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77 Rocznica
Zbrodni Katyńskiej

10

kwietnia, jak co roku,
zorganizowano obchody 77 rocznicy zbrodni

Parada Palm
Wielkanocnych
w Sieniawie

2
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dokonanej na polskich żołnierzach.
O godz. 19 00 w Kościele Parafialnym
ks. proboszcz Mieczysław Szostak odprawił Mszę św. w intencji ofiar Katynia
i katastrofy smoleńskiej.

W

niedzielę 9 kwietnia w nowej świątyni p.w. Św. Jana
Pawła II zebrały się delegacje miejscowości z gminy Rymanów z wykonanymi przez siebie
palmami wielkanocnymi. Po mszy
i poświęceniu palm korowód z palmami

Po przejściu na „plac katyński” odbył
się apel poległych, uroczysta odprawa
warty a delegacje władz i organizacji
złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Fot. Wacław Łabuda

udał się do pobliskiej hali sportowej.
Tu ciekawy program artystyczny „Malowane święta” zaprezentowali uczniowie
ZSP w Sieniawie . wystąpił również z pieśniami wielkopostnymi i wielkanocnymi
rymanowski chór „Koloryt”.
fot. Wacław Łabuda

Kościół św. Andrzeja

D

rewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja został zbudowany około połowy XIV
wieku, 25 lat przed założeniem miasta
Rymanowa i około 70 lat przed ustanowieniem przez biskupa przemyskiego
parafii w Rymanowie. Powstał na
terenie Posady Dolnej, która wtedy
nazywała się Cisna.

kilku latach został rozebrany z powodu
starości, gdyż miał około 440 lat. Wyposażenie jego zostało przeniesione do
kościoła obecnego, a na jego miejscu
została postawiona murowana z kamieni
kapliczka, stojąca do dziś, z figurką św.
Jana Nepomucena we wnęce. Podobno
kamienne płyty koło tej kapliczki pochodzą z posadzki tamtego kościoła.
Nie wiadomo kiedy i dlaczego teren
po kościele i cmentarz będący własno-

Od redakcji
Jak widać na załączonych zdjęciach,
nie konserwowana kapliczka niszczeje,
również otoczenie nie bardzo licuje z
sakralnym charakterem budowli. Co
pewien czas, w Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”, powracał problem załatwienia
tej sprawy. Stowarzyszenie, wspólnie ze
sponsorami, było gotowe ponieść koszty
z tym związane.
Podjęto działania by rozeznać ewentualny zabytkowy charakter kapliczki.
Rozpytywano również właścicieli gruntu,
na którym znajduje się obiekt, o zgodę na
przeniesienie kapliczki za skraj posesji.
Umożliwiłoby to stworzenie estetycznego
otoczenia kapliczki i wyeksponowanie jej
dla zwiedzających miasto.
Niestety, cały ten plan legł w gruzach
z powodu zdecydowanego sprzeciwu właściciela działki. I na tym, na razie, sprawa
ta została zakończona..

Tak

Archiwalne zdjęcie kapliczki św. Nepomucena

Na początku msze niedzielne odprawiali księża z Krosna. Od początku był
koło niego cmentarz jak przy wszystkich
kościołach w tamtym czasie. Przez kilkanaście lat przed zbudowaniem kościoła
parafialnego murowanego z kamieni pod
wezwaniem św. Wawrzyńca, był kościołem filialnym. Pierwszy kościół murowany, został po około 350 latach rozebrany
z powodu złego stanu technicznego, i
w tym miejscu wybudowano większy
stojący do dziś.
W 1547r. dziedzic Rymanowa po
konflikcie z biskupem przemyskim przeszedł z katolicyzmu na luteranizm i część
mieszkańców przeszła na „nową” wiarę.
Przybyły z Niemiec ks. Alamanus i jego
następca ks. Borussowski zajęli kościół
św. Andrzeja i mimo zakazu biskupa sprawowali mszę św. Odprawiali po polsku i
bez szat liturgicznych w samej komży i
stule. Później również kościół parafialny
został zajęty przez reformację, ale kościół
św. Andrzeja był ponad 2 razy dłużej, bo
ponad 100 lat zajęty przez wyznawców
„nowej” wiary niż parafialny. Powtórnie
był konsekrowany po remoncie w 1668r.
Była wtedy koło niego drewniana plebania, którą później wynajmował szklarz
o nazwisku Sitarz. W 1745r. podczas
wizytacji rymanowskiej parafii biskup
zanotował, że kościół św. Andrzeja ma 3
ołtarze, dzwon i sygnaturkę, oraz że jest
otoczony cmentarzem.
Podczas rozbiórki pierwszego kościoła murowanego i budowy stojącego
obecnie nabożeństwa były odprawiane
w kościele św. Andrzeja, jednak po

Pierwsza Komunia z białą kokardą
jak w śniegu z ogonem ptak
ufaj jak chłopiec z buzią otwartą
Bogu się mówi – tak.
Kapliczka przy ul. Kilińskiego
- wygląd współczesny

ścią parafii stał się własnością prywatną.
Teren ten leży między ulicą Kilińskiego
a Piekarską, nieco poniżej żydowskiej synagogi. W tym roku religie protestanckie
obchodzą 500-lecie reformacji, a na drugi
rok parafia rymanowska będzie obchodzić
600-lecie swego istnienia.
W artykule wykorzystano dane z
opracowania F. Kiryka, - Rymanów –
Dzieje miasta i Zdroju. (Zdjęciami opatrzył W. Łabuda)
Kazimierz Walus

Nie rycz jak osioł, nie drzyj jak żaba
wytrwaj choć nie wiesz jak
choćby się cały Kościół zawalił
Bogu się mówi – tak.
Miłość zerwaną znieś jak gorączkę
z chusteczką do nosa w łzach
święte cierpienie pocałuj w rączkę
Bogu się mówi – tak.
Ks. Jan Twardowski

Wiosna w ogródku
W ogrodzie moim cichutko, cieplutko i pięknie
Na drzewach listki jasne, wilgotne, młodziutkie
Na dywaniku trawy z rosą niedoschniętą
Błyszczą słoneczną tęczą kropelki malutkiePoprzetykane małych stokrotek rozsypaną bielą
Grzechem byłoby stąpać po tym kobierczyku boso
Bo nawet motyle i pszczoły – siąść tam nie ośmielą
Zadziwione mieniącą się cudownie rosą
Słychać ściszony oddech wiatru zastygłego
Co przykucnął wtulony między tulipany
Nastrój prawie bajkowy – jak nie z świata tego
Na niebie strzęp obłoczka - biały, poszarpany
Wysoko w górze słychać czysty trel skowronków
Jakby wirtuoz mistrzowsko im struny nastroił
Czy to wszystko się dzieje gdzieś w nieba przedsionku?
Czy to wiosna raj tworzy dziś w ogródku moim?
(Kwiecień2009)

Maria Przybylska
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Wydarzyło się w maju
31.V 455 – tłum ukamienował cesarza Petroniusza
Maksymusa podczas próby ucieczki z Rzymu. Rzymianie bali się ataków Hunów sprowokowanych
przez cesarza, który anulował zaręczyny syna wodza Hunów z Eudokią, córką poprzedniego cesarza.
16.V 1657 - w Janowie Poleskim ginie męczeńską
śmiercią 63.letni jezuita Andrzej Bobola.za to że
szerzył katolicyzm Kozacy „siekli go nahajkami,
odzierali ze skór, przypalali ogniem”. Gdy nie
stwierdzono w dłuższym czasie rozkładu ciała,
zaczęto mówić o Boboli jak o świętym. W 1938 r.
Pius XI ogłasza jego świętość, a ciało przewieziono z Moskwy do Warszawy.
13.V 1707 – ur. Karol Lineusz szwedzki przyrodnik, prof. uniwersytetu w Uppsali, który usystematyzował znane w jego czasach rośliny i zwierzęta.
14.V 1772 – po klęsce konfederatów, w ramach I
rozbioru Polski oddziały austriackie wkraczają do
Rymanowa.
12.V 1817 - dwa wieki temu otwarto warszawską
Giełdę Papierów Wartościowych. Podkreślało to
pozory niezależności Królestwa Kongresowego,
które miało obszar 128 tys. km2 i 3,3 mln mieszkańców (królem był car rosyjski)
14.V 1867 – ur. książę Adam Sapieha, abp krakowski, od 1946 r kardynał, założyciel organizacji
charytatywnych. W latach trzydziestych przeciwnik
Piłsudskiego. Inicjator wydawania „Tygodnika
Powszechnego”. W 1950 r. pisze listy protestacyjne
do Bieruta potępiające represje Kościoła.
31.V 1884 – dr John Kollog opatentował płatki
kukurydziane jako idealne uzupełnienie wegeteriańskiej diety, której był propagatorem.
4.V.1887 – popełnia samobójstwo Julian Konstanty
Ordon, polski oficer, dowódca reduty nr. 54 w czasie powstania listopadowego, znanej jako Reduta
Ordona. Od 1858 r. miał posadę profesora języków
nowożytnych w Paryżu.
3.V 1937 – powieść Margaret Mitchell „Przeminęło z wiatrem” zdobyła amerykańską Nagrodę
Pulitzera. Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy
sprzedano milion egzemplarzy.
30.V 1962 – wszystkie siostry zatrudnione w
przedszkolu otrzymały zwolnienia – powodem była
przynależność do zgromadzenia zakonnego. 24 lipca w asyście milicji przekazano, na mocy uchwały
Miejskiej Rady w Rymanowie, część domu sióstr
w celu urządzenia tam przedszkola komunalnego.
7.V 1967- zm. Maria Grzegorzewska pedagog i
psycholog, założycielka i dyrektor Państwowego
Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmowała się kształceniem nauczycieli na potrzeby
szkolnictwa specjalnego.
7.V 1977 – na klatce schodowej przy ul. Szewskiej
znaleziono zwłoki, działającego w KOR studenta
UJ Stanisława Pyjasa. Zginął w niewyjaśnionych
okolicznościach z rąk agentów SB. Jego pogrzeb
był wielką demonstracją polityczną, po której
aresztowano wiele osób.
22.V 2007 – 71.letni Katsusuke Yanagisawa zostaje
najstarszym zdobywcą Everestu. Od 1921 roku
najwyższa góra świata pochłonęła już 210 ofiar.
Wacław Łabuda

Wieści z regionu…
• Zgodnie z decyzją Ministra
Obrony Narodowej pułkownik
Ryszard Pietras będzie Dowódcą
21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Przybył do brygady z Wojsk
Specjalnych. Oficjalna ceremonia
zdania i objęcia obowiązków odbyła
się w środę (05.04) na placu Farnym
w Rzeszowie.
• Ryanair ogłosił otwarcie nowej
trasy z podrzeszowskiego lotniska w
Jasionce do Glasgow. Loty wystartują w sezonie zimowym 2017/2018 r.
Rejsy będą wykonywane dwa razy w
tygodniu od końca października br.
Ceny biletów na loty w październiku
i listopadzie zaczynają się od 29,99
funtów w jedną stronę.
• Funkcjonariusze straży granicznej z Wetliny w Bieszczadach,
zabezpieczali miejsce znalezienia
200 sztuk amunicji Mauser pochodzącej z czasów II wojny światowej.
O znalezieniu niewypałów funkcjonariuszy SG powiadomił mieszkaniec Wetliny. Amunicja znajdował
się w lesie. Strażnicy graniczni
poinformowali patrol minerski z 21
Batalionu Strzelców Podhalańskich.
• PZL Mielec z firmą Sikorsky,
należące do koncernu Lockheed
Martin, zademonstrują niezwykłe
możliwości krótkiego startu i lądowania dwusilnikowego samolotu
turbośmigłowego M28 klientom
wojskowym, cywilnym i komercyjnym podczas targów lotniczych
LAAD Defence & Security. Samolot
przyleciał na lotnisko Jacarepaguá
w Rio de Janeiro. Wcześniej demonstrował możliwości operacyjne
klientom w Trynidadzie i Tobago
oraz brazylijskiej armii w Manaus i
stolicy kraju Brasilii.
• Dwie grupy nielegalnych imigrantów zatrzymali strażnicy gra-

niczni na granicy z Ukrainą. Sześciu z
okolicach Horyńca - Zdroju. Czteroosobową armeńską rodzinę w rejonie
miejscowości Wołosate w Bieszczadach.
• Na terenie Zakładu karnego na
rzeszowskim Załężu wmurowano kamień węgielny pod budowę hali. Hala,
która będzie gotowa w 2018 r. to element
rządowego programu „Praca dla więźniów”, mającego poprawić zatrudnienie
osób odbywających kary. W mającej
8192 m.kw. hali zatrudnienie znajdzie w
sumie 600 więźniów. Będą pracować przy
produkcji mebli tapicerowanych, których
producentem jest poznańska firma Woodcomfort. Halę wybuduje konsorcjum
firm z Włocławka, a wartość inwestycji
wyniesie blisko 20 mln zł.
• Jeszcze przed wakacjami ruszy rozbudowa hali, w której Huta Stalowa Wola
uruchomi nową linię technologiczną do
produkcji podwozi do armatohaubic krab
i korpusów wież na brytyjskiej licencji
do dział strzelających na odległość do 40
kilometrów. Obecnie w hucie trwają prace
badawczo - rozwojowe nad produkcją
bojowego pływającego wozu piechoty
borsuk, 155 milimetrową haubicą na
podwoziu kołowym kryl oraz zdalnie sterowanym systemem wieży 30 milimetrów
z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków
spike zintegrowanym z kołowym transporterem rosomak. Firma zatrudnia 750
pracowników.
• Dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu został nominowany do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.
W tym roku do konkursu zgłoszono 94
obiekty z całej Polski. Jury wybrało 17
w 6 kategoriach. Wśród nich znalazły się
ruiny zagórskiego Karmelu, nominowane
w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni
kulturowej i krajobrazu”. Rocznie odwiedza go 20 tys. osób.
• Urząd Statystyczny w Rzeszowie
wyliczył, że w porównaniu z ubiegłym
rokiem liczba studentów na Podkarpaciu
zmniejszyła się o 3,2 tysiąca. W tym roku
akademickim na Podkarpaciu kształci

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

16.03 – Gąsiorek Stanisław (l. 90) – Posada Górna
17.03 – Kuzio Krystyna z d. Skiba (l. 58) – Rymanów Zdrój
19.03 – Ligenza Michalina z d. Materniak (l. 75) – Rymanów
Zdrój
23.03 – Tańcula Zofia z d. Czarnik (l. 76) – Rymanów
24.03 – Siudyła Stanisława z d. Hajduk (l. 87) – Ladzin
27.03 – Folcik Genowefa (l. 74) – Bzianka
29.03 – Oberc Michał (l. 79) – Rymanów
07.04 – Folcik Czesława z d. Szafran (l. 90) – Bzianka
09.04 – Krukar Jan Adam (l. 82) – Klimkówka
11.04 – Bielecki Stanisław (l. 82) – Wróblik Królewski
15.04 – Kijowska Stefania z d. Gębuś (l. 83) – Milcza
15.04 – Jaworska Józefa Maria z d. Penar (l. 77) – Wróblik Szlachecki
(wła)
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się 56,1 tys. studentów, łącznie z cudzoziemcami. Nie wliczono w to słuchaczy
studiów podyplomowych. Ich w regionie
jest 3,6 tys. Największą uczelnią w województwie jest Uniwersytet Rzeszowski, w
którym kształci się 17,2 tys. osób.
• Mieszkanka Łańcuta była 400-tysięcznym gościem, który odwiedził
pokazową zagrodę żubrów w Mucznem
w ciągu pięciu lat mijających od jej
otwarcia. Zagroda to nie jedyna atrakcja w
Mucznem. Od ub. roku działa tu Centrum
Promocji Leśnictwa. Urządzono w nim
pawilon wystawowy, gdzie można podziwiać florę i faunę bieszczadzkich lasów.
• Bieszczadzka „matka lasu”, jak nazywano potężną jodłę rosnącą na stoku
góry Kosowiec koło Pszczelin, miała 527
cm obwodu, 172 cm średnicy i 42 metry
wysokości. Jodła szumiała przez ponad
200 lat. Niestety, w 2013 roku powalił
ją huragan. Leśnicy, chcąc uratować jej
geny zebrali zrzezy, czyli końcówki jej
gałęzi i wysłali do Leśnego Banku Genów
w Kostrzycy. Pod koniec marca tego roku
otrzymali sadzonkę, która jest klonem
tej starej jodły: została naszczepiona na
ukorzenionej podkładce, ale jej żywy pęd
pochodzi od starej jodły. Ten niezwykły
szczep posadzono przy pawilonie ekspozycyjnym Centrum Promocji Leśnictwa
w Mucznem.
• Do kolbuszowskiego skansenu trafił
unikalny obiekt, najprawdopodobniej
jedyny taki w Polsce. Chodzi o zabytkową wyłuszczarnię szyszek z Dąbrówek,
która kiedyś należała do majątku rodziny
Potockich w Łańcucie. Eksponat ten wraz
z suszarnią runa leśnego z Pateraków
tworzy dziś w skansenie tzw. założenie
leśne, czyli starą leśniczówkę.

