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1918 - 2018 Niepodległa

Kolbuszowa
zdobyta!

22

kwietnia 2018 w „Mekce podkarpackiego Nordic Walking”,
bo takim miejscem bez wątpienia jest Kolbuszowa, zorganizowano
wiosenne zawody dla chodziarzy. Na
starcie stanęło ok.200 miłośników marszów z kijkami, w większości z Polski
południowo-wschodniej. W poszczególnych grupach wiekowych konkurencja
była bardzo mocna. Świadczy to o tym, iż
Nordic Walking jako dyscyplina sportowa
staje się w Polsce coraz popularniejsza i
z roku na rok startuje w niej coraz więcej
uczestników. W tej doborowej stawce zawodników znalazła się trójka reprezentantów rymanowskiego „Sokoła”. Wszyscy
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spisali się na medal. Cała trójka stanęła
na podium. Najwyższy jego stopień, w
kategorii kobiet do lat 30, na dystansie
5km. wywalczyła Aneta Sokołowska. W
kategorii mężczyzn( 50-59/5km) drugie miejsce zdobył Marek Sokołowski,
natomiast Jerzy Skwirut zajął trzecie

fot. Maria Zmarz

miejsce , na 10km w kategorii 50-59 lat.
Całej trójce naszych chodziarzy serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników,
dziękujemy za sportową walkę w duchu
fair play i życzymy dalszych sukcesów.
Marek Sokołowski

STUlecie odrodzenia
Polski w Milczy

W

niedzielę 6 maja 2018 w hali
sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Milczy odbyły
się główne uroczystości miejscowych
obchodów wieku niepodległości Polski.
Wcześniej, przed południem, ks. proboszcz J. Niezgoda odprawił mszę świętą
w intencji Ojczyzny.
Podniosłą akademię rozpoczęto po
polsku - polonezem odtańczonym przez
uczniów w stylowych strojach. Po przywitaniu gości przez dyrektor szkoły Beatę
Kozerską – Szewczyk apelem poległych
uczczono pamięć mieszkańców Milczy
poległych za Ojczyznę na frontach kilku
wojen. Nazwiska bohaterów odczytała
Ewelina Smerecka. Pieśń „Gdzie są
chłopcy z tamtych lat”, wiersz „Testament
poległych” oraz obecność pocztów sztandarowych szkoły i straży pożarnej korespondowały z patosem chwili. Dźwiękom
towarzyszyła prezentacja multimedialna
pamiątkowych starych fotografii ludzi,
którzy kiedyś tutaj mieszkali.
Dla uczczenia Niepodległej uczniowie pod kierunkiem nauczycielek Elżbiety Romańczak i Matyldy Wojtuń
przygotowali montaż słowno- muzyczny,
którego hasłem przewodnim był patriotyzm. Najmłodsze dzieci z Punktu
Przedszkolnego „Wesołe Maluchy”
zaprezentowały się w piosence: „Jestem
Polką i Polakiem”. Ważnym punktem
uroczystości była pokoleniowa recytacja
wierszy patriotycznych: C. K. Norwida
„Moja piosnka II”, M. Konopnickiej „Ojczyzna”, H. Bocheńskiej „Modlitwa za
Polskę” oraz utworu: „Wzleć Orle Biały”.
W taki sposób włączyły się w obchody
3 rodziny – Mariusz Prajzner z synem
Jakubem z kl. III gimnazjum, Dominika
Wójcik (III gimnazjum) z mamą Edytą
i babcią Kazimierą Hanus oraz mała
Amelka Adamska z babcią i dziadziem.
Wystąpiła też Maria Przybylska. Następnie uczniowie odczytali wcześniej zredagowane życzenia dla Ojczyzny. Część
artystyczną zakończył koncert pieśni
patriotycznych. Utalentowani uczniowie
prezentowali się w przejmującym serca
słuchaczy repertuarze, licznie przybyli
goście i mieszkańcy wsi z zapałem podchwytywali znane słowa, włączając się w
śpiewane pieśni.
Mocnym finałowym akcentem był
taniec z flagami w wykonaniu uczniów I i
II klasy szkoły podstawowej oraz ułożenie
żywej mozaiki: biało – czerwonej flagi
Polski, którą stworzyli wszyscy uczestnicy – występujący i widzowie.
Uroczystą akademię poprzedziły
inne działania: zorganizowano warsztaty
bibułkarskie, podczas których młodzież
szkolna z rodzicami i mieszkańcami wsi
wykonywała kwiaty w barwach naro-

dowych, kilka dni wcześniej w szkole
odbyła się wieczornica, w czasie której
uczniowie czytali wiersze patriotyczne
w obecności zaproszonych gości i mieszkańców Milczy, a także ogłoszono dwa
konkursy dla uczniów: na prezentację
multimedialną pod hasłem: „Droga do
wolności 1795- 1918 i życzenia dla Ojczyzny. Wszyscy, którzy wzięli udział
w konkursach otrzymali wyróżnienia, a
nagrody wręczyli Krystyna Przybyła –
Ostap – przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rymanowie oraz burmistrz Gminy
Rymanów Wojciech Farbaniec.
Uroczystości wpisały się w inicjatywę powołanego w styczniu gminnego
Obywatelskiego Komitetu Obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, aby tegoroczne szczególne
listopadowe święto poprzedzić wieloma uroczystościami w poszczególnych
miejscowościach gminy.
W podsumowującym wydarzenie przemówieniu
burmistrz Wojciech Farbaniec podkreślił rangę
obchodzonej rocznicy i
wkład szkoły w obchody
gminne. Powiedział między innymi: - „100 lat
temu pogrzebana Polska
dźwignęła się po długiej
niewoli. Cały polski naród
rozdarty przez 3 zaborców
wołał radośnie: Polska
wolna! Polska Niepodległa! Niech żyje wolna Polska! Spełniły
się słowa z pieśni śpiewanej przez lud
w świątyniach: Ojczyznę wolną racz
nam zwrócić Panie! Wtedy ludzie padali
sobie w objęcia, wywieszali ukrywane przez pokolenia flagi polskie, żeby
udokumentować swoją wielką radość.
W kościołach modlili się wierni, by podziękować Bogu za zmartwychwstanie
Polski. Naród „poczuł się wolny.” Radość
była spontaniczna i w pełni uzasadniona.
Dzisiejszy piknik patriotyczny zorganizowany przez szkołę i mieszkańców
Milczy- modlitwa w miejscach pamięci
–niech zaświadczą o tym, że pamiętamy
o tych naszych przodkach i bohaterach,
którzy walczyli o niepodległość naszej
ojczyzny- i często oddali za nią to co
jest bezcenne – swoje życie. Dbajmy też
o miejsca upamiętniające naszą historię.
„Naród, który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości”- -mówił
-Św. Jan Paweł II- Boże błogosław i darz
opieką mieszkańców Milczy –naszej
gminy i naszej ojczyzny –Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej”.
O podsumowanie patriotycznej uroczystości poprosiłam przewodniczącą
Rady Miejskiej oraz radnego i sołtysa
wsi. „Bardzo cieszymy się – powiedziała Krystyna Przybyła – Ostap – że
poszczególne miejscowości odpowiedziały na inicjatywę Obywatelskiego
Komitetu Obchodów Odzyskania przez

Polskę Niepodległości aby tak ważną
uroczystość jaką jest 100 lecie Odzyskania
przez Polskę Niepodległości obchodzić lokalnie. Chcemy, aby obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
były czasem radosnego świętowania dla
wszystkich Mieszkańców Gminy Rymanów
oraz przyczyniły się do odbudowywania
jedności narodowej i jeszcze większego
zintegrowania naszych Mieszkańców.   6
maja 2018 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości przygotowanej przez
Zespół Szkół w Milczy. Uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Milczy zjednoczyli swoje
siły, aby wspólnie świętować piękną
rocznicę.   Niepodległość jest dobrem
wspólnym. Stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości jest okazją do
świętowania wydarzeń z przeszłości, ale
również zachętą do budowania wspólnej
przyszłości.

Warto podkreślić, że w organizację
uroczystości włączyła się nie tylko szkoła
wspierana przez władze gminy, ale także
radny i sołtys oraz miejscowe organizacje: Stowarzyszenie „ Milanie Razem”,
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna. Radny Józef Kijowski
oraz sołtys Mariusz Prajzner. dziękując
wszystkim współorganizatorom podkreślali wagę uroczystości: - „11 listopada
to dzień, w którym zwyciężyła miłość
do Ojczyzny, wolność i wiara. To finał
walki i zrzucenie kajdan niewoli. Ta
piękna rocznica- 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości przypomina
nam o wartości samej w sobie, jaką jest
wolność. W tych obchodach pamiętamy
o naszych rodakach, którzy oddali życie
za wolną Polskę, ich tragicznych losach,
składamy im cześć i honor. Szkolna uroczystość była lekcją historii, patriotyzmu,
integracji naszego lokalnego środowiska
i łącznikiem międzypokoleniowym. Cytując słowa wieszcza Adama Mickiewicza
„Zasiewajcie miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, a wyrośnie Rzeczpospolita
wielka i piękna”.

Maria Zmarz
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Debata o leczeniu
uzdrowiskowym
dzieci i młodzieży

W

sobotę 21 kwietnia w Hotelu
& Restaurant „Świtezianka”
odbyła się konferencja naukowa
poświęcona lecznictwu uzdrowiskowemu dzieci i młodzieży w „Uzdrowisko
Rymanów S.A.” Organizatorem konferencji było „Uzdrowisko Rymanów S.
A.”i Szkoła Sanatoryjna w Rymanowie
Zdroju. Patronat honorowy objął Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart i
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Władysław Ortyl.
Gości powitała Prezes Zarządu
Uzdrowiska Iwona
Olejnik. Poinformowała, że konferencja
wpisuje się w plany
rozszerzenia profilu
leczniczego uzdrowiska od dawna
specjalizującego się
w opiece nad dziećmi, że planujemy
objąć szeroką opieką
dzieci z autyzmem,
u których dobre
efekty daje terapia
z udziałem zwierząt. Ponadto chcemy
leczyć dzieci z mukowiscydozą. W tym
przypadku konieczne będzie odpowiednie
przystosowanie naszych obiektów. Już
planujemy inwestycje, które pozwolą
przyjmować i leczyć osoby z taką chorobą.
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Kopiec
dziękując za przybycie oświadczyła,
„Państwa przybycie
świadczy o tym, że
jesteście przyjaciółmi chorych dzieci.
Wyraziła zadowolenie, że konferencja naukowa jest
jednym z etapów
obchodów 70-lecia
Szkoły Sanatoryjnej
w „Uzdrowisko Rymanów S.A.”
W imieniu Wojewody Podkarpackiego p. Jolanta Tomczyk – Fila przekazała wyrazu uznania dla prelegentów,
podkreśliła jak ważne jest uzdrowisko w
leczeniu dzieci i młodzieży. Następnie
Marszałek Maria Kurowska odczytała
list od Marszałka Władysława Ortyla.
Poinformowała, że priorytetem dla Zarządu Województwa Podkarpackiego jest
budowa Podkarpackiego Centrum Dziecka, które pozwoli rozwiązać problemy
lecznictwa dzieci.
Z kolei burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec przypomniał krótką
historię leczenia dzieci w Rymanowie
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Zdroju. Przekazał informację odnośnie
planów i rozwoju infrastruktury Uzdrowiska.
Pierwszy prelegent konferencji Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich
Sławomir Szczepaniak przypomniał
uczestnikom historię odkrycia wód
mineralnych i okoliczności powstania
uzdrowiska. Wspomniał też o nowych
projektach, które będą realizowane w
ciągu najbliższych kilku lat.
Prezes Zarządu Fundacji MUKOHELP Monika Bartnik w swoim wystąpieniu powiedziała, że na Podkarpaciu
powinien powstać ośrodek leczący dzieci
z mukowiscydozą. Ważnym obszarem w przypadku dzieci chorych na tę
ciężką chorobę jest fizjoterapia. Średni
wiek życia tych dzieci
w Polsce wynosi 20 lat,
podczas gdy w Europie
dzieci te żyją znacznie
dłużej. Kontynuowanie
leczenia pozaszpitalnego
w uzdrowisku przy pomocy specjalistów, fizykoterapeutów jest konieczne.
Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc Dyrektor Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia” w
swoim bardzo ciekawym
wystąpieniu mówiła, że
nie tylko genetyka ma wpływ na zdrowie, ale przekazane nawyki żywieniowe
, aktywność fizyczna, ruch jest bardzo
ważny w zdrowiu człowieka. Zaznaczyła,
że otyłość dotyczy już coraz młodszych
dzieci. Zachęcała do edukowania naszych
podopiecznych. Podkreśliła, że pobyt
dziecka w uzdrowisku
idealnie nadaje się do
realizacji takich celów.
Zawiera same atuty, jest
bezpłatny, atrakcyjny i
profilaktyczny.
Z kolei doktor Mariusz Woźniak z Kliniki
Pneumatologii, z Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce Zdroju, omówił
współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej, techniki drenażowe i
urządzenia wspomagające
drenaż w mukowiscydozie. W dalszej części
doktor Wiesław Morawski, pediatra
i specjalista pulmonolog przedstawił
„Wybrane problemy zdrowotne na styku
dziecko – pies w ocenie aktualnych doniesień naukowych”.
Druga część konferencji poświęcona
była animaloterapii, czyli naturalnej metodzie wspomagania leczenia i rehabilitacji dzieci z problemami emocjonalnymi
oraz zaburzeniami i deficytami rozwoju
psychoruchowego. Prelegentami w tej
części konferencji byli członkowie Fundacji „Razem z Psem”. Przewodnicząca
Rady Fundacji mgr Magdalena Galak,

kynoterapeuta, behawiorysta, dr inż. Małgorzata Goleman, pracownik Uniwesytetu
Przyrodoleczniczego w Lublinie i Katedry
Etologii, mgr inż. Agata Kokocińska
– Kusiak etolog, pedagog specjalny z
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wykładowca SGGW na Wydziale
Nauk o Zwierzętach.

Konferencję zakończył występ Orkiestry Sanatoryjnej, która zabrała
uczestników w muzyczną podróż po

europejskich dworach królewskich,
usłyszeliśmy pieśni starofrankońskie,
menuety Bacha, walce Szostakowicza i
Hummla oraz utwory Haendla.
Nauczyciele i wychowawcy
ZSS w Rymanowie-Zdroju

również naszym znakomitym gościom,
którzy współuczestniczyli i wspierali
nasze działania. Każdy najmniejszy gest
pomocy był cennym darem dla Wszystkich Dzieci.

MAJÓWKA ZE SZKOŁĄ
SANATORYJNĄ
I JEJ GOŚĆMI

R

ymanów Zdrój, Podkarpacka
Stolica Dzieci 13 maja 2018 rozbrzmiewała tańcem i piosenką.
Organizatorem Majówki był Zespół
Szkół Specjalnych- Szkoła Sanatoryjna,
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
i Uzdrowisko Rymanów S.A. Wśród
zaproszonych gości wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
w Rymanowie Zdroju, uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie,
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Króliku Polskim oraz członkowie Studia
Piosenki Gama w Miejscu Piastowym.
Pani dyr. ZSS Agnieszka Kopiec powitała dyrektorów zaproszonych szkół,
wszystkich gości i uroczyście otworzyła
Majówkę.
Program Majówki rozpoczął występ
artystyczny Grupy Choreograficznej ZSS,
która zaprezentowała średniowieczny taniec Celtycki do muzyki szkolnej orkiestry
. Orkiestra Zespołu Szkół Specjalnych
wykonała; pieśni staroangielskie, Walc
G-dur Dymitra Szostakowicza i XVI dumki kozackie. Zgromadzona publiczność
obejrzała także tańce: walca i poloneza w
wykonaniu uczniów szkoły sanatoryjnej.
W dalszej części programu zaprezentował się Zespół ‘’Studio Piosenki Gama”
z GOKU w Miejscu Piastowym: Katarzyna Such – Walc Brilante, In Sieme , Magdalena Pikuła- Memory i Potęga Miłości
Wikoria Micek-Ta,co
zawsze gna pod wiatr,
Joanna Such- Nie bądź
taki szybki Bill, Wiktoria Cetera- To co się śni
niewidomym
Najmłodsi uczestnicy majówki z przedszkola Sióstr Miłosierdzia zaprezentowali
piosenki i wiersze:
Emilia Żaromska recytowała wiersz: Spóżniony Słowik, Annia
Rij, Sonia Polańska,
Gabrysia Ziajka piosenkę Jagódki ,Oliwia i Julia Urbanik
piosenkę Promyk Słońca. W ramach
obchodów setnej rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę młodzi artyści Kalina Tomkiewicz ,Filip Jurasz,
Mateusz Jakieła, Milena Szałaj wykonali
piosenkę Jesteśmy Polką i Polakiem.
Oliwia Pytel, Patryk Penar piosenkę
Nasze polskie ABC, Hania Michalska,
Wiktoria Dereniowska, Dominik Pitrus,
Oliwia Pytel, Patryk Penar, Oliwia i Julia
Urbanik piosenkę Polska.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Króliku Polskim wystąpiła w następujących utworach muzycznych: Maja Puchalik -Corre, Natalia Ozimina - Niech żyje
bal oraz Iwona Frankowicz - Nie żałuję.
Zespół Szkół Publicznych w Ryma-

Nauczyciele i Wychowawcy
ZSS w Rymanowie Zdroju

Rymanów-Zdrój
nowie zaprezentował się muzycznie. Sara
Puchalik zaśpiewała piosenkę Jak fajnie
być motylem oraz w duecie z Marylą Hanus Moja Ojczyzna. Krystian Wołczański
- Holes, Milena Wołczańska- A ja mam
psa. Utwór Rudy Rydz w duecie na trąbki
zagrali Sebastian Litarowicz i Damian
Olszyński.
Majówkę zakończył występ wokalno- taneczny uczniów szkoły sanatoryjnej. Młodzi kuracjusze wykonali
tańce zespołowe: IriszTrasch, Zumbę. W
dalszej części Majówki wystąpiła grupa
wokalna, która zaprezentowała piosenkę
Pokochajmy drzewa. Na zakończenie
publiczność obejrzała pięknie zatańczoną
„Czaczę” w wykonaniu rodzeństwa Julii
i Jana Michalskich.
Dźwięki rozlegającej się muzyki
przyciągały swoim brzmieniem nie tylko
dzieci ale także dorosłych kuracjuszy i
okolicznych mieszkańców. Majówka
w Rymanowie Zdroju była obchodzona
uroczyście.
Dzieci za występy otrzymały słodkie upominki ufundowane przez naszych zaprzyjaźnionych sponsorów:
Sklep Spożywczo Przemysłowy Edyta i Roman Frącek
Rymanów Zdrój, Delikatesy
Centrum Rymanów Zdrój
Agnieszka Ciepiela ,Sklep
Spożywczy Koperek Marcin
Ziajka Rymanów, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wacław
i Lucyna Kuzakowie, którym
bardzo gorąco Dziękujemy.
Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę
uczniów Szkoły Sanatoryjnej z
turnusu 20.04 – 18.05. 2018 r.
za wyjątkowe zaangażowanie,
ogromną pracę włożoną w przygotowanie, w krótkim czasie programu artystycznego. Słowa podziękowania należą się

Pytasz się mię bracie miły
Gdzie odzyskasz swoje siły ?
Gdzie odpoczniesz po twym trudzie ?
Gdzie serdecznych znajdziesz ludzi ?
Gdzie piękności twojej ziemi
Otoczą cię skarby swemi ?
I podniosą twego ducha
Tam wysoko – niechaj szuka
Boga w pięknie swego kraju,
Co ma cuda wzięte z raju.
Patrz na mapę; w Karpat stoku
Leży ustroń miła oku,
Otoczona wiankiem wzgórzy
Z górską rzeczką u podnóży.
Kędy spojrzysz drzew korona
Chyli do cię swe ramiona,
Kwiat się leśny do nóg ściele
Prosząc – weź mię, nas tak wiele
Na to Pan Bóg stworzył przecie.
Ach! bo takich chyba w świecie
Już nie znajdziesz, tam kobierce
Leżą w lesie w poniewierce.
Tam z niebieskiej są fabryki
Niezabudki i storczyki,
Cudne kwiaty – tu gazony
Ludzką ręką zasadzone
Od zarządu do Zontaka,
Rozmaitość wszędzie taka,
Że się oko Twe nie znuży.
Jeśli miasto ci nie służy,
Jeśli nerwy rozigrane,
Jeśli serce rozkochane
to masz leki w samotności.
Jeśli inne przypadłości
Innych leków szukać każą,
Jeśli dzieci się nie darzą,
To cudowna w zdroju woda
Tobie, dzieciom siły doda.
O poradę się rozchodzi,
Kto chorobę twą łagodzi ?
Tam światowej nie ma sławy,
Lecz jest doktor cichy, prawy
Co poświęcił wiek swój cały
Dla nauki, nie dla chwały.
A w Kościuszki mieszka willi...
Bracie nie trać ani chwili –
Ma być ciało, dusza zdrowa ?
Zaraz jedź do Rymanowa.
Wiersz napisała Helena Henisz w lipcu
1900 roku w Stanisławowie.
Nadesłała czytelniczka z Gdańska,
która wiersz przepisała ze starego zeszytu
babci.
(wła)
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Wydarzyło się w czerwcu
18.VI 1178 – kronikarz Gerwazy z ang. Canterbury
opisał uderzenie asteroidy w powierzchnię Księżyca. W latach 70-tych geolodzy odkryli, że być może
mnich opisał powstanie krateru Giordano Bruno o
średnicy 22 km.
18.VI 1434 – w Krakowie odbył się pogrzeb Władysława Jagiełły, który zmarł 1.VI w Gródku, gdzie
przeziębił się słuchając w nocy śpiewu słowika. Król
przeżył 82 lata, z czego 48 lat na tronie polskim
(najdłużej ze wszystkich polskich władców).
5.VI 1443 – koło południa wystąpiło najsilniejsze
w historii Polski trzęsienie ziemi o sile ok. 6 stopni
w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się k.
Wrocławia, Jan Długosz, świadek zdarzenia, pisał:
” wieże i gmachy waliły się na ziemię, rzeki występowały z łożysk, a ludzie nagłym strachem zdjęci,
od zmysłów i rozumu odchodzili.”
14.VI 1789 – ameryk. kaznodzieja, wielebny Elijah
Craig sporządził kukurydzianą whisky. Nazwał ją
burbonem na cześć hrabstwa, w którym mieszkał –
Bourbon Country.
10.VI 1829 – w Henley na Tamizie odbyły się
pierwsze regaty wioślarskie między uniwersytetami
Oxford i Cambridge. Wygrał Oxford.
12.VI 1932 – w Krośnie poświęcono lotnisko.
Projekt budowy powstał 1928 a dwa lata później
rozpoczęto budowę. Po rozbudowie (1935-38)
przeniesiono tu Szkołę Lotniczą z Bydgoszczy. W
1945 powstaje warsztat szybowcowy przekształcony
później w WSK-PZL.
7.VI 1935 – um. Iwan Miczurin „sowiecki szarlatan i zakała światowej botaniki”. Jego wymyślone
teorie o hybrydowych roślinach zdolnych przetrwać
syberyjskie mrozy, były przez dziesięciolecia oficjalną doktryną naukową w ZSRR. W Polsce był
„bohaterem” wielkiej ilości kawałów.
9.VI 1951 – w Lęborku odnotowano najniższą
czerwcową temp. W Polsce – minus 340 C. Rekord
trudny do pobicia.
13.VI 1971 – w szpitalu w Sydney (Australia)
odbył się najliczniejszy poród. Geraldine Brodrick
urodziła 9 dzieci (5 chłopców i 4 dziewczynki) ale
żadne nie przeżyło dłużej jak 5 dni.
27.VI 1978 – 40 lat temu poleciał w kosmos pierwszy Polak – Mirosław Hermaszewski. Był jednym
z uczestników wyprawy radzieckiej.
14.VI 1987 – um. Stanisław Bareja, reżyser i scenarzysta (Miś, Zmiennicy, Alternatywy 4, i wiele
innych). Autor kultowych dzisiaj filmów toczył
ciągłe potyczki z cenzurą.
26.VI 1988 – rekord świata w strzyżeniu owiec
pobili: Alan Mc Donald i Keith Wilson z Nowej
Zelandii, którzy w ciągu doby ostrzygli (maszynowo) 2220 owiec.
12.VI 2005 – w sanktuarium w Licheniu poświęcono 3 nowe dzwony – Piotr, Paweł i Józef. Ważący
11,6 t „Józef” to największy dzwon wykonany
w Polsce, razem z „Maryją Bogurodzicą” (14,7t)
stanowią parę największych dzwonów w Polsce.
14.VI 2012 – na aukcji za dwa świetnie zachowane
szkielety dinozaurów – allozaura i stegozaura zapłacono 2 748 500 dolarów. Zwierzęta zakończyły
życie walcząc ze sobą – naukowcy przypuszczają,
ze utopiły się w błocie.
Wacław Łabuda

Wieści z regionu…
• 30.04. na lądowisku w Żernicy Wyżnej w powiecie leskim z
niewiadomych przyczyn rozbił się
szybowiec. Pilot i pasażer trafili do
szpitala.
• W poniedziałek, 30 kwietnia,
PLL LOT zainaugurowały połączenie z Rzeszowa do Nowego Jorku.
Samolot na tej trasie będzie latał co
tydzień o godz. 14.10 z Jasionki i
docierał do celu o 17.40 miejscowego czasu. Dreamliner 787 na pokład
zabiera 252 osoby. Inauguracyjnym
lotem leciało ponad 230.
• Czołgiści z 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy wchodzącego w
skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich są najlepsi w Polsce.
Dowiedli tego podczas zawodów
pododdziałów wojsk pancernych,
które odbyły się w Poznaniu.
• Polski autokar wiozący pielgrzymów wracających do Rzeszowa z Medjugorje spalił się na
autostradzie w Chorwacji - podała
stacja RMF FM. Na szczęście nikt
nie ucierpiał. Podróżujący stracili
wszystkie swoje rzeczy.
• Budowa strzelnic w każdym
powiecie to autorski pomysł Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony narodowej. Pierwszy,
pilotażowy obiekt został otwarty
w powiecie jarosławskim, we wsi
Maleniska.
• Straż Graniczna podsumowała ruch na przejściach granicznych z Ukrainą w długi majowy
weekend. Od początku roku nie było
takich tłumów na granicy. W ciągu
dziewięciu dni, Straż Graniczna odprawiła ponad 357 tys. osób i ponad
80 tys. samochodów.
• Niedaleko Rzeszowa natrafiono na duże złoże gazu. Jego wydajność szacuje się na 20 mln metrów
sześciennych wysokometanowego
gazu rocznie.
• W poniedziałek 14.05. uroczyście wbito łopatę pod nową
obwodnicę Strzyżowa. Będzie
to największa pod względem

finansowym inwestycja realizowana z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Ma kosztować ponad 106
mln.
• Linia lotnicza Ryanair zainaugurowała w środę rejsy z Rzeszowa do
Aten. Połączenie będzie realizowane raz
w tygodniu - w środę. Z tej okazji bilety
na nowej trasie będą dostępne już od 106
zł na podróż w czerwcu i lipcu.
• Podkarpacie jest jednym z czterech województw w kraju, które nie ma
ani jednego specjalisty mikrobiologa wynika z najnowszego raportu NIK. W
ciągu roku liczba zakażeń lekoodpornymi
szczepami bakterii w Polsce wzrosła
trzykrotnie, za co winę ponosi m.in. brak
odpowiedniej higieny w szpitalach.
• W Błażowej została otwarta pierwsza stacja ładowania pojazdów elektrycznych na terenie wiejskim. Przez rok
będzie można ładować tam samochód za
darmo.
• Jak wynika z policyjnych statystyk,
każdego roku w Polsce ginie średnio
ponad 13 tysięcy samochodów. Na Podkarpaciu liczba kradzieży systematycznie
spada. W 2016 roku było ich jeszcze 89,
ale już w ubiegłym roku 71.
• Na kandydatów w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie
Rzeszowskim czeka ponad 5500 miejsc.
Do wyboru 57 kierunków. UR proponuje
5 nowości na studiach I stopnia. To logistyka w sektorze rolno-spożywczym,
agroleśnictwo, finanse i rachunkowość,
polonistyka stosowana oraz komunikacja
międzykulturowa. Jest też nowa oferta na
studiach II stopnia. To: odnawialne źródła
energii i gospodarka odpadami, ekonomia,
finanse i rachunkowość, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna oraz turystyka
historyczna i kulturowa.
• Pierwszy w Podkarpackiem i szósty
w kraju tor do mini żużla powstaje w
Przemyślu, przy Al. Żołnierzy Wyklętych.
Budowa jest już prawie na ukończeniu.
Uroczysta inauguracja, pierwsze jazdy
pokazowe i zawody zaplanowano na 7
i 8 lipca.
• W powstającym Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku wciąż trwają prace
przy budowie nowego basenu. W nowym

Odeszli do wieczności
(15.IV – 15.V 2018)

16.IV – Klamut Stanisław (l. 68) – Wróblik Szlachecki
18.IV – Penar Józef (l. 70) – Klimkówka
19.IV – Penar Wiesław Józef ( l. 79) – Klimkówka
20.IV – Wronkowicz Eugenia z d. Kornasiewicz (l. 91) – Bzianka
24.IV – Wais Józef Jan (l. 80) – Klimkówka
26.IV – Spratek Paweł (l. 85) – Wisłoczek
27.IV – Jastrzębska Zofia z d. Węgrzyn (l.78) – Rymanów-Zdrój
01.V – Wojtanowski Jan Józef (l. 48) – Głębokie
01.V – Wojnarowski Mariusz (l. 44) – Rymanów
02.V – Rodzinka Zofia z d. Wałach (l. 91) – Głębokie
11.V – Rygiel Kazimiera Agnieszka z d. Puchalska (l. 89) – Klimkówka
(wła)
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obiekcie powstały już niecki basenowe
oraz zjeżdżalnia. Otwarcie pływalni
zaplanowano na wrzesień tego roku. W
budynku powoli zaczynają wyłaniać się
pierwsze kształty, które za kilka miesięcy
przerodzą się w profesjonalną pływalnię.
• Koniec udręki mieszkańców Morochowa! Dzięki rządowemu dofinansowaniu w wiosce w końcu powstanie most.
Do tej pory mieszkańcy byli dosłownie
odcięci od świata. Ich jedynym łącznikiem z cywilizacją była stara, drewniana
i niebezpieczna kładka. Nie dojeżdżały
tu karetki i wozy strażackie, a transport
odbywał się przez rzekę.
• Ponad 100 motocyklistów z całego
regionu przyjechało w niedzielę do
Baranowa Sandomierskiego, aby wziął
udział w II edycji „Majowej Kropli
Życia”. Efekt akcji to 13 litrów oddanej
przez właścicieli stalowych rumaków
krwi. Na piknik zorganizowany na terenie
Zespołu Zamkowo-Parkowego przybyli
motocykliści z: Sandomierza, Mielca,
Tarnowa, Rzeszowa, Tarnobrzega,
Gorzyc, Staszowa i wielu innych miejscowości.
• Historyczny obiekt znajdujący
się w podziemiach katedry ma stać się
nową miejską atrakcją dla turystów. Od
kilku miesięcy w podziemiach katedry w
Przemyślu trwają prace przy odsłanianiu
romańskiej rotundy, obiektu będącego
najstarszym dowodem istnienia miasta.

Z powiatu…
• Zakończyła się XVIII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku”. W finałach rozgrywanych na Stadionie Narodowym w
kategoriach U-10 dziewczyn i chłopców
najlepsze były drużyny z Podkarpacia!
Dziewczynki z Beniaminka Krosno
wygrały po rzutach karnych.
• Na odnowionym pasie startowym
w Krośnie po raz pierwszy w historii wylądował odrzutowiec. Samolot kwalifikuje się do niedużych maszyn klasy „bizjet”,
które są zaliczane do lotów biznesowych.
20 maja na odremontowanym lotnisku,
wylądował pochodzący z Jedlicza Sławomir Peszko, który jest członkiem
piłkarskiej reprezentacji Polski.
• Na Podkarpaciu rozbito grupę
przestępczą, która wyłudzając zwrot
fikcyjnego podatku VAT oszukała Skarb
Państwa na co najmniej 15 mln złotych.
Śledztwo nadzoruje prokuratura w Krośnie.
• Remont budynku przy ul. Portiusa
w Krośnie niespodziewanie odciął dostęp
do kultowej księgarni: „Antykwariatu”
Zbigniewa Oprządka. Teraz możecie
szukać go na podcieniach lub przy studni.
• Zakończyły się XIX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w
Krośnie. 33 pilotów rywalizowało w 18
konkurencjach. Zwycięzcą tegorocznej
edycji został Tomasz Filus. Balony nad
Krosnem to największa plenerowa impreza na Podkarpaciu.
• Coroczny Bieg Sokoła organizowany przez Państwową Wyższą

Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, tradycyjnie rozpoczyna
krośnieńskie Juwenalia. Od sześciu lat
wydarzenie cieszy się dużą popularnością
zarówno w środowisku akademickim jak
i wśród pasjonatów biegania. 17 maja na
5-kilometrową trasę wytyczoną w okolicach Kampusu Politechnicznego PWSZ
przy ul. Dmochowskiego wybiegło 346
biegaczy. Najszybciej dystans pokonał
Stanisław Jaźwiecki (KB Krościenko
Wyżne), na dobiegnięcie do mety potrzebował 17 min i 23 sek. Drugie miejsce
zdobył Krystian Kurzyło (TG Sokół
Sanok), trzecie - Dawid Wojtasik.
• Wyjątkową oprawę miały tegoroczne krośnieńskie obchody Dnia
Strażaka. W 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości odbyły się 11
maja na płycie krośnieńskiego rynku, u
stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystej mszy św. w intencji
wszystkich strażaków miasta Krosna i
powiatu krośnieńskiego oraz ich rodzin
przewodniczył metropolita przemyski ks.
abp. Adam Szal.
• Reprezentanci Kenii wygrali XX
Krośnieński Bieg Konstytucji. Wśród
mężczyzn zdominowali całe podium.
Najlepszy z Polaków Ignacy Domiszewski z Halicza Ustrzyki Dolne zajął 6. miejsce. Wśród kobiet czwarta była Katarzyna
Albrycht, a piąta - reprezentantka Polski
w biegach narciarskich, olimpijka z PyeongChang Ewelina Marcisz. W biegu na
dystansie 7 kilometrów wzięło udział 365
zawodniczek i zawodników. Natomiast w
zawodach nordic walking (5 km) wystartowało 70 chodziarzy z kijkami.
• Dwumiejscowy samolot Topaz, wyprodukowany przez krośnieńską firmę
Ekolot, zdobył główną nagrodę podczas
wystawy lotniczej na Florydzie. Na wystawie lotniczej prezentowane były różne
konstrukcje samolotów ultralekkich. Były
samoloty budowane amatorsko, w garażu,
domowymi sposobami, ale i konstrukcje
komercyjne, powstające w zakładach
produkcyjnych.
• Przy ulicy Klonowej powstaje
pierwszy w Krośnie dom ze słomy i
gliny. Będzie on nie tylko ekologiczny, ale
też bliski naturze, ponieważ na jego dachu
będzie rosła trawa i kwiatki. Właściciele
już nie mogą doczekać się przeprowadzki.
• 64 zdarzenia drogowe, ale też
mnóstwo innych interwencji odnotowały
służby ratunkowe na terenie powiatu
krośnieńskiego podczas trwania bardzo
długiego weekendu na przełomie kwietnia
i maja.
• Sprzęt ratowniczy za ponad 24 tys.
złotych trafił w czwartek (10.05) w ręce
krośnieńskich strażaków z jednostek:
Białobrzegi, Polanka, Suchodół i Turaszówka. Dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości oraz Urzędu Miasta Krosna
udało się zakupić dwa defibrylatory, dwie
deski pediatryczne, dwie torby PSP R1,
dwa komplety szyn Kramera.
• Od kilku tygodni przyjezdni,
ceniący sobie jakość i komfort, mogą
zatrzymać się w samym sercu Krosna. Na
Rynku można wynająć eleganckie pokoje

gościnne. GlassHouse to 4 przestronne
pokoje do wynajęcia na krośnieńskim
Rynku. Mieszczą się one w jednej z kamienic przy północnej pierzei starówki
(w miejscu dawnego sklepu 5-10-15).
Teoretycznie, ze względu na dosłowne
znaczenie nie można ich nazwać apartamentami. Jednak odnosząc się do naszych
skojarzeń – metraż, klimat i wyposażenie
wskazują na czterogwiazdkowy standard
tychże pokoi.

Z gminy …
• 12.05 o godz. 7 z rzeszowskiego
Rynku wystartowali uczestnicy V Ultramaratonu Podkarpackiego na dystansach
50 i 70 km. Pierwsi na trasie byli biegacze,
którzy mają do pokonania aż 115 km. Wystartowali już o godzinie 2 w nocy. Wśród
zawodników było trzech przedstawicieli
Finisz Rymanów- Maciej Brzana, Kamil
Kardach i Arkadiusz Ślączka. Wszyscy
startowali na dystansie 50 km. Maciej
Brzana w debiucie na ultramaratońskim
dystansie zajął 6 miejsce.
• W dniu 9 maja 2018 r. podpisana
została umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim - Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Rejonem Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie na zadanie pn. „Odnowa
drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów Rymanów - Daliowa na terenie Gminy
Rymanów”. Zakres zadania obejmuje
kontynuację rozpoczętego w ubiegłym
roku zadania polegającego na ułożeniu
nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej
na odcinku pomiędzy miejscowościami
Bzianka i Milcza.
• „Jako w niebie, tak i w Komańczy”
z nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Fabularyzowany dokument zajął
II miejsce w XV edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”.
Nagrodę, podczas uroczystej gali Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i ForumTelewizji
Lokalnych w Toruniu, odebrał prezes
Telewizji Obiektyw, Bogdan Miszczak.
• 10 maja 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów i przedstawicieli Szkół im. Jana Pawła II Diecezji
Przemyskiej. Tym razem gościliśmy
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kraczkowej. Gościem honorowym,
a zarazem inicjatorem spotkania był
ksiądz arcybiskup Adam Szal. Szkołę
w Klimkówce reprezentowali: dyrektor
Agnieszka Groblewska, wicedyrektor
Beata Boczar oraz emerytowany dyrektor
Marian Penar – przedstawiciel Społecznej
Rady Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II.
• Do niegroźnej kolizji samochodowej doszło przed godziną 14:00 w środę
16 maja na u DK 28, przy wiatrakach
w Rymanowie. Kierująca samochodem
marki Hyundai jadąc w stronę Rymanowa
straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę ochronną przeciwnego
pasu drogi. W wyniku kolizji kierująca
nie doznała poważnych obrażeń.
zebrał deka
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„By echem stokrotnym
rozbrzmiała
Niepodległej chwała”

11

listopad to niezapomniana i jedna
z najważniejszych dat w kalendarzu polskiej historii. Bowiem
tego dnia w 1918 roku Polska po 123 latach zniewolenia odzyskała suwerenność.
W związku z przypadającą setną rocznicą
tego wydarzenia Sejm RP uchwalił rok
2018 rokiem Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a
Prezydent RP Andrzej Duda zaapelował
o wspólne przygotowanie i świętowanie
uroczystości rocznicowych. W odpowiedzi na to wezwanie w gminie Rymanów
powołany został Obywatelski Komitet
Obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości RP, a także zaplanowany całoroczny program obchodów, mających na
celu uczczenie tego ważnego wydarzenia.
Jubileusz stał się inspiracją do zorganizowania w Sieniawie uroczystości
pod hasłem: „By echem stokrotnym
rozbrzmiała Niepodległej chwała”, w
których przygotowaniu uczestniczyła
społeczność szkolna, a także lokalna z
sołtysem Sieniawy, panem Dariuszem
Bekiem na czele. W organizację zaangażowali się na równi mieszkańcy Sieniawy,
Wisłoczka, Puław, Głębokiego, Pastwisk,
Rudawki Rymanowskiej. Odbyły się one
29 kwietnia. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz krajowych,
powiatowych i gminnych, reprezentanci
oświaty w osobach dyrektorów szkół oraz
placówek oświatowych z terenu gminy
Rymanów. Mogliśmy gościć również
reprezentantów organizacji pożytku
publicznego oraz służb mundurowych,
przedstawicieli świata kultury i sztuki.
Całość rozpoczęła okolicznościowa Msza
Święta w kościele w Sieniawie, celebrowana przez gospodarza parafii, księdza
proboszcza Stanisława Gniewka. W
pięknej homilii odwołał się on do bolesnej
przeszłości Polski, wynosząc wolność do
rangi najwyższej wartości.
Dalsza część uroczystości miała
miejsce w Hali Sportowej w Sieniawie.
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Po ceremonialnym wprowadzeniu sztandaru przez poczet sztandarowy Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
z Rymanowa, odśpiewany został hymn
polski.
Zebranych gości powitała serdecznie
pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej w
Sieniawie Małgorzata Ryszka. „Chcemy
dziś podjąć zamyślenie nad słowem, które
jest bliskie każdemu z nas – Ojczyzna.
Jest to pojęcie elementarne, nadrzędne,
mieszczące w sobie różnorodność znaczeń oraz ogromny ładunek emocjonalny.
Żeby zdefiniować Ojczyznę, trzeba wejść
w jej sedno, w tożsamość ludzi tego miejsca, w ich przeżycia, dążenia, poznać ich
uczucia, troski, lęki, marzenia i nadzieje.
Żywię przekonanie, że pomoże nam w
tym dzisiejsza uroczystość” – brzmiał
fragment przemówienia pani dyrektor.
Istotnym punktem uroczystości
była niezwykle interesująca prelekcja
wygłoszona przez posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, historyka pana Piotra
Babinetza. Przedstawił on ostatnie lata
walki o wolność, omawiając między innymi działalność PPS oraz rolę jaką odegrał
Józef Piłsudski. Wiele uwagi poświęcił
również na zarysowanie działań na terenie
Podkarpacia, wymieniając poległych w
walce bohaterów z Rymanowa i okolic.
W imieniu swoim, mieszkańców
Sieniawy i społeczności szkolnej podziękowania panu posłowi Piotrowi Babinetzowi, za uświetnienie swoją obecnością
zorganizowanych w Sieniawie obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, a także za wygłoszenie
prelekcji stanowiącej doskonałą lekcję
historii i patriotyzmu złożył sołtys Sieniawy, pan Dariusz Bek.
Następnie goście zaproszeni zostali do wysłuchania koncertu pieśni
patriotycznych w wykonaniu uczniów
oraz absolwentów naszej szkoły, którzy
złotymi zgłoskami zapisali się w jej historii, zdobywając prestiżowe miejsca w
konkursach wokalnych oraz uświetniając występami wszelkie szkolne – i nie
tylko - uroczystości. Swoimi pięknymi
głosami popisali się również nauczyciele,
mieszkańcy Sieniawy oