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„Nasz Rymanów” podsumowuje

J

ak zawsze (od 16 lat) na początku roku Stowarzyszenie „Nasz
Rymanów” podsumowało swoją działalność za miniony rok.
W sali konferencyjnej „Bog-Maru” Walne Zebranie Członków oceniło pracę stowarzyszenia w 2016 roku.
Sprawozdanie złożył Czesław Szajna - Przewodniczący
Zarządu. (Sprawozdanie zamieszczamy na str.8-9). Szczegółami
uzupełniły go sprawozdania przewodniczących poszczególnych
sekcji (Barbara Haduch, Piotr Fałatowicz, Dariusz Królicki).
Skarbnik Ignacy Puchta przedstawił sprawozdanie finansowe,
które Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie, rekomendując
jego przyjęcie. Sprawozdanie z działalności finansowej zostało
przyjęte i podjęto uchwałę o udzielenie absolutorium członkom
Zarządu Stowarzyszenia.
Burmistrz Wojciech Farbaniec wyraził zadowolenie ze stanu
współpracy Stowarzyszenia z Urzędem Gminy, wiele pomysłów
powstaje i jest realizowanych w wyniku wspólnych działań.
Przedstawił też zapowiedź działań jakie gmina ma zamiar podjąć
w najbliższym czasie, np. poprawa estetyki rymanowskiego
rynku czy zdrojowego deptaku. Jeżeli uda się pozyskać środki
unijne to rozpoczęłyby się budowy: otwartego basenu w Rymanowie Zdroju oraz rozbudowa budynku GOK-u.
W dyskusji zgłoszono także konieczność wzmożonej kontroli jakości spalin w gospodarstwach domowych.
(wła)
Fot. Janusz Janowski

Nasza okładka
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stycznia 2017 już po raz
ósmy na Dolnej Posadzie z
inicjatywy Sekcji Kultury i
Tradycji „NR” odbył się Wieczór
Trzech Króli. W tym roku była
to inscenizacja pt: „Na dworze
u króla Heroda”. Wzięło w niej
udział 14 dzieci, którym bardzo
serdecznie dziękujemy za wielkie
zaangażowanie.
W występach udział wzięli: rodzinnie Małopolscy - Wiktoria, Julia, Jaś i Antoś, bracia Topolscy - Piotr i Krzysztof,
Wołczański Dawid z siostrzyczką Martynką, Smerecka Zuzia
z bratem Michałem oraz Rygiel Lenka, Milenka Wołczańska,
Małgosia Sabat i Filip Zając. Szczególną niespodziankę zgotował Jaś Małopolski wygrywaniem na akordeonie. Dziękujemy
także mamom za włączenie się w przygotowanie dzieci oraz
wiernej publiczności za udział i wspólne kolędowanie.
Maria Przybylska
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Jasełka w angielskiej
wersji językowej

22

grudnia 2016r.odbyły się
w ZSP w Rymanowie jasełka
w angielskiej wersji językowej, przygotowane przez uczniów klas
czwartych szkoły podstawowej, przy
wsparciu uczniów szkoły muzycznej
oraz ich nauczycieli. Jasełka, czy w tym
przypadku „nativity play”, są coroczną
bożonarodzeniową tradycją zarówno w
Polsce, jak i w Anglii. Mają one na celu
przybliżyć uczestnikom i widzom scenki z
narodzenia Jezusa i tym samym wprowadzić wszystkich w cudowny nastrój świąt
Bożego Narodzenia.
Oprócz tego nadrzędnego, nam przyświecały jednak również inne cele – po
pierwsze, uczniowie biorący udział w
przedstawieniu mieli okazję intensywnie
wzbogacić swoją znajomość języka an-

Papież
Wadowice 1920 rok,
Karol zrobił pierwszy krok.
Karol po górach się wspinał,
o swoich bliskich nie zapominał
Kardynałowie do Watykanu przyjechali
i Papieża nam wybrali.
Wśród Tatr płynie rzeka,
Jan Paweł II kocha człowieka.
Wokoło drzewa, piękny las,
Jana Pawła II nie ma wśród nas.
Udał się na niebiańskie doliny,
gdzie nie ma Jego gór i pięknej zimy.
Życie przemija, czas ucieka,
Święty Papież w niebie na nas czeka.
Maciej Pitrus

(Autor ma 12 lat i mieszka Króliku Polskim)

gielskiego. Tekst jasełek, choć dowcipny
i przyjemny, nie był łatwy do zapamiętania, jednak aktorzy stanęli na wysokości
zadania i ze sceny popłynęła piękna
angielszczyzna, której nie powstydziłby
się niejeden rodowity Anglik. Drugą
przesłanką do zorganizowania przedstawienia była chęć zaznajomienia uczniów
z tradycjami bożonarodzeniowymi Anglii,
wszak nie da się nauczyć języka obcego
nie poznając kultury i tradycji kraju, w
którym się owym językiem włada. Takie
lekcje czasem pokazują różnice, a czasem
przybliżają nas do innych krajów i kultur.
Chociaż Anglia i Polska to zdawałoby się
dwa odległe kraje, to uczniowie na scenie
zobaczyli tę samą ciasną stajenkę, Marię
i Józefa zatroskanych o małego Jezuska,
i nawet aniołowie, pastuszkowie i trzej
mędrcy ze Wschodu niczym się nie różnili od tych naszych, polskich.
Tylko kolędy inne popłynęły ze sceny, bo zadbaliśmy, aby były to tradycyjne
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angielskie pastorałki, co bardzo docenił
nasz zaprzyjaźniony Anglik i Specjalny
Gość naszych jasełek- Frantisek Geisler.
Powiedział nam po spektaklu, że dźwięki tych pięknych melodii zagranych na
żywo przez uczniów szkoły muzycznej,
przywołały mu na myśl święta spędzane przed laty w jego rodzinnym kraju i
wzruszyły go niemalże do łez. Frantisek
pochwalił również wszystkie dzieci, które
pięknie wystąpiły na scenie. To była fajna
przygoda, bardzo dziękujemy wszystkim
uczniom, którzy zaangażowali się w organizację przedstawienia, zarówno jako
aktorzy, scenografowie a także muzycy.
W naszej szkole jest tyle aktorskich talentów, że na jasełkach nie poprzestaniemy!
Grażyna Kwiatkowska
Magdalena Garncarczyk

Silentio noctis

stycznia 2017 r. rymanowska świątynia wypełniona została piękną muzyką i śpiewem. W świątecznej, bożonarodzeniowej, pełnej radości atmosferze odbył się koncert zatytułowany Silentio noctis. Organizatorem
przedsięwzięcia była parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie oraz Społeczna
Szkoła Muzyczna I i II st. w Krośnie.
Parafianie mieli okazję usłyszeć również uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie jak również zespół nauczycieli i zespół wokalny ze Szkoły Muzycznej z I st. w Rymanowie oraz chór mieszany „Koloryt”. W trakcie koncertu
zebrani wysłuchali wiele kolęd, pastorałek, które zachwyciły wszystkich zebranych, którzy pomimo niesprzyjającej aury pogodowej tak licznie zebrali się w
rymanowskim kościele. Wykonawcy przez prawie 2 godziny opowiadali nam w
sposób niezwykle ujmujący i zachwycający o historii Boga, który narodził się w
lichej i zimnej stajence, odrzucając tym samym dobrobyt i wygodę tego świata.
Najpiękniejsze polskie kolędy, które zebrani usłyszeli przy wtórze kwintetu dętego, poruszyły emocje wszystkich zebranych.
Tak wielu wzruszeń słuchacze doświadczyli dzięki Paniom: Iwonie Tylce i
Monice Fabisz, które kierują Społeczną Szkołą Muzyczną w Krośnie, ks. Proboszczowi Mieczysławowi Szostakowi oraz ks. Tomaszowi Węgrzyńskiemu,
który dołożył wielu starań, aby ten koncert odbył się w rymanowskiej świątyni.
Dominika Góra -Rygiel
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w marcu
2.III 1657 – trwający 3 dni „Pożar Długich
Rękawów” zniszczył japońskie miasto Edo. Zginęło ponad 100 tys. osób. Wedle legendy miasto
zajęło się od rzuconego w ogień kimona zmarłej
nieszczęśliwie zakochanej dziewczyny.
13.III 1707 – w kościele Św. Krzyża w Warszawie po raz pierwszy odprawiono nabożeństwo
gorzkich żali. Jego tekst napisał ks. Wawrzyniec
Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo.
26.III 1827 – zm. jeden z muzycznych geniuszy
Ludwig van Beethoven. Cierpiał na postępującą
głuchotę, przez znaczną część życia był kompletnie głuchy. „Będę słyszał w niebie” – mawiał.
1.III 1877 – zm. w Szwajcarii Filip Patek (powstaniec styczniowy), założyciel firmy zegarmistrzowskiej, która zasłynęła z nowatorstwa i najwyższej jakości. Stuletni zegarek Patka sprzedano
na giełdzie za 11 mln dolarów.
13.III 1877 – 15.letni Chester Greenwood podczas jazdy na łyżwach wymyślił nauszniki. Po
kilku latach jego fabryka produkowała już 50 tys.
stuk rocznie.
20.III 1937 – 80 lat temu rozpoczęto budowę
miasta i huty Stalowa Wola na terenie dawnej wsi
Pławno (znajdował się tu w okolicy dwór łowiecki króla Jagiełły). Dziś liczy 70 tys. mieszkańców,
a z kombinatu hutniczego wyodrębniono wiele
zakładów hutniczych i metalowych.
20.III 1957 – w warszawskiej FSO rozpoczęła
się produkcja samochodu „Syrena”. Prototyp miał
drewniany dach, ale po jazdach doświadczalnych
zrezygnowano z tego pomysłu.
12.III 1967 – Swietłana Allilujewa, córka Stalina,
otrzymała w Szwajcarii prawo pobytu na czas
nieokreślony, po oświadczeniu, że nie wraca do
Związku Radzieckiego.
4.III 1977 – niespodziewane trzęsienie ziemi
zniszczyło kilka rumuńskich miast, w tym stolicę
kraju Bukareszt. Zginęło ponad tysiąc osób.
4.III 1977 – 40 lat temu uruchomiono w USA
„Cray” –superkomputer, ważący 1,5 tony gigant
pożerał 115 kW energii. Za prąd płacono 35 tys.
dolarów miesięcznie.
27.III 1977 – na wyspie Gran Canaria (Wyspy
Kanaryjskie) na pasie startowym, z powodu mgły
i zakłóceń w łączności radiowej, zderzają się
dwa Boeingi. W jednym było 378, w drugim 234
turystów. Po zderzeniu wybuchł pożar, zginęło
583 osób.
23.III 1987 – firma Sony wprowadza na rynek
magnetofon cyfrowy. Trzydzieści lat wcześniej,
jako pierwsza wyprodukowała kieszonkowe radio
tranzystorowe. Koncern powstał w 1946 r. jako
Tokyo Tsuhin Kogyo, od 1958 r pod nazwą Sony.
10.III.1991 – ukazał się sygnalny numer „Gazety
Rymanowskiej”, pierwszego czasopisma regularnie ukazującego się w Rymanowie (do lutego
1993).
4.III. 2007 – zm. w wieku 64 lat Tadeusz Nalepa,
bluesman, wokalista i kompozytor. Założyciel
rzeszowskich zespołów Blackout i Breakout .
odznaczony za swą twórczość Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2003 r.
Wacław Łabuda

Wieści z regionu…
• W województwie podkarpackim
wystąpiło trzecie ognisko grypy
ptaków podtypu H5N8. Gospodarstwo, w którym stwierdzono chorobę
u drobiu, położone jest w miejscowości Siennów w gminie Zarzecze
(powiat przeworski).
• Od 1 lutego, po zimowej przerwie, znowu można zwiedzać odkurzone wnętrza Muzeum-Zamku
w Łańcucie. Ale na te najbardziej
oczekiwane, świeżo odnowione pomieszczenia na II piętrze trzeba jeszcze poczekać. Zostaną udostępnione
zwiedzającym dopiero od 14 lutego.
• Premier Beata Szydło, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy
Leniart, powołała na stanowisko
wicewojewody podkarpackiego
Piotra Pilcha.
• Liczba rozwodów w naszym
województwie jeszcze w 1990 roku
wynosiła 1288, dwa lata temu liczba
ta wynosiła już 2646. Najwięcej
rozwodów na Podkarpaciu odbyło się w 2005 r., zaś najmniej
w 1995 r.
• Niedawno opisywaliśmy niezwykłe lodospady w Rudawce
Rymanowskiej. Niezwykłej urody
oblodzenia turyści znaleźli również
w Szklarach, w okolicach Dynowa,
w najdłuższym w Europie tunelu
kolejki wąskotorowej. Tunel ma
długość 602 metrów, powstał na początku XX wieku. Zimą wypełniły
go fantastyczne lodowe sople, bajeczne widoki również przyciągają
coraz więcej turystów.
• Management of Transport,
Shipping, Logistics to nowa specjalność, którą uruchamia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Skorzystają z niej studenci studiów drugiego
stopnia na kierunku administracja.
Nowa specjalność uruchomiona
zostanie dzięki dofinansowaniu
z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju.
• 16 europejskich krajów zgłosiło
do konkursu swoje wyjątkowe drze-

Moc Życzeń
dla Wszystkich Kobiet
z okazji ich święta,
wszystkiego
najlepszego
i samych
radosnych
chwil .

wa. W tym elitarnym gronie jest dąb Józef
z Wiśniowej, który wygrał krajową
edycję konkursu Drzewo Roku.
• Zarząd mieleckiej fabryki w ciągu
kilku tygodni przygotuje ofertę opartą na
helikopterach black hawk i przedstawi ją
resortowi obrony. To reakcja PZL Mielec
na ogłoszony przetarg na dostawę 16 maszyn dla polskich sił zbrojnych.
• W Nadleśnictwie Brzozów rozstrzygnięto Submisję Drewna Krosno 2017.
O prawo zakupu 1097 m 3 najwyższej
jakości drewna (kupowanego m.in. do
produkcji instrumentów czy wyposażenia
jachtów) ubiegało się tym razem 20 firm
z Austrii, Niemiec, Estonii, Polski i Słowacji. Sprzedano 97 procent oferowanego
surowca.
• Na Podkarpaciu określono liczbę osób
bezdomnych. Ogólnopolskie badanie
zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9
lutego br. Działania związane z jego realizacją w naszym regionie koordynowała
wojewoda. Na Podkarpaciu jest 1090
osób bezdomnych: 937 mężczyzn, 136
kobiet, 17 dzieci.
• Na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego otwarto filię Głównej Biblioteki Lekarskiej. Znajdują się
w niej najnowsze wydawnictwa, a także
polskie i zagraniczne bazy danych z zakresu medycyny, farmacji i nauk biomedycznych. Bezpłatnie będzie z nich mógł
korzystać każdy zainteresowany.
• Ok. 300 osób z całego Podkarpacia
przyjechało w sobotę, 18 lutego, na warsz-

