomo należy mu
się. Odwracanie wzroku, udawanie, że
nie widzimy. Napastnik czuje się super
komfortowo, gdy świadkowie nie reagują, dając tym samym zielone światło do
agresywnych zachowań, a to zwiększa
dodatkowo poziom wrogości. „Zło potrzebuje milczenia większości” - bardzo
mądre stwierdzenie Kofi Annana, byłego
sekretarza generalnego O.N.Z.
Gdybyśmy codziennie i w każdej sytuacji mieli świadomość, że sami
możemy stać się ofiarami agresorów i
nikt nie pośpieszy z pomocą, że na ataki
mogą być narażone nasze dzieci wychodzące ze szkoły lub atakowane na jej terenie przez rówieśników, gdzie nauczyciele „przymykają oko” lub po prostu nie
widzą, bo widzieć nie chcą - zapewne
zawsze reagowalibyśmy natychmiast,
jak nie słownie to zwyczajnie wykonując
anonimowy telefon na policję informując o zajściu i miejscu zdarzenia.
Pamiętajmy ,że ucieczka i „nicnierobienie” sukcesywnie zwiększać będzie
przemoc w miejscach publicznych, ilość
frustratów rośnie, ogólna nerwowość i
nie uprzejmość staje się normą a nasz
świat na który póki co mamy wpływ
stanie się dżunglą gdzie „brunet wieczorową porą” będzie nie przystojnym
gentelmanem, ale napastnikiem z nożem
w ręku.
Lucja Urbanik

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę
społeczną przekaż nam 1% podatku
należnego na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz
Rymanów”,
- renowację nagrobków na
rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby
Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej,
turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju
piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut
Organizacji Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

Plastyczne sukcesy
uczniów w ZSP
we Wróbliku Szlacheckim

„NOC W SZKOLE”
– jak miło spędzić
czas?

W

ydaje się to nie do pomyślenia? Pomimo rozpoczętych
ferii uczniowie klasy II zamiast
spędzić kolejne popołudnie przed komputerem czy telewizorem przyszli bardzo
chętnie do szkoły i to … z własnej woli!To
dla nich, wychowawczyni pani Halina
Pojnar, przygotowała oryginalny sposób
na spędzenie wolnego czasu. Celem tej
przygody było pokazanie szkoły z innej
perspektywy, nie tylko jako budynku, do
którego trzeba przyjść rano z odrobionymi
zadaniami, ale także miejsca, gdzie można
coś zorganizować, dobrze się bawić i miło
spędzić czas, przy okazji poznając się
nawzajem i integrując.
Dnia 15 stycznia 2017r. o godzinie
18:00 w ZSP we Wróbliku Szlacheckim,
z radością wyrażoną licznymi piskami,
przystąpiliśmy do przygotowania miejsc
do spania. Naszą „sypialnią” była sala
lekcyjna. Dzieciaki miały możliwość poznać inne niż na co dzień formy spędzania
wolnego czasu i być współorganizatorami

- bitwa na poduszki,
- „straszne i humorystyczne opowieści”
– duchy spod poduchy,
- samodzielnie przygotowane śniadanie.
Nie udało się jednak zmęczyć naszych uczniów, wykazywali się bowiem
ogromną energią. Sen był krótki a potem
ranne porządki. O 7:30 wszyscy wyspani,
zorganizowaliśmy sobie wspólne śniadanie. Niewielkim nakładem środków,
przy pełnej aprobacie i zaangażowaniu
rodziców można było sprawić dzieciom
przyjemność oraz wskazać, jak w sposób
wartościowymożna spędzić czas.
Wychowawczyni klasy
Halina Pojnar
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listopada 2016 odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
na szczeblu gminnym „Zapobiegajmy pożarom”. Uczniowie naszej
szkoły uplasowali się kolejno:
Mikołaj Szuba klasa I G – I miejsce
Nina Matoga klasa V– II miejsce
Kacper Wietecha klasa II G– III miejsce
Klaudia Materniak klasa V- wyróżnienie
Nagrodami w konkursie były piękne
książki, kredki i pamiątkowe dyplomy.
W tym samym konkursie, na szczeblu
powiatowym, uczeń klasy I gimnazjum
Mikołaj Szuba zajął I miejsce i będzie
reprezentował nasz powiat w eliminacjach
wojewódzkich.
Nominację do udziału w finale Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i
Młodzieży „Moje Boże Narodzenie”
otrzymali Arkadiusz Kubal z klasy V,
Nina Matoga z klasy V, Oskar Dańczyszyn z klasy V i Adrian Klamut z klasy
III G.
Adrian Klamut na tymże konkursie
otrzymał wyróżnienie.
Kolejnym sukcesem naszych uczniów
były nominacje w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa”, które otrzymali Jakub
Bereś z klasy III G i Mateusz Szafran
z klasy II G. W finale tegoż konkursu,
uczeń klasy II G, Mateusz Szafran otrzymał wyróżnienie.
Anna Szymańska
(opiekun konkursów)