Z powiatu…
• Jan Gancarski, dyrektor Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie, został przewodniczącym Rady Programowej TVP
Rzeszów. Będzie zabiegał o to, aby w
najważniejszej telewizji w regionie Krosno pojawiało się częściej niż dotychczas.
• 13-letni Antek Kozubal z Akademii
Piłkarskiej „Beniaminek” leci na testy
do legendarnego Manchesteru United.
Choć i trenerzy, i rodzice chłopaka studzą
emocje, nie ukrywają, że to świadczy o
ogromnych umiejętnościach młodego
zawodnika z Krosna.
• Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził w piątek (31.03) Krosno. Najpierw spotkał się z rektorami wyższych
szkół zawodowych, a następnie na
konferencji opowiadał o planach na nadchodzące wybory samorządowe, m.in.
zapewnił, że nie poprze pomysłu PiS na
ograniczenie wstecz kadencji prezydentów, burmistrzów i wójtów.
• Merkury Market uruchamia nowy
trzon działalności - markę Merkury
Meble. Jej pierwszy salon otworzony
został w sobotę 8 kwietnia. Mieści się

w wyremontowanym pawilonie przy ul.
Czajkowskiego 51.
• Trwa budowa dwóch pierwszych
kontenerowych budynków socjalnych
przy ul. Białobrzeskiej. Znajdzie się w
nich 9 mieszkań, do których trafią osoby
eksmitowane z innych lokali socjalnych.
Do nowego lokum wprowadzą się w
połowie roku.
• Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna należąca do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego
Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) mieści się w Krośnie przy ulicy Okrzei 99. W
trzecim kwartale 2014 roku obserwatorzy
meteorologiczni otrzymali wypowiedzenia. Powodem zwolnień były ograniczone
środki finansowe na utrzymanie lokalnej
jednostki.
• Do 31 maja będzie zamknięty
740-metrowy odcinek drogi w Iwoniczu
na trasie Iwonicz - Rogi. Utrudnienia są
związane z inwestycją prowadzoną przez
powiat krośnieński.
• Podczas Rezurekcji w Miejscu
Piastowym strażacy z lokalnej jednostki
OSP odgrywają rolę żołnierzy pilnujących grobu Jezusa. W momencie zmartwychwstania padają porażeni na oczach
zgromadzonych wiernych. Nagranie z tej
części mszy zamieszczono na profilu OSP
Miejsce Piastowe. Filmik stał się internetowym hitem i skupił uwagę ogólnopolskich mediów. Zobaczyło go ponad milion
internautów, tym samym wypromowano
tradycję z Miejsca Piastowego.
• 29 marca odbyło się otwarcie biura
poselskiego Wojciecha Bakuna w Krośnie. To poseł klubu Kukiz’15 wybrany
w naszym okręgu. Biuro w Krośnie jest
czwartym biurem Bakuna.
• Krzesła marki Forum Seating
należącej do Grupy Nowy Styl zostaną
zainstalowane na trzech stadionach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w
Katarze. Pozostałe projekty nie są jeszcze
rozstrzygnięte. Krzesła będą produkowane przez firmę Coastal Qatar w otwartej
wczoraj fabryce w Industrial Area w
Ar-Rayyan.
• Ewelina Józefczyk, uczennica klasy II
technikum w zawodzie kelner z Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w
Iwoniczu-Zdroju, zdobyła I miejsce
na Mistrzostwach Młodych Kelnerów
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kelnerów Polskich i Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach,
pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Miasta Siedlce – Wojciecha Kuderskiego.
• „Świat według Łukasza” to film
łączący w sobie portret niezwykłego
naukowca i pasjonata – Łukasza Łuczaja, który w Rzepniku koło Wojaszówki
na 17 hektarach stworzył dziki ogród z
dziesiątkami roślin, ziół i grzybów. Film
o Łukaszu Łuczaju powstał przy wsparciu Województwa Podkarpackiego w
ramach programu „Podkarpacka Kronika
Filmowa”.

Apel policji
Weź udział w debacie społecznej
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie,
możesz mieć na nie wpływ
Data - 11 maja, godz. 1100
Miejsce – Rymanów, ul Grunwaldzka 11
– kino „Sokół”
• Mistrzostwa Polski w Maratonie
Nordic Walking odbyły się 8 kwietnia 2017r. w Jastrowiu, województwo
wielkopolskie. W kategorii mężczyzn na
tym dystansie zwyciężył Marcin Michalec MOSiR Krosno z czasem 4:34:23,56,
drugi był Andrzej Dziediewicz Grodno – Białoruś z czasem 4:44:57,15, a
na trzecim miejscu maraton ukończył
Radosław Niepokój - OSP Wrocanka z
czasem 4:48:34,45.Marcin Michalec tym
wynikiem ustanowił nowy rekord świata!

Z gminy …
• W czwartek 30.marca po godzinie 22
doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. dr
Bieleckiego z ul. Kolejową w Rymanowie. Trzej mężczyźni, którzy podróżowali
pojazdem byli w stanie nietrzeźwości i ich
aresztowano.
• W sobotę (8.04) w rymanowskiej
strzelnicy odbył się IV Turniej Strzelecki Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Krośnie o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów. W turnieju brało udział 8 trzyosobowych drużyn strażaków. Wygrała
drużyna z Jedlicza.
• W wielkanocną niedzielę w Posadzie
Górnej doszło do najechania na siebie
dwóch pojazdów. Na kolizję najechała
kobieta, która chciała udzielić pomocy,
niestety zapomniała zaciągnąć hamulec
ręczny i jej samochód wraz z pasażerami
stoczył się do rowu. Na szczęście nikt nie
został ranny w tej kolizji.
• 9 kwietnia 2017r w Lublinie odbył
się Puchar Lubelszczyzny w Mieszanych
Sztukach Walki ALMMA 130. W zawodach Rymanów reprezentowali: Kamil
Dziwisz, Robert Wilczak, Kamil Nawrocki oraz trener Bogdan Rajchel. Kamil Dziwisz w kategorii wagowej 84kg zajął drugie miejsce, Robert Wilczak w kategorii
wagowej 70kg zajął czwarte miejsce,
Kamil Nawrocki w kategorii Junior 84
kg zajął czwarte miejsce przegrywając
walkę półfinałową po zaciętym pojedynku
i dogrywce. Bogdan Rajchel w kategorii
93 kg zajął drugie miejsce.
• Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Głębokiem i Sieniawie w Niedzielę Palmową 9 kwietnia zorganizował
III edycję Parady Palm Wielkanocnych.
Mieszkańcy gminy przygotowali kilkadziesiąt palm wykonanych różnymi technikami głównie z naturalnych materiałów
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Akcje charytatywne
w SP w Bziance

U

czniowie Szkoły Podstawowej
w Bziance przeprowadzili akcje
charytatywne: zbiórkę karmy
dla schroniska w Lesku oraz przyborów
szkolnych dla dzieci z Afryki. Obydwa
przedsięwzięcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem i powodzeniem wśród
społeczności szkolnej.
Dnia 27 marca do naszej szkoły na
specjalne zaproszenie przyjechała pani
Magdalena – właścicielka schroniska
dla zwierząt w Lesku–z czworonożnym
przyjacielem. Pies został w ten sam dzień
znaleziony w miejscowości Wzdów.
Pani Madzia opowiedziała o działalności
schroniska ,,Wesoły Kundelek”, które
zaczęło funkcjonować w 2012 roku.
Zagubione zwierzęta znalazły tu dom
i nadzieję na stały kąt. W chwili obecnej
znajduje się tam około 70 zwierzaków.
Najbardziej wzruszyła wszystkich pewna
historia psa o imieniu Maks, który co-

dziennie rano budzi swoich kolegów. Jest
mu tak dobrze, że nie zamierza nigdzie
wyjeżdżać.
W drugiej części spotkania uczniowie
zadawali pytania i wymyślili imię dla
przybyłego gościa, które przypadło do
gustu nie tylko właścicielce, ale również
pieskowi. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni Lilą. Samorząd uczniowski w składzie:
Jakub Kuźnar i Jakub Guzik na pożegnanie
wręczyli na ręce pani Magdaleny karmy,
koce oraz miskę i kocyk dla czworonogów.

Natomiast 4 kwietnia w naszej szkole
gościliśmy przedstawicielki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. P. Klawera
z Krosna, które przekażą dzieciom z
Zielonego Przylądka przybory do nauki
zebrane przez uczniów naszej szkoły.
Siostry klawerianki, dzięki prezentacji
multimedialnej, uświadomiły uczniom,
że większość dzieci żyjących na Czarnym Lądzie nie doświadcza beztroskiego
dzieciństwa.
Te, które mają szczęście uczęszczać
do szkoły, stanowią niewielki procent.
Większość z nich ma wiele obowiązków
m. in.: ciężką pracę na plantacjach, noszenie wody, opiekę nad młodszym rodzeństwem. Zadowolenie sprawiają im proste
zabawki, często zrobione przez nie same
z rzeczy, które mają w zasięgu ręki. Mimo
to, afrykańskie dzieci są bardzo radosne,
zawsze uśmiechnięte, spontaniczne.
Mamy nadzieję, że dzięki podarowanym przedmiotom, będą mogły pójść do
szkoły, a zdobyte przez nich wykształcenie wyrwie je z kręgu biedy i bezradności.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w kolejną udaną akcję pomocy
bliźniemu. Jakże niewiele potrzeba, aby
pokazać, że los drugiego człowieka, pod
każdą szerokością geograficzną, nie jest
nam obojętny.
Małgorzata Wojtuń
Beata Dworzańska

Brązowy medal w karate

M

iła wiadomość nadeszła z klubu BUDO Krosno od trenera
Krzysztofa Jakubowskiego.
W reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy w Karate w Roskilde (Dania) znalazł się trenujący w tym klubie mieszkaniec Milczy – Michał Kamiński. Odniósł
wielki sukces, zdobywając brązowy medal w kategorii kumite do 70 kg juniorów.
Mogło być jeszcze lepiej, ale po awansie
do półfinału, kontuzja przeszkodziła mu
w awansie do finału.
Z czwórki reprezentantów krośnieńskiego klubu, troje zdobyło medale – złoty, srebrny i brązowy. Jest to na pewno
wielkim sukcesem klubu. Gratulujemy
zawodnikom i trenerowi.
(wła)
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Michał Kamiński w gronie reprezentantów Polski

Laury młodych
artystów

Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rymanowie w marcu
i kwietniu 2017
II Śląski Konkurs Saksofonowy w
Katowicach
3-25 marca 2017r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach odbył się II
Śląski Konkurs Saksofonowy, który od
pierwszej edycji zyskał w środowisku
muzycznym rangę ważnego wydarzenia
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli
oraz rodziców. Zainteresowanie wzbudził tym razem z pewnością niezwykle
ciekawy program konkursowy zaproponowany przez kierownika artystycznego
– Bernarda Steuera. Szkołę Muzyczną
I st. w Rymanowie reprezentował Jakub
Litarowicz z klasy saksofonu Pana Michała Rymarza. Jakub uzyskał na tym
jakże wymagającym konkursie wyróżnienie. Uczestniczył również w lekcjach
otwartych prowadzonych przez jurorów:
Alexandra Doisy, Rafała Rachwała, Bartłomieja Dusia. Jakubowi towarzyszył
przy fortepianie Pan Daniel Eibin.
Liczna reprezentacja w Błażowej
6 i 7 kwietnia 2017r. w Szkole Muzycznej I st. w Błażowej odbył się I Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych.
Szkołę Muzyczną I stopnia w Rymano-

wie reprezentowali: Piotr Dąbrowski,
Seweryn Doszlik i Aleksandra Jaślar z
klasy klarnetu Pana Krzysztofa Dziamby,
Miriam Jastrzębski i Oliwia Puchalska z
klasy klarnetu Pana Michała Rymarza
oraz Kinga Pojnar z klasy saksofonu Pana
Rafała Piłatowskiego. Spośród około 100
uczestników II nagrodę zdobył Seweryn
Doszlik, a wyróżnienie otrzymała Kinga
Pojnar. Uczniom naszej szkoły akompaniował Pan Tomasz Putrzyński.
Sukces młodych skrzypaczek
4 kwietnia 2017r. w Głogowie Małopolskim odbył się II konkurs skrzypcowy
„Wesołe smyczki”. Szkołę Muzyczną I
stopnia w Rymanowie reprezentowały

uczennice klasy pierwszej i trzeciej: Julia
Deptuch, Nadia Sieniawska, Oliwia Penar
z klasy Pani Magdaleny Szybki oraz Zuzanna Kasperkowicz z klasy Pani Marii
Putrzyńskiej. Spośród 75 uczestników
zostały wyróżnione: w kategorii I - Zuzanna Kasperkowicz , która zdobyła II
miejsce, a Oliwia Penar - I w kategorii
II. Dziewczynkom akompaniowali Pan
Tomasz Putrzyński oraz gościnnie Kacper
Żaromski.
Saksofonista i trębacze w Wadowicach
6 kwietnia 2017r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs Klas Instrumentów
Dętych w Wadowicach. Szkołę Muzyczną
I st. w Rymanowie reprezentował Adrian
Rusnok z klasy saksofonu Pana Michała
Rymarza. Spośród 82 uczestników Adrian
otrzymał wyróżnienie. Natomiast Pan
Daniel Eibin otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament. Również dwóch
trębaczy, Damian Olszyński i Sebastian
Litarowicz ze Szkoły Muzycznej I st. w
Rymanowie wzięło udział w tym samym
konkursie. Obydwaj uczniowie dobrze
zaprezentowali swój program, a Sebastian
Litarowicz otrzymał wyróżnienie. Młodych muzyków prowadzi Pan Tadeusz
Półchłopek. Akompaniowała - Pani Anna
Materniak.
Konkurs wiedzy o kompozytorze
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Szkole
Muzycznej I st. w Dębicy odbył się Makroregionalny Konkurs Wiedzy o życiu i
twórczości Andrzeja Panufnika. W konkursie wzięli udział uczniowie SM I st.
w Rymanowie: Martyna Jasina, Patrycja
Józefczyk i Paulina Wasylik. Uczennice
do konkursu przygotowały p. Iwona
Tylka i p. Agata Śliwka. Paulina Wasylik
na 69 punktów zdobyła 58, co zagwarantowało jej trzecią nagrodę, zaś Martyna
Jasina i Patrycja Józefczyk zdobyły 51
punktów, które świadczą o ich szerokiej
wiedzy oraz o dobrym przygotowaniu do
konkursu.
Saksofoniści rymanowscy w Jaśle
Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu
Młodych Instrumentalistów im. Stefanii
Woytowicz w Jaśle, 22-24 marca 2017
r. spośród 162 wykonawców wyłoniło
laureatów, wśród których są uczniowie
Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie.
III nagrodę w II kategorii otrzymał Jakub
Litarowicz, a wyróżnienie w kategorii I Mateusz Rusnok. Uczniów przygotował
Pan Michał Rymarz, a towarzyszył przy
fortepianie Pan Daniel Eibin.
Rymanowscy kameraliści
10 marca 2017r. Zespół Smyczkowy
ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie prowadzony przez Magdalenę
Szybka zaprezentował swoje umiejętności na Ogólnopolskim Konkursie
Zespołów Kameralnych w Trzcianie. W
skład zespołu wchodziły: Izabela Siręga
- skrzypce, Amelia Chmiel - skrzypce,
Julia Cisowska - skrzypce, Oliwia Penar
- skrzypce, Wiktoria Małopolska - skrzypce, Amelia Maksym - skrzypce, Emilia
Pruś - skrzypce, Laura Urbanik - skrzyp-

ce oraz Karolina Szarota - fortepian.
Poziom konkursu był niezwykle wysoki.
Dziewczynki zaprezentowały się bardzo
dobrze na tle wielu innych, świetnych
zespołów z całej Polski. Dzieci wspominają ten wyjazd z radością, gdyż był to ich
pierwszy konkurs, gdzie mogły wystąpić
przed tak zacnym jury oraz usłyszeć innych wykonawców.
W Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Trzcianie, 10 marca
2017 r. wziął udział również Kwintet Instrumentów Dętych ze Szkoły Muzycznej
I stopnia w Rymanowie w składzie; Amelia Rogozińska – flet, Katarzyna Dobosz
- klarnet, Mateusz Rusnok – saksofon,
Sebastian Litarowicz i Damian Olszyński
– trąbki. Nasi uczniowie dobrze zaprezentowali swoje utwory na tle innych, bardzo
dobrych i licznych, bo aż 55 zespołów
kameralnych ze szkół muzycznych całej
Polski, z takich miast jak, min. Poznań,
Kraków, Bytom, Wieliczka, Rzeszów,
Będzin, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Gliwice, Bielsko – Biała. Zespół kameralny
prowadzi nauczyciel Tadeusz Półchłopek.
Przesłuchania Centrum Edukacji
Artystycznej
W grudniu 2016r. i w styczniu 2017r.
w szkołach muzycznych w całym kraju
odbyły się przesłuchania prowadzone
przez Centrum Edukacji Artystycznej.
Główny ich cel to ewaluacja poziomu
nauczania w szkołach muzycznych I i
II stopnia. Powyższe wydarzenie jest
bardzo ważne w środowisku muzycznym.
Przesłuchania miały również na celu
merytoryczną wymianę doświadczeń
nauczycieli, opracowanie wniosków i
zaleceń w zakresie doskonalenia kadry
pedagogicznej, sporządzenie harmonogramu warsztatów i seminariów dla
nauczycieli w poszczególnych regionach.
Nie wyłaniają one laureatów i nie mają
charakteru turnieju czy konkursu. Jednak uczniowie, którzy uzyskali 22 pkt.
otrzymali dyplom wyróżnienia. W tym
roku przesłuchania obejmowały solistów
uczących się w szkołach I st.
Aż pięciu uczniów zdobyło wyróżnienie uzyskując powyżej 22 pkt. (na 25)
Damian Olszyński (trąbka) - 24 pkt.
Sebastian Litarowicz (trąbka) - 24 pkt.
Mateusz Rusnok (saksofon) - 23,66 pkt.
Kinga Pojnar (saksofon) - 23,00 pkt.
Seweryn Doszlik (klarnet) - 22,33 pkt.
Ocenę bardzo dobry uzyskała również
nasza skrzypaczka Izabela Siręga uzyskując 21 pkt., oraz pianistka Karolina
Szarota i gitarzystka Oliwia Szybka.
Szkołę godnie reprezentowali również:
Klaudiusz Fabia (gitara), Krystian Dziamba (fortepian) i Maria Tomkiewicz (fortepian).
Serdecznie gratuluję uczniom, pedagogom i akompaniatorom. Przed nami
jeszcze kilka konkursów i mamy nadzieję
na wysokie wyniki.
Dariusz Krzok
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Rymanowskie wrażenia
dr Szczepana
Mikołajskiego z 1912 r.

P

iękna uzdrowiskowa miejscowość
Rymanów jest znana i ceniona od
lat nie tylko na Podkarpaciu, ale i w
Polsce, a nawet poza jej granicami. Przekonał się o tym dr Szczepan Mikołajski,
lekarz, redaktor fachowego czasopisma
„Głos Lekarzy”. Było to pismo, poświęcone
sprawom zawodowo-lekarskim,
deontologii lekarskiej i zagadnieniom z
zakresu medycyny społecznej. W maju
1912 r. był przejazdem z koleżeństwem
lekarskim. Co prawda krótko zabawili w
Rymanowie, ale poczynił obserwacje i zapiski. Szczególnie był pod wrażeniem hr.
Jana Potockiego – właściciela Rymanowa, który nie szczędził sił, trudu i finansów na unowocześnienie uzdrowiska.
Doktor S. Mikołajski zawitał do Rymanowa ostatniego maja 1912 roku. Oto
jego osobiste wrażenia, które pojawiły się
na łamach gazety „Kurjer Lwowski” ponad sto lat temu. Pisownię pozostawiam
oryginalnym brzmieniu.
Relacja dr. S. Mikołajskiego
Rymanów, 31 maja [1912 r.].
Dobrze już pociemniało, gdy po dwugodzinnym pospiesznym marszu przez
góry przybyliśmy do Zakładu zdrojowego w Rymanowie. Tylko o kilka minut
uprzedziły nas panie, jadące powozami,
nieco dłuższą drogą. Na progu wilii „Leliwa” witał nas serdecznie gospodarz Jan
hr., Potocki, oddając do dyspozycji cały
zakład i prosząc, byśmy według życzenia się rozlokowali. Zostaliśmy wszyscy
w Leliwie, gdzie podziwialiśmy tak obszerne ubikacje, jakich w żadnem innem
zdrojowisku nie widzieliśmy, wygodne
łóżka i inne urządzenia gościnne.
W wielkiej sali restauracji czekała
nas już wieczerza, a raczej obiad,
bo od 24 godzin oprócz małej
przekąski. W Iwoniczu i w Stróżach nic w ustach nic mieliśmy.
Szanowny prezes krajowego
Związku zdrojowisk opowiedział
nam dzieje Rymanowa, niezwykłe trudności, które musiał jego
ojciec, odkrywca źródeł i założyciel zdrojowiska a potem on sam.
Opowiedział o zmiennych kolejach zdrojownictwa krajowego. A
w słowach jego dźwięczała taka
miłość sprawy, takie obywatelskie pojmowanie obowiązków, że
wszyscy słuchaliśmy tych zwierzeń z uwaga i przejęciem. Chociaż po trudach kilkodniowych
a zwłaszcza bardzo uciążliwym
dniu ostatnim każdy był wyczerpany i oczy do snu się przymykały, wymowne wywody hrabiego
wszystkich na nowo podnieciły i
ożywiły. Zapomniano o spoczynku i słuchano go do późnej nocy, a
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gdyby nie wzgląd na samego gospodarza
każdy radby był i całą noc spędzić z nim
na tak pouczającej rozmowie.
Nazajutrz wczesnym rankiem zbudziły nas śpiewy ptasząt, koncertujących
w lasach, które zakład otaczają. W żadnem innem zdrojowisku nie urządziły
nam ptaki takiej serenady. A gdy się wyszło z mieszkania i rzuciło wokół okiem,
dopiero przekonać się można było o
przepięknem położeniu Rymanowa.
W dworcu zdrojowym czekał nas
hr. Potocki ze śniadaniem a po spożyciu
posiłku rozłożył na stole mapy, okazał
inwestycje, będące w toku i dalsze plany i potem zaczął nas oprowadzać po
zdrojowisku. ...Chcąc wszystkie domy
w Rymanowie zdroju zobaczyć, nie wystarczy dzień czasu, tak bardzo jest jedna
willa od drugiej odległa. Nadaje to Rymanowowi odrębnej właściwości i pozwala gościom żyć swobodnie.
Wille wszystkie o wysokich i obszernych pokojach, budowane z drzewa
w stylu górskim, poczynają się jednak
zjawiać i nowe wille z betonowych bloków. Zdroje Celestyny, Klaudji i Tytusa
w ładnym pawilonie, ujęte w cembrzyny ciosowe, dostarczają obficie szczawy
solankowej jodowo-bromowej o smaku
przyjemnym. Celestyna jest też wróżbitką zmian pogody, bo gdy woda w niej
kryształowo czysta, niezawodnie zanosi
się na deszcze, a gdy woda pokryje się
warstwą zmętniałą, można oczekiwać
wkrótce wypogodzenia się nieba. Zjawiska tego, według zapewnień hrabiego,
uczeni nie umieją wyjaśnić.
Od źródeł udaliśmy się do łazienek
murowanych kosztem 1 ½ miliona koron
w miejscu dawnych drewnianych które
przed rokiem spłonęły. Wykończają
się właśnie. Będzie to zakład leczniczy
urządzony z największym komfortem,
jakiego dotąd żadne zdrojowisko nasze
nie posiada i które z nailepszemi urządzeniami zagranicznemi o pierwszeństwo konkurować śmiało może. Zastoso-

wano tu do ogrzewania wody w wannach
nową metodę, przepuszczając wodę
przez kotły, ogrzewane licznemi rurami
płomiennemi, i prowadząc ją pod ciśnieniem 12 atmosfer wprost do wanien w
ten sposób że woda nic traci bezwodnika
węglowego.
Opis łazienek rymanowskich zająłby zbyt miejsca, powiem więc tylko, że
Rymanów wyprzedzi niemi wszystkie
inne zdrojowiska, nie wyłączając Krynicy. A łazienki dobre obok skutecznych
zdrojów to najważniejszy czynnik zdrojowiska.
Zwiedziliśmy następnie kotłownię, elektrownię zakładu i akumulatory, wszędzie podziwiając pomysłowość
hrabiego, który w szczegółach w sposób
oryginalny i prosty rozwiązywał trudności. I inne wielkie roboty znacznie naprzód.
Piękny kościół, zwany skromnie kaplicą, stoi już wykończony według planów hrabiego, który sam budowlę przeprowadzał. Regulacja Czarnego Potoku i
rzeczki Taby, których wylewy kilka razy
niszczyły dzieło rozpoczęte, ujmuje ten
groźny żywioł w karby. Dawne szutrowisko zasypane i zniwelowane do znacznej wysokości, brzegi rzeki łączą mosty
o pięknej a konstrukcji.
Słowem całe to zdrojowisko wydarto rzece i nie ma w tem przesady, gdy hr.
.Jan Potocki pracę około rozwoju Rymanowa porównuje do znojów pionierskich
w dzikich puszczach. Każdą piędź ziemi
trzeba tu było z mozołem zdobywać i obwarowywać.
Ale powstaje rzecz piękna.
Różne są gusty lecz mnie po Żegiestowie najwięcej czaruje Rymanów.
Tylko Żegiestów ścieśniony w jednym
jarze, a Rymanów rozciąga się w trzech
wielkich Kotlinach. Zwiedziliśmy wille
kolonji rymanowskiej, większej rozmiarami od rabczańskiej, jeszcze budynki jej
są puste, gdy Rabka już od paru tygodni
dziatwę ubogą tuli. Żal zbiera gdy się po-

myśli, że ten humanitarny i wielce pożyteczny zakład nie może wyzyskać całego
sezonu dla zdrowia dzieci z braku dostatecznych środków. Lecz gdy Kraków
już i o całorocznem utrzymaniu dzieci w
Rabce poważnie radzi i gdy już w tym
roku rabczańska kolonja od połowy maja
ma funkcjonować do października, może
i lwowska kolonja rymanowska pójdzie
jej śladem, co oczywiście zależy przede
wszystkiem od większej szczodrości
ofiarodawców.
Kolonia rymanowska zresztą rozszerzyła swą działalność w roku zeszłym
w innym kierunku, wysyłając starsze
dziewczęta nicdokrewne na leczenie do
Krynicy, gdzie grono osób życzliwych
dba o przysporzenie ofiar przez składki
zamożnych kuracjuszów i zabawy na
ten cel urządzane. Był to krok bardzo
stosowny, bo w miejscu, gdzie nie tylko
się leczą, ale i oddają zabawom ludzie
zamożni, dobrze jest przypominać, że
biedniejsze warstwy potrzebują materialnej pomocy do leczenia młodego pokolenia.
Klientela Rymanowa wyróżnia się
od publiczności, szukającej ulgi w sąsiednim Iwoniczu. Przeważa tu inteligencja a frekwencja żydowskiej publicz-

ności jest bardzo mała; wprost przeciwnie w Iwoniczu, gdzie widzieliśmy najwięcej rodzin i chorych mojżeszowego
wyznania. Być może, że sam właściciel,
manifestujący wielkie przywiązanie do
wiary katolickiej, publiczność żydowską
odstręcza, chociaż hr. Potocki z Rymanowa łączy gorliwość katolicką z wielką
uprzejmością i troskliwością o kuracjuszy bez względu na ich wyznanie.
Obiad, który podano wcześnie ze
względu na porę odjazdu pociągu, był
ucztą pożegnalną, podczas której w toastach streszczono ogólne wrażenia całej
wycieczki. W końcu ta uczta przemieniła się w owację dla hr. Jana Potockiego,
jako organizatora i prezesa krajowego
Związku zdrojowisk.
Z żalem żegnaliśmy się z gospodarzem, niejeden pragnąłby dłużej pozostać w jego miłem towarzystwie i patrzeć
na tego człowieka, który mimo licznych
zawodów i klęsk nie opuścił rąk w zwątpieniu, lecz energią, inteligencją, zapałem dla dobrej sprawy łamie przeszkody
i dla przyszłych pokoleń buduje dzieło,
będące najpiękniejszym pomnikiem dla
obywatelskich zasług jego rodu. Jak sam
po ojcu przejął w spadku to zdrojowisko,
któremu całe swe życie poświęca, tak i

Międzynarodowe
sukcesy
Kacpra Żaromskiego

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten prestiżowy
konkurs zgromadził wielu
polskich oraz zagranicznych
pianistów m.in. z Chorwacji,
Czech, Białorusi, Niemiec,
Japonii, Chin, USA i Rosji.
Uczestników oceniało międzynarodowe jury.
Dwa tygodnie później
od 9 do 11 marca 2017 brał
udział w IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, zorganizowanym pod patronatem
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. W konkursie tym
wzięło udział 78 pianistów z 11 krajów.
Kacper zajął I miejsce i otrzymał nagrodę
specjalna Filharmonii Podkarpackiej. Kolejnym sukcesem młodego artysty jest I
miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie
Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz, który odbył się
22-24 marca 2017 w
Jaśle. Na konkursie
tym akompaniował
również pochodzącemu z Rymanowa
a uczącemu się pod
kierunkiem Dariusza Krzoka - Janowi Chłapowi, który
otrzymał wyróżnienie.
Podsumowaniem tej dobrej passy
był występ Kacpra
Żaromskiego i Jana

U

talentowany młody pianista z
Rymanowa, uczący się w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie
Kacper Żaromski, z klasy fortepianu
Doroty Skibickiej, w dalszym ciągu odnosi poważne sukcesy na konkursach
międzynarodowych i ogólnopolskich.
Ostatnio jest prawdziwym rekordzistą. Po zwycięstwie w konkursie w
Moskwie, w listopadzie tego roku, potwierdził swe artystyczne umiejętności
w XIV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Antoninie, gdzie
oprócz I nagrody otrzymał również
nagrodę dla najlepszego Polaka. Organizatorem konkursu było Ministerstwo

syna od dziecka wychowuje w miłości
dla zdrojownictwa krajowego, aby z pokolenia w pokolenie szła dziedzictwem
troska o skarby, dotąd w kraju niedostatecznie cenione, a mogące się stać
zadatkiem lepszej ekonomicznej jego
przyszłości.
Prof. Kuczera z zegarkiem w ręce
pilnował, by nie opóźnić wyjazdu.
Przedefilowały powozy, panie z bukietów, które w Krynicy otrzymały od
uprzejmych kolegów, rwały kwiaty i sypały je do stóp zacnego opiekuna zdrojowisk a on je zbierał skrzętnie. Na stację
zdążyliśmy równocześnie z nadjeżdżającym pociągiem.
Dr. Szczepan Mikołajski”
Na usta cisną się słowa starego porzekadła: „Cudze chwalicie, swego nie
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
Paweł Glugla
Bibliografia: Z wycieczki do naszych
zdrojowisk, „Kurjer Lwowski”,
R. 30:1912, nr 254, s. 3-4.

Chłapa na Ogólnopolskim Konkursie
Kameralnym w Katowicach zorganizowanym przez Katedrę Kameralistyki
Akademii Muzycznej w Katowicach 13
marca 2017 r. Muzycy i stamtąd przywieźli I nagrodę.
Sukcesy pianisty doceniane są nie
tylko przez jury konkursowe. Kacper
dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz kilkakrotnie nagrodę Prezydenta
Miasta Krosna. Docenia go również
publiczność i organizatorzy koncertów
i festiwali. Niedawno, 2 marca z powodzeniem pianista koncertował w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina
w Warszawie. Już ma zaproszenia na
kolejne recitale w Rzeszowie, Koninie i
Warszawie.
Joanna Zając
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Srebrny medal
rymanowskich
licealistów
w antycznych bojach

F

inał VIII Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o
Kulturze Antycznej „Non scholae
sed vitae discimus”, organizowany przez
VI LO w Rzeszowie oraz Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu
Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim,
odbył się 9 marca 2017 roku. Konkurs
miał charakter interdyscyplinarny i był
przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, wykazujących szczególne zainteresowanie kulturą antyczną. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny.
Eliminacje I i II stopnia były pisemne,
zaś kolejny etap miał charakter ustny
i polegał na przygotowaniu „scenki rodzajowej” dotyczącej wybranej przez
uczestników dziedziny życia w starożytności, a następnie na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
W tym roku Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie było reprezentowane przez trzy drużyny. W drugim etapie
dwie z nich, niestety, odpadły. Po zmaganiach na etapie szkolnym i wojewódzkim, przyszedł czas na ostatni bój. Dziesięć najlepszych drużyn spotkało się na
auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. W
tym roku Liceum Ogólnokształcące w
Rymanowie było reprezentowane w finale przez drużynę w składzie: Katarzyna Kudełka, Mateusz Jaremko i Kacper
Gądek. Uczniowie przygotowali teatr
cieni pod tytułem „Ab Urbe Condita”,

Sukcesy olimpijskie
gimnazjalistów
z Posady Górnej
„Osobowość kształtuje się nie przez piękne
słowa, lecz pracą i wysiłkiem własnym”.
Albert Einstein

T

egoroczna edycja konkursów
przedmiotowych, najbardziej
prestiżowych według środowisk
szkolnych, zakończyła się ogromnym
sukcesem uczniów z Posady Górnej.
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, jako organizator trójstopniowych zawodów, przyznało
tytuły laureata i finalisty aż sześciorgu
wybitnym wychowankom Gimnazjum
im. Anny z Działyńskich Potockiej w
Posadzie Górnej. Dodajmy, że od lat
osiągnięcia naukowe młodzieży są
powodem do ogromnej dumy i autentycznej satysfakcji. W bieżącym roku
szkolnym po tytuły laureata sięgnęli:

10

NASZ RYMANÓW

który wzorem starożytnego historyka
Tytusa Liwiusza, opowiadał o dziejach
starożytnego Rzymu. Następnie nasi
reprezentanci zmierzyli się z pytaniami
komisji, dotyczącymi starożytnej historii
i kultury. Ostateczny wynik przyniósł im
ogromną satysfakcję: dodatkowe punkty
podczas rekrutacji na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego lub indeks.
To kolejny sukces rymanowskich
licealistów w bieżącym roku szkolnym,

a do czerwca zostało jeszcze trochę czasu…
Naszym srebrnym medalistom gratulujemy wyników! Cytując Cycerona
„historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości”, należy mieć
nadzieję, że sukces ten będzie dobrym
zwiastunem dla dalszych losów rymanowskiego liceum.

Karol Jurasz, Jan Jurasz i Łukasz Krupa. Natomiast tytuły finalisty uzyskali:
Martyna Jasina, Jan Jurasz i Karol
Jurasz. Wielkie gratulacje!
Karol Jurasz wywalczył prestiżowy
tytuł laureata Konkursu Polonistycznego
już po raz drugi z rzędu. Należą mu się
szczególne słowa uznania, gdyż może być
pierwszym i jedynym w dziejach gimnazjum uczniem, który ma realną szansę
zostać trzykrotnym laureatem z języka
polskiego, zapisując się złotymi głoskami
w dziejach szkoły. Udowodnił, że drzemie
w nim niezwykły potencjał i zapał twórczy. Pracował pod kierunkiem Waldemara
Kilara. Uczeń z sukcesami startował także
w Konkursie Matematycznym, sięgając
po tytuł finalisty. Do zawodów przygotowywała go Edyta Krukar. Był jednym
z najmłodszych uczestników konkursowych zmagań, dlatego śmiało można
prognozować, że w kolejnej edycji, gdy
będzie w klasie programowo najwyższej,
zajdzie równie daleko.
Po tytuł laureata Konkursu Języka
Angielskiego sięgnął Łukasz Krupa. Od
lat startował w zawodach olimpijskich

i osiągał spektakularne sukcesy. Intensywna praca pod kierunkiem Agnieszki
Kwolek – Śliwki dała wspaniały plon.
Wysokie kompetencje językowe oraz
dobra znajomość historii i kultury krajów
anglojęzycznych wpłynęły na wysoką
pozycję w rankingu olimpijskim. Uczeń
zagwarantował sobie, dzięki rzetelnej pracy, zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego
z części językowej.
Splendoru placówce przysporzył
Jan Jurasz – laureat Konkursu Informatycznego. Jego sukces trzeba uznać za
historyczny, bowiem stał się pierwszym w
dziejach szkoły laureatem z informatyki.
A zdobyć ten zaszczytny tytuł wcale nie
było łatwo, gdyż – w związku z wprowadzeniem przez MEN pilotażu – którego
celem jest wprowadzenie i sprawdzenie w
praktyce szkolnej nauki programowania,
organizatorzy nadali wyższą rangę
zadaniom, sprawdzającym umiejętności
rozwiązywania problemów na bazie
logicznego i abstrakcyjnego myślenia
z wykorzystaniem komputera. Opiekunem merytorycznym ucznia był Piotr
Cisek. Dodać trzeba, że z powodzeniem

Beata Suwała Szczechowska

Jan Jurasz startował także w Konkursie
Polonistycznym, gdyż wywalczył tytuł
finalisty. Jego zainteresowanie językiem
polskim, poparte twórczym myśleniem,
ciekawością świata i krytycznym spojrzeniem na literaturę, są dowodem na to,
że w przyszłości może osiągnąć jeszcze
więcej, co potwierdza nauczyciel prowadzący Waldemar Kilar.
Grono wybitnych wychowanków,
którzy osiągnęli sukcesy olimpijskie,
zamyka Martyna Jasina. Uczestniczyła
w Konkursie Polonistycznym, docierając
do samego finału. Jej zaangażowanie,
podjęty wysiłek intelektualny, nieprzeciętne zdolności pisarskie i wrażliwość
zaowocowały przyznaniem tytułu finalisty. Te przymioty charakteru oraz odkryte
uzdolnienia bardzo dobrze rokują na
przyszłość. Dzięki zaplanowanej pracy
ma szansę wznieść się na sam szczyt i
zdobyć tytuł laureata, gwarantujący 100%
z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Uczennica ma wielką motywację
do nauki, świetną pamięć, cechuje się
też dużą potrzebą poznawania. Są to
wystarczające przesłanki, pozwalające
stwierdzić, że drzwi do świata nauki stoją
przed nią otworem. Sukces zdobyła pod
kierunkiem Waldemara Kilara.
Osiągnięcia uczniów, poparte współpracą z domem rodzinnym, były możliwe
dzięki niezwykłemu zaangażowaniu i

ambicji nauczycieli. To ich profesjonalne
podejście do pracy dydaktycznej miało
wpływ na wspaniałe osiągnięcia wychowanków. Warto podkreślić, że poświęcenie podejmowane na rzecz rozwoju pasji
i zainteresowań poznawczych uczniów,
rozpoznanie talentów i zdolności, wreszcie wytrwała praca – są źródłem sukcesów
olimpijskich, które przynoszą chlubę
szkole i środowisku lokalnemu. Mottem
do pracy z olimpijczykiem dla każdego
pedagoga stały się słowa: „Dzieci przychodzą na świat z niepowtarzalną iskierką. My jesteśmy strażnikami tego ognia”.
Ta myśl nieustannie inspiruje. Sukcesy
szkoły napawają dumą, jeśli weźmiemy

pod uwagę fakt, że znakomita większość
olimpijczyków uczy się w klasie drugiej,
a apogeum ich talentów i umiejętności,
popartych solidną i systematyczną pracą, przypadnie na przyszły rok szkolny.
Na zakończenie wypada wspomnieć, że
dzięki tytułom laureata, uzyskanym w
konkursach przedmiotowych, Gimnazjum
w Posadzie Górnej zostanie szczególnie
wyróżnione przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który tradycyjnie przyzna
placówkom, kładącym nacisk na rozwijanie talentów i uzdolnień młodzieży,
tytuł: „Szkoła przyjazna utalentowanym
uczniom”. To brzmi dumnie!

Sukcesy olimpijskie Gimnazjum w Posadzie Górnej w 2017 roku
Imię i nazwisko
nauczyciela

Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

1.

Karol Jurasz

Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2.

Jan Jurasz

Informatyczny

laureat

Piotr Cisek

3.

Łukasz Krupa

Języka Angielskiego

laureat

Agnieszka Kwolek – Śliwka

4.

Karol Jurasz

Matematyczny

finalista

Edyta Krukar

5.

Martyna Jasina

Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

6.

Jan Jurasz

Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

Nazwa konkursu

Tytuł

Waldemar Kilar
nauczyciel języka polskiego w ZSP w Posadzie Górnej

Seans astronomiczny

w mobilnym planetarium

A

stronomia, to dziedzina wiedzy
spotykająca się z naturalnym
zainteresowaniem większości
mieszkańców Ziemi. Rozgwieżdżone
niebo, podróże kosmiczne, odkrycia planet poza Układem Słonecznym, czarne
dziury i Wielki Wybuch, nieskończoność Wszechświata – to tylko niektóre
z zagadnień, o które nie do końca zniechęceni bądź onieśmieleni uczniowie
mogą zapytać nauczyciela przedmiotów
przyrodniczych.
Odpowiedzi na wiele pytań udzielił Pan
Robert Bury, popularyzator astronomii, który gościł na szkolnej auli wraz z mobilnym
planetarium w dniach od 4 do 6 kwietnia.
Pokaz dla każdej klasy szkoły podstawowej
i gimnazjum trwał jedną godzinę lekcyjną.
Tematyka seansów astronomicznych, które
Pan Robert przygotował uzależniona była
od grupy wiekowej. Uczniowie pod kopułą
planetarium mogli odkryć tajemnice nocnego nieba, obejrzeć filmy o tematyce astronomicznej oraz nauczyć się między innymi :
- rozpoznawania podstawowych gwiazdozbiorów nocnego nieba na półkuli północnej
oraz południowej,
- metody szukania gwiazdy polarnej,
- znajdywania głównych gwiazd wybranych
konstelacji, nauka ich nazw itp.
- poszukiwania planet w naszym Układzie
Słonecznym itd.

Seans w mobilnym planetarium wywarł największe wrażenie na naszych najmłodszych uczniach. Po odbytej wizycie
pod sztuczną kopułą wychodzili bardzo
zadowoleni, pełni satysfakcji i radości.
Mobilne planetarium jest wielką atrakcją
dla młodzieży, a szczególnie dla dzieci.

Mikołaj Kopernik w przedmowie do
swego dzieła O obrotach sfer niebieskich
pisał: „Cóż piękniejszego nad niebo, które
przecież ogarnia wszystko, co piękne”. W
dzisiejszym świecie, zwłaszcza w miastach, trudno znaleźć miejsce oferujące
ten zapierający dech w piersiach widok.
Każda forma nauki astronomii czy przedmiotów
przyrodniczych poprzez
lekcję w takim planetarium jest dobra. Może właśnie po takim chociażby
jednym seansie obudzi się
w młodym człowieku pasja do astronomii ? Warto
chociaż spróbować.
Marcin Kielar
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Trzeci Maj
w Klimkówce

limkówka jest malowniczą wioską sięgającą XIV w. umiejscowioną między Iwoniczem i
Rymanowem Zdrojem. Swoje piękno
zawdzięcza urozmaiconemu krajobrazowi, który przyciąga kuracjuszy z sąsiednich kurortów. Niewielkie wzniesienia
często przyozdobione mieszanym lasem,
otaczają położone u ich stóp nowoczesne
zabudowania, wszak mieszkańcy wioski
są pracowici i zaradni.
W Klimkówce można zobaczyć
wiele ciekawych budowli, ale najcenniejszym zabytkiem jest mały, drewniany kościółek p.w. Świętego Krzyża umiejscowiony z dala od wiejskich zabudowań.
Otacza go piękna, malownicza kotlina
leniwie płynącego strumyka zwanego
Kościółkową Wodą. Panuje tu tajemnicza
cisza, którą przerywa tylko szum leśnych
drzew z pobliskich wzgórz i cichy szept
strumykowej wody oraz melodyjny ptasi
koncert na cześć Ukrzyżowanego. Jest
to miejsce do prawdziwej kontemplacji.
Przybywają tutaj turyści z najdalszych zakątków naszego kraju, przybywają liczni pielgrzymi z różnymi prośbami, przybywają również chorzy, by wyprosić łaskę zdrowia. Przybywający tutaj
pielgrzymi powierzają Ukrzyżowanemu,
znajdującemu się w ołtarzu, wszystkie
swoje trudne problemy i mocno wierzą,
że będą wysłuchani. Nie mówią o nich
słowami, ale pokorne spojrzenie na Krzyż
i łza cichutko wypływająca z oka, to ich
najwspanialsza modlitwa błagalna. Tutaj
naprawdę można otworzyć swoje serce,
powiedzieć Ukrzyżowanemu o swoich
kłopotach i liczyć na niezawodną pomoc.
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„Jest w Ojczyźnie kącik mały
Godny ludzkiej czci i chwały,
Który w dniu trzeciego maja
Dziesiątkami pieśni się upaja.
To Kościółek pełen blasku
Za Klimkówką koło lasku,
A w nim postać Chrystusa Pana
Niegdyś z ziemi wyorana…”
(autor anonimowy)

Historia tego małego sanktuarium
Klimkowskiego jest bardzo długa i ciekawa. Podam tutaj w wielkim skrócie
tylko kilka faktów. Otóż tradycja ustna
podaje, że w tym miejscu gdzie znajduje
się dzisiaj Kościółek, w XIV w. wieśniak
podczas pracy na polu wyorał krzyż, przed
którym woły uklękły. Wyorany krzyż okazał się cudownym, dlatego wybudowano
tam kaplicę, która spłonęła ok. 1610 r. od
zapalonych świec. Na miejscu spalonej
kapicy wybudowano nową. W 1868 r.
miejscowy proboszcz ks. S. Stasicki wraz
z parafianami i kolatorem Klimkówki
Teofilem Ostaszewskim postanowił
wybudować już trzeci Kościółek, który
przetrwał do dzisiaj.
Ciekawa jest również historia źródełka, z którego woda pomaga chorym
otrzymywać łaskę zdrowia. Wytrysnęło
ono w odległości kilku kroków od ołtarza
kościółka. Kiedy jednak zostało sprofanowane wyschło zupełnie. Działo się to
ok. 1890 r. Nad wyschniętą studzienką
obecnie znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Zaś nowe źródełko
ukazało się na wzgórzu, od
wschodniej strony kaplicy.
Obecnie woda ze źródełka doprowadzona jest do kamiennej
groty obok kościółka. Pobożni
pielgrzymi dzięki modlitwie
do Jezusa Ukrzyżowanego
i użyciu wody ze źródełka
odzyskują zdrowie. Czytając
kronikę, dowiadujemy się, że
na lipach otaczających to rozebrane sanktuarium w 1868
r. wisiało mnóstwo kul pozostawionych przez chorych,
którzy tutaj zostali cudownie
uleczeni. Podziękowania za
otrzymane zdrowie są często
proste, ale szczere i serdeczne
wyrażane w różnych formach:
Msze św., liczne wota zdobiące ściany kościółka i mnóstwo
utworów, może niedojrzałych
literacko, ale wypełnionych
wielką wdzięcznością i uwielbieniem Ukrzyżowanego. Oto
fragment jednego z nich:

Tak więc pielgrzymki do Świętego
Krzyża w Klimkówce znane są od najdawniejszych czasów. Liczni pielgrzymi
przybywają tu od wiosny do późnej jesieni. Wędrował tędy również ks. Karol
Wojtyła – dzisiaj już święty Jan Paweł II
– kiedy w latach pięćdziesiątych odbywał
piesze wędrówki po Beskidzie Niskim i
Bieszczadach. Najwięcej pielgrzymów
przybywa tutaj zawsze w dniu 3 maja
w Święto Znalezienia Krzyża Świętego,
kiedy to obchodzony jest odpust w tym
małym sanktuarium.
3 maj jest wielkim świętem w Klimkówce i jej okolicy. Już od samego rana
w tym dniu w stronę małego sanktuarium
podążają polnymi ścieżkami, rozsianymi
po sąsiednich górach, liczni pielgrzymi
z Rymanowa i Iwonicza Zdroju. Każdy
z nich zapewne niesie w swoim sercu
jakąś ważną intencję. Droga wiodąca
do Kościółka wypełniona jest wolno
poruszającymi się samochodami zmierzającymi w tym samym kierunku. Przy
blasku pięknego majowego słońca plac
wokół sanktuarium szybko się wypełnia
pielgrzymami z tych bliskich i nawet
najdalszych zakątków naszego kraju.
Świeża majowa zieleń, nieśmiały szum
przepływającego obok potoku i delikatny
śpiew licznych ptaków – wszystko to
tworzy tajemniczy nastrój zachęcający
do modlitwy i skupienia. Zaś fruwające
w powietrzu kolorowe baloniki i odgłosy różnych dziecięcych trąbek, fujarek i
gwizdków pochodzących ze straganów,
których nie brakuje na 3 maja, podtrzymują odpustową tradycję i przyczyniają
się do Bożej chwały. A w kościółku
odprawiana jest uroczysta Eucharystia,
zwykle o godz. 11oo, którą ubogaca
religijno-patriotyczna homilia i piękne
śpiewy maryjnych pieśni. Echo niesie te
śpiewy hen daleko, do pobliskiego lasu i
na pola przyozdobione majową zielenią.
No i na koniec zawsze wybrzmiewa, tak
z głębi serc, patriotyczna pieśń „Boże
coś Polskę”.
Zapraszamy więc do Sanktuarium
Świętego Krzyża w Klimkówce, szczególnie w dniu 3 maja, by doznać niezapomnianych przeżyć.
Zofia Gierlach

Gminna Olimpiada
Tenisa Stołowego

G

minna Olimpiada Tenisa Stołowego odbyła się 11 marca 2017
roku. Głównym organizatorem
był Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – Hala Sportowa w Sieniawie.
Zawody przeprowadzone były w grach
indywidualnych wg przepisów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego systemem
pucharowym.
Na salę sportową w Sieniawie zawitało
ponad 60 uczestników z różnych części
naszej Gminy. Współzawodnictwo rozgrywane było w sześciu grupach wiekowy
dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i
mężczyzn:
- do 13 lat (ur. w 2001r. i młodsi)
- od 14 – 16 lat (ur. w 1998 – 2000)
- od 17 – 19 lat (ur. w 1995 – 1997)
- od 20 – 44 lat (ur. w 1970 – 1994)
- od 45 lat i powyżej (ur. w roku 1969
i starsi)

Wyniki turnieju przedstawiały się
następująco:
Kategoria do 13 lat – dziewczyny
I miejsce: Lorenc Julia (Klimkówka)

Jak przedszkolaki
z Milczy witały wiosnę

W

dniu 21 III 2017r. dzieci z
naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy- powitania
wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już
dużo wcześniej poprzez naukę adekwatnego repertuaru piosenek, wierszyków i
rymowanek.
W tym ważnym dniu nasi milusińscy
już od samego rana przystąpiły do przygotowań związanych z powitaniem wiosny.
Dzieci z młodszej grupy wspólnie
wykonały kukłę Marzannę z kolorowej
bibuły a także przygotowały pyszny
wiosenny tort. Mimo, że wiosnę znaleźć
to trudna sztuka, przedszkolaki wybrały
sie na jej poszukiwanie. Całe przedszkole
kolorowym korowodem, z Marzanną i
z wiosenną piosenką przemaszerowało
ulicami Milczy. Na zakończenie dzieci
zebrały się w ogrodzie przedszkolnym
gdzie donośnymi okrzykami pożegnały
zimę a powitały wiosnę „Marzanno,
Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie

II miejsce: Szczurek Diana (Klimkówka)
Kategoria do 13 lat – chłopcy
I miejsce: Chentosz Kacper (Milcza)
II miejsce: Łabuda Wiktor (Rymanów)
III miejsce: Dworzański Mateusz (Klimkówka)
Kategoria 14 – 16 lat – dziewczyny
I miejsce: Jarosz Maria (Sieniawa)
II miejsce: Dąbrowska Amelia (Rymanów)
III miejsce: Rygiel Dominika (Rymanów)
Kategoria 14 – 16 lat – chłopcy
I miejsce: Penar Krzysztof (Klimkówka)
II miejsce: Misiak Maciek (Klimkówka)
III miejsce: Penar Kamil (Klimkówka)
Kategoria 17 – 19 – chłopcy
I miejsce: Argasiński Bartosz (Rymanów)
II miejsce: Wiernusz Patryk (Klimkówka)
III miejsce: Kasperkowicz Marcin (Klimkówka)
Kategoria 20 – 44 lat – mężczyźni
I miejsce: Pelczarski Jakub (Rymanów)
II miejsce: Gubała Paweł (Posada)
III miejsce: Rogosz Dawid (Bzianka)
Powyżej 45 lat – mężczyźni
I miejsce: Chentosz Krzysztof (Milcza)

II miejsce: Bolanowski Michał (Sieniawa)
III miejsce: Rajchel Tomasz (Posada
Górna)
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary, medale i dyplomy oraz drobny
prezent, zawodnicy na II i III miejscu
medale, dyplomy oraz drobne upominki.
Zawodnicy, którzy uzyskali I i II
miejsce będą reprezentować naszą Gminę
podczas Powiatowej Olimpiady Tenisa
Stołowego, która odbędzie się 25 marca
2017 roku na Hali Sportowej w Świerzowej Polskiej od godziny 9, na którą serdecznie zapraszamy. Wszystkim naszym
reprezentantom życzymy powodzenia,
dużych emocji, a przede wszystkim dobrej
zabawy.
Serdeczne podziękowania za pomoc
przy organizacji oraz sędziowanie w Turnieju kierujemy w stronę pani Małgorzaty
Jakubowicz, pana Jacka Penara i pana
Tomasza Dyląga.
Ze sportowym pozdrowieniem
Animatorzy Kultury i Sportu z Hali
Sportowej w Sieniawie

pożegnamy, wiosnę powitamy”. Z kwiatami w ręku – symbolem wiosny dzieci
powróciły do swoich sal.
Obrzędom tym towarzyszyła piękna
słoneczna pogoda.. Dzieci stwierdziły
zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy
nadzieję że zagości u nas na dobre. Starsi koledzy ze szkoły podstawowej oraz
gimnazjum zaprosili przedszkolaczki do
wspólnych rozgrywek sportowych przygotowanych specjalnie na ta okoliczność.
Dzieci świetnie się bawiły.
Nauczycielki przedszkola w Milczy
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8 Medali Spartana
Rymanów

na XVII Mistrzostwach
Polski w Armwrestlingu

W

dniach 31 III – 2 IV 2017
w Szczyrku odbyły się XVII
Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu, czyli w siłowaniu na ręce.
Nasze miasto jak co roku reprezentował
klub Spartan Rymanów w 7 osobowym
składzie: Grzegorz Nowotarski – senior,
Andrzej Jodłowski – senior oraz juniorzy:
Adrian Biega, Damian Biega, Grzegorz
Biega, Patryk Skwara i Katarzyna Długosz.
Spartanie i tym razem nie zawiedli,
chociaż konkurencja była największa od
5-6 lat z racji tego, iż Mistrzostwa Europy
są w Polsce „14-21 maj 2017 Katowice”
Może po krótce o samych zawodach:
Wyjechaliśmy 31 marca, dzięki firmie
BOG-MAR z Rymanowa oraz Panu
Bogdanowi Nowotarskiemu prezesowi
firmy, który zasponsorował samochód
na wyjazd dla całej drużyny ( serdeczne
podziękowania od całego klubu ). Dotarliśmy do Szczyrku ok godz. 1730, do
godz. 2000 wszyscy byli już po ważeniu i
można było się w końcu dobrze najeść i
odpocząć przed ciężkimi dwoma dniami
rywalizacji. Do eliminacji na rękę lewą i
prawą zgłosiło się ponad 230 zawodników
z całego kraju.
Na pierwszy ogień najmłodszy z
naszej kadry 15 letni Patryk Skwara,
który trenuje w klubie już ponad rok, ale
były to jego pierwsze zawody o randze
krajowej. Nie zawiódł przegrywając
tylko jedną walkę finałową z zawodni-

kiem o dużo większym doświadczeniu, i
tym samym plasując się na lewą jak i na
prawą rękę na 2 miejscu w kraju, i tym
samym kwalifikuje się do Kadry Polski
na Mistrzostwa Europy.
Adrian Biega – nasz czołowy zawodnik w juniorach, zeszłoroczny zdobywca Pucharu Polski w tym roku miał
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chrapkę na Mistrzostwo Polski lecz jak w
przypadku Patryka również musiał uznać
wyższość tylko jednego zawodnika, tym
samym zdobywając v-ce Mistrzostwo
Polski, również kwalifikując się do Kadry
Polski na Mistrzostwa Europy.

Damian Biega – wielka niewiadoma
przed zawodami z jeszcze większym
zaskoczeniem na zawodach. Mamy złoto
oraz Mistrza Polski kat 65kg junior. Damian początkowo z lekkim dystansem do
zawodników rozkręcił się na całego i nie
przegrał żadnej walki eliminacyjnej oraz
finałowej, dosłownie wykosił konkurencję i został Mistrzem Polski 2017 oraz
zasilił Kadrę Polski na ME w Katowicach.
Grzesiek Biega – zawodnik który
jest bardzo zmiennym zawodnikiem jeżeli
chodzi o formę na najważniejszych imprezach w kraju, ale w tym roku przyłożył
się do treningów i ku miłemu zaskoczeniu całego klubu wywalczył w bardzo
ciężkiej kategorii 80kg junior brązowy
medal Mistrzostw Polski, jeżeli zachowa
systematyczność treningów w przyszłym
roku na pewno będzie jeszcze wyżej a kto
wiem może i w tym na Pucharze Polski.
Katarzyna Długosz – nasza mała
gwiazdeczka z kat 50 kg juniorka, Kasia
niestety zajęła miejsce najgorsze dla
sportowca czyli 4 lokatę, zaraz za podium. Miejmy nadzieję że weźmie sobie
do serca błędy jakie popełniała w czasie

walk i je wyeliminuje na systematycznych
treningach. Liczymy iż w następnych
zawodach znowu wróci do formy i stanie
na podium Pucharu Polski czy Mistrzostwach Polski 2018.

Andrzej Jodłowski – nasz największy oraz najcięższy zawodnik ze Spartana,
reprezentował nasz klub w kat 100kg.
Niestety z racji iż kategoria było obstawiona przez same gwiazdy musiał uznać
wyższość przeciwników i uplasował się
dopiero na 13 miejscu w klasyfikacji
końcowej, ale z roku na rok Andrzej coraz
bardziej się rozwija i jeżeli skupi się na
treningach regularnych w przyszłym roku
na pewno będzie blisko podium.
Grzegorz Nowotarski – nasz najmocniejszy zawodnik w kategorii senior
80kg. Mistrz Polski w 2015 i 2016 roku.
Niestety w tym roku nie był w stanie
obronić tytułu, choć dużo nie brakowało.

Konkurencja największa ze wszystkich
kategorii, zebrało się 5 Mistrzów Polski
z ubiegłych lat z kilku wyższych i niższych wag.
Osiągnięcia na mistrzostwach spowodowały, że do Kadry Polski powołano
ze Spartana Rymanów aż 4 zawodników:
Grzegorz Nowotarski – v-ce Mistrz
Polski 2017 kat senior 80kg
Adrian Biega – v-ce Mistrz Polski
2017 kat junior 21 75kg
Damian Biega – Mistrz Polski 2017

kat junior 21 65kg
Patryk Skwara – v-ce Mistrz Polski
2017 kat junior 18 50kg
W chwili obecnej zawodnicy odpoczywają i od przyszłego tygodnia ostre
przygotowania do Mistrzostw Europy.
Oby Spartan pokazał się z jak najlepszej
strony na tak ważnej imprezie. Niestety
w chwili obecnej nie wiemy jeszcze jak
zorganizujemy wyjazd na te Mistrzostwa,
ponieważ każdy musi opłacić wyjazd sam.
W naszym przypadku organizuje to klub

lecz niestety nie jest w stanie zapłacić
100% za wszystkich zawodników.
Wszystkie osoby zainteresowane
treningami lub sponsoringiem prosimy
o kontakt na adres mailowy:
spartanrymanow@poczta.onet.pl bądź
telefonicznie 509 412 196. To dzięki
wam możemy reprezentować nasze
miasto, gminę oraz kraj na najważniejszych imprezach sportowych.
Więcej info na naszym profilu facebookowym: Spartan Rymanów.

III Bieg Śnieżnej Pantery
„Niech wilk będzie z Tobą”

B

ieg Śnieżnej Pantery jest wyjątkowym biegiem dedykowanym
wszystkim tym, którzy czują atmosferę gór, szanują je i mają już kilka biegów
górskich na swoim koncie. Nie drzemie
w nich tak duża potrzeba rywalizacji,
„odhaczenia” kolejnego biegu, biegną,
ponieważ są ludźmi związanymi z górami.
Nie szukają dodatkowych wrażeń jakie
dają m.in. biegi masowe i ściganie się. Tu
nie liczy się pozycja na mecie, a przede
wszystkim przyjemność obcowania z naturą w pięknych okolicznościach przyrody.
W 2017 roku Organizatorka Biegu
Joanna „JoKo” Kowalczyk (Vegenergia)
obrała za cel wsparcie zagrożonych wyginięciem wilków. Pod hasłem „Niech wilk
będzie z Tobą” 11 marca w Zawoi odbyła
się III edycja Biegu. Zebrana darowizna
(14 500 zł) od uczestników Biegu zostanie wykorzystana na opracowanie przez
naukowców ze Stowarzyszenia dla
Natury „Wilk” oraz druk wydawnictw
edukacyjnych, w tym książeczki o mitach
na temat wilków.
Po raz kolejny miałem przyjemność
wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Grupa zakręconych biegaczy i
ich rodzin spotkała się 11 marca w Zawoi
pod Babią Górą. Start, meta i pozostałe
atrakcje towarzyszące Biegowi odbywały
się w Centrum Górskim Korona Ziemi
(polecam do zwiedzania). Punktualnie
o 9.00 grupa ok. 130 biegaczy ruszyła
na trasę 23 km biegu górskiego. Bez
napinki, rywalizacji, ale za to z czasem

na podziwianie widoków i przyrody
zameldowaliśmy się na punkcie kontrolnym czyli w schronisku na Markowych
Szczawinach. Można tu było napić się
herbaty i spróbować pysznej szarlotki.
Na trasie biegu było wszystko- od błota
i kamieni poprzez śnieg zalęgający w
wyższych partiach. Bieg mimo wszystko
kosztował sporo wysiłku, ale zadowoleni
i uśmiechnięci biegacze wbiegali po kolei
na metę, gdzie każdy otrzymał piękny
medal. Po spożyciu wegeteriańskiego posiłku można było potestować samochody
marki BMW, wziąć udział w konkursach
i zwiedzić Centrum.
Nie zabrakło oczywiście ciekawego
wykładu pt. „O czym wyją wilki?”.
Wykład poprowadzili dr Sabina Nowak
i dr Robert Mysłajek – naukowcy, od
ponad 20 lat badający wilki i angażujący

się w ich ochronę. Są autorami kilku
książek poświęconych drapieżnikom i
kilkudziesięciu artykułów naukowych, w
tym w prestiżowym tygodniku „Science”.
W 1996 r. zainicjowali powstanie Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”- jest to
jedna z najstarszych w Polsce organizacji
zajmujących się badaniami i ochroną
drapieżników.
SdN „Wilk” poświęca się ochronie
przyrody, a szczególnie działaniom na
rzecz ssaków drapieżnych – wilków,
rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i
innych gatunków. Stowarzyszenie stara
się, by jego projekty były prowadzone
w sposób jak najbardziej profesjonalny,
a informacje, które przekazuje podczas
zajęć edukacyjnych, były rzetelne. Dlatego prowadzi własne badania naukowe
i współpracuje ze specjalistami z różnych
dziedzin. Więcej szczegółowych informacji o działalności Stowarzyszenia dla
Natury „Wilk” znajduje się na stronie
http://www.polskiwilk.org.pl
Sponsorem Strategicznym imprezy
była Firma BMW Polska. Marka Dynafit, której symbolem jest Śnieżna Pantera,
postanowiła również po raz kolejny wesprzeć Bieg Śnieżnej Pantery. Zachęcamy
naszych Czytelników do wsparcia działań
Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”- darowizny można kierować na rachunek
bankowy 81 1020 1390 0000 6702 0115
6348 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
ul. Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa.
Dariusz Królicki
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Mamy mistrzów
Podkarpacia

A

właściwie mistrzynie – szczypiornistki Szkoły Podstawowej
z Posady Górnej, po raz drugi
z rzędu, najlepszym zespołem w województwie!
30 marca w Besku został rozegrany finałowy turniej Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt.
Spotkały się cztery najlepsze drużyny
województwa podkarpackiego w roku
szkolnym 2016/17: SP Posada Górna, SP
Nr1 Dynów, SP Dzikowiec i SP Besko.
Zawody rozegrano systemem każdy z
każdym, w czasie 2 x 10 min. Mecze stały
na wysokim poziomie i do samego końca
trzymały w napięciu. Drużyna naszych
dziewcząt pewnie wygrała całe zawody
zostając po raz drugi z rzędu mistrzem
województwa. Już po wygranych dwóch
pierwszych pojedynkach, z Dynowem
(8:3) i Beskiem (6:5) było wiadomo, że
piłkarki ręczne Posady będą mistrzyniami. (Ten fakt umożliwił wystawienie do
trzeciego meczu najmłodszych rezerwowych). Najlepszą zawodniczką całego
turnieju finałowego została uznana
bramkarka Izabella Rodzinka.

Dziewczęta z Posady Górnej będą
reprezentowały Podkarpacie na Mistrzostwach Polski, które odbędą się w
Głuchołazach w dniach 8-11 czerwca.
Zespół podczas tegorocznych rozgrywek
na różnych szczeblach rzucił przeciwnicz-

kom 151 bramek tracąc zaledwie 30 (!).
sukces jest tym większy, ze wywalczony
bez najlepszej zawodniczki Urszuli Roguli, która trenuje w Kwidzyniu, jednym
z najlepszych zespołów młodzieżowych
Polski.
W historii rozgrywek wojewódzkich
także odnotowały historyczny sukces ponieważ w ostatnich 4 latach nie schodziły
poniżej 2 miejsca. (2014 rok –wicemistrz,

2015 – wicemistrz, 2016 – mistrz, 2017
– mistrz).
Oto skład „złotej” drużyny: Izabella
Rodzinka – kapitan, Judyta Bolanowska, Konstancja Kenar, Katarzyna
Kluska, Emilia Mazurek, Katarzyna
Penar, Eliza Pitrus, Kornelia Potasiewicz, Adrianna Rodzinka, Aleksandra
Rygiel, Julia Szul, Zuzanna Różowicz
i Jadwiga Władyka.
Gratulujemy zawodniczkom i trenerowi Grzegorzowi Argasińskiemu.

Do brzozy
Piękna jesteś brzozo,
Kiedy tak wczesną wiosną
Upinasz swą koronę
W drobniutkie, zielone listki...
Coraz to...
Coraz to bliżej, bliżej ciebie,
Aż pod złożonymi na pniu dłońmi
Wyczuwam chropawość
I gładkość kory.
I wzrok ku górze swój kieruję
Po same ramiona,
Co zdają się być bezradne
Pod kaskadą
Opadających włosów...
Jerzy Bolanowski
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XIII Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy
„W świecie bajek
Charlesa Perraulta”
„Bajka jest dobra na wszystko. Na nudę i niepogodę.
Nie możesz wyjść na podwórko? Wyrusz po żywą wodę!
Weź bułkę – odrastajkę. buty siedmiomilowe,
no i czapkę – niewidkę koniecznie włóż na głowę.
Przejdź przez zaklęte lustro, poznaj magiczne słowa,
pokonaj złego smoka, pozwól się...zaczarować”.
Ewa Stadtmuller

„W świecie bajek Charlesa Perraulta”
- pod takim hasłem, 30 marca 2017 r. w
ZSP w Króliku Polskim, odbył się XIII
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla
uczniów klas III szkół podstawowych.
Celem konkursu była promocja
czytelnictwa, sprawdzenie stopnia
znajomości baśni oraz kształtowanie
umiejętności przekazywania przez
uczniów nabytych wiadomości w formie
słownej i manualnej.
W tym roku pragnęliśmy przybliżyć
dzieciom utwory Charlesa Perraulta,
które ze względu na swój uniwersalizm
i niezwykłą popularność, nadal często
wykorzystywane są na potrzeby filmu,
teatru, baletu czy opery, łącząc pokolenia.
Bajki działają na ,,serce’’, uwrażliwiają
na los innych, uczą empatii i tolerancji.
Przekazują ponadczasowe prawdy
moralne, kształtując umysły i charaktery
małych czytelników; przede wszystkim
jednak rozwijają dziecięcą wyobraźnię.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła
się dużą popularnością; wzięło w niej
udział 14 dwuosobowych drużyn ze szkół
z terenu gminy Rymanów. Uczestnicy
turnieju musieli wykazać się znajomością
następujących baśni: „Czerwony
Kapturek”, „Kopciuszek”, „Śpiąca
królewna”, „Kot w butach”, „Ośla
Skórka”,„ Wróżki”. Konkurs otworzyła
dyrektor szkoły - pani Marta Kogut,
która powitała serdecznie wszystkich
uczestników oraz ich opiekunów.
Skierowała do dzieci kilka ciepłych słów,

życząc wszystkim dobrej zabawy podczas
turniejowych zmagań.
Drużyny sprawdziły swoją wiedzę
i umiejętności w sześciu różnych
konkurencjach: zgaduj - zgaduli,
identyfikacj i rekw i zyt ów, t eś ci e
sprawdzającym znajomość treści bajek,
ukrytych tytułach oraz układaniu puzzli. W
konkurencji plastycznej uczniowie mieli
okazję popisać się talentem artystycznym,
wykonując ilustracje do wybranych baśni.
Prace te ozdobiły następnie świetlicę
szkolną. Nad przebiegiem konkursu
czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca: p. Monika
Rygiel – kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rymanowie.
Członkowie komisji: p. Halina Wilk
- nauczyciel ZSP w Króliku Polskim, p.
Sebastian Mazur – przedstawiciel Rady
Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim.
Konkurs przebiegał w miłej i radosnej
atmosferze, a wszystkie konkurencje
okazały się dla uczestników świetną
zabawą. Uczniowie doskonale poradzili
sobie z zadaniami, popisując się bardzo
dobrą znajomością treści baśni W trakcie
turniejowych zmagań w szkole pojawiły
się również prawdziwe postacie z bajek,
w które wcieliły się uczennice z kl.
II i III SP. Dzieci miały więc okazję

spotkać Śpiącą Królewnę, która po
bardzo długim śnie marzyła o tym, aby
wreszcie z kimś porozmawiać, Kota w
butach starającego się ich przechytrzyć,
Czerwonego Kapturka, który w końcu
znalazł drogę do domku babci oraz
Wróżki próbujące zaczarować wszystkich
uczestników konkursu.
Po zakończeniu wszystkich
konkurencji jury ogłosiło wyniki. Z racji
tego, że poziom konkursu był bardzo
wysoki i jednocześnie wyrównany,
komisja przyznała dwa równorzędne
I miejsca, trzy II miejsca, trzy III miejsca
oraz sześć wyróżnień. Klasyfikacja
końcowa konkursu przedstawia się
następująco:
I miejsce: Szkoła Podstawowa
Fundacji „Elementarz” w Głębokiem i
ZSP Rymanów – drużyna III
II miejsce: ZSP Rymanów – drużyna
II, ZSP Rymanów – drużyna I, ZSP Królik
Polski
III miejsce: ZSP Klimkówka II,
ZSP Wróblik Szlachecki I, Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju – Desznie
Wyróżnienie otrzymały drużyny:
ZSP Wróblik Szlachecki II, ZSP Sieniawa,
ZSP Posada Górna I, ZSP Posada Górna
II,
ZSP Klimkówka I,ZSP Bzianka
Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli
uczestnikom konkursu pan Jan Materniak -

wiceburmistrz Gminy Rymanów oraz pani
Marta Kogut - dyrektor szkoły, gratulując
zwycięzcom wiedzy, pomysłowości
oraz kreatywności, którymi wykazali
się podczas wykonywanych zadań. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju
udali się na słodki poczęstunek.
Fundatorami nagród byli Urząd
Gminy Rymanów oraz Rada Rodziców
przy ZSP w Króliku Polskim, którym
serdecznie dziękujemy za okazane
wsparcie.
Teresa Wais
fot. Halina Wilk
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17

Wierszem i piosenką
pragniemy
Was oczarować

W

dniach 21-23 lutego br. w ZSP w
Rymanowie już po raz jedenasty
odbył się Międzyszkolny Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej
„POLIGLOTA” pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Łącznie w konkursie wystartowało 119
uczniów, w tym 71 ze szkół podstawowych oraz 48 z gimnazjów. Mieliśmy
przyjemność oraz zaszczyt gościć uczestników ze szkół w: Posadzie Górnej,
Sieniawie, Sanoku, Brzozowie, Bziance,
Miejscu Piastowym, Starej Wsi, Jasienicy
Rosielnej, Krośnie, Turzym Polu, Humniskach, Króliku Polskim, Milczy, Iwoniczu, Trześniowie, Jasionowie, Dydni
oraz Rymanowie. Uczestnicy konkursu
recytowali wiersze bądź śpiewali piosenki
w różnych językach. Jak co roku, dominowały występy w języku angielskim,
ale uczniowie przygotowali też „perełki
artystyczne” w językach: niemieckim,
francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, a
także włoskim.
Konferansjerami konkursu byli
uczniowie klas pierwszych oraz drugich
LO w Rymanowie. W przerwach zmagań
konkursowych program artystyczny zaprezentowali także uczniowie rymanowskiego gimnazjum oraz liceum, którzy
zaśpiewali piosenki i podjęli się recytacji
obcojęzycznej. Ponadto niezwykle utalentowany licealista-multiinstrumentalista,
Paweł Drozd zagrał kilka utworów na
fortepianie, akordeonie i fagocie.
Występy uczestników konkursu
skrupulatnie oceniane były przez Jury,
które z racji tego, iż były one w różnych
językach, w tym roku było bardzo rozbudowane. W jego szeregach zasiedli:
nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rymanowie: Magdalena Szybka i Iwona Tylka; nauczyciele ZSP w Rymanowie,
uczący języków obcych: Magdalena
Piotrowska, Anna Śliwka, Marzena Komska – Ciesielska, Katarzyna Piwowar,
Irena Balik, a także Pan Bogusław Malinowski – nauczyciel muzyki w Zespole
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i
Pan František Geisler, rodowity Anglik,
który czuwał nad poprawnością występów w języku angielskim. Jury nie miało
łatwego zadania ze względu na bardzo
wysoki poziom występów uczestników.
Przyznało wiele miejsc ex aequo, jak i
wyróżnień. Przygotowaliśmy nagrody dla
zwycięzców konkursu, a także nagrody
pocieszenia dla wszystkich uczestników.
Rozdaliśmy również podziękowania dla
nauczycieli – opiekunów, którzy przybyli
na konkurs z uczniami i przygotowywali
ich do niego. Łącznie było ich 34.
Nie tylko Jury wyłoniło zwycięzców
konkursu, również zgromadzona widownia miała prawo głosu i mogła wybrać
swoją faworytkę lub faworyta, a tym samym zadecydować, kto otrzyma Nagrodę
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Publiczności. Tutaj bezkonkurencyjni
okazali się: Julia Sechman z ZSP w Miejscu Piastowym za piosenkę w kategorii
wiekowej szkoły podstawowe klasy 1 – 3,
Oliwia Szybka z ZSP w Posadzie Górnej
za piosenkę w kategorii wiekowej szkoły
podstawowe klasy 4 – 6 oraz Jakub Chęć
z ZSO – Gimnazjum Dwujęzycznego w
Brzozowie również za piosenkę w kategorii wiekowej gimnazjum.
W imieniu swoim oraz Dyrekcji
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie pragnę podziękować wszystkim
uczestnikom, którzy przyjęli zaproszenie
i wzięli udział w konkursie, bo to dzięki
nim mógł się on odbyć. Gratuluję im
ogromnego talentu muzycznego oraz
językowego, a także odwagi i życzę wielu podobnych sukcesów w przyszłości.
Wyrazy wdzięczności kieruję także do
wszystkich nauczycieli– opiekunów za
trud, jaki włożyli w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu. Równie
serdeczne dziękuję członkom Jury, którzy
ciężko pracowali przez trzy dni zmagań
konkursowych. Podziękowania należą
się także młodzieży, która bardzo chętnie
i aktywnie włączyła się w organizację
tego konkursu. Dziękuję również Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom języków
obcych i muzyki ZSP w Rymanowie za
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Czy spotkamy się w tak licznym
gronie w przyszłym roku? Czas pokaże,
nie mniej jednak mam nadzieję, że tak i
już dziś serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. Do zobaczenia już za rok!!!
Oto oficjalne wyniki w poszczególnych kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA
(KLASY 1 – 3) recytacja
I m. - Justyna Czwerenko / Zuzanna
Łagodzic – SP nr 1 w Sanoku
II m. - Tomasz Kilar – ZSP w Sieniawie
III m. - Dominik Ciepiela / Daniel
Ciepiela – ZSP w Rymanowie
SZKOŁA PODSTAWOWA
(KLASY 1 – 3) piosenka
I m.- Julia Sechman – ZSP w Miejscu
Piastowym
II m. - Emilia Władyka – ZSP w Starej
Wsi
III m.- Maja Babiarz / Emilia Chrzan –

SP nr 1 w Sanoku
Wyróżnienia: Aleksandra Urbanik
i Paulina Bar – obie ZSP w Króliku
Polskim, Nadia Sieniawska – ZSP w
Rymanowie
SZKOŁA PODSTAWOWA
(KLASY 4 – 6) recytacja
I m.- Aleksandra Hanus – ZSP w
Posadzie Górnej, Piotr Ciepiela – ZSP
w Rymanowie
II m. - Wiktoria Małopolska – ZSP w
Rymanowie
III m.- Kaja Szałankiewicz – ZSP
w Sieniawie, Antoni Kułak – ZSP w
Rymanowie
SZKOŁA PODSTAWOWA
(KLASY 4 – 6) piosenka
I m, - Oliwia Mielcarek – ZSP w Starej
Wsi, Matylda Korona – SP nr 1 w
Brzozowie
II m. - Julia Kałamucka – SP w Brzozowie, Amelia Chmiel – ZSP w Posadzie
Górnej, Karolina Szarota – ZSP w
Rymanowie
III m. - Filip Czopowik – SP w Iwoniczu
Wyróżnienia : Natalia Kozak – SP nr 1
w Sanoku, Sebastian Litarowicz – ZSP
w Rymanowie
GIMNAZJUM – recytacja
I m. Jakub Dudek – Gimnazjum nr 1 w
Brzozowie
II m. Oliwia Przystasz– ZSO – Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie
III m. Emilia Komska – ZSO – Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie,
Gabriela Fałatowicz – ZSP w Rymanowie
GIMNAZJUM – piosenka
I m. Maria Jarosz – ZSP w Sieniawie,
Zuzanna Matoga – Gimnazjum nr 3 w
Krośnie
II m. Maja Prajsnar – Gimn. nr 3 w
Krośnie, Martyna Wrona – ZSP w
Turzym Polu, Krystian Wołczański –
ZSP w Rymanowie
III m. Karolina Gliściak – ZSP nr 1
w Humniskach, Kacper Malinowski –
Gimnazjum nr 1 w Brzozowie
Wyróżnienia: Maja Puchalik – ZSP
Królik Polski
mgr Anna Kenar – Szul
(nauczycielka języka angielskiego
w ZSP w Rymanowie)

Żyj smacznie i zdrowo

M

łodzież z klas gimnazjalnych
szkoły sanatoryjnej, przebywająca na leczeniu uzdrowiskowym w Rymanowie Zdroju w dniu
08.04.2017r. uczestniczyła w 7 edycji
programu edukacyjnego ,,Żyj smacznie
i zdrowo”- popularnej akcji edukacyjnej
marki WINIARY promującej właściwe
nawyki żywieniowe oraz zdrowy styl
życia wśród gimnazjalistów. Wychowankowie wraz z wychowawcami zorganizowali Wydarzenie Społeczne pod hasłem
,,Piknik warzywno-owocowy na sportowo
i wesoło”.
Przygotowali się do wydarzenia poprzez prezentacje multimedialne o zdrowym odżywianiu, pogadanki tematyczne,
zajęcia wychowawcze oraz wykonali elementy dekoracyjne świetlicy .Na piknik
złożyły się konkursy tematyczne- Zgadnij
za pomocą dotyku, węchu jaki to owoc,
czy też warzywko, krzyżówka, quiz
,,Prawda - Fałsz”, układanie rymowanki
nt zdrowego odżywiania oraz konkurencje
sprawnościowe - ,, Najdłuższa skórka z
jabłka, picie wody mineralnej, karmienie
jogurtem na czas. Młodzież brała udział
w warsztatach edukacyjno-kulinarnych,

których celem było upowszechnienie
wiedzy nt. zdrowego odżywiania - walka
z nadwagą, rozwijanie umiejętności pracy
w grupie, nauka podstawowych technik
kulinarnych. Wychowankowie przygotowali dietetyczną kanapkę(smaczną,
zdrową, kolorową i wyjątkową), koktajl
bananowy i sałatkę owocową. Młodzi kucharze przeprowadzili degustację potraw
wśród społeczności lokalnej: koleżanek
i kolegów z młodszych klas, dorosłych
kuracjuszy, a także pracowników szkoły
i sanatorium.
Gimnazjaliści atrakcyjnie i twórczo
spędzili sobotnie popołudnie. Dowiedzieli

się , że prawidłowe odżywianie wpływa
nie tylko na zdrowie, ale i dobre samopoczucie, poprawę wyglądu, czy lepsze
wyniki w nauce. Wspólne gotowanie
jest świetnym sposobem na spędzenie
wolnego czasu z przyjaciółmi , może stać

się dobrą zabawą , a z biegiem czasu prawdziwą pasją.
Podziękowania za udział w projekcie.
Koordynator Izabela Marszałek

Pożegnanie zimy

W

I Dzień Wiosny, jak co roku dzieci przedszkolne oraz uczniowie
klas I-III Szkoły Podstawowej
we Wróbliku Szlacheckim wraz ze swoimi wychowawcami pożegnali zimę. Podczas zajęć technicznych dzieci wykonały
Marzanny z bibuły i słomy. Choć były
piękne i kolorowe, czekał je niechybny
los. Dzieci uroczyście przemaszerowały
ze swoimi Marzannami wokół szkoły, a
następnie definitywnie rozstały się z symbolem zimy. Marzanny spłonęły w ogniu
w okrzykach dzieci „Żegnaj zimo, witaj
wiosno!”. Wszyscy powrócili do szkoły
śpiewając piosenkę ”Witamy wiosnę”,
z nadzieją, że wiosna wkrótce zagości u
nas na dobre.
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu – kiedy byliśmy
odwiedzić pana Michała przed
i po świętach wielkanocnych p.
Michał poruszył z nami temat „Jacy to my
Polacy jesteśmy”. Oczywiście nie jest to
osąd wszystkich ludzi, ale zdecydowanej
większości. Kiedy to w Wielkim Tygodniu szliśmy do spowiedzi z podobno
mocnym postanowieniem poprawy, z
nadzieją, że może nam się to uda, ale jak
zawsze okazuje się, wszystko wraca po
staremu do normalności i dalej jest jak
było. Wracają kłótnie, obmowy, zazdrość,
obłuda itd. Pan Michał tą grupę ludzi
określa, że są to ludzie albo już źli z natury
albo głupi, bo po co okłamywać samego
siebie czy swoje „szlachetne” zachowanie
demonstrować wobec innych, przecież to
nikomu żadnych korzyści nie przynosi
a wręcz odwrotnie. Zachowanie takich
ludzi można zauważyć na każdym kroku
obserwując wśród naszego bliższego lub
dalszego otoczenia a skończywszy na ludziach piastujących wysokie stanowiska.
Pan Michał tłumaczy nam, że są to owoce
byłego ustroju komunistycznego kiedy
zwalczano „kościół”, kiedy komuniści
nie zważając na dobro ojczyzny a tylko
widząc korzyści osobiste, obsadzając
wysoko płatne stanowiska, często bez odpowiedniego wykształcenia, zapewniając
sobie różne przywileje i bezkarność, stali
się władcami Polski – brakowało im tylko
tytułów szlacheckich. Dopiero obecny
rząd próbuje przywrócić porządek po tym
kilkudziesięcioletnim bezkrólewiu, częściowo udaje się wprowadzić normalność,
ale tym ostatnim bastionem do rozbicia
jak to sami się nazywają jest „elita wymiaru sprawiedliwości”. To jeszcze oni za
wszelką cenę chcą utrzymać decydującą
władzę w naszym kraju, to „oni” chcą

dalej decydować o losach Narodu, to
oni dalej dbają tylko o własne korzyści,
podburzając podobnych sobie ludzi do
sprzeciwu i demonstracji przeciwko rządowi. Smutne jest to, że w tych protestach
uczestniczą także ludzie niezorientowani
przeciwko czemu protestują.
Franio – pana Michała uważamy
za „dobrego człowieka” jest on dla nas
można powiedzieć – autorytetem – jest
on dla nas przykładem jak żyć, jest to
człowiek prosty jak my, ale zawsze kierujący się zdrowym rozsądkiem. Jest takie
powiedzenie „Nie każde wykształcenie
zastąpi zdrowy rozsądek, ale zdrowy
rozsądek zastąpi wykształcenie”. Tego
rozsądku brakuje wielu z nas i nie należy
w ślepo robić i powtarzać to co czynią
inni ale kierować się własnym rozumem i
sumieniem, wtedy to odnosimy wrażenie
samozadowolenia to sprawia wewnętrzną
przyjemność. Pan Michał kiedy wspominał trudny okres swojego życia, nigdy nie
narzekał, potrafił zawsze być zadowolony
z tego co ma i cieszyć się samym życiem.
Stachu – dajmy tu odmienny przykład
naszej sąsiadki, którą zżera zazdrość,
kiedy opowiadała o swojej znajomej, że
ona dostaje te 500 złotych na dziecko a
kiedy ona sama miała małe dzieci takich
pieniędzy nie dostawała. ( to niech ma
pretensję do poprzednich rządów) Posłowie - senatorowie to podobno ludzie
wykształceni, ale zachowanie ich często
wcale nie odbiega od „naszej sąsiadki”,
a często przemawia przez nich jeszcze
mściwość, oszczerstwo, arogancja, buta,
chamstwo itp. Nie będziemy wymieniać
z nazwiska tych parlamentarzystów i
którym jakie cechy przypisywać, bo
ludzie rozumni sami potrafią zauważyć i
ocenić co który parlamentarzysta swoim
zachowaniem reprezentuje.
Franio – na koniec zadajmy sobie
pytanie: Wszystkie badania- wskaźniki –

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 pokazujemy sprawy,
którymi żyli rymanowianie 15 lat temu.
Wykorzystujemy w tym celu 16 numer
„Naszego Rymanowa” z maja 2002 roku.
Gminna Izba Pamięci materializuje
się. Pół roku temu powstała na zebraniu
stowarzyszenia idea utworzenia małego
gminnego muzeum …Aby zgromadzić i
zachować wiedzę o zasłużonych mieszkańcach naszej małej ojczyzny, o ciekawych wydarzeniach i złych lub dobrych
następstwach tych wydarzeń.(…) aby
nasze zamierzenia się spełniły trzeba
rozwiązać wiele problemów. Pierwszy
to lokal, który dzięki pomocy Zarządu
Gminy już mamy. Na zapleczu apteki
„Remedium” otrzymaliśmy na czas nieokreślony lokal o powierzchni ponad 40
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m2. Teraz musimy wykonać znaczne prace
adaptacyjne (…) Zwracamy się również

statystyki wskazują, że gospodarka naszego kraju idzie w dobrym kierunku, nawet
w szybszym tempie jak przewidywano, to
znaczy, że poszczególni ministrowie na
czele z premier Beatą Szydło swoje obowiązki wykonują należycie. Opozycja co
raz wnioskuje o dymisję poszczególnych
ministrów nawet o p. premier wiedząc,
że i tak wszystkie wnioski nie będą przegłosowane – upadają a poświęca się im
cały dzień w sejmie, który kosztuje nas
podatników – jeden dzień – 1milion 300
tyś. Złotych. Do tych kosztów należy
doliczyć stracony czas, który oddala
załatwienie wielu innych spraw – ustaw
koniecznych dla lepszego funkcjonowania państwa. Każdy z trzeźwo myślących
ludzi niech sobie sam odpowie o co tu
chodzi? Opozycja – PO – Nowoczesna –
PSL nic konkretnego jak do tej pory nie
oferują, nie mają żadnych pomysłów ich
specjalność to sianie zamętu i utrudnianie
zarządzaniem interesami państwa, jest
to po prostu wrogie działanie dla Polski.
Zachodzi pytanie ile będzie jeszcze takich
wniosków o odwołanie ministrów i ile
jeszcze poniesiemy strat przez opozycyjną
głupotę i złośliwość, a na tej ich głupocie
i złośliwości cierpimy my wszyscy . Ktoś
powiedział jeśli nie pomagasz to przynajmniej nie przeszkadzaj.
Stachu – chociaż naprawa „Polski”
idzie może zbyt powoli, ale ważne, że
zmierza w dobrym kierunku, miejmy
nadzieje, że marzenia prawdziwych Polaków będą kiedyś spełnione. Mojżesz
naród swój do ziemi obiecanej prowadził
przez 40 lat i też miał wiele problemów,
my „wędrujemy” już blisko 30 lat a to
jeszcze trochę potrwa, jak pokolenie komunistyczne i ich potomkowie odejdą na
pewno będzie normalnie. Szczęść Boże.
Stacho i Franio

do wszystkich czytelników i mieszkańców
gminy o przekazywanie dokumentów i
eksponatów…
Jest takie miejsce w Klimkówce…
W pięknej kotlinie strumyka zwanego
Kościółkową Wodą stoi niewielki kościółek pod wezwaniem Krzyża Świętego.
Ma bogatą i bardzo ciekawą historię.
Ustny przekaz mówi, że w tym miejscu,
w XIV w. wieśniak wyorał krzyż , który
okazał się cudownym. Tam właśnie wybudowano pierwszą kaplicę Świętego
Krzyża. Pielgrzymki do Klimkowskiego
sanktuarium znane są już od 1620 roku.
Obecnie przybywają tu liczni pielgrzymi
i turyści od wiosny do późnej jesieni.
Sporą grupę stanowią kuracjusze z Iwonicza i Rymanowa Zdroju, docierający
tu ścieżką spacerową. Szczególny ich napływ bywa 3 maja w Święto Znalezienia
Krzyża Świętego, kiedy to obchodzony
jest odpust w klimkowskim sanktuarium.
Jakie nazwiska noszą mieszkańcy
gminy Rymanów . W cz. III przedstawiono Sieniawę, oba Wróbliki, Wisłoczek i
Zmysłówkę. W ostatnim dniu 2001 roku

Sieniawę zamieszkiwało 1 063 obywateli.
Najpopularniejszym nazwiskiem jest Wacławski (112), zatem co 10 mieszkaniec
Sieniawy to Wacławski. Nazwisko Szczęsny nosi 36 mieszkańców a Bolanowski
29.W Wisłoczku (153 osób) najczęściej
występują nazwiska: Rusnok (29), Zalisz
(24), Goryczka (22) i Zubek (16). Jak łatwo obliczyć, tymi czteroma nazwiskami
posługuje się prawie 60 % osób. Wróblik
Królewski (828 osób) to konglomerat
wielu nazwisk z różnych stron Polski,
najpospolitsze to Prorok (16), Rygiel i
Szymański (14). W Wróbliku Szlacheckim zameldowanych było 967 osób.
Najpospolitsze nazwiska to Ziemiański
(43) oraz Mazurek (24), Kijowski (24) i
Przybylski (19). Przedostatnia pod względem liczby mieszkańców jest Zmysłówka
(110 osób), ponad 30% z nich używa
czterech nazwisk: Smoleń (11), Zajdel i
Krypla (9), Penar (8).
Wernejówka, była położona w
bardzo malowniczym zakolu Wisłoka na
południe od Puław. To kolejna wieś prezentowana w cyklu – miejscowości naszej
gminy. Zamieszkała przez Łemków aż
do 1946 roku, kiedy to w ramach akcji
„Wisła” mieszkańcy zostali wysiedleni
a zabudowania spalone. Piękna okolica
przyciągała w te strony wielu romantyków, którzy chcieli uciec od cywilizacji a
jednocześnie realizować swoje marzenia.
Jeden z nich postanowił osiedlić się tu na
stałe. Chociaż dojazd do Wernejówki jest
bardzo trudny bo trzeba w bród forsować
Wisłok, mostu brak. Wiosenne przybory
wody, a także mokre lato lub słotna jesień
mogą odciąć wieś od świata na wiele tygodni. W tej chwili na terenie posiadłości
osadnika stoi stajnia dla koni i budynek
gospodarczy z częścią mieszkalną nad
garażami.
Na ulicy Krakowskiej – w cyklu
NASZA ULICA przedstawiono historię
głównej ulicy rymanowskiej. Drogę tę
wybudowali austriaccy zaborcy sypiąc
nasypy i osuszając stawy i mokradła
między miastem a Klimkówką. Dotychczas droga wylotowa na zachód biegła
północną granicą cmentarza i dalej obecną Zieloną. Do II wojny droga miała
żwirową nawierzchnię. Modernizację
podjęli okupanci hitlerowscy. Położono
granitową kostkę a na krawężniki użyto
nagrobki z żydowskiego cmentarza. W
latach 60.tych pokryto ją asfaltem. Wtedy
też samorząd podjął uchwałę o zmianie
nazwy, z Krakowskiej stała się ulicą
dr. Ignacego Bieleckiego. Przy tej ulicy
przez 70 lat prowadził praktykę lekarską
i leczył wtedy „wszystko u wszystkich”.
Był też wielkim społecznikiem, pomagał
organizacjom rolniczym, kasom oszczędnościowym, organizacjom społecznym
(Sokół, OSP), był też radnym miejskim.
Zmarł w wieku 102 lat.
Zamek Rymanowski - to artykuł
przekonujący o istnieniu średniowiecznego zamku w Rymanowie. Dwór został
zbudowany na cyplu wzgórza opadającego stromo do rzeki i oddzielonego po obu
stronach dwoma głębokimi wąwozami,

którymi obecnie biegną ulice: Podgórze
i Grunwaldzka. Ówczesny właściciel
Rymanowa, Dobiesław z Oleśnicy i Sienna (uczestnik bitwy pod Grunwaldem),
wybudował zamek dla swojej żony i 11
synów. Tu gościł najważniejsze osoby
w państwie – króla Władysława Jagiełłę
i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.
Zamek w swej historii wielokrotnie zmieniał właściciela – Sienieńscy, Stadniccy,
Opalińscy, Czartoryscy, Ossolińscy. Ostatecznie popadł w ruinę w XVIII wieku.
Na rycinie Gorczyńskiego z 1838 roku
przedstawiającej panoramę Rymanowa,
na zamkowym cyplu jest już pusto.
Inwestycje w Rymanowie Zdroju.
Dzięki uzyskaniu 62 161 euro z funduszy
europejskich, zaplanowano poważne inwestycje poprawiające funkcjonalność i
estetykę zdrojowej przestrzeni. Przebudowane będą chodniki i ścieżki spacerowe,
część pokrytych zostanie kostką brukowo-betonową. Poważną rekonstrukcję przejdzie fontanna w centrum zdroju. Zamontowanych zostanie 100 ławek z trwałym
zamocowaniem. Oczekiwaną i ważną
inwestycją będzie adaptacja budynku
„Poziomek” na Wiejski Ośrodek Zdrowia,
którego bardzo brakuje w uzdrowisku.
Obszar objęty opieką zdrowotną przez

ten ośrodek to miejscowości: Rymanów
Zdrój, Deszno, Królik Polski, Bałucianka
i połowa Posady Górnej. Jest to ok. 7 900
osób plus uczniowie szkół oraz doraźna
pomoc dla kuracjuszy, wczasowiczów i
turystów.
Groźne decybele. Już 15 lat temu
poruszano problem nadmiernego hałasu
atakującego nas z wielu stron. Jednym
z jego źródeł jest działalność komunikacyjna. W wybranych miastach Podkarpacia badano natężenie tego hałasu,
który stanowi już 40% atakujących nas
decybeli. We wszystkich punktach pomiarowych natężenie hałasu ulicznego
przekraczało dopuszczalną normę – 65
dB. Jest to również aktualny problem w
Rymanowie, być może nawet większy
z racji forsowania przez samochody, ze
wszystkich stron, wzniesienia rymanowskiego rynku. Planowana (?) obwodnica
uwolniłaby mieszkańców przelotowych
ulic od nadmiernego hałasu. Nie uwolniłaby niestety, od głupoty wyrostków
szarżujących w środku nocy na motocyklach z zepsutymi tłumikami – skarżyli
się mieszkańcy rynku.

Rekolekcje

dość, refleksja i modlitwa głęboko zapadły
w serca społeczności szkolnej.
Na zakończenie uczniowie gorąco
podziękowali za dwa dni pięknego czasu
w duchu radosnej modlitwy.

W

dniach 16-17.03.2017r. w ZSP
we Wróbliku Szlacheckim
odbywały się Rekolekcje Wielkopostne.
Program spotkań w duchu
przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy był bardzo urozmaicony. Uczniowie uczestniczyli
w konferencjach, nabożeństwach, oglądali przygotowane
specjalnie dla określonych
grup wiekowych filmy, wspólnie śpiewali i modlili się.
Ksiądz Rekolekcjonista
wyświetlał podczas konferencji
dla uczniów piękne prezentacje. Młodzież była pod ogromnym wrażeniem nauk płynących z ust Duchownego. Ra-

Młodzież zapobiega
pożarom

(wła)

GIMNAZJUM, nasz uczeń uplasował
się na III miejscu. Otrzymał pamiątkowy
dyplom i nagrodę rzeczową.

W

dniu 28 marca w Jaśliskach
odbyły się eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
– „Młodzież zapobiega
pożarom”.
W tymże turnieju – w kategorii GIMNAZJUM- udział
wziął uczeń naszej szkoły,
Mikołaj Szuba. Po I etapie
(części testowej), Mikołaj zakwalifikował się do rundy II
– części ustnej. Ostatecznie,
na 11 uczestników w kategorii
NASZ RYMANÓW
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Uzdrowisko Rymanów S.A.

- liderem zrównoważonego rozwoju wg rankingu firmy ALPLA
Firma ALPLA – wiodący producent
opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce i na świecie - już od wielu lat stosuje
tworzywo z recyklingu w produkcji preform i butelek. Zakłady PRT produkujące
regranulat należące do koncernu ALPLA
mają doświadczenie i odpowiednie zaplecze technologiczne, które pozwalają na
efektywne przechowywanie, mieszanie,
produkcję i kontrolę jakości rPET. Do
żywicy PET można dodać dowolną ilość
rPET (zawartość od 1 do 100%). Niemniej
jednak, większość produkowanych przez
firmę ALPLA preform i butelek zawiera
średnio 25% rPET. Jednym z pierwszych
klientów ALPLI, który zdecydował się
używać preformy z dodatkiem Rpetu

Zdaniem Dyrektora Zakładu Produkcji
Wód Uzdrowiska Rymanów S.A. - Pana
Daniela Smolenia - produkty ALPALI
z dodatkiem Rpetu zużywają się w procesie produkcji tak samo dobrze jak preformy, które tego dodatku nie posiadają.
Rpet dodatkowo obniża nieco zużycie
energii w procesie rozdmuchu butelek.
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Zakładzie
Produkcji Wód produkuje wody „Celestynka” i „Rymanów Zdrój” oraz napoje
gazowane i niegazowana „Celestynka” na
bazie wody źródlanej. W ostatnim czasie
ofertę poszerzono o wody Rymanów
Zdrój „Mama i Ja” oraz Rymanów Zdrój
„JUNIOR” są to wody niegazowane Rekomendowane przez Naczelnego Lekarza
Podkarpackich Uzdrowisk.
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i pochwalił się tym na etykiecie swoich
produktów jest spółka Uzdrowisko
Rymanów S.A.. Zdaniem Prezes Uzdrowiska Rymanów S.A. – Pani dr Iwony
Olejnik - dbałość o środowisko naturalne
i aktywne działania na rzecz ekologii są
na stałe wpisane w strategię tej firmy.
Rozumienie idei i znaczenia zrównoważonego rozwoju oraz troska o przyszłe
pokolenia to najważniejsze powody, dla
których warto chronić przyrodę i nasze
otoczenie. Dlatego firma ta zdecydowała
się na używanie półfabrykatów – preform
właśnie z dodatkiem Rpetu i komunikuje
to na swoich produktach. W podziękowaniu za zakup preform z dodatkiem Rpetu,
czyli m.in. działalność mająca na celu

ochronę środowiska i obniżenie emisji
CO2 do atmosfery, przedstawiciele firmy
ALPLA wręczyli w biurze firmy Uzdrowisko Rymanów S.A. w dnu 8 marca
b.r. na ręce pani Prezes dr Iwony Olejnik
„Wyróżnienie lidera zrównoważonego
rozwoju”. Wg Dyrektora Handlowego
firmy ALPLA Pana Jarosława Pękali
„warto promować proekologiczne postawy i uwrażliwiać innych producentów
na problemy środowiska naturalnego,
dlatego wsparciem i odpowiednim certyfikatem chcemy wyróżnić każdego naszego
partnera, który zdecyduje się wspierać
praktyki ochrony środowiska używając
naszych produktów z dodatkiem Rpetu”.

Na rynku dostępny jest rPET czyli poliester wytwarzany z zużytych plastikowych
butelek po napojach i wodach, które są
rozdrabniane a następnie topione, w wyniku czego odzyskiwany jest surowiec
PET (politereflan etylu), przetwarzany
następnie na preformy. Powtórne przetwarzanie poliestru oznacza ograniczenie

ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Powtórne przetwarzanie PET może
też wiązać się nawet z 75% obniżeniem
emisji CO2 w porównaniu z produkcją
konwencjonalnego poliestru.
Udział rPET w całościowym zużyciu
żywicy z roku na rok jest coraz większy,
co stanowi efekt prowadzonej polityki

proekologicznej przez takie firmy jak
ALPLA, czy m.in. Uzdrowisko Rymanów S.A. 100% rPET produkowanego
w zakładzie ALPLI: PRT w Radomsku
jest wykorzystywane przez samą tylko
firmę ALPLA do wytwarzania preform
i butelek, jak również przez Klientów
ALPLI m.in.: Uzdrowisko Rymanów S.A.

Dlaczego już jest czas na rPET?
•
•
•
•
•
•

R-PET jest odpowiedzią na rosnące wymagania prawne
R-PET jest wyrazem troski o czyste środowisko dla naszych dzieci
R-PET pozwala chronić zasoby naturalne
R-PET jest nieodwracalnym kierunkiem
na rynku
dzisiaj R-PET jest elementem przewagi
konkurencyjnej
MY jesteśmy gotowi na R-PET

NASZ RYMANÓW
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T o w a r z y s t w o S p o r t o w e „PRO FAMILIA”
38-471 Wojaszówka 59 tel. 134385095 kom.511496054
www. pro-familia.net jerzy.kaleta@pro-familia.net

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowi
zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego, dzieci, młodzież, rodziców,
zawodników z powiatu krośnieńskiego, gminy Rymanów na :

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2017
1. Organizator: Towarzystwo Sportowe Pro- Familia
2. Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Wybickiego 25 ( za gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej
odbędzie się w dniu - 28.05.201
3. Zasady uczestnictwa:
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) w konfiguracjach rodzic + dziecko - tzn:
ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
- w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko,
rodzic + rodzic
Kategorie wiekowe:
1. kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2006 i młodsi
2. kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2005 - 2004
3. kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2003 - 2002
4. kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat - rocznik 2001, 2000
5. kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocznik
1999 i starsi
6. kategoria vipów - władze samorządowe, sponsorzy współorganizatorzy
4. Cel organizowanej imprezy:
- promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej.
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój
kultury fizycznej dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
- popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędzania
wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie.
- tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną organizacją
czasu wolnego
5. System rozgrywek:
- w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć
będzie cztery, lub trzy rodziny - będzie to zależne od ilości zgłoszonych
rodzin.
- awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
- po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym.
- wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
- drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział
w zawodach.
- mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów.
organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przypadku
póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch
wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga
dotyczy sprzętu sportowego deski, okładziny, strój sportowy.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny
zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów
6. Harmonogram:
- zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do
15. 05. 2017 celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek
stanowić będą drużyny zagraniczne.
- rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 27.05.2017 do godz. 20.00 –
zakwaterowanie możliwość kwaterunku
dla rodzin z Polski – woj. śląskie, małopolskie - koszty noclegów
pokrywa organizator turnieju.
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart
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żywieniowych – obiad
opłaty wpisowego, losowanie w grupach.
- godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze
pucharowe.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród
7. NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny)
Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny)
Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deski )
Za zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – grawerowany puchar
szklany, dyplom
Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy
Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych,
organizatorów
Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów - do wyboru
przez nagrodzanych
8. Współorganizatorzy:
PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie, LGD – Strzyżów, Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów.
Gmina Wojaszówka, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.
9. Honorowe Patronaty:
1. POSEŁ NA SEJM R.P.
- JOANNA FRYDRYCH
2. POSEŁ NA SEJM R.P.
- BOGDAN RZOŃCA
3. MARSZAŁEK Podkarpacki
- WŁADYSŁAW ORTYL
4. STAROSTA krośnieński
- JAN JUSZCZAK
5. STAROSTA strzyżowski
- ROBERT GODEK
6. WÓJT GMINY FRYSZTAK
- JAN ZIARNIK
7. WÓJT GMINY JASŁO
- STANISŁAW PANKIEWICZ
8. WÓJT GMINY WOJASZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI
10. Sponsorzy główni: SPAR POLSKA S.A.PGNiG Sanok, ZPRE
Jedlicze, RBDiM Krosno, Inwentech Group.
Sponsorzy: Inwest Profil – Bajdy, EBA Krosno, PRiD Krosno,
KPB Krosno, Roksana Strzyżów, Sklepy Zielony Koszyk, Luks
Granit Ustrobna, Krosoft Krosno, Ekomax Wolica, Delikatesy Groszek, Uzdrowisko Rymanów Zdrój
10. Pozostałe informacje związane z zawodami:
- Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
- W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do13.30
- Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu
szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .
- Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje : Celestynka
1.5l– po 2 sztuki na rodzinę.
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom.
511496054
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w wszystkich kategoriach - informacje już od
10.03.2017
Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich turniejów.
Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta

On i ona rozmawiają
na poważne tematy:
- Kochanie, a
jakbym była
niewidoma, to
kochałbyś mnie?
- Tak.
Po chwili przerwy
znowu pyta:
- A jakbym była
kulawa, to kochałbyś mnie?
- Tak.
Chwila przerwy i pyta znowu:
- A gdybym była niema, to też kochałbyś?
- Wtedy to bym oszalał z miłości!
* * * * *
Córka zwierza się ojcu:
- Chcę wyjść za kierowcę walca, tato.
- No cóż, ja nie będę ci stawał na drodze.
* * * * *
Zdenerwowana pani mówi do wróżki:
- Ja tu byłam pięć lat temu, wywróżyła mi pani
męża i trójkę dzieci.
- Oczywiście, wszystkie moje przepowiednie
spełniły się?
- No właśnie, ja w sprawie męża…
* * * * *
Mąż stoi na wadze łazienkowej i stara się
maksymalnie wciągnąć brzuch. Żona patrzy z
politowaniem:
- Myślisz, że ci to pomoże?
- Oczywiście że pomoże! Tylko w ten sposób
mogę zobaczyć, ile ważę.
* * * * *
Ksiądz na kazaniu omawia instytucję
małżeństwa:
- Małżeństwo, to jakby spotkanie dwóch
statków pływających na morzu życia…
Facet słucha uważnie i myśli sobie:
- Tylko dlaczego ja musiałem trafić na okręt
wojenny!
* * * * *
Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
- Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta.
Cierpi na rozdwojenie jaźni…
- A co w tym nadzwyczajnego?
- Obydwaj mi płacą.
* * * * *
Podczas zajęć wojskowych zrzucono z
samolotu grupę spadochroniarzy. W pewnym
momencie jeden z nich wrzeszczy:
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Skład komputerowy: Barbara Pruś
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- Pomóżcieeee! Mój spadochron się nie
otwieraaa…!
- Nie drzyj japy! – woła instruktor – przecież
to tylko ćwiczenia!
* * * * *
Lekarz - psycholog na wizycie instruuje
pacjentkę:
- Trzeba pani więcej rozrywki. Powinna pani
robić coś, na co pani ma największą ochotę..
- Niestety – wzdycha pani – mam bardzo
zazdrosnego męża.
Humor z zeszytów szkolnych
- Bohater upadł na duchu, ale szybko się
podniósł, bo nadciągały wojska nieprzyjaciela.
- Obraz tego chłopa był bardzo nędznie
odziany.
- Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali
samoobsługę.
- Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu
w skórę, ale było odwrotnie.
Wybrał (wła)

Serdecznie dziękujemy

państwu Beacie i Robertowi

Kijowskim

ze sklepu „Centrum”
w Wróbliku Szlacheckim
za zorganizowanie konkursu
i wysokie nagrody finansowe
dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Milczy –
Dyrektor i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Milczy

Nasz
Rymanów
na Facebooku

Oddział sportowy
mini – koszykówki
dziewcząt
w ZSP Rymanów

W

roku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie otwarty
zostanie pierwszy tego typu w regionie oddział sportowy o profilu mini-koszykówki dziewcząt. Zajęcia i treningi prowadzone dotychczas zaowocowały ogromnym zainteresowaniem
koszykówką wśród najmłodszych
uczennic naszej szkoły.
Zajęcia sportowe realizowane w
ramach lekcji wychowania fizycznego oraz ćwiczeń popołudniowych od
września 2016 roku wyłoniły grupę
zdolnych dziewcząt zainteresowanych nauką w tym oddziale. Wśród
dziewcząt klas 4-5 utworzona zostanie
grupa z rozszerzonym wychowaniem
fizycznym. Uczennice będą reprezentować szkołę w rozgrywkach szkolnych oraz rozgrywkach ligowych
Podkarpackiej Ligi Mini Koszykówki
Dziewcząt. Mamy nadzieję, że klasa
stanie się sportową wizytówką szkoły
i gminy Rymanów.
Celem przedsięwzięcia będzie
kontynuacja sportowego projektu w
kolejnych latach i tworzenie następnych grup małych koszykarek.
(fot. na ostatniej stronie)
Kamil Szepieniec

www.facebook.com/naszrymanow

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, Grzegorz Argasiński,
Beata Dworzańska, Piotr Fałatowicz,
Zofia Gierlach, Paweł Glugla, Krzysztof
Jakubowski, Waldemar Kilar, Dariusz Krzok,
Anna Kenar-Szul, Marcin Kielar,
Izabela Marszałek, Grzegorz Nowotarski,
Maria Przybylska, Beata Suwała-Szczechowska,
Kamil Szepieniec, Teresa Wais, Kazimierz Walus,
Małgorzata Wojtuń, Joanna Zając

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: Parada palm wielkanocnych w Sieniawie
(fot. Wacław Łabuda)
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rymanów
W dniu 20 grudnia 2017r. Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023,
dokumentu o charakterze strategicznym dla rozwoju gminy. Z
jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć
po środki na projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury
społecznej, z drugiej – chcemy, żeby prace nad tym dokumentem
były okazją do wspólnej refleksji i odpowiedzi na pytanie, co w
szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej
jest pilnego do zrealizowania.
Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na
kompleksowe, zintegrowane podejście do działań rewitalizacyjnych. Podejmowana interwencja musi być wieloaspektową
odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma stanowić
zespół działań, których celem jest pełne przywrócenie do życia
konkretnego obszaru tak, aby poprawie uległa jakość życia jego
mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich
reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji,
kultury i rekreacji.   Konieczne jest zerwanie z postrzeganiem
rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie
działań. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko „remont”.
Tak więc, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem
wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu
(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli
nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.), w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania
służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w
sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy
sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np.
transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi
z dokumentów strategicznych i planistycznych).
Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji
jest program rewitalizacji, stanowiący płaszczyznę koordynacji
różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i
osiągnięcie celów określonych dla obszaru rewitalizacji. Program
rewitalizacji jest niezwykle ważnym dokumentem. Musi on
sprostać wymaganiom, jakie związane są z cechami rewitalizacji,
jej wielowątkowością, kompleksowością, koniecznością zaangażowania mieszkańców i wielu innych podmiotów, skoordynowaniem pracy różnych ośrodków władzy. Program rewitalizacji
porządkuje działania rewitalizacyjne i nadaje całemu procesowi
niezbędne ramy formalne.
Właściwie opracowany program rewitalizacji zapewnia
szeroki udział wszystkich, których rewitalizacja dotyczy i którzy powinni w jej realizacji uczestniczyć, a właściwie dla jej
kompleksowości ich zaangażowanie jest nieodzowne. Chodzi
tu w szczególności o mieszkańców obszaru rewitalizacji, osoby
i instytucje dysponujące tam nieruchomościami, miejscowych
przedsiębiorców oraz wszystkie osoby i organizacje, które pro-
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wadzą, lub dopiero planują prowadzić działalność gospodarczą
lub społeczną na obszarze rewitalizacji. Partycypacja społeczna
jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań
na każdym etapie jego opracowywania. Dlatego ważnym jest
skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru
rewitalizacji.
Pierwsze ze spotkań poświęconych tworzeniu Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Rymanów miało miejsce
w dniu 27 stycznia 2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Rymanów. Celem spotkania było omówienie problematyki i celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji, ustalenie form konsultacji
społecznych i nakreślenie kierunków działań. W spotkaniu udział
wzięli radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy
UG w Rymanowie i zaproszeni goście.
Kolejne spotkania społeczne poświęcone tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023
miały miejsce w dniach 04 kwiecień 2017 – warsztat diagnostyczno-projektowy; 19 kwiecień 2017 – warsztat projektowy.
Miały one na celu określenie obszaru rewitalizacji, priorytetów
programu wraz z projektami. Podczas warsztatów prowadzone
były prace diagnostyczne (identyfikacja problemów), został
przedstawiony projekt obszaru rewitalizacji, sformułowano cele
programu rewitalizacji oraz zasady składania propozycji zadań,
które mają zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla
Gminy Rymanów. Wpisanie zadania do Lokalnego Programu
Rewitalizacji stwarza szansę ubiegania się o środki unijne na
jego realizację. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty.
Materiały ze spotkań oraz dokumenty do konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Rymanów w zakładce
„Mieszkaniec” http://rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=224&strona=1&sub=191
Ponadto w ramach prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, przeprowadzono analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz
przestrzenno-funkcjonalnych. Przeanalizowano dane statystyczne, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród
mieszkańców. Celem badań ankietowych było poznanie opinii na
temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych
przestrzeni występujących na terenie Gminy oraz oczekiwanych
działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.
Wszelkie działania konsultacyjne prowadzone w trakcie
tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji mają na celu
zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz propozycji
projektów, a tym samym sformułowanie programu możliwie
bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy. Lokalny
Program Rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym
dla rozwoju gminy, który jest również niezbędny w procesie aplikowania i korzystania ze środków Unii Europejskiej w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Na opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, Gmina Rymanów złożyła wniosek o
dofinansowanie w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów
rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Konkurs
został zorganizowany przez Województwo Podkarpackie oraz
Ministerstwo Rozwoju.

Rymanowski Kurier Samorządowy

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie
dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół w Gminie Rymanów
za zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia akcji
zbiórki makulatury, a także za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia w związku z obchodami „DNIA ZIEMI”.
Już po raz VIII akcja zbiórki makulatury zorganizowana
przez Zakład i Nadleśnictwo pokazała, iż mieszkańcy naszej
gminy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, czego
efektem było zebranie podczas tegorocznej edycji 14,7 ton
makulatury. Mieszkańcy dostarczyli około 1 tony makulatury
bezpośrednio na teren bazy Zakładu, gdzie otrzymali sadzonki drzewek. Zakład pismem z dnia 21.03.2017 r. ustalił, że
szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia, otrzyma nagrodę.
Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury:
1. Szkoła w Klimkówce – 5572 kg = 34,39 kg/ucznia
2. Szkoła w Rymanowie – 730 kg = 1,91 kg/ucznia
3. Szkoła w Króliku Polskim – 3370 kg = 50,29 kg/ucznia
4. Szkoła w Posadzie Górnej – 772 kg = 2,82 kg/ucznia

5. Szkoła w Głębokiem – 1030 kg = 16,61 kg/ucznia
6. Szkoła we Wróbliku Szlacheckim – 637 kg = 4,30 kg/
ucznia
7. Szkoła w Bziance – 640 kg = 11,63 kg/ucznia
8. Szkoła w Milczy – 205 kg = 1,95 kg/ucznia
9. Szkoła w Sieniawie – 334 kg = 2,69 kg/ucznia
10. Szkoła w Rymanowie Zdroju/ Desznie/ - 410 kg = 12,81
kg/ucznia
Szkoła z Królika Polskiego po raz kolejny wygrała rywalizację w ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia.
Chcemy docenić również szkołę z Klimkówki, która zebrała
rekordową ilość makulatury 5,5 tony i jak co roku plasuje się
w czołówce zbiórki. Dlatego również dla uczniów tej szkoły
ufundujemy nagrodę.
Jeszcze raz gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę
w kolejnych latach.
Damian Rygiel
Dyrektor ZGK Rymanów

Gmina Rymanów
liderem oświaty
w konkursie
Wzorowa Gmina
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kwietnia w Rzeszowie
miał miejsce finał konkursu „Wzorowa Gmina”
Województwa Podkarpackiego, nad
którym patronat objął Marszałek
Województwa – Władysław Ortyl.
W konkursie oceniano gminy m. in.
pod kątem inwestycji poprawiających
bezpieczeństwo, projektów poprawiających poziom edukacji, działań
wspierających rozwój regionu, rozwoju bazy sportowej, wspierania kultury
oraz ekologii i pomocy społecznej.
Konkursowi towarzyszyła szeroka
kampania promocyjna w mediach
elektronicznych, czasopismach branżowych oraz na stronie internetowej
konkursu.
Gmina Rymanów zdobyła tytuł
„Gmina Rymanów – Lider Oświaty”.
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