Odeszli do wieczności
(15.I – 15.II 2017)

18.01 – Kociuba Kazimierz (l. 57) – Sieniawa
18.01 – Oberc Michalina z d. Tomkiewicz (l. 85) – Posada Górna
19.01 – Zych Franciszek Jan (l. 83) – Klimkówka
20.01 – Trznadel Adam (l. 87) – Wróblik Królewski
30.01 – Skwara Barbara Ewa z d. Motyka (l. 86) – Rymanów
02.02 – Bednarczyk Albina Genowefa z d. Filus (l. 89) – Wróblik Królewski
05.02 – Krzyżanowska Kazimiera z d. Wielobób (l. 85) – Sieniawa
06.02 – Penar Franciszek Michał (l. 69) – Klimkówka
11.02 – Kaszubski Stanisław (l. 80) – Sieniawa
(wła)
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taty treningowe z Ewą Chodakowską.
To już kolejna tego typu impreza, która
odbyła się w Rzeszowie w ramach Be
Active Tour Powered by Nałęczowianka.
• Przedstawiciele 41 samorządów z całej Polski podpisali kilka dni temu umowę
o współpracy z rządem i kluczowymi
ministerstwami, których praca wpłynie na
realizację programu. Zakłada on przede
wszystkim rozwój elektromobilności
w Polsce, głównie poprzez wymianę
spalinowego taboru autobusowego na
elektryczny. Samorządy, które wezmą
udział w programie posiadają aż 45 procent autobusów komunikacji miejskiej
jeżdżących w naszym kraju. W tym gronie
są Rzeszów, Jasło i Stalowa Wola.
• Rzeszów znalazł się na drugim
miejscu wśród miast średniej wielkości
w kategorii miast przyjaznych biznesowi
i w kategorii kapitał ludzki i styl życia.
Krosno na piątym miejscu w Polsce
wśród miast najlepiej przyciągających
inwestorów zagranicznych.
• Bilet na pociąg Express InterCity
Premium - Pendolino z Rzeszowa do
Gdańska zwykle kosztuje w I klasie od
304 zł, w II klasie od 179 zł. Podróż trwa
około siedmiu godzin, jednak podróżny
nie ma co liczyć na darmowe Wi-Fi.

Z powiatu…
• Dwie dziewczyny, 13- i 14-latka,
leżały kompletnie pijane na torach na
bocznicy kolejowej na stacji PKP w
Krośnie. Obie trafiły do szpitala. O ich
dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
• Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2021 roku mieszkańcy Krosna
dojadą koleją do Rzeszowa w niewiele
ponad godzinę. Skrócenie czasu przejazdu
o niemal połowę możliwe będzie dzięki
3,5-kilometrowej łącznicy między Jedliczem a Szebniami pozwalającej ominąć
Jasło.
• Ponad 400 usterek i problemów
zgłosili krośnianie poprzez platformę NaprawmyTo.pl. To bardzo dobre narzędzie
komunikacji między mieszkańcami a magistratem, uznali urzędnicy i postanowili
przedłużyć korzystanie z niego do końca
2017 roku.
• Tylko we wtorek (14.02) w Krośnie
mogło dojść do kilku prób oszustwa metodą „na wnuczka”. Jedno z nich zakończyło
się sukcesem: 67-letnia mieszkanka ul.
Mickiewicza straciła 16 tys. zł. To już
trzecie w ostatnich tygodniach udane wyłudzenie. Suma wyłudzonych pieniędzy
przekracza 130 tys. zł.
• Zboiska gm. Dukla, 12 lutego Katarzyna Moroń obchodziła swoje 108.
urodziny. Jej recepta na długowieczność
to praca, proste jedzenie i śpiew.
• Funkcjonariusz Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie st.post. Piotr Bobola
w sobotę, 4 lutego br., wziął udział ”Połówce Komandosa”, która odbyła się na
placu ćwiczeń taktycznych Wojskowej

Akademii Technicznej na warszawskim
Bemowie. Przemierzając ciężką trasę
(21km) w pełnym umundurowaniu polowym i z 10-kilogramowym plecakiem
był szóstym policjantem na mecie. w
„Połówce Komandosa” wzięło udział
ponad 250 zawodników.
• Emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie st. bryg. w st.
spocz. Kazimierz Gładysz został 6 lutego
nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego. Wypełnił wakat po
zmarłym w styczniu Edwardzie Nowaku.
• Są już w Krośnie lekarze, którzy
stwierdzą zgon w niecodziennych przypadkach na terenie miasta. W przypadku,
gdy nie ma lekarza zobowiązanego do
wystawienia karty zgonu, formalnie zgon
stwierdzą lekarze powołani przez miasto.
Koroner dostępny jest telefonicznie całą
dobę pod numerami telefonów: 602 336
882 lub 606 477 179.
• W dniach 11 – 12.02.2017 na stoku
Areny Narciarskiej Jaworki - Homole
w Szczawnicy odbyły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.
Te jedyne w kraju mistrzostwa dla strażaków ochotników mają niespotykany
nigdzie przebieg i formułę. W tym roku
w zawodach wystartowali strażacy z OSP
Targowiska oraz OSP Potok z naszego powiatu. W klasyfikacji drużynowej OSP
Potok uplasowało się na 11 pozycji a OSP
Targowiska na 20. W sumie startowało
49 drużyn.
• W piątek (17.02.17) w godzinach
popołudniowych funkcjonariusze Służby
Celnej skontrolowali jeden z krośnieńskich lokali, w którym znajdowało się
12 automatów do gier. Przeprowadzone
przez celników eksperymenty, wykazały,
że na tych maszynach jest możliwe prowadzenie gier wbrew przepisom ustawy
o grach hazardowych. Automaty zostały
zatrzymane jako dowody w sprawie. Z
kolei na całym Podkarpaciu Służba Celna w minionym roku zatrzymała 1281
„jednorękich bandytów”, wszczęła 1071
postępowań administracyjnych oraz 594
postępowań karnych.
• Nabór dzieci do Żłobka Miejskiego
w Krośnie rozpocznie się 6 marca, a zakończy 14 kwietnia, informuje magistrat.
W siedmiu oddziałach żłobka czeka
175 miejsc. Zainteresowanie nimi jest
bardzo duże.
• Sami musieli dobrać zespół, podzielić obowiązki i zaplanować pracę,
a potem konsekwentnie realizować
poszczególne zadania. Wcale niełatwe,
bo maturzyści z „Kopernika” budują
CanSat – minisatelitę. Przygotowują ją na
międzynarodowy konkurs organizowany
przez Europejską Agencję Kosmiczną.
• W piwnicach dawnego Urzędu
Bezpieczeństwa w Krośnie nadal są widoczne napisy pozostawione przez ludzi
torturowanych i skazanych na śmierć. W
środę, 15 lutego, Stowarzyszenie Idea

Carpathia zorganizowało spotkanie na
temat Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Krośnie.
• Policjanci znaleźli u 41-letniego
mieszkańca gminy Wojaszówka 3 sztuki
broni palnej, granat i amunicję. Mężczyznę zatrzymano, usłyszał zarzuty. To
skutek odwiedzin w związku z procedurą
tzw. „niebieskiej karty”.
• Od połowy lutego 2017 r. w Krośnie
przy ul. Czajkowskiego 17 (I piętro), rozpoczęła działalność filia Ośrodka Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z główną siedzibą w Rzeszowie.
• Muzeum Podkarpackie w Krośnie
od 16 lutego do 26 marca 2017 roku
prezentuje wystawę etykiet pudełek od
zapałek ze zbiorów Działu Drukarstwa
Historycznego Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach. W skład tej
unikatowej kolekcji wchodzi około 120
tysięcy etykiet, pudełek i książek.

Z gminy …
• Alicja Staroń, Grzegorz Argasiński i Krzysztof Krukar reprezentujący
Gminę Rymanów otrzymali tytuł Najpopularniejszego Sportowca, Trenera
i Działacza Powiatu Krośnieńskiego
w 2016 roku. Uroczysta gala wręczania
statuetek odbyła się 16 lutego w Zespole
Szkół w Korczynie.
• W czwartek 16 lutego na zamarzniętym Zbiorniku Wodnym Besko w Sieniawie odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Wzięli w nich
udział strażacy z Komendy Miejskiej
PSP w Krośnie oraz druhowie z jednostek OSP Posada Dolna i OSP Rymanów,
które włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
• 11 lutego w Sieniawie odbyła się IV
już edycja Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o „ Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”
skierowanego do klubów sportowych
z terenu gminy. Impreza zorganizowana
została przez Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie – Halę Sportową w Sieniawie. W turnieju udział wzięło siedem
zespołów, które rywalizowały w dwóch
grupach. Ostatecznie w meczu o trzecie
miejsce „Iskra” Wróblik Szlachecki
pokonała LZS Głębokie 3:2, a w finale
po niezwykle zaciętym meczu „Beskid”
Posada Górna pokonał „Orła” Milcza 6:4.
• 11.02. na drodze krajowej 28 w
Klimkówce doszło do zderzenia dwóch
samochodów dostawczych. Interweniowali strażacy i policjanci. Na szczęście
nikt nie został poszkodowany.
• Przed Sądem Okręgowym w Krośnie rozpoczął się proces 59-letniego,
byłego wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do morderstwa doszło w
nocy z 9 na 10 stycznia 2016 roku w domku letniskowym w Rymanowie-Zdroju.
zebrał deka
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Ferie z Robotem

O

d kilku lat organizujemy w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie zajęcia z programowania dla
dzieci z klas 1 – 6 Szkoły Podstawowej.
Co roku liczba dzieci biorących udział w
tych spotkaniach jest coraz większa. W
tym roku szkolnym w czasie ferii zimowych w ramach zajęć „Ferie z pomysłem”
udział wzięło blisko 70 dzieci.
W ramach zajęć „Ferie z Robotem”
uczniowie najmłodszych klas poznawali zasady programowania w języku
Scratch, a następnie mieli okazję spróbować swoich sił w sterowaniu robotami

Wychowankowie
OREW z wizytą
u stomatologa

W

dniu 3.02.2017 r. wychowankowie oddziałów edukacyjnych
OREW wraz z opiekunami
odwiedzili gabinet dentystyczny „Fa-

mident” mieszczący się przy ZSP w Rymanowie. Zostaliśmy tutaj bardzo miło
przyjęci. Wizyta odbyła się w ramach
cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi.
Pani stomatolog Karolina Ochałek
zapoznała nas z specyfiką swojego zawodu. Nasi podopieczni obejrzeli sprzęt
medyczny i narzędzia niezbędne w pracy
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mRanger. Uczniowie z klas 4-6 tworzyli
swoje pierwsze programy do sterowania robotami i rywalizowali w różnych
konkurencjach przygotowanych przez
organizatorów. Były to np. rozgrywki w
piłkę robotów, tor przeszkód dla robota
typu czołg, unihokej i usuwanie przeszkód
dla robota mRanger lub przenoszenie
przedmiotów dla Robota Ultimate Kit 2.0.
Widząc duże zainteresowanie dzieci
programowaniem i robotyką, w bieżącym
roku szkolnym ZSP w Rymanowie jest
jedną z wielu szkół w Polsce, które testują
nową podstawę programową z informatyki. Aby sprostać oczekiwaniom dzieci i
rodziców, od klas pierwszych realizowane
są zajęcia z programowania w Scratchu.
Przy wsparciu funduszy Gminy Rymanów
szkoła zakupiła kilka zestawów robotów

mRanger, które mogą być programowane
w środowisku mBlock.
Chcemy być nowoczesną szkołą,
która będzie otwarta na nowe technologie oraz umiejętnie dostosuje program
nauczania do nowych wyzwań świata
techniki i robotyki jako nowoczesnych
technologii komputerowych. Nasze
dzieci nie muszą spędzać czasu przy
komputerze, grając w różnego typu
gry komputerowe. Chcemy przenieść
te zainteresowania na programowanie,
które kształtuje zdolności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i
praktycznego wykorzystania dostępnego
oprogramowania.

dentysty. Kilku ochotników usiadło na
fotelu i poddało się profilaktycznemu
przeglądowi zębów. Pani stomatolog
przeprowadziła ciekawą pogadankę na
temat higieny jamy ustnej. Pokazała
w przystępny sposób jak należy dbać o
zęby. Uzupełnieniem prelekcji było obejrzenie bajki edukacyjnej nawiązującej do
tematu walki z próchnicą. Na zakończenie
spotkania wszystkich wychowanków
spotkała przyjemna niespodzianka.
Otrzymaliśmy prezenty w postaci past

do zębów zmieniających kolory przy
szczotkowaniu.
W imieniu kadry OREW oraz naszych podopiecznych składamy serdeczne
podziękowania pani Karolinie Ochałek
oraz pracownikom gabinetu stomatologicznego „Famident” za poświęcony
nam czas, serdeczne przyjęcie oraz ciekawą lekcję poświęconą tematowi walki
z próchnicą.