naprawdę dobrej zabawy. Taka noc w
szkole, to doskonała okazja do lepszego
poznania wychowanków i przełamywania
różnorodnych barier, umacniania więzi.
Zabawy były tak pomyślane i zaplanowane, by pokazać dzieciom, że najbardziej
owocna i najważniejsza jest współpraca
i konstruktywne działanie w grupie. Podczas „nocki w szkole” dzieci zobaczyły
szkołę od innej strony. Atmosfera zabawy
i radości, która towarzyszyła tej imprezie
na pewno pozwoliła uczniom polubić
szkołę i odnaleźć tu swoje miejsce. Przejście wieczorem po szkolnych korytarzach
w domowych kapciach i pidżamach pomogło traktować szkołę jako drugi dom.
Atrakcje „Nocki w szkole”:
- wspólne przygotowywanie przysmaków,
- kolędowanie przy choince,
- pidżama party,

SPROSTOWANIE
Do styczniowego numeru „NR”
(192) wkradł się chochlik drukarski,
który namieszał w treści dwóch artykułów, usuwając słowa, znaki interpunkcyjne, przestawiając wyrazy.
A są to artykuły – III Mikołajkowy
Turniej Sportowy „Zabawy z
Mikołajem” dla najmłodszych w
ZSP w Posadzie Górnej autorstwa
Urszuli Koźma i Klaudyny Trygar –
Kubusiak oraz Świąteczna radość
tworzenia Urszuli Koźma i Alicji
Zajdel.
Za zaistniałe błędy drukarskie
bardzo przepraszamy czytelników oraz
autorów tekstów. Oryginalne artykuły
znajdują się na stronie
www.zspposada.pl.
redakcja
NASZ RYMANÓW
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- Kubuś, co
chciałbyś mieć jak
dorośniesz?
- Pieniądze!
- I co jeszcze?
- Bardzo dużo
pieniędzy!
- A jak już będziesz
miał bardzo dużo
pieniędzy, to co?
- Odsetki!

* * * * *
Nieprzytomnie zakochany Jasio, pyta
Małgosię:
- Małgosiu co powinienem ci dać, żeby móc cię
pocałować?
- Chyba narkozę…
* * * * *
Przechwalają się dwaj miłośnicy psów.
- Mój pies, jak wraca ze spaceru, to naciska
nosem dzwonek, żeby mu otworzyć drzwi, tak
go wyszkoliłem!
- Mój nie musi, ma swoje klucze!

Pomóż rozpoznać

– kto jest na tych zdjęciach?
Zwracamy się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób znajdujących się na poniższych zdjęciach. Zostały one wykonane

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
e-mail: naszrymanow@op.pl
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Numer zamknięto: 23.01.2017
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* * * * *
- Halo! Czy to telefon zaufania dla kobiet?
- Tak.
- To proszę mi powiedzieć – sprzęgło jest z
lewej czy z prawej strony?
* * * * *
Do sklepu wchodzi człowiek o twarzy na której
widać pewne nadużywanie niektórych płynów
- Proszę wino!
- Białe czy czerwone, wytrawne czy słodkie,
włoskie czy hiszpańskie?
- Może być nawet niebieskie mongolskie, byle
za 5 złotych!
* * * * *
- Dziwne, słyszałem w dzienniku, że jutro ma
być dwa razy zimniej niż dzisiaj…
- Co w tym dziwnego?
- Bo dziś jest 0 stopni!
* * * * *
Z gabinetu dentystycznego wypada pacjent.
- Jak tam było? – pyta oczekująca małżonka.
- Dwa wyrwał!
- Ale bolał cię tylko jeden?!

- Nie miał wydać!
* * * * *
Egzamin z zoologii. Profesor wskazuje
przykryta klatką, w której widać tylko nogi
ptaka.
- Co to za ptak? – pyta egzaminator.
- Nie wiem.
- Acha.. a jak się pan nazywa?
Student podciąga nogawkę, pokazuje nogę:
- Niech sam pan zgadnie!
Humor z zeszytów szkolnych:

w czasie Świąt Bożego Narodzenia 1945
roku i przedstawiają żołnierzy podziemia
niepodległościowego z oddziału mjr
Żubryda. Trzecia z tych osób od lewej
to por Edmund Sawczyn ps. „Mundek”,
„Puma”- dowódca II kompani w tymże
oddziale.

Kim są pozostałe osoby? Jeśli rozpoznają
Państwo swojego krewnego lub inna
znaną Państwu osobę prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny z redakcją.
Zainteresowana wyjaśnieniem jest córka
Edmunda Sawczyna Danuta.
(Tekst przesłał Jacek Godzik).
(wła)

Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Krzysztof Buczek – tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Współpracowali przy numerze:
Jerzy Bolanowski, Stanisława DomańskaWypych, Marta Dracz, Agnieszka Dzindzio-Zając, Piotr Fałatowicz, Zofia Gierlach, Anna
Kenar-Szul, Marcin Kielar, Anna Kędra, Kinga
Komańska, Mateusz Kasperkowicz, Klaudyna
Lipińska-Smoleń, Kamila Pawłucka-Górecka,
Halina Pojnar, Mariusz Prajzner,
Marek Sokołowski, Anna Szymańska,
Iwona Śliwka, Beata Szopa, Łucja Urbanik,
Magdalena Wilczyńska

- Cały ciężar utrzymania chłopa w Egipcie
spadał na barki kobiet.
- Miał tak wielkie szczęście w miłości, że został
kawalerem.
- Kara śmierci ma charakter nieodwracalny.
- Drugą wielką uroczystością było wmurowanie
węgla kamiennego.
- Przykładem ludzkiej bezmyślności jest
nowelka Prusa.
Wybrał (wła)

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:
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
(fot. Bogdan Chmielowski)

Czym żył Rymanów
15 lat temu

C

hoć 15 lat to niewiele, to można
już zobaczyć jak wielkie zmiany
zaszły w tym czasie w gminie Rymanów. W tym numerze zajmiemy się
sprawami którymi pasjonowali się rymanowianie 15 lat temu, analizując treść 14
numeru „Naszego Rymanowa” z lutego
2002 roku. Jest to ciekawa lektura.
Zima zaatakowała Bartoszów, ulica
jest jak zwykle zawiana i czytelnicy alarmowali, że od kilku tygodni mieszkańcy
są odcięci od świata i żadne interwencje
w tej sprawie nie pomagają. Okazuje się,
że droga ta jest, w nomenklaturze drogowców, drogą powiatową i za jej utrzymanie odpowiada starostwo krośnieńskie.
Starostwo poinformowało, że odśnieża ją,
zgodnie z umową, Rejon Dróg w Dukli,
który ma wiele pilnych zadań i do Rymanowa nie dotrze tak szybko. Rejon Dróg
Krajowych w Rymanowie, znajdujący
się paręset metrów od Bartoszowa, nie
może się tym zająć, bo oni odśnieżają
tylko najważniejsze drogi. Jeszcze raz
obywatele przegrali z biurokracją – dzieci
nie dojechały do szkół, rolnicy nie mogli
dowieść paszy dla zwierząt. Na szczęście
nie było (na razie) potrzeby wzywania
pogotowia.
Segregujemy śmieci – pod takim
optymistycznym tytułem pojawiła się 15
lat temu informacja, że w Rymanowie,
Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju
postawiono kolorowe pojemniki na odpady. Nowość taka pozwala na oddzielenie
szkła (pojemnik zielony) i plastików
(pojemnik żółty) od reszty odpadów. W
ten sposób odzyskujemy część surowców
wtórnych i zmniejszamy ilość odpadów
trafiających na wysypisko, co znajdzie
odzwierciedlenie w kosztach.
Promocja turystyki w gminie
Rymanów – to sprawa priorytetowa.
Działalność turystyczna jest jednym z
głównych kierunków rozwoju, podkreślonym w Planie Strategicznym Gminy
Rymanów. Ponieważ potencjalny turysta
ma do wyboru wiele ofert, trzeba podjąć
działania, by jak najwięcej osób chciało
odwiedzić naszą gminę i by chcieli tu
powrócić w przyszłości. Wiele działań
podjęto w ramach promocji bezpośredniej
– występy zespołów folklorystycznych,
degustacja dań regionalnych, prezentacja
stoisk promocyjnych zakładów pracy.
Bardzo ważną formą promocji jest
udział w targach turystycznych na których
trzeba zainteresować naszym regionem
biura podróży i turystów indywidualnych. Trzeba oferować bogaty kalendarz
imprez kulturalnych oraz ciekawą i
konkurencyjną jakościowo i cenowo,
bazę wypoczynkową. Niestety, promocja
kosztuje, ale pozytywne efekty są widoczne coraz bardziej. Podjęto też pierwsze
kroki organizacyjne celem utworzenia w
gminie Rymanów Lokalnej Organizacji
Turystycznej.

Ulica Gospodarska to kolejna
rymanowska ulica przedstawiona w cyklu „Nasza uliczka”. U ludzi starszych
funkcjonowała pod nazwą – „Folwark”.
„Folwark” probostwa był położony w
północno-wschodniej części miasta, w odległości kilometra od jego centrum i obejmował w 1894 r. 105 morgów roli i łąk,
następnie murowany dom mieszkalny,
stajnię, stodołę, szopę i spichlerz, otoczone półtoramorgowym sadem owocowym
i ogrodem warzywnym”. - opisuje prof.
F. Kiryk. Później te tereny i zabudowania
stały się własnością prywatną.
Choć to ulica Gospodarska to gospodarstw rolnych teraz tu nie ma. Wybudowano szereg domów mieszkalnych,
tworzących dość zwartą zabudowę po obu
stronach. A dawniej biegła tędy granica
między miastem Rymanowem a wsią
Posada Dolna. Do tej pory zachował się
zwyczaj, że z noworocznymi życzeniami
po stronie z parzystymi numerami chodzą
strażacy z Posady a po stronie z numerami
nieparzystymi OSP Rymanów. Cechą
charakterystyczną ulicy jest fatalny stan
jej nawierzchni. Mieszkańcy wyrażali
nadzieję, że osiągnięto już taki poziom
techniki, który pozwoli na trwałe zalepienie dziur w asfalcie.
Jakie nazwiska noszą mieszkańcy
naszej gminy? Zastanawia się autor
prezentując pierwszych siedem miejscowości gminy. W małej Bałuciance (156
mieszkańców) dominują cztery nazwiska
Rygiel (15), Gazda (15), Barć (12) i Borek
(12). W Bziance (633 mieszkańców)
widać wyraźną dominację dwóch nazwisk
– Szafran (65) i Zubik (57). W Głębokiem (717 mieszkańców) 13 % posługuje
się nazwiskiem Rodzinka (95), popularne
są jeszcze Szczęsny (67) i Bolanowski
(57). Klimkówkę (1 827 mieszkańców)
zdominowały osoby o nazwisku Penar
(276), trzy dalsze nazwiska Rajchel (93),
Wais (81) i Kasperkowicz (76) są już
mniej liczne. W Króliku Polskim (774
mieszkańców) najliczniejsze nazwiska to
Pitrus (73) i Wiernasz (58). W Ladzinie
(494 mieszkańców) widać dominację
osób o nazwisku Smoleń (57) i Rajchel
(34). W Łazach mieszka tylko 128 osób,
najwięcej jest osób o nazwisku Królicki
(9), Nykiel (8) i Dębiec (8).
Ścieki nasze powszednie – to obszerny wywiad z pracownikami ZGK odpowiedzialnymi za gospodarkę wodno-ściekową. Historia budowy rymanowskiej
oczyszczalni ścieków jest długa. Budowę
rozpoczęto w1984 r. jako inwestycję
województwa krośnieńskiego, mając
wielką konkurencję w budowanym szpitalu wojewódzkim w Krośnie. Po 1990 r.
oczyszczalnia przechodzi w gestię gminy.
Trzeba ją przeprojektować, bo inne są
już wymogi i możliwości techniczne. Na
nowo rusza budowa w 1993 r. Gdy już
dochodziło do rozruchu, powódź zalewa
urządzenia i pełne parametry zostają osiągnięte dopiero 27 maja 1997 roku.
Opłaty za ścieki i wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni bilansują się. Wy-

datki to głównie koszt energii elektrycznej
i płace pracowników. Zatrudnionych jest
9 pracowników (+ pies służbowy), bo w
każdej minucie doby w ciągu roku, musi
dyżurować dwóch pracowników. Zdarzają
się awarie wynikłe głównie z ludzkiej
bezmyślności a może nawet złośliwości.
Rurami płyną płaty folii, butelki plastikowe, ręczniki a przed świętami nawet
sznurki, jelita i głowy karpi. Raz w czasie
usuwania awarii znaleziono w studzience
tłumik samochodowy.
Wisłoczek – to kolejna miejscowość
przedstawiana czytelnikom. Osada lokowana w XIV wieku na prawie niemieckim pod nazwą Międzyrzecze. W 1880
r. w Wisłoczku było 824 mieszkańców
wyznania greko-katolickiego, 3 wyznania rzymsko-katolickiego i 8 wyznania
mojżeszowego. W ramach akcji Wisła
przesiedlono mieszkańców na tereny
Ukrainy, a na terenie tym swoimi prawami rządziła się przyroda. Co roku latem,
na opuszczonych łąkach wypasano tylko
stada owiec.
W 1969 r. pozostawiając dobrą pracę i domowe wygody przyjeżdżają tu
przesiedleńcy z Czechosłowacji. Są to
członkowie Ewangelicznej Wspólnoty
Zielonoświątkowej. Rozpoczyna się mozolna praca zagospodarowywania dzikiego terenu. Ludzie pracowali w systemie
brygadowym, wspólnie budując kolejno
budynki i zagospodarowując nieużytki.
Dziś Wisłoczek liczy 153 mieszkańców,
funkcjonuje 10 gospodarstw oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Latem
wieś dostarcza ok. 5 tys. litrów mleka
dziennie. W ub. roku (2001) oddano
do użytku najnowocześniejszą oborę
na Podkarpaciu. Wioska ma charakter
rolniczy ale mieszkańcy myślą o dalszym podniesieniu atrakcyjności swojej
miejscowości zwiększając różnorodność
oferty turystycznej. Wisłoczek położony
jest w malowniczych, niemalże dzikich
terenach, o dużych walorach krajobrazowych i turystycznych. Cisza i spokój
oraz gościnność mieszkańców sprzyjają
wypoczynkowi z dala od miast i codziennych kłopotów.
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Luty 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Czysta energia w Gminie Rymanów - dotacje dla Mieszkańców
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i kryteriów wyboru projektów Gmina ogłasza dodatkowy uzupełniający nabór
deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców Gminy Rymanów, którzy nie złożyli deklaracji w dotychczas prowadzonym
naborze.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, w tym również tych z Państwa, którzy złożyli deklarację w 2016
r. prosimy o składanie w wersji papierowej niezbędnych dokumentów projektowych w terminie od 17 do 31 stycznia 2017
roku w Urzędzie Gminy Rymanów w godzinach od 7.00 do 15.00.
Niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać poniżej lub w wersji papierowej otrzymać w Urzędzie Gminy w Rymanowie. Więcej informacji na www.rymanow.pl oraz pod numerem telefonu 13 43 55 006 wewn. 101.

Zapraszamy do korzystania z Trasy Narciarstwa Biegowego w Rymanowie Zdroju
Trasa ta powstała w 2013 r. dzięki staraniom Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”, Nadleśnictwa Rymanów oraz
Gminy Rymanów. Dotychczas nie była jednak wykorzystywana, ponieważ brakowało śniegu. W tym roku zima dopisała i trasa
została uruchomiona.
Trasa rozpoczyna się za leśniczówką, proszę kierować się strzałkami. Następnie wchodzi na Wilczą Polanę i dalej na Wołtuszową. Jest to trasa dość trudna, dla zaawansowanych narciarzy. Dla osób nie mających wprawy w narciarstwie biegowym została
przygotowana trasa na Krokusowej Polanie, za figurami zbójców zdrojowych. Serdecznie zapraszamy do aktywnego zimowego
wypoczynku

Poradnia Okulistyczna SPG ZOZ w Rymanowie wznawia działalność
Z przyjemnością informujemy, że dzięki staraniom Dyrektora SPG ZOZ - Pani Anny Kwiatkowskiej - od 3 lutego 2017 r. po
niemal rocznej przerwie wznawia przyjmowanie pacjentów Poradnia Okulistyczna.
Poradnia Okulistyczna będzie czynna trzy razy w tygodniu,
w poniedziałki (1600-1800), środy (1600-1800) i piątki (800-1600).
Rejestracja do Poradni odbywać się będzie w Rejestracji Ogólnej Przychodni w Rymanowie. Świadczenia z zakresu okulistyki
udzielane są na podstawie skierowania.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do korzystania z usług.
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IX obchody
Międzynarodowego
Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu
na Podkarpaciu

W

dniu 23 stycznia br. w restauracji Jaś Wędrowniczek odbyło się spotkanie poświęcone
tematyce Holokaustu na Podkarpaciu.
Zostało ono zorganizowane w ramach obchodów dziewiątych już Międzynarodo-

Rymanowski Kurier Samorządowy

wych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu
na Podkarpaciu i miało charakter imprezy
otwartej, uczestniczyć w niej mógł każdy
zainteresowany tematem. Inicjatorem i
głównym organizatorem obchodów jest
prof. Wacław Wierzbieniec – kierownik
Zakładu Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W tym dniu podobne spotkania odbywały
się w Krośnie, Brzozowie, Błażowej,
Zagórzu, Ustrzykach Dolnych, Birczy,
Mielcu i Dubiecku.
Podczas spotkania w Rymanowie
zorganizowany został seans filmowy,

przygotowany przez Pana Adama Lorenca pt. Żydowski Rymanów na starych
taśmach filmowych. Po projekcji filmowej
miało miejsce podsumowanie dziesięciu
lat rymanowskich spotkań Żydów i Polaków, którego dokonał Pan Stanisław
Materniak.
W ramach obchodów Dni Pamięci
odbędzie się jeszcze w dniu 30 stycznia
w ZSP w Posadzie Górnej spotkanie
edukacyjne uczniów tej szkoły z Małką
Shacham Doron, córką Frydy Stary Vogel
– Żydówki ocalonej z Holokaustu.

Burmistrz Gminy Rymanów i Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
zapraszają na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Termin i miejsce: 26.02.2017 r. (niedziela) Amfiteatr nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju . Start biegu honorowego
godz. 12.00, start biegu głównego 12.30, Biuro Zawodów Amfiteatr nad Czarnym Potokiem- czynne od godz.10.00
Dystanse: Bieg honorowy 1963 m (rok śmierci ostatniego
z żołnierzy wyklętych) oraz bieg główny 5 km. Limit czasu- 20
minut bieg honorowy, 60 minut bieg główny.
Zgłoszenia:
www.tropemwilczym.pl/. Obowiązuje limit 175 uczestników.
Powyżej tej liczby organizator nie zapewnia pakietu
startowego.
Pakiet startowy: pamiątkowa koszulka, medal, nr startowy.
Opłata: 10 zł bieg honorowy i 15 zł bieg główny. Regulamin Biegu
dostępny na:
http://www.naszrymanow.pl/,
https://www.facebook.com/finiszrymanow.
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