Wojciech Kilar

nauczyciel informatyki w ZSP w Rymanowie

Iga Mędrala, Agnieszka Kindelska
oligofrenopedagodzy OREW

Lekcja na 12 gwiazdek

P

rojekt „ Lekcja na 12 gwiazdek”
to przedsięwzięcie realizowane
przez Stowarzyszenie Społeczno
– Ekonomiczne Absolwent, działające
przy Wyższej Szkole Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie, na zlecenie
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Dnia 10.02 br. rymanowscy
licealiści uczestniczyli w tych ciekawych
warsztatach, które adresowane są do młodzieży szkół licealnych i technicznych z
miejscowości do 50 tys. mieszkańców z
województwa podkarpackiego. Każdy,
z 20 zaplanowanych na trwający rok
szkolny warsztatów realizowany jest w
innej miejscowości. W zajęciach prowadzonych przez animatorów i ekspertów

Powstaje
„Klub Seniora”

W

kinie „Sokół” zebrała się 16
lutego grupa inicjatywna, której celem ma być powołanie
„Klubu Seniora – 60+”. Tak wstępnie
określono organizację, którą chcą utworzyć aktywni seniorzy. Do działań tych
zainspirowały ich przykłady podobnych
grup powstających, i już działających,

z zakresu integracji europejskiej bierze
udział 600 uczniów w naszym regionie,
w tym ponad 60 z naszej szkoły.
Tematyka przeprowadzonych w
rymanowskim LO zajęć dotyczyła działań UE wobec kryzysu migracyjnego.
Warsztaty poprowadzone przez eksperta
panią Ewę Nowak – Koprowicz i animatorkę panią Monikę Lewicką – Bułatek,
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów.
Połączenie wykładu z aktywnymi
metodami pracy, uwzględniającymi pracę
w grupach, konkursy, formę debaty, pozwoliły uczestnikom na prezentowanie
własnego stanowiska oraz gorącą dyskusję. Niestandardowe metody edukacyjne,
interaktywna formuła, w której każdy z
uczestników miał szansę na wypowiedź
sprawiły, że uczniowie ocenili „Lekcję na
w różnych miejscowościach kraju. Najbliższym przykładem jest „Uniwersytet
Trzeciego Wieku” w Krośnie. Zebrani
obejrzeli film pokazujący aktywnych
seniorów z różnych stron Polski.
Ponad 40 osób zebranych w sali
kina wstępnie wyraziło chęć aktywnego
uczestnictwa. Zakres i sposoby działania
mają być ustalone na zebraniu 2 marca.
Podjęte mają być wtedy działania organizacyjne – ustalenie regulaminu, wybory
liderów, terminy i miejsca spotkań i temu
podobne rzeczy.

12 gwiazdek” jako ciekawą, przyjemną
i bardzo merytoryczną.
Urszula Pelczar

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

Organizatorzy zapraszają wszystkich
chętnych, grupa otwarta jest na wszystkich chętnych do aktywnego działania
i wypoczynku.
(wła)
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Sprawozdanie
z działalności
Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”za rok 2016

S

zanowni Państwo - zakończyliśmy
szesnasty rok naszego istnienia, rok
temu dokonaliśmy podsumowania
naszej 15-to letniej działalności, dzisiaj
przyszło mi przypomnieć czym zajmowaliśmy się w roku ubiegłym. Jak zawsze
czynię to i na wstępie pozwolę sobie
przypomnieć Państwu skład zarządu:
Czesław Szajna - przewodniczący,
Wacław Łabuda - z-ca przewodniczącego, Kazimierz Filar - sekretarz, Ignacy
Puchta - skarbnik oraz członkowie
zarządu, reprezentanci poszczególnych
sekcji: Piotr Fałatowicz – sekcja szachowa, Barbara Haduch – sekcja kultury
i tradycji, Dariusz Królicki – sekcja
kolarstwa górskiego i sekcja biegowa.
Komisję Rewizyjną tworzyli: Lesław
Niemczyk - przewodniczący oraz Lesław
Materniak i Marian Skolarczyk.

Ubiegły rok rozpoczęliśmy podsumowaniem 15- tu lat naszego dorobku
- odbyło się to 30 stycznia, osobom
szczególnie zasłużonym podziękowano
za wniesiony wkład naszych dokonań.
Stowarzyszenie nasze było inicjatorem powołania i uzgodnienia w sprawie
nadania herbu i flagi dla Rymanowa. 5
lutego poprosiliśmy w tym celu obydwu
panów burmistrzów, trzech radnych Rymanowa, zarządy samorządów Rymanowa, I i II, osiedla, oczywiście cały zarząd
stowarzyszenia, członków redakcji, plus
jeszcze inne osoby, łącznie ponad 20
osób. O sposobie i stanie w załatwieniu
tej sprawy poproszę podczas dyskusji
pana Burmistrza, który w sposób wyczerpujący udzieli nam informacji.
W miesiącu lutym a dokładnie
28- go stowarzyszenie wraz z panem
burmistrzem zorganizowało „Bieg Żołnierzy Wyklętych”, który odbył się
w Rymanowie Zdroju. Wszelkie ku
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temu przygotowania poczynili panowie
Dariusz Królicki i Krzysztof Buczek a
zapewniam Państwa nie jest takie łatwe i
proste. W biegu tym uczestniczyło ponad
200 zawodników. W godzinach popołudniowych w budynku „Sokoła” odbyła się
prelekcja posła Piotra Babinetza na temat
„Żołnierzy Wyklętych”, oraz pracownika
Muzeum Historycznego w Sanoku p. Andrzeja Romaniaka, wielkim przeżyciem
dla uczestników był koncert p. Leszka
Habrata nawiązujący do tej tematyki.
Oprócz tego zorganizowaliśmy wystawę
na której prezentowaliśmy 27- miu Żołnierzy Wyklętych z gminy Rymanów.
W uroczystościach tych uczestniczyli
panowie burmistrzowie. W tym roku
także otrzymaliśmy pozwolenie na zorganizowanie takiego biegu, który odbędzie
się 26 lutego – więcej informacji będzie
bliżej tego terminu – serdecznie zapraszamy. Także poproszę panów Królickiego i
Buczka o przybliżenie tego tematu.
Jak wiadomo stowarzyszenie opiekuje się „Placem Katyńskim” w lutym
poprzecinano i uformowano korony
dębów, w miesiącach letnich w razie
potrzeby dęby są podlewane, a obkoszaniem placu zajmuje się p. Andrzej Kilar.
Przy okazji pragnę przypomnieć, że już
od początku powstania tego placu w
okolicach 10 kwietnia organizowane są
uroczystości poświęcone upamiętnieniu
naszych Rodaków zamordowanych w
Katyniu i ofiar tragedii „Smoleńskiej”.
Zachęcam do wzięcia udziału w tych
uroczystościach, po pierwsze, naprawdę
wyglądają one imponująco a po drugie,
obowiązkiem naszym jest oddanie cześć
pomordowanym.
21 maja, zorganizowaliśmy wycieczkę do Starej Lubowli – Słowacja.
Uczestnicy wycieczki byli zadowoleni.
Późną jesienią chcieliśmy zorganizować
następną wycieczkę, lecz ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne
została odwołana. Na wiosnę planujemy
zwiedzić Jarosław – Leżajsk – Markowa
– informacje będą podane w odpowiednim czasie.
Stało się już tradycją - nasze uczestnictwo w święcie Bożego Ciała, członkinie naszej Sekcji Kultury i Tradycji jak
i inni członkowie chętnie przyczyniają

się do uświetnienia tego tak wielkiego
święta przygotowując na procesję jeden
z czterech ołtarzy.
6 – go sierpnia odbyły się „Dni
Rymanowa” z tej okazji już 16-ty raz
zorganizowaliśmy „Turniej Drużyn
Podwórkowych” dla chłopców z gminy
Rymanów na „Orliku” przy szkole w
Rymanowie. Chciałbym tu podziękować p. dyr. Elżbiecie Nadziakiewicz za
udostępnienie boiska a nauczycielom
wychowania fizycznego za pomoc w
przeprowadzeniu turnieju.
30 – go września – odbyło się ognisko
integracyjne dla członków stowarzyszenia
i współmałżonków – było jak zawsze miło
i wesoło, kto nie brał udziału niech żałuje.
18 – go października 1943 roku miała
miejsce akcja dywersyjna przeprowadzona przez żołnierzy AK na ówczesną
garbarnię w Rymanowie. W akcji tej zginą
24 –ro letni Józef Kazura z Iwonicza,
został on pochowany na „ Cmentarzu
Jeńców Radzieckich”. Dość szczegółowo
okoliczności śmierci tego żołnierza były
opisane w listopadowym numerze Naszego Rymanowa. 18.X 2016 r. w rocznicę
jego śmierci został odsłonięty obelisk z
płytą informacyjną ku Jego pamięci. Odsłonięcie tego obelisku odbyło się bardzo
uroczyście w obecności kilkuosobowej
rodziny Józefa – panów burmistrzów,
przewodniczącej Rady, mieszkańców Rymanowa.- Historyk z Krosna p. Czesław
Nowak przedstawił szczegółowy przebieg
akcji, która to właśnie miała miejsce 18
października 1943r. Uroczystość uświetniła rymanowska szkoła mundurowa i
duża grupa młodzieży szkolnej, dla której
to była także lekcja historii.
Koszty zamontowania obelisku jak
i tablicy informacyjnej pokryło Stowarzyszenie, a szczególne podziękowanie
chciałem przekazać panom Marianowi
Skolarczykowi i Andrzejowi Kilarowi
oraz Leszkowi Niemczykowi i Ignacemu Puchcie, za udział w pracach z tym
związanych.
Jak można zauważyć, wiele naszych
działań weszło już cyklicznie w coroczny
kalendarz naszych czynności – i tak: już
od wielu lat 1 – go listopada członkowie
nasi kwestują przy bramach cmentarnych
na renowację zniszczonych ale artystycz-

nie cennych nagrobków. Ostatnia kwesta
w 2016 roku to 7,494zł plus 70 dolarów
USA. W ubiegłym roku z przyczyn od nas
niezależnych renowacja wyznaczonych
nagrobków nie mogła być kontynuowana,
ale już wczesną wiosną planujemy roboty
rozpocząć aby nadrobić zaległości.
Członkowie nasi zawsze uczestniczą
we wszystkich uroczystościach państwowych czy kościelnych. W numerze grudniowym Naszego Rymanowa dołączyliśmy gratisowo dla naszych czytelników
kalendarz na 2017- ty rok. W grudniu w
okresie przedświątecznym wysłaliśmy
podziękowania i życzenia noworoczne
dla wszystkich ofiarodawców 1%. Swoim
członkom nie wysyłaliśmy, - dlatego tu
osobiście dziękuje Wam w imieniu Zarządu i proszę abyśmy w tym roku wszyscy
taką darowiznę przekazali na działalność
statutową Stowarzyszenia – potraktujmy
tą prośbę jako członkowski obowiązek.
Przy Stowarzyszeniu działa 5 sekcji
a to: Sekcja Kultury i Tradycji, Sekcja
Kolarstwa Górskiego, Sekcja Biegowa
i Nordic Walking, Sekcja Szachowa,
Sekcja Turystyczno – Historyczna.
Będę prosił opiekunów poszczególnych sekcji o kilka słów na temat ich dzia-

łalności. „Historyczna Izba Regionalna”
to inna ważna działka, którą dodatkowo
od wielu lat opiekuje się p. Grażyna
Skolarczyk.
Na koniec zostawiłem sobie główną
działalność stowarzyszenia a mianowicie
wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów” . Członkowie redakcji zasługują
na szczególne wyróżnienie – uznanie
- za ich wkład w nasze istnienie,- naszą
pozycję, dostarczanie wszelkich informacji o stowarzyszeniu i wydarzeniach
jakie mają miejsce w Rymanowie, oraz
miejscowościach całej gminy a także inne
wiadomości, które mogą interesować czytelników. W informacjach tych mają także
duży udział, Urząd Gminy – przez Kurier
Samorządowy, Gminny Ośrodek Kultury
– przez informacje z dziedziny różnych
wydarzeń kulturalnych – szkoły z terenu
gminy, jak też wierni czytelnicy Naszego
Rymanowa. O dużym wkładzie pracy
redakcji na rzecz Stowarzyszenia niech
świadczy fakt, że już w lutym zostanie
wydany 193 numer naszego miesięcznika,
tak, że w miesiącu wrześniu powinniśmy
wydać 200 numer. Proszę sobie wyobrazić
– jest to 200 miesięcy – czy inaczej 16
lat, - poświęcone dla naszych mieszkań-

ców, rodaków poza Rymanowem a także
często za daleką zagranicą. Chciałbym
jeszcze raz podziękować całej redakcji za
jej mozolną pracę a szczególnie p. Wacławowi Łabudzie za składanie miesięcznika
i p. Barbarze Pruś za przygotowanie
matrycy do druku, co w dużym stopniu
obniża nam koszty druku.
Na zakończenie – chciałbym serdecznie podziękować członkom Zarządu
i Komisji Rewizyjnej za całoroczną pracę
na rzecz Stowarzyszenia wszystkim sekcją za ich wysiłek często nie doceniony,
i wszystkim członkom stowarzyszenia.
Pragnę w imieniu stowarzyszenia
wyrazić słowa wdzięczności za wspieranie naszej działalności – p. burmistrzowi
Wojciechowi Farbańcowi, p.i dyr. GOK-u
Danucie Litarowicz, szkołom z terenu
gminy a szczególnie p. dyr. Elżbiecie
Nadziakiewicz oraz wszystkim, którzy
kiedykolwiek nam pomogli nawet w
najmniejszej sprawie i za to, że zawsze
są nam życzliwi.
(fotoreportaż z zebrania na str. 2)
28 stycznia 2017

Czesław Szajna
Fot. Janusz Janowski

Różne oblicza chemii

S

eminarium ,,Wybrane problemy
chemii” jest imprezą cykliczną,
skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu
współczesnej chemii. Co roku organizuje
je Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.
10 lutego 2017r. wzięła w nim
udział klasa II o profilu medycznym
rymanowskiego liceum. Uczniowie
mieli okazję poczuć się jak prawdziwi
studenci, uczestnicząc w wykładach profesorów Politechniki Rzeszowskiej. Dotyczyły one dwóch różnych, lecz równie
interesujących tematów: „Nowoczesnych
metod leczenia opartych o wykorzystanie
markerów nowotworowych” i „Zagrożeń,
jakie wynikają z zażywania dopalaczy
oraz zastosowania kompozytów polimerowych jako materiałów konstrukcyjnych
XXI wieku”. Na koniec części wykładowej odbyły się krótkie pokazy chemiczne
bogate w wiele wrażeń wzrokowych, jak
i słuchowych. Zostały one przygotowane
przez studentów działających w Kołach
Naukowych „Esprit”i „Insert” działających na Wydziale Chemicznym. Po części
teoretycznej licealiści wzięli udział w
zwiedzaniu Wydziału, a wybrana grupa
uczniów wraz z opiekunami udała się do
laboratoriów na zajęcia praktyczne. Pod
czujnym okiem pracowników przeprowadzali doświadczenia i analizy chemiczne,
zaznajamiając się z obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa i metodami
pracy. Była to świetna okazja dla tych,
którzy poważnie zastanawiają się nad

kontynuacją edukacji właśnie w kierunku chemicznym. Zajęcia te pomogły im
zweryfikować, czy podjęli dobrą decyzję.

Aleksandra Gubała
Uczennica 2C LO w Rymanowie
NASZ RYMANÓW
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Najlepsze w powiecie

P

iłkarki ręczne ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej
najlepsze w powiecie krośnieńskim! Izabella Rodzinka i Julia Szul
najlepszymi zawodniczkami zawodów!
W dniu 2.02.2017 roku w Sieniawie
odbyły się powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt.
Do zawodów zgłosiły się cztery drużyny
z terenu całego powiatu wyłonione z
eliminacji poszczególnych gmin: SP
Zręcin, SP Lubatowa, SP Jedlicze, SP
Posada Górna.
Drużyny rywalizowały systemem
każdy z każdym.
Nasze dziewczęta wygrały pewnie
całe zawody! Rzuciły przeciwniczkom
61 bramek, tracąc zaledwie 8 w całych
zawodach! Awansowały tym samym
do następnego etapu, czyli zawodów
rejonowych!
Wyniki poszczególnych spotkań:
SP Posada Górna - SP Jedlicze 21:2
SP Zręcin - SP Lubatowa 12:4
SP Posada Górna - SP Zręcin 24:2
SP Jedlicze - SP Lubatowa 8:7
SP Posada Górna - SP Lubatowa 16:4
SP Jedlicze - SP Zręcin 3:10
Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce - SP Posada Górna
2. miejsce - SP Zręcin
3. miejsce - SP Jedlicze
4. miejsce -SP Lubatowa
Najlepszymi zawodniczkami całego
turnieju zostały: Izabella Rodzinka i Ju-

lia Szul ze szkoły w Posadzie
Górnej!
Skład zwycięskiej drużyny: Izabella Rodzinka - kapitan, Julia Szul, Adrianna
Rodzinka, Katarzyna Kluska,
Katarzyna Penar, Zuzanna
Różowicz, Konstancja Kenar, Emilia Mazurek, Eliza
Pitrus, Kornelia Potasiewicz,
Judyta Bolanowska, Jadwiga
Władyka. Trener: Grzegorz
Argasiński.
Dziewczęta kolejny rok
udowodniły dominację w powiecie! Posada Górna piłką
ręczną stoi! Gratulacje!

Zawody sędziował p. Artur Piotrowski.
Agnieszka Szul

Piłkarki ręczne
z Posady Górnej

wśród 12 najlepszych
zespołów w województwie

W

dniu 14 lutego 2017 roku w
Strzyżowie odbyły się rejonowe
zawody w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych. Do zawodów
zakwalifikowały się cztery najlepsze
drużyny z eliminacji powiatowych całego
rejonu: SP Strzyżów, SP Tarnowiec, SP
Nr 7 Krosno, SP Posada Górna. Drużyny
rywalizowały systemem każdy z każdym
w czasie 2x10 minut.
Nasze szczypiornistki pewnie zwyciężyły we wszystkich spotkaniach i
awansowały tym samym do następnego
etapu, czyli półfinałów wojewódzkich!
Tym samym znalazły się w gronie najlepszych 12 zespołów województwa podkarpackiego! Rzuciły przeciwniczkom
41 bramek, tracąc zaledwie 6 w całych
zawodach!
Najlepszymi zawodniczkami zostały Izabella Rodzinka - bramkarka i Julia
Szul z SP Posada Górna! Dziewczęta 5
rok z rzędu udowodniły swoją dominacje w rejonie!
Wyniki poszczególnych spotkań:
SP Nr 7 Krosno - SP Strzyżów 2:9
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SP Tarnowiec - SP Posada Górna 1:10
SP Nr 7 Krosno - SP Posada Górna 1:18
SP Strzyżów - SP Tarnowiec 5:3
SP Nr 7 Krosno - SP Tarnowiec 7:4
SP Posada Górna - SP Strzyżów 13:4
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Posada Górna
2. SP Strzyżów
3. SP Nr 7 Krosno
4. SP Tarnowiec
Skład zwycięskiej drużyny: Izabella
Rodzinka - kapitan, Julia Szul, Adrianna Rodzinka, Katarzyna Kluska,
Katarzyna Penar, Zuzanna Różowicz,

Konstancja Kenar, Emilia Mazurek, Eliza Pitrus, Kornelia Potasiewicz, Judyta
Bolanowska, Jadwiga Władyka. Trener:
Grzegorz Argasiński.
Gratulacje
dla naszych
dziewcząt
i trenera.

T

o już ponad 40 lat minęło od dnia,
kiedy opuściłem mury szkoły w Rymanowie. Wspomnienia z czasów
dzieciństwa i młodości, tak przecież ze
szkołą związane zacierają się coraz bardziej w pamięci. Ale ten poranek pamiętnego 1964 roku pozostanie na zawsze w
mych wspomnieniach. Wstawał pogodny
dzień, jako uczeń pierwszej klasy miałem
iść do mojej szkoły, którą zdążyłem polubić, na którą patrzyłem z oddali z mojego
domu, podziwiając duży gmach z wieloma przestronnymi salami, który widoczny
był z daleka – obok kościoła – dominował
w zabudowie Rymanowa – w krajobrazie
miasta. I wtedy, w ten poranek – obudzony
przez rodziców – ujrzałem coś , co tak
ogromnie kontrastowało z codzienną –
rzec by można – sielską scenerią. Szkoła
płonęła… okna na najwyższym piętrze
błyszczały czerwienią płomieni, dach
spowijały kłęby dymu, to było straszne,
co będzie z moją szkołą – myślałem.
Dla siedmioletniego dziecka, dumnego
z faktu bycia uczniem od tak niedawna
– pożar ten zdawał się być ciężarem tym
większym, że tak niespodziewanym i tak
okrutnym…
Jak podaje kronika rymanowskiego
liceum ogólnokształcącego ,”na alarm
przybyło dużo ludzi miejscowych, młodzież szkolna, nauczyciele i kilkanaście
jednostek straży pożarnej ochotniczej i
zawodowej. Ludność i młodzież bardzo
ofiarnie ratowała mienie szkolne. Jednak
spaliła się sala gimnastyczna wraz ze
sprzętem, przyległy hol oraz dach budynku szkolnego. Pamiętam widok szkoły po
tym pożarze, czarną sadzę nad każdym

Wizyta przedszkolaków
„Beztroski śmiech dziecka,
to jak promyk słońca w szarym życiu.”

W

dniu 20 lutego 2017 roku ZSP
w Posadzie Górnej odwiedziły
dzieci z Przedszkola Św. Józefa
w Rymanowie. Wizyta miała na celu integrację przedszkolaków ze środowiskiem
szkolnym. Przybyłych gości powitał
Pan dyrektor Piotr Cisek, nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas trzecich. Spotkanie rozpoczęło
się wspólnym tańcem integracyjnym,
w trakcie którego dzieci miały okazję
poznać swoich starszych kolegów. Następnie przedszkolaki wcieliły się w role
pilotów i wyruszyły w niezapomniany
„lot samolotem” po szkole. Odwiedziły
salę gimnastyczną, gabinet dyrektora,
sekretariat oraz sale lekcyjne.
W trakcie wizyty dzieci mogły
również zaprezentować swoje zdolności
plastyczne, samodzielnie wykonując oryginalną pamiątkę z pobytu w placówce filcowego misia. Wśród wspólnych zabaw
nie zabrakło konkursów, zabaw z chustą

oknem sali gimnastycznej i holu, wypalony dach… A potem… stos piętrzących się
aż pod sufit na jednym holu drewnianych
ławek, takich z okrągłymi otworami na
kałamarze na uczniowskich pulpitach.
Jak podają – Dzieje Miasta i Rymanowa Zdroju „ wysiłkowi nauczycieli
i dyrekcji zawdzięczała szkoła, że już
w styczniu 1965 roku nie widać było
skutków pożaru. Niebawem przystąpiono
do tynkowania budynku, którego ściany
podziurawione były pociskami jeszcze
podczas działań wojennych. Przerobienie
dachu z kopertowego i krytego blachą na
betonowy (pod papą), płaski, zmieniło
nieco sylwetkę gmachu, dodając jego
dachowi właściwości ogniotrwałe. –
Krystyna Cichocka – rozdział „ Oświata
i Wychowanie, Życie Kulturalne i Opieka
Społeczna”.
I właściwie brak tego przedwojennego, kopertowego dachu zmienił
nieco pejzaż naszego miasta. Przed II

wojną światową był to jeden z trzech
najpiękniejszych budynków szkolnych
w południowej części województwa
lwowskiego. Teraz także ,po remoncie,
prezentował się okazale, ale najważniejsze, że był taki swojski, taki wpisany w
rymanowskie dzieje, w rymanowski pejzaż. Pamiętam zakończenie roku szkolnego w 1972 roku, to był dla mnie koniec
szkoły podstawowej. Gorący czerwcowy
dzień i świadomość, pierwszy raz w życiu
doświadczona, że oto coś się kończy, że
trzeba iść dalej i mimo że wtedy nie było
to jeszcze definitywne rozstanie z budynkiem – uczęszczanie do liceum oznaczało
zupełnie inny wymiar rzeczywistości,
jakby inny świat. Minęły lata – 53 długie
lata, ale ten poranek na zawsze pozostanie
w mej pamięci, w moim sercu…

animacyjną oraz działań konstrukcyjnych.
Wielkim powodzeniem cieszyła się bajka
o „Czerwonym Kapturku” przedstawiona
przez przybyłych do szkoły sześciolatków. Niezwykle emocjonujące okazały
się także konkurencje sportowe, wymagające od młodych zawodników nie
tylko szybkości, ale także nie lada sprytu
i zwinności.

Zabawa była wspaniała. Na pożegnanie każdy przedszkolak otrzymał drobny
upominek oraz kolorowy balon promujący ZSP w Posadzie Górnej.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Lesław Materniak

Budynek szkolny lata 50-te

Był taki poranek

Klaudyna Trygar-Kubisiak
Alicja Zajdel
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Artyści Szkoły Muzycznej

S

dzielą się talentem
z przedszkolakami

zkoła Muzyczna w Rymanowie
zorganizowała 9 lutego br. koncert
dla dzieci przedszkolnych z gminy Rymanów, a także sąsiednich gmin.
Młodzi muzycy zaprezentowali grę solową na instrumentach dętych oraz strunowych dla publiczności, która wypełniła po brzegi aulę szkolną. Finałowym
utworem była melodia z popularnej melodii „Super Mario Bros”, którą wykonał
zespół instrumentów dętych.
Przedszkolaki poznawały brzmienie i budowę następujących instrumen-

tów: trąbka, klarnet, gitara,
akordeon, flet poprzeczny,
saksofon, fortepian oraz
skrzypce. Szczera i wymagająca publiczność dziecięca z zachwytem wysłuchała wszystkich utworów.
Każdy instrument cieszył
się wielkim zainteresowaniem. W trakcie koncertu
dzieci mogły wykazać się
swoją wiedzą na temat
poszczególnych
instrumentów. Z entuzjazmem
reagowały na pytania zadawane przez konferansjera. Po wysłuchaniu wszystkich dzieł
instrumentalnych nauczyciele Szkoły
Muzycznej zaprosili przedszkolaki do

zwiedzania sal, w których odbywają się
zajęcia gry na instrumentach oraz sali
rytmiki. Dzieci mogły poznać instrumenty Orffa, spróbować własnych sił w
grze na pianinie oraz poćwiczyć pisanie
nut na tablicy.
Wizyta
dzieci
przedszkolnych
w Szkole Muzycznej była dla nich
wielkim przeżyciem, natomiast młodzi
artyści byli zadowoleni, że udało im
się podzielić radością wypływającą z
muzykowania z młodszymi kolegami.
W zgiełku codzienności ważne są takie
koncerty umuzykalniające, które pozwolą się dzieciom wyciszyć, uspokoić i
odpocząć. Jak mówił Paul Claudel: „Od
muzyki piękniejsza jest tylko cisza”.
Monika Twarduś
nauczyciel SM w Rymanowie

Z wizytą w „Hrendówce”
„Dzwonią dzwonki, skrzypią sanie.
Konie rżą i słychać śpiew.
Jedzie nasz wesoły kulig
leśną drogą pośród drzew”

D

nia 2 lutego uczniowie Szkoły
Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Głębokiem wraz z
opiekunami uczestniczyli w kuligu,
którego trasa biegła terenami Ośrodka
Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” w
Odrzechowej.

Pogoda była sprzyjająca, temperatura oscylowała w granicach 1-3
stopni powyżej zera. W
czasie jazdy saniami nikt
się nie nudził, były śmiechy, wspólne zdjęcia i
bitwa na śnieżki. Dzieci
podzieliły się na dwie
grupy. W czasie gdy jedna grupa była na kuligu,
druga słuchała wykładu
na temat zwierząt chronionych zamieszkujących tereny Nadle-

śnictwa Rymanów przygotowanego przez
Panią Barbarę Kułak.
Po przejażdżce, czekało na nas
rozpalone ognisko, przy którym dzieci
upiekły kiełbaski. Po posiłku odbyła się
druga część bitwy na śnieżki oraz konkurs
na lepienie najpiękniejszego bałwana.
Rozbawieni i zmęczeni wróciliśmy do
szkoły. Z niecierpliwością czekamy na
kolejny kulig.
Kinga Komańska
Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow
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Otwarcie lokalu – styczeń 2017

iele osób na rynku, szczególnie w okresie sezonu turystycznego, pytało o restaurację w pobliżu rynku, gdzie można się
w Rymanowie posilić. Zainteresowani
byli też mieszkańcy miasta.
Przez wiele lat nie było odważnego,
który odważyłby się na taką inwestycję.
Wreszcie wszyscy zainteresowani zobaczyli remont lokalu i informację, że właśnie przygotowuje się nowa restauracja.
Końcem stycznia restauracja była gotowa, nastąpiło otwarcie. Lokal wizualnie
sprawia bardzo korzystne wrażenie – bez
luksusu ale estetycznie. Osoby obecne
na otwarciu wyrażały przekonanie, że
„Rosołek” przyniesie sukces.

Rozmawiam z szefową, p. Karoliną
Wigłasz.
„Nasz Rymanów” - Czy teraz, po
prawie miesiącu funkcjonowania, prognozy te się sprawdzają?
K.W. – Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją w lokalu, nie spodziewaliśmy się
na początku aż takiego ruchu. Było wielu
turystów przejezdnych i korzystających z
wyciągu narciarskiego w Puławach. Na

I

razie jest dobrze, a mamy
nadzieję, ze będzie jeszcze
lepiej gdy zacznie się letni
ruch turystyczny.
„NR” – Nie bała się
Pani trudności? Ma Pani doświadczenie w tej dziedzinie?
K.W. – Ja skończyłam
technikum kelnerskie i od
początku marzyłam o własnej
firmie. Na początku jednak
kilka lat pracowałam na wyciągu, potem w restauracji
w Iwoniczu, aż dojrzało we
mnie postanowienie pracy
u siebie. Mąż zaakceptował
pomysł, znalazłam wspólnika, wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję najmu
lokalu – i udało się. Przychylna była gmina, opinia publiczna też była korzystna, to
dodawało energii do działania.
„NR” – Własna firma to jednak
pewne ryzyko finansowe.
K.W. – Ryzyka nie bałam się, zabezpieczenie finansowe miałam ze strony
męża, wspólnik Robert też jest człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Niepokoił mnie natomiast brak parkingu, ale
żadna restauracja w rynku nigdzie nie ma
swojego postoju, a po godz. 1600 miejsca
na parkingu już się zwalniają.
„NR” – Czy funkcjonują już abonamenty obiadowe i dowóz do domu na
terenie Rymanowa?
K.W. – Dużo jest osób starszych odwiedzających lokal. Abonamenty przyjęły
się, panie przychodzą nawet ze swoimi
menażkami. Planowane dowożenie musimy odwlec w czasie co najmniej do maja,
bo musielibyśmy zatrudnić osobę na etat.
Zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie
na taką usługę.
„NR” – Karta dań jest dosyć bogata,
czy będziecie konkurować w tym względzie z innymi lokalami?
K.W. – Nie będziemy rywalizować
z dużymi restauracjami. Staramy się by
nasze dania nie były drogie ale smaczne.
Naszym atutem jest zgrany i sprawdzony
zespół kucharek. Konkurencją dla Jasia

Szefowa z zespołem kucharek

Na rosołek
do „Rosołka”

Wędrowniczka nie będziemy, on ma
swoją pozycję na rynku, ale też i trochę
inną ofertę.
„NR” – Czy karta będzie zmienna
w czasie?
K.W. – tak, zmiana, a właściwie
poszerzenie menu będzie w czerwcu,
gdy pojawią się nowalijki. W tej chwili
dostępne są dania z aktualnej karty - testujemy popularność dań (np. wycofujemy rosół wieprzowy z powodu braku
zainteresowania). Zauważamy też pewną
nieufność (niesłuszną !) do pstrąga. Po
degustacji, za namową, zwykle następuje
zmiana i przełamanie nieufności.
„NR” – Czy pstrąg ma być daniem
firmowym?
K.W. – Tak, dania z pstrąga z Sieniawy będą firmowymi i oczywiście rosół z
kaczki, który robi furorę i jest daniem nr.1.
Egzotycznych dań nie przewidujemy i tak
w menu mamy bogatą ofertę, np. 5 gatunków makaronów, 10 zup, różne naleśniki
i pierogi (nawet kolorowe), różne mięsa,
a żur śląski jest naprawdę śląski – zakwas
przywozimy aż z Katowic.
„NR” - Dziękuję za rozmowę, życzę
sukcesu.
Rozmawiał – Wacław Łabuda
„Rosołek” czynny jest
od poniedziałku do niedzieli
w godz. 1200 - 2100
tel. 735 898 999

Odwiedziny
w Historycznej Izbie
Regionalnej

zba prowadzona przez Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” cieszy się powodzeniem. Świadczą o tym ilość wpisów w
pamiątkowej księdze odwiedzin. Odwiedzający, pochodzący z wielu stron Polski,
wyrażają się pozytywnie o inicjatywie
stowarzyszenia.
Przedstawiona fotografia dokumentuje odwiedziny uczniów klasy piątej
Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej,
ze swoim wychowawcą p. Waldemarem
Kilarem. Lekcja historii podobała się
uczniom i bardzo wzbogaciła ich wiedzę
historyczną.
Fot. (wła)
NASZ RYMANÓW
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Poznajmy się

W Wytwórni
Materiałów Budowlanych

T

ym razem jesteśmy w Wytwórni
Materiałów Budowlanych s.c. JW
GRANIT, której właścicielami są
panowie Jacek Więckiewicz i Janusz
Wilk. Zakład zlokalizowany jest w Rymanowie na ul. Osiedle. JW w nazwie
firmy to wspólne inicjały obu właścicieli.
„Nasz Rymanów” – Wytwórnia Materiałów Budowlanych to pojęcie bardzo
ogólne, proszę przybliżyć czytelnikom,
co zakład produkuje?
JW. – Specjalizujemy się w cięciu
i obrabianiu wielkowymiarowych płyt
granitowych. Z płyt tych wykonujemy
takie wyroby jak:
• nagrobki i grobowce cięte na różne
wymiary,
• okładziny stopni wewnętrznych i
zewnętrznych z powierzchnią antypoślizgową,
• blaty kuchenne i łazienkowe,
• stoły, ławy, elementy małej architektury ogrodowej,
• obudowy kominków.

N R. – Jakie materiały i surowce
konieczne są w produkcji, skąd są
sprowadzane?
JW. – Do produkcji wykorzystujemy
wielkowymiarowe płyty granitowe o
grubościach od 3- 10 cm, które sprowadzamy z różnych stron świata. Z RPA
na przykład importujemy płyty czarne
- Impala i Marikana, z Indii fioletowe
Orion, ze Szwecji płyty ceglaste Vanga
oraz czarne – Szwed. Płyty jasnopopielate przywozimy z okolic Strzelina
i Strzegomia.
N R. – Proszę wytłumaczyć, czytelnikowi niewtajemniczonemu w temacie,
na czym polega różnica pomiędzy granitem a marmurem?
JW. – Granit jest skałą zbudowaną
w 80 -100% z takich minerałów jak
kwarc, skaleń alkaliczny, plagioklaz. Jest
najpopularniejszą skałą magmową występującą na wszystkich kontynentach.
W Polsce wydobywane są w masywach
karkonoskim, strzelińskim i strzegomskim. W kamieniołomach odspajane
są bloki o masie do 18 ton, które po
przewiezieniu do firm kamieniarskich
są cięte na płyty o różnych grubościach.
Elementy te są następnie polerowane lub
płomieniowane i przerabiane na gotowe
wyroby budowlane lub dekoracyjne.
Marmur natomiast jest skałą metamorficzną, która powstała z przeobrażenia
wapieni i dolomitu. Składa się głównie
z krystalicznego kalcytu i dolomitu. W
Polsce wydobywany jest tylko w Sudetach i nosi nazwy „Biała Marianna” oraz
„Zielona Marianna”.
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Zarówno płyty granitowe jak i marmurowe występują w różnych kolorach i
odcieniach. Płyty marmurowe są bardzo mało odporne
na działania atmosferyczne,
po kilku latach tracą poler,
robią się szorstkie i zarastają
mchem. Granit jest odporny
na deszcz i mróz a nawet na
działanie stężonych kwasów.
Ze względu na właściwości
tych skał różne jest ich zastosowanie. Z granitu wykonuje
się nagrobki, blaty kuchenne
oraz schody zewnętrzne.
Marmur zaś używany jest
wewnątrz pomieszczeń,
m.in. do obkładania ścian i
wykonywania różnych elementów dekoracyjnych oraz
rzeźb.
N R. – W waszej ofercie
czytamy – nagrobki granitowe, płyty polerowane,
parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe, kostka granitowa. Produkty te
wymagają specjalistycznych
maszyn, precyzji i zapewne
ciężkiej pracy?
JW. – Praca przy cięciu
i obróbce granitu jest ciężka,
wymaga specjalistycznego
sprzętu i wykwalifikowanych pracowników. Do cięcia płyt używamy automatycznych pił jednosuportowych pracujących na mokro, które mogą przeciąć płyty
o grubości do 10cm. Wycięte na wymiary
płyty trafiają na automatyczne boczkarki,
które polerują krawędzie i diamentowymi
frezami wycinają odpowiednie kształty.
Końcowa obróbka elementów wykonywana jest ręcznie przy użyciu ręcznych
szlifierek i frezarek. Ponieważ elementy
granitowe obrabiane są na mokro, pracownicy wyposażeni są w odpowiednią
odzież ochronną.
N R. – Przy elementach wielkogabarytowych na pewno ważny jest również
odpowiedni transport…
JW. – Elementy granitowe są bardzo
ciężkie. 1 m3 tego kamienia
waży średnio 3 tony. Dlatego
też tylko małe elementy przenoszone są ręcznie. Większe transportowane są przy
użyciu wózka widłowego
i wózków transportowych.
N R. – Kto jest waszym
głównym odbiorcą, czy tylko
firmy, czy również odbiorcy
indywidualni?
JW. – Wykonujemy usługi dla wszystkich podmiotów, ale zwykle odbiorcami
naszych wyrobów są mniejsze i większe firmy, zarówno
prywatne jak i państwowe.

Odbiorcy indywidualni są również mile
widziani. Wykonujemy dla nich typowe
oraz nietypowe zamówienia.
N R. – Życzę wszystkiego dobrego i
dalszego rozwoju firmy. Łamy naszego
miesięcznika są otwarte na prezentowanie nowych ofert.
JW. – Bardzo dziękujemy. Miło nam,
że mogliśmy przybliżyć czytelnikom
Naszego Rymanowa zakres produkcji i
usług naszego zakładu.
Rozmawiał – Czesław Szajna
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lutego skromna ekipa Finisz
Rymanów wzięła udział w
Icebug Winter Trail w Nowym
Targu. Sobotni poranek powitał zawodników zgromadzonych pod wyciągiem
na Długiej polanie dość konkretnym
mrozem. Nietęgie miny wychodzących z ogrzanych samochodów mówiły
wszystko. Jak tu się zmusić do wysiłku?
Na szczęście to były tylko początkowe
reakcje. Po odebraniu pakietów startowych humory się poprawiły za sprawą
odjazdowych żółtych okularów, które
wszyscy dostali w pakiecie. Po krótkiej
rozgrzewce stajemy gotowi do startu- tu
mała niespodzianka- z powodu korków na
Zakopiance start przesunięty o 15 minut.
Szybka decyzja- wracamy do ciepłego
samochodu. Za chwilę rozgrzewki ciąg
dalszy i już bez żadnych niespodzianek
wyruszamy na trasę.
Jest ona dość wymagająca, długość
prawie 17 km, z czego 9,5 km to podbieg
na schronisko pod Turbaczem. Podbieg
ciągnie się dość długo, spore fragmenty
trzeba grzecznie podchodzić w sznurku
podobnie maszerujących zawodników.
Pod schroniskiem bufet z napojami i
jedzeniem i teraz już tylko w dół. Jak się
okazało nie było to takie tylko. Część
zbiegu przypominała rynnę bobslejową,
cała była pokryta lodem. Tu nadrobili ci ,
którzy przezornie założyli na buty nakładki lub raczki. Niestety takie cuda miały

Walentynki w wersji
śpiewanej

czyli piosenki o miłości
w różnych językach

W

dniu 14 lutego br. w Zespole
Szkół nr 2 w Dukli odbył się
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej, w którym
udział wzięła trójka uczniów ZSP w Rymanowie. Byli to: Krystian Wołczański,
uczeń klasy 2A Gimnazjum, który zaprezentował piosenkę w języku hiszpańskim
Pastory Soler pt. „Quedate conmigo”,
Oliwia Przystasz, uczennica klasy 2B
Liceum, która wykonała piosenkę w
języku angielskim Christiny Perri pt. „A
Thousand Years” oraz Marlena Kopeć,
uczennica klasy 3A Gimnazjum, która
brawurowo zaśpiewała piosenkę w języku angielskim Adele pt. „Someone Like

tylko nasze dziewczyny, męska część
Finiszu nie była taka zapobiegliwa…
Dobrze, że na trasie były drzewa,
krzaki itp. czasem ratowały one przed
upadkiem, choć tych ostatnich też nie zabrakło. Piruety, zjazdy na … czterech literach i inne figury były łakomym kąskiem
dla licznych fotografów i dopingujących
na trasie. Przepiękna słoneczna pogoda i
niesamowite widoki nagrodziły wysiłek
wszystkich startujących. Tuż przed meta
organizator zafundował nam jeszcze kilometrowy podbieg, ale ostatnie 300 m to
był fantastyczny zbieg do mety po stoku
narciarskim.
Najlepiej z Finiszowców spisał się
Piotr Barud zajmując 38 miejsce i uzyskując czas 01:32:22. Później na metę kolejno
wbiegali Dariusz Królicki (126 miejsce i
czas 01:52:50), Martyna Trygar(151 miejYou”. Właśnie to wyjątkowe wykonanie
oraz piękna, pełna emocji, interpretacja,
ujęły serca Jury, które bez wahania przyznało Marlenie I miejsce w „Kategorii
soliści”.
W tym roku zaprezentowano 28 piosenek, głównie w języku angielskim, ale
również znalazły się piosenki w języku:
francuskim, włoskim, niemieckim oraz
hiszpańskim. Na konkurs przybyli uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego (m.in.
z Jaślisk, Krościenka Wyżnego, Równego, Zręcina i Krosna), by jak najpiękniej
zaśpiewać o miłości.
Konkurs ten został zorganizowany
we współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Dukli i Ośrodka Kultury w Dukli. Wszystkie
wykonania zostały wyśpiewane na wysokim poziomie i bardzo emocjonalnie,
zatem Jury w składzie: pan Krzysztof
Zajdel, pan Artur Szajna oraz pan Sławomir Chłopecki, nie miało łatwego zadania,
oceniając poszczególnych wykonawców.

sce ,czas 01:56:44), Paweł Smerecki (160
miejsce, czas 01:58:47) oraz Agnieszka
Konderak (173 miejsce, czas 02:03:26).
Zawody ukończyło 281 osób, z czego wystartowało 76 pań- Martyna Trygar była
28 a Agnieszka Konderak 33 wśród pań.
Deka

Prośba od czytelnika
Czekam na informację na temat Walentego Kruczkowskiego i jego żony
Wandy z domu Szajna.
Udało mi się ustalić, że urodził się pod
nr. 98 w Posadzie Dolnej 13 lutego
1849 roku, a jego ojcem chrzestnym
był Franciszek Bolanowski.
Michał Kalandyk
michal.kalandyk@ yahoo.co.uk

Ze swojej strony chciałabym bardzo
serdecznie pogratulować Marlenie zarówno ogromnego talentu, urzekającego
i przeszywającego na wskroś głosu, jak
i odwagi oraz życzyć jej podobnych
sukcesów w przyszłości. Marlenko, tak
trzymaj!!!
Anna Kenar – Szul
nauczycielka języka angielskiego w ZSP
Rymanów
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IX Obchody Dnia Pamięci
o Ofiarach Holocaustu

L

udzie ludziom zgotowali ten
los…” Te słowa stały się hasłem przewodnim programu
artystycznego, zaprezentowanego w dniu
30.01.2017r. w ZSP w Posadzie Górnej.
Tym występem uczniowie chcieli uczcić
pamięć tych, którym odebrano podstawowe prawo – prawo do życia.
W myśl ideologii nazistowskiej naród
żydowski, jako „podludzie”, element gorszej kategorii, skazani byli na całkowite
wyniszczenie. Miało się to odbywać poprzez zaplanowane i przygotowane akcje
zmierzające do ludobójstwa. 		
Holocaust to jedna z najczarniejszych kart
w historii ludzkości. Nie oznacza tylko
zagłady, ale również niewyobrażalną
mękę, upokorzenie i upodlenie człowieka
przez drugiego człowieka. Obchodzone
święta, wspominane rocznice wydarzeń
mają na celu przypominanie przeszłości
i uświadamianie młodemu pokoleniu, że
„narody, które tracą pamięć, tracą życie”.
Montażem słowno-muzycznym młodzież
naszej szkoły chciała podtrzymać pamięć
i oddać cześć żydowskiej społeczności
naszego miasteczka, która przez pół tysiąca lat żyła na tym terenie. Nostalgiczne i
przejmujące wiersze pięknie recytowane
poprowadziły widza przez:
− krajobraz żydowskich miasteczek,
− okrucieństwo życia w utworzonych
przez Niemców gettach,
− niewyobrażalne do przeżycia piekło
obozów koncentracyjnych,
− śmierć w komorach gazowych.
Perfekcyjnie opracowana machina
do zabijania zmierzała do pieców kremacyjnych. Nikt nie był pewny jutra,
dlatego każdy dzień ludzie traktowali
jako wyjątkowy, bo zawsze mógł okazać
się ostatnim w ich życiu. Wybrzmiało to
bardzo wymownie w piosenkach, między
innymi: „Życie choć piękne tak kruche
jest”, „Człowieczy los”, „Dziwny jest ten
świat”. Martyrologia wielu narodów w
czasie II wojny światowej, w tym szczególne wyniszczenie nacji żydowskiej,
powinna skłaniać do refleksji i uświadamiać kolejnym młodym pokoleniom,
ze zobowiązani jesteśmy do pamięci
historycznej, szanowania i gloryfikowania

„

życia jako wyjątkowego – jednorazowego daru. Młodzież
miała też okazję usłyszeć, jak
przebiegały działania zbrojne
na terenie Rymanowa i okolic.
Poznała też politykę hitlerowską wobec ludności żydowskiej
oraz przykłady pomocy, jakiej
udzielali Żydom ich katoliccy
sąsiedzi.
W 1953 roku w Izraelu
została uchwalona ustawa o
pamięci zagłady i bohaterstwa,
powstał Instytut Pamięci Narodowej – Yad Vashem. Jednym z
jego podstawowych zadań jest
uwiecznienie pamięci ludzi,
Ciekawą inicjatywą było otwarcie praktórzy, narażając siebie i swoje rodziny, wie rok temu muzeum w Markowej,
pomagali Żydom, ukrywając ich przed poświęconego rodzinie Ulmów. Wstrząhitlerowskim oprawcą. Yad Vashem czyni sająca historia Wiktorii i Jana odsłania
to, przyznając pojedynczym osobom oraz piękną kartę postaw ludzkich w tamtych
rodzinom tytuł „Sprawiedliwy wśród nieludzkich czasach wojny i okupacji.
Narodów Świata”. Aktualnie medal otrzy- Godna zauważenia jest również utwomało 22 tysiące osób na całym świecie. rzona w sanktuarium w Toruniu Kaplica
Najliczniejszą grupę stanowią Polacy – Pamięci, na ścianach której znajduje się
6135 osób zostało uhonorowanych tym 1059 nazwisk Polaków, którzy ratowali
zaszczytnym odznaczeniem. Na drugim Żydów. Wszystkie zgłaszane informacje
miejscu znajdują się Holendrzy, którym weryfikował ks. Paweł Rytel-Andrianik.
przyznano 4947 medali. Dane
Kolejne kilkadziestatystyczne wymownie świadsiąt tysięcy zgłoszoczą o dużym zaangażowaniu
nych osób czeka na
Polaków w niesienie pomocy,
sprawdzenie.
w ratowanie życia żydowskim
Na zakończenie
sąsiadom.
montażu słownoOgromnym smutkiem na-muzycznego zostapawa fakt, kiedy słyszymy w
ła odśpiewana pieśń
różnych zagranicznych mediach,
Bułata Okudżawy pt.
czy z ust poważnych polityków
„Modlitwa”. Słowa
światowych kłamliwe stwierdzetego przejmującenie typu „Polskie obozy koncengo utworu wyrażały
tracyjne”. Dalej po latach musiprośbę skierowaną
my udowadniać, że to nieprawda,
do Boga, aby raczył
że w ten sposób z ofiar robi się
zachować pokój na
oprawców. Były więzień obozu
Ziemi i otaczał ludzkość swą opieką, a
KL Auschwitz Pan Karol Tendera wytoczył koszmar wojny się nie powtórzył.
proces niemieckiej telewizji ZDF o znieSzkolną uroczystość zaszczycili
sławienie. Decyzją sądu stacja telewizyjna swoją obecnością wyjątkowi goście: Pani
miała zamieścić przeprosiny dla pana Małka Shacham Doron, burmistrz Pan
Tendery. Jednak zrobiła to wykrętnie, w Jan Materniak, radny Pan Michał Chensposób urągający przyzwoitości. Świad- tosz. Dyrektor szkoły Pan Piotr Cisek
ków tamtej historii jest już coraz mniej. podziękował młodzieży za wzruszający
Kto więc będzie w przyszłości upominał program, podkreślił, jak ważne jest, by
się o dobre imię Polski i Polaków? Na pielęgnować pamięć o istotnych wydarzeszczęście będzie to mogła robić Fundacja niach z przeszłości i poprosił Panią Małkę
Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Shacham Doron o zabranie głosu. HonoPrzeciw Zniesławieniom. 		rowy gość przybliżył uczniom fragment
odległej dla nich historii miasteczka,
ludzi i ich kultury, którzy bezpowrotnie
odeszli z naszego otoczenia. Na koniec
Pan Jan Materniak przypomniał, jak
ożywiły się kontakty polsko-żydowskie,
poprzez różne inicjatywy podejmowane
przez lokalną społeczność, między innymi w ramach Stowarzyszenia ”Spotkanie
Rymanów”.
Należy przybliżać młodemu pokoleniu wydarzenia z przeszłości, na
morderstwa nie można spuścić kurtyny
zapomnienia, trzeba piętnować zło, bo
zbrodnia niepotępiona demoralizuje.
Anna Bałuka

nauczyciel historii ZSP w Posadzie Górnej
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Serce – to najpiękniejsze
słowo świata

T

ak śpiewamy w piosence, ale to
nie tylko najpiękniejsze, ale i najważniejsze słowo świata. Sercem
kochamy, sercem radujemy się, sercem
reagujemy na wszystko co nas otacza.
Nic więc dziwnego, że Antoine de Saint
Exupery, autor „Małego księcia”, stwierdza, że widzieć można tylko poprzez
serce, najważniejsze jest niedostrzegalne
dla oczu”. I wreszcie to serce decyduje o
naszym istnieniu. A skoro tak, to wszystkie wykonywane przez nas czynności
życiowe powinny zmierzać do ochrony
tego wspaniałego narządu.
W tym celu powstała Fundacja Cardiovascular Center Foundation z siedzibą
w Krakowie, której główną formą działania jest tzw. Klub Pacjenta oraz Szkoła
Serca. Dyrektorem fundacji jest dr hab.
med. Zbigniew Siudak, zaś zasiada w
Radzie Fundacji między innymi prof. UJ
dr hab. med. Jacek Legutko oraz prof. dr
hab. med. Dariusz Dudek.
Najważniejszym zadaniem fundacji
jest prowadzenie edukacji zdrowotne
wśród pacjentów i ich rodzin na temat
chorób serca i ich profilaktyki, modyfikacji stylu życia, postępowania po zawale serca i zabiegach interwencyjnych.
Fundacja ma ośrodki na terenie całej
Polski. Również w Krośnie przy Szpitalu
Wojewódzkim na oddziale kardiologii
inwazyjnej zorganizowany jest Klub
Pacjenta. Ja jestem jego uczestniczką od

Dzień Babci i Dziadka

W

tym roku, trochę później niż
wskazuje kalendarz, bo 1 lutego
2017 roku, wnuczęta zaprosiły
Babcie i Dziadków na piękną uroczystość
z okazji ich święta. W Dworku Weselnym w Bziance szanowni seniorzy obejrzeli program artystyczny pt. „Wspomnienia z dawnych lat” przygotowany
pod kierunkiem p. Beaty Dworzańskiej i
p. Małgorzaty Wojtuń.
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor
Edyta Jakieła skierowała do przybyłych

momentu powstania, tj. od 2011 roku,
dlatego chciałam podać kilka ważnych informacji dotyczących działalności klubu,
ponieważ w naszym regionie podkarpackim, działalność ta nie jest jeszcze znana
wszystkim mieszkańcom.
W ramach cyklicznych spotkań
edukacyjnych organizowanych w formie
Klubu Pacjenta, którego inicjatorem jest
prof. Dariusz Dudek, poświęconych między innymi leczeniu nadciśnienia tętnicznego, odpowiedniej diety, przestrzegania
zaleceń lekarskich po zabiegach angioplastyki wieńcowej, uczestniczy regularnie
około 5 000 pacjentów kardiologicznych.
Wykłady prowadzą lekarze specjaliści
kardiolodzy, rehabilitanci i psycholodzy.
Wykłady dotyczą zdrowego stylu życia,
aktywności fizycznej, walki z nałogiem
palenia papierosów oraz nauki udzielania
pierwszej pomocy medycznej i reanimacji. Kardiolodzy udzielają również bezpłatnych konsultacji lekarskich. Pacjenci
mogą dokonywać pomiarów ciśnienia
krwi, poziomu glukozy i cholesterolu.
Raz w roku organizowane jest w
Krakowie centralne spotkanie Klubów
Pacjenta z udziałem około 600 osób, a
także imprezy plenerowe jak Ogólnopolski Marsz Nordic Walking w Krynicy,
pod hasłem „Przegoń zawał”. Do marszu
dołączają często wybitni sportowcy tacy
jak mistrzyni Justyna Kowalczyk czy
sprinter Marcin Urbaś, którzy rozgrzewają uczestników przed rozpoczęciem
imprezy. Dzięki współpracy norweskich
kardiologów i polskich Klubów Pacjenta
wypracowano nowy model opieki nad

gości wiele ciepłych słów oraz serdeczne
życzenia.
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w naszym życiu. Może nie
wiemy tego, gdy jesteśmy dziećmi, ale
uświadamiamy to sobie dopiero wtedy,
gdy stajemy się dojrzalsi i przywołujemy
w pamięci wspólnie spędzone chwile.
Przecież nasi dziadkowie również byli
młodzi i z sentymentem wspominają
tamte momenty.
Dlatego wszyscy uczniowie naszej szkoły postanowili podarować te
wspomnienia poprzez miłe słowa, taniec i piosenkę, a przy
okazji wyrazić swoją
miłość, przywiązanie
i wdzięczność za wiele ciepła i dobra, za
które warto i trzeba
dziękować. Sceneria
i nastrój panujący na
sali skłoniły seniorów
do refleksji i przypomnienia sobie dawnych lat. Uczniowie
wykonali także portrety swoich dziadków
do zabawy: „Czyja to
Babcia? Czyj to Dziadek?” Dziadkowie

pacjentami kardiologicznymi tzw. Szkołę
Serca, której inicjatorem był prof. Dariusz
Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Szkole Serca
pacjenci po wypisie ze szpitala otrzymują
informację na temat prowadzenia takiego
stylu życia, który nie spowoduje nawrotu
choroby.
Dużo można by było jeszcze pisać
na temat działalności Klubów Pacjenta
prowadzących edukację w zakresie
prewencji chorób serca, ale ramy artykułu
są ograniczone. Chciałam tylko dodać, że
koordynatorem Krośnieńskiego Klubu
Pacjenta jest pan Michał Łącki, który
organizuje różne wyjazdy pacjentów
kardiologicznych i w czasie podróży
otacza wszystkich troskliwą opieką. Dziękujemy mu za to. Zaś całemu zespołowi
lekarskiemu z Fundacji Carduiovascular
Center Foundation, składam serdeczne
podziękowanie za prowadzenie na tak
szeroką skalę edukacji w zakresie prewencji chorób serca, która, mam nadzieję,
dotrze do wszystkich mieszkańców naszego Podkarpacia.
Zofia Gierlach
Uczestniczka Krośnieńskiego Klubu Pacjenta

Myśli Jana Niemczyka
Możliwości
Rozum wszystko wymyśli,
Jeśli się dobrze namyśli.
Metoda
Darł się na cały głos uważając,
że tym wyrobi sobie pozycję.
Gdyby…
Gdyby człowiek nie wynalazł
zegara,
Czas tak szybko by nie uciekał.

byli pod ogromnym wrażeniem zarówno
wspaniałych występów, barwnych strojów, talentów plastycznych, co wyrazili
gromkimi brawami.
Niewątpliwie było to wyjątkowe
spotkanie, pełne wzruszeń, serdeczności i wspólnej zabawy. Kochanym
Babciom i drogim Dziadkom jeszcze
raz życzymy samych radosnych chwil
w życiu i tego, aby zawsze byli dumni
ze swych wnuków.
Małgorzata Wojtuń
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Zaczarowani muzyką…

A

zatem włączmy muzykę,
a wyłączmy świat…” Tymi
słowami rozpoczęła kolejny
Noworoczny Koncert przygotowany
przez uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej I st. w Rymanowie Pani
dyrektor Elżbieta Nadziakiewicz.
2 lutego 2017r. Aula Zespołu Szkół
Publicznych rozbrzmiała tysiącem
dźwięków w wykonaniu młodych
artystów. Swoją obecnością koncert
uhonorowali znamienici goście: Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Babinetz,
Główny Wizytator Centrum Edukacji
Artystycznej – Pan Krzysztof Szczepaniak, władze naszej gminy w osobach
Burmistrza i Zastępcy oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją
zgromadziła się wyjątkowo liczna widownia złożona nie tylko z rodziców,
nauczycieli i uczniów, ale też mieszkańców Rymanowa i okolic – melomanów pragnących uczestniczyć w muzycznej uczcie i, cytując kolejne słowa
Pani Dyrektor, delektować się muzyką,
która „jest podmuchem szczęścia pozwalającym uwolnić się od ponurej
rzeczywistości i przenosi w czarowny
świat”. Prowadząca konferansjerkę
Pani Aleksandra Dućka prezentowała
kolejnych młodych artystów, kompozytorów wykonywanych utworów
oraz informowała o licznych sukcesach uczniów w konkursach o zasięgu
regionalnym, makroregionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Prezentacje brawurowo rozpoczęła
utalentowana skrzypaczka z klasy Pani
Marii Putrzyńskiej – Izabela Siręga,
wykonując „Fantazję rosyjską” Leo
Portonoffa. Kolejno wystąpili: Karolina Szarota z klasy fortepianu Pani
Doroty Skibickiej, Aleksandra Jaślar
ucząca się gry na klarnecie z klasy Pana
Krzysztofa Dziamby, młody saksofonista Mateusz Rusnok szlifujący swe
zdolności pod okiem Pana Michała Rymarza. Sebstian Litarowicz i Damian
Olszyński to uczniowie z klasy trąbki
Pana Tadeusza Półchłopka. Znaleźli się

„
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w gronie trzech najwyżej punktowanych
wykonawców na X Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych
w Kolbuszowej oraz zdobywali laury
w innych prestiżowych konkursach. Już
kolejny raz zachwycili widownię swoim
występem. Wyjątkowo pięknym popisem
oczarował publiczność zespół smyczkowy prowadzony przez Panią Magdalenę
Szybkę. Młodzi artyści mają najkrótszy
staż, bo funkcjonują dopiero od września
bieżącego roku szkolnego, lecz prezentują
już bardzo wysoki poziom. Pięknie wykonali trzy utwory, wieńcząc swój występ
popularną melodią bożonarodzeniową
„Jingle Bells”. Wsłuchani w muzykę

widzowie mieli okazję usłyszeć zespół
wokalny oraz chór – obie formacje prowadzone i przygotowane przez Panią Iwonę
Tylkę. Wokaliści zaprezentowali znane
kolędy w oryginalnych opracowaniach
dyrygentki chóru. Orkiestra dęta Szkoły
Muzycznej uświetniająca nie tylko uroczystości szkolne wykonała brawurowo
pod batutą Pana Mieszka Szybki trzy
kolędy i jak zawsze, została nagrodzona
burzą braw.
Chlubną tradycją rymanowskiej
szkoły muzycznej jest występ nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Nie ma
lepszego przykładu dla młodego adepta
sztuki niż muzykujący pedagog. Mieliśmy
okazję podziwiać ich kunszt w instrumentalnej wersji dwóch kolęd oraz wysłuchać
na zakończenie koncertu bardzo trudnych
utworów pochodzących z płyty „Podróż”
grupy Missio Musica. Zespół nauczycieli
instrumentalnie wzmocnili zaproszeni
goście, a popis wokalnych umiejętności
zaprezentowali Pani Magdalena Szybka,
Aleksandra Raś oraz dyrektor Dariusz
Krzok. Był to wyjątkowo piękny, noworoczny koncert, który zaczarował wszystkich słuchaczy. Tę opinię potwierdzali w
swoich wystąpieniach zaproszeni goście,
którzy z wielkim uznaniem odnosili się
do wysokiego poziomu prezentowanego
przez młodych artystów i kunsztu ich
nauczycieli.
Anna Smerecka
Fot. Maciej Czado, Łuksz Bolnowski

Konkurs „ MasterChef
Junior”

W

dniu 11.01.2017r. w ZSP we
Wróbliku Szlacheckim odbył
się I Szkolny Konkurs Kulinarny „MasterChef Junior”. W konkursie
wzięły udział cztery grupy dwuosobowe z
klasy II gimnazjum. Każda grupa musiała
wykonać w ciągu 3 godzin dowolne danie

Dzień Pizzy w Głębokiem

P

izza to jedno z najbardziej popularnych dań świata. Codziennie na
świecie sprzedawanych jest ok. 13
milionów pudełek pizzy. Dnia 9 lutego
Obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Pizzy. 10 lutego w Szkole Podstawowej
Fundacji „Elementarz” w Głębokiem
przyłączyliśmy się do tych obchodów.
Uczniowie wraz z nauczycielami
celebrowali ten dzień, jedząc pizze. Dodatkowo wysłuchali pogadanki na temat
pochodzenia pizzy i kilku najciekawszych
faktów dotyczących tego popularnego
dania. Klasy młodsze wykonały prace plastyczne związane z tym pysznym włoskim
przysmakiem, a starsze wzięły udział w
quizie dotyczącym pizzy. Największą
pizzę na świecie zrobiono w 1990 roku
w RPA. Miała ona średnicę 38 metrów i
ważyła 12 ton. Do jej wykonania zużyto
3960 kg sera 1763kg pieczarek, 1984 kg
sosu pomidorowego. Jako ciekawostkę
dodać należy, że pizzeria neapolitańska
Antica Pizzeria Port’Alba uważana jest
za pierwszą pizzerię na świecie. Działa od
1830 roku. Najpopularniejszym rodzajem
serowego smakołyku jest niezmiennie
Margherita. Swoją nazwę zawdzięcza
królowej Włoch – Marghericie Sabaudzkiej – która w 1889 roku podczas wizyty
w Neapolu miała zasmakować pierwszej

główne i deser.
• I grupa przygotowała „Spaghetti
z kurczakiem i
szpinakiem” a na
deser „Bananową
chmurkę”.
• II grupa przygotowała „Kebraczo”
a na deser „Krem z
Kinder Bueno”.
• III grupa wykonała „Soczystego
kurczaka z czosnkiem i ziołami”, a
„Sorbet z owoców
leśnych” podano
jako deser.
• IV grupa wykonała „Ryż z kurczakiem w warzywach”,
a na deser „Borówki z jogurtem greckim i białą czekoladą”.
Wszystkie potrawy wyśmienicie
smakowały a zwłaszcza desery, które
polecam do wypróbowania .
Jury pod przewodnictwem p. dyrektor Urszuli Deptuch po burzliwych i
długich obradach wyłoniło szkolnych Mistrzów „MasterChef Junior”. Zostali nimi:
• Mistrz MasterChef Junior Szymon
Ziemiański
• Mistrz MasterChef Junior Wiktor

współczesnej pizzy,
przygotowanej na
jej cześć przez miejscowego piekarza
Raffaele Esposito.
Przygotował na jej
cześć pizzę, w której podstawowymi
składnikami były:
pomidory, ser mozzarella i bazylia, reprezentujące narodowe barwy Włoch. Nazwano ją Margherita
i do dziś jest to nazwa najpopularniejszej
i najprostszej wersji pizzy.

Krzyżanowski.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za swoje prace i zaangażowanie.
Gratulacje dla zwycięzców konkursu
„MasterChef Junior”
Organizator - nauczyciel techniki
Mariusz Prajzner
fot. Anna Szymańska

Życzymy smacznego i zachęcamy
do celebrowania Dnia Pizzy codziennie
Małgorzata Cypcar
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Sędzia pyta
oskarżonego:
- Oskarżony zarabia
3 tys. miesięcznie, a
willę wybudował za
3 mln. zł, jak to pan
wyjaśni?
- Muszę chwilę
pomyśleć…
- Pięć lat wystarczy
* * * * *

Do lekarza przychodzi kobieta w widocznej
ciąży.
- Panie doktorze, ja mam… a właściwie to mąż
chciałby wiedzieć…
- Rozumiem – przerywa lekarz – jeszcze parę
miesięcy możecie używać życia…
- Nie o to chodzi… mąż chciałby wiedzieć czy
wciąż mogę jeszcze rąbać drzewo…
* * * * *

W aptece :
- Co dla pani?
- Test ciążowy proszę!
- Jaki?
- Negatywny, jeśli można…
* * * * *
Dietetyk do pacjenta:
- Tu pańska dieta – 300 gramów gotowanego
kabaczka, 400 g zielonej cykorii i sałata bez
ograniczeń!
- Czy dzwoneczek na szyję też mam nałożyć?!
* * * * *
Przed operacją zaniepokojony pacjent pyta
- Panie doktorze, dowiedziałem się, że będzie
mnie operował praktykant…
- Zgadza się.
- A jak mu się nie uda?
- To mu nie zaliczymy praktyk..
* * * * *
Przy stole maluch marudzi:
- Tato, ja nie chcę jeść tego sera z dziurami!
- Dobrze, zjedz ser, a dziury zostaw na talerzu.
* * * * *
Spotykają się dwaj koledzy:
- Słyszałem, że się ponownie
ożeniłeś!
- Tak z Hanią.
- To siostra twojej pierwszej żony?
- Tak.
- Dlaczego?
- Przyzwyczaiłem się do teściowej!
* * * * *
Mąż wpatruje się w świadectwo
ślubu.
- Czego tam szukasz? – pyta żona.
- Terminu ważności!
Humor z zeszytów
szkolnych:
- Jacek Soplica szukał zapomnienia
pod zakonnym habitem.
- Wraz z wynalezieniem koła i
pieniędzy, ludzie zaczęli kręcić
interesy.
- Starzy ludzie powymierali
i w ten sposób zlikwidowano
analfabetyzm.
- Cnota zatopionych kobiet i dzieci
pływała po jeziorze Świteź w
postaci białych lilii.
- Mumie robione przez Egipcjan
służyły jako wkłady do grobów.
Wybrał (wła)
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Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę
społeczną przekaż nam 1% podatku
należnego na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz
Rymanów”,
- renowację nagrobków na
rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby
Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej,
turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju
piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut
Organizacji Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

Fraszki Jana Niemczyka
Złudzenie
Uważał, że z niego gość nie byle jaki,
choć w kieszeniach miał same drobniaki.
Blisko
Klaka i klika – różnią się mało,
klaskanie tylko im zostało.
Bogactwo
Rozum i wiara,
to bogactwo a nie kara.
Nie na raty
Teraz, jak przed laty,
miłości nie kupisz na raty.

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: Wieczór Trzech Króli
(fot. Grażyna Skolarczyk)
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ześć – Franio – zawsze byliśmy
i będziemy dumni, że jesteśmy
Polakami. Kiedyś zadałem sobie
pytanie – dlaczego tak wielu naszych
rodaków, którzy tak samo jak my, tutaj
urodzeni, tutaj wychowani, tutaj spędzili
wiele lat życia, chociaż częściowo znający
historię naszej Polski a szczególnie lata
powojenne nie mogą powiedzieć, że są
dumni ze swojego pochodzenia własnej
Ojczyzny. Każdy kto pochodzi choćby z
najgorszej rodziny nie powinien mówić
źle o swoich najbliższych. Polska miała
wielu mądrych i wybitnych ludzi (nie
będziemy tu wymieniać) prawdziwych
patriotów, ludzi którzy oddali życie dla
Jej ratowania, ale kiedyś byli i są dzisiaj
tacy, którzy przez zachowanie swoje nie
powinni nazywać się Polakami.
Stachu – to zadajmy sobie pytanie,
kto to jest , kim są ci ludzie, jak należ ich
nazywać? Już kiedyś poruszaliśmy ten temat, ale to nadal należy o tym mówić, aby
dotrzeć do rozumu ludzi, którzy są obojętni na sprawy, które obecnie mają miejsce
w Polsce. Kiedyś było takie głośne hasło
„Obudź się Polsko” to właśnie ono miało
dotrzeć do ludzi, którym sprawy obecne i
przyszły los Polski jest obojętny.
Franio – na pewno pamiętasz słowa
pieśni „ Ojczyzno tyle razy we krwi
skąpana” i tak sobie w myślach przedstawiłem, historię powojenną. II Wojna
Światowa – 6 milionów ludzi straciło
życie, nie mówiąc o ogromnych zniszczeniach – tyle że przyczynili się temu nasi
odwieczni wrogowie – Niemcy i Ruskie,
tu jest w pewnym stopniu zrozumiałe, bo
to wrogowie. Lata powojenne – zdrada
przez fałszywych, zdrajców, - dobrowolne
oddanie się w niewolę ruskiemu wrogowi
na 50 lat. Ci zdrajcy wymordowali tysiące
szlachetnych Polaków – patriotów, którzy
kochali swoją Ojczyznę ponad życie. (dzisiaj KOD- owcy i podobni im protestują
przeciwko odebraniu tym „oprawcom”
wygórowanych emerytur – bezczelność
bez granic). Następnie – „Ruch Solidarnościowy” tutaj także znaszli się ludzie,
którzy swoje korzyści stawiali ponad
dobro całego Narodu. Okrągły Stół i
Magdalenka to symboliczne miejsca,
gdzie ludzie, którzy w ogólnej opinii
uchodzili za „prawych”, w zmowie z
komunistami okazali się zdrajcami a
skutkiem tej zmowy było tylko częściowe
i pozorne odebranie władzy komunistom.
Przebiegłym komunistom pozostawiono
do dyspozycji – banki- ważniejsze ośrodki
gospodarcze – wszelkie prywatyzacje
według ich uznania (dzisiaj widzimy tego
skutki) – sądy – prokuratury itd. Efekt
tego wszystkiego jest taki, że komuniści
połączeni ze zdrajcami przez różne wspólne oszustwa – złodziejstwa opanowali
najważniejsze – strategiczne dziedziny
majątku i życia obywateli. Skutki tego

wszystkiego to dzisiejsza sytuacja w kraju
gdzie każdego dnia dowiadujemy się o co
raz to nowych aferach, przestępstwach,
bezczelnym zachowaniu „zdrajców”
obecnych na wysokich stanowiskach.
Franio – dopiero obecny rząd stara się
wprowadzić normalność w naszym kraju
i całe szczęście, że wygrali te wybory
(dzięki otrzeźwiałym ludziom) bo gdyby
dalej rządziło PO i PSL, żadna afera nie
została by ujawniona, państwo nasze zostało by do końca zniszczone ograbione
przez tych antypolaków, najlepszym dowodem niech będzie wypowiedź członka
poprzedniego rządu , który z uśmiechem
na twarzy powiedział że Polska to „
h…d… i kamieni kupa” W normalnym
państwie taki rząd już dawno siedział by
w więzieniu. Jaką Polskę gotował nam
poprzedni rząd ? – wielu z nich będzie
odpowiadać przed sądami – dali jawne
przyzwolenie do funkcjonowania przeróżnych afer z Amber Gold na czele i wiele
innych. Jak mogliśmy być normalnym
państwem jak sami sędziowie kradną,
prokuratorzy jeżdżą po pijanemu, itd.
Posłowie tzw. ( opozycji ) zachowują
się bezczelnie, prostacko a chamstwo
pokazują na każdym kroku. Są to często
ludzie bez uczuć czysto ludzkich – po
wypadku pani premier B. Szydło robili
sobie żarty i kpiny – czy to są zachowania
normalnego człowieka? Czy tacy ludzie
powinni być posłami, senatorami, sędziami, prokuratorami, czy nawet sędziami
Trybunału Konstytucyjnego (nie będziemy tego wszystkiego uzasadniać i dawać
dowodów bo jest ich bardzo wiele). Dziś
ci pseudo opiekunowie biorą w opiekę
sprawcę wypadku, który miał miejsce w
Oświęcimiu z p. B. Szydło – pytanie jest
takie – dlaczego nie zaopiekowali się
tysiącami ludzi pokrzywdzonych przez
Amber Gold, dlaczego nie przyszli z pomocą 40 – ci tysiącom ludzi wyrzuconych
na bruk przez afery prywatyzacyjne, a ile
widzimy niesprawiedliwości w programie
„Państwo w Państwie” itd. Stachu – jak
sędziowie, którzy sami kradną – jedenczęści do wiertarki, - drugi – pendrajwy,
- trzeci – kiełbasę chowa do rękawa za
6 zł 10 gr, - mogą sądzić złodzieja? Jak
prokurator, który sam jeździ po pijanemu może karać pijanego kierowcę? Jak
można tolerować utrudnienie przejazdu
komuś na grób najbliższej osoby, aby móc
się pomodlić i złożyć kwiaty – czy to jest
normalne? I jeszcze ci sami krzyczą, że
brak wolności i demokracji, wspomagani
przez „opozycję”.
Szczyt chamstwa, dno kultury, obraza
uczuć religijnych, po prostu brak słów jak
określić to czego dokonał Warszawski Teatr Powszechny. Franio – pozwoliłem sobie odpisać fragment pewnej wypowiedzi
dotyczącej tego haniebnego „wyczynu”
gdyż ja sam nie potrafię tego spokojnie
przyjąć. Cytuję „ W warszawskim Teatrze
Powszechnym – który otrzymuje granty
od miasta (ponad 8 milionów) wysta-

wiono obrazoburczy „spektakl”. Reżyser
Oliwer Frljić w „Klątwie” pokazuje m.in.
seks oralny z figurą świętego Jana Pawła
II, drwiny z katastrofy smoleńskiej, czy
zbiórkę pieniędzy na zabójstwo Jarosława
Kaczyńskiego. Nic złego nie widzi w tym
dyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy
– prywatnie zięć europoseł Platformy
Obywatelskiej Róży Marii Barbary Thun
– Tomasz Thun Janowski. Jego zdaniem
to „wspaniałe i ważne przedstawienie”. A
tenże reżyser Oliwer Frljić jest już znany,
jak w Bydgoskim Teatrze Polskim podczas Festiwalu Premier wystawił „Naszą
przemoc i waszą przemoc” w którym
m.in. Jezus zszedł z krzyża, aby zgwałcić
muzułmankę.
Poseł Prawo i Sprawiedliwość Dominik Tarczyński zapowiedział że złoży
zawiadomienie do prokuratury. –koniec
cytatu. Jak widać takich zawiadomień
będzie wiele. Tego wydarzenia nie można
komentować – po prostu brakuje słów pogardy co dzieje się w nasze ukochanej Ojczyźnie. Stachu – gdyby ta Warszawa była
bliżej pewnie pojechalibyśmy do tego
teatru ale w odpowiednim celu – myślę
że i sami Warszawiacy przeciwstawią się
temu barbarzyństwu, chociaż „opozycja”
zaprasza do tego przeklętego miejsca, są
to efekty wspaniałej ”demokracji”.
Stacho i Franio
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Nagrody Burmistrza Gminy Rymanów
dla sportowców z terenu Gminy Rymanów za wysokie wyniki sportowe w 2016 roku
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/499/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010 r, nagrody i wyróżnienia mogą
otrzymać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
Nagrody i wyróżnienia są przyznawane na wniosek:
1. Związków i Stowarzyszeń sportowych
2. Klubu sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony
3. Związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem
osób niepełnosprawnych
4. Dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów.
Wnioski o przyznanie nagród składa się do 15 stycznia uwzględniając osiągnięcia sportowe z roku poprzedniego.
Za wysokie osiągnięcia sportowe w 2016 roku nagrodę otrzymują:
1. Marlena Kopeć - zgłoszona przez Zespół Szkół Publicznych
w Rymanowie.
Dyscyplina sportu to: podnoszenie ciężarów, Osiągniecia
sportowe:
- VI m. w Mistrzostwach Polski młodzików i młodziczek w
Biłgoraju do 15 lat z wynikiem 120 kg
- I miejsce w Mistrzostwach Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Sędziszowie Małopolskim do lat 23 w kat
wag.75+ z wynikiem 114 kg,
- I m. w Mistrzostwach OZPC w Sędziszowie Małopolskim do
20 lat w kat.75+ z wynikiem 105 kg,
- I m. o Puchar Starosty Sanockiego w kat.wag. 75+ z wynikiem
125 kg,
- I m. o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w kat. wag. 75+
- I m. o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w punktacji Sinclaira,
- I m. o Puchar Starosty Sanockiego w punktacji Sinclaira,
- I m o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów.
2. Michał Kamiński – zgłoszony przez Klub Sportowy BUDO
w Krośnie.
Dyscyplina sportu to: karate. Osiągnięcia sportowe:
- I miejsce w konkurencji KUMITE w Mielcu,
- I miejsce w kat. 70 kg Kumite Semi Kontakt Kadet w Rzeszowie,
- II miejsce kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Karate Shinkyokushinkai w Ełku,
- III miejsce w konkurencji KATA w Mielcu,
- II miejsce w kategorii KUMITE w Leżajsku.
3. Kaja Rysz – zgłoszona przez Zakładowy Klub Sportowy
„STAL” Rzeszów.
Dyscyplina sportu to: kolarstwo. Osiągnięcia sportowe:
- III miejsce w XXIX Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
Ślężański Mnich w Sobótce,
- I miejsce w X Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim MTB w
Tarnogórze,
- II miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie szosowym w Zamościu,
- I miejsce Cyklokarpaty w Przemyślu,
- II miejsce VI Klasyk Beskidzki,
- VI miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie szosowym w
Gostyniu,
- I miejsce w Międzynarodowym Wyścigu po Ziemi Lubartowskiej,
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- III miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie szosowym
w Jarosławcu,
-I miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie szosowym w miejscowości Szczedrzyk,
-IV miejsce w Pucharze Polski w miejscowości Koziegłowy,
- IX miejsce w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski Wysowa Zdrój,
- I miejsce w Międzynarodowym Wyścigu po Ziemi Lubartowskiej,
- I miejsce o Puchar Burmistrza Miasta Imielin,
- I miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie szosowym w Siedlcach,
- Udzial w VII Bieszczadzkim Wyścigu Rowerów Górskich w
Smolniku.
4. Dominik Kijowski – zgłoszony przez Zespół Szkół Publicznych w Milczy.
Dyscyplina sportu to: biegi przełajowe. Osiągnięcia sportowe
w 2016 r.
- I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski w kat.
młodzików Międzygórze,
- III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Kolbuszowej,
- V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w
Kolbuszowej,
- I miejsce w wojewódzkim Mitingu lekkoatletycznym w Stalowej Woli
-I miejsce XVII Biegu na górę Cergową w Dukli,
- I miejsce wXXX Biegu Ziemią Krosnieńską w Rogach
- II miejsce w 36 Biegu Siarkowca w Tarnobrzegu,
- II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych i i
Juniorów w Ustrzykach Dolnych,
- I miejsce w Powiatowym Biegu Ulicznym w Tarnowcu oraz
Grand Prix Gminy Jedlicze,
- II miejsce w Biegu im. Rotmistrza W. Pileckiego w Iwoniczu,
- IV miejsce w Biegu Żołnierzy Wyklętych w Żeglcach, i w Biegu
„Siekierniczek” w Krościenku Wyżnym.
5. Piotr Garbowski – zgłoszony przez Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”.
Dyscyplina sportu to: narciarstwo biegowe, biathlon. Osiągnięcia sportowe:
- I miejsce w Biegu Piastów w narciarstwie biegowym na dystansie 10 km w Jakuszycach,
- II miejsce w Biegu Piastów w narciarstwie biegowym na dystansie 15 km w Jakuszycach
- I miejsce w Pucharze Polski w biatlonie i narciarstwie biegowym w Jakuszycach
- Mistrz Polski w narciarstwie biegowym w Jakuszycach
- Mistrz Polski w biathlonie w Białce Tatrzańskiej
- XVI miejsce w Pucharze Świata w biathlonie w Niemczech
na 7,5 km,
- XV miejsce w Pucharze Świata w biathlonie w Finlandii na
7,5 km,
-X miejsce w Pucharze Świata w biathlonie w Finlandii na 15 km
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023
Pragniemy Państwa poinformować, iż Gmina Rymanów przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi gminie odpowiednie
prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji. Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji  zaplanowaniu
i podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia
mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru gminy.
Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi też
samorządowi gminnemu ubieganie się o dofinansowanie na część
prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Podkarpackiego. Zapraszamy Państwa do współ-

pracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże zdiagnozować problemy mieszkańców,
poznać Państwa opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie
rewitalizacji problemowych przestrzeni występujących na terenie
gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Poznanie Państwa zdania w kwestii
rewitalizacji Gminy Rymanów pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.
Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Rymanów - Biuro
Obsługi Klienta, lub ze strony internetowej Gminy Rymanów
http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8
&menu=8&dzialy=8&akcja=artykul&artykul=2883
Ankieta ma charakter anonimowy.

Plebiscyt na najlepszego sportowego trenera, działacza i sportowca powiatu krośnieńskiego 2016 r.
rozstrzygnięty. Gmina Rymanów ze świetnymi wynikami.
16 lutego br. w Zespole Szkół Publicznych w Korczynie rozstrzygnięty został plebiscyt na najpopularniejszego sportowca,
trenera i działacza powiatu krośnieńskiego 2016 r. Organizatorami plebiscytu było Starostwo Powiatowe w Krośnie, 10 urzędów
gmin z terenu powiatu krośnieńskiego oraz Tygodnik Regionalny
Nowe Podkarpacie.
Pierwsze miejsca w plebiscycie zajęli mieszkańcy naszej gminy, a
wśród nich: najlepszy działacz powiatu krośnieńskiego – Krzysztof Krukar, najlepszy trener powiatu krośnieńskiego – Grzegorz
Argasiński oraz najlepszy sportowiec – Alicja Staroń. Poniżej
kilka słów na temat każdej z nagrodzonych osób:
Krzysztof Krukar - urodził się
6.12.1961 r., mieszka w miejscowości
Posada Górna. Jest prezesem Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Beskid” Posada Górna. Podczas trwania
kadencji dokonał wielu zmian w wyglądzie stadionu oraz funkcjonowaniu
Klubu Sportowego w Posadzie Górnej.
Zakończono budowę szatni sportowej,
wykonano profesjonalnie wyposażoną
siłownię, postawiono piłko chwyty,
wykonano nawodnienie stadionu oraz
piętrowe trybuny z krzesełkami. Dzięki dużemu zaangażowaniu
Pana Krzysztofa drużynie udało się awansować do „B” klasy.
Grzegorz Argasiński – urodził się
9.08.1972 r.. mieszka w Rymanowie.
Na co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego w ZSP w Posadzie
Górnej. Współtworzył Uczniowski Klub
Sportowy Gem. Posiada licencje trenera
piłki ręcznej. Z jego inicjatywy w 2011
r. powstała sekcja piłki ręcznej. Obecnie
prowadzi trzy zespoły młodzieżowe
(80 zawodniczek)
, które występują
w lidze wojewódzkiej ( juniorka młodsza,
młodziczka, młodziczka młodsza). Dzięki
jego staraniom w 2015 roku ZSP Posada
Górna została jednym z trzech ośrodków
OSPR Polskiego Związku Piłki Ręcznej
w województwie Podkarpackim. Przygotowywał uczniów do licznych zawodów
sportowych, o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym.
W 2016 roku drużyna dziewcząt zajęła 5
miejsce w Mistrzostwach Polski w Piłce
Ręcznej Szkół Podstawowych. Oprócz tego
prowadzi stronę internetową klubu, gdzie
na bieżąco można śledzić osiągnięcia jego
podopiecznych.

Alicja Staroń – urodziła się
10.05.2001 r., mieszka w Posadzie
Górnej, tutaj także uczęszcza do szkoły. Zawodniczka Klubu Sportowego
Handball Posada Górna. Dyscyplina
sportu, jaką uprawia, to piłka ręczna.
Alicja w 2016 r. osiągnęła bardzo
wysokie wyniki sportowe tj.:
- brązowa medalistka Wojewódzkiej
Gimnazjady w piłce ręcznej 2016
- 1 miejsce w Ogólnopolskim turnieju
piłki ręcznej dziewcząt Końskie Cup
2016, została królem strzelców turnieju
- 1 miejsce półfinał 22 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w piłce ręcznej dziewcząt Wieliczka 2016
- 2 miejsce w Lidze Wojewódzkiej w kategorii młodziczka
-   2 miejsce w Lidze Wojewódzkiej w kategorii juniorka
młodsza
-   4 miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski w kategorii
młodziczka
-   4. miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski w kategorii
juniorka młodsza
-   8 miejsce w Finale 22 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt 2016 ( kapitan drużyny Podkarpacia)
- powołana do kadry OSPR w Polsce Rudka 2016
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, które wręczali:
poseł na Sejm Bogdan Rzońca, przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Gładysz, starosta krośnieński –Jan Juszczak,
wicestarosta – Adolf Mercik, urzędujący członek zarządu powiatu - Aleksander Mercik, wójtowie i burmistrzowie gmin, w
tym Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, prezes
tygodnika „Nowe Podkarpacie” – Tadeusz Więcek oraz Bogdan
Józefowicz – wiceprezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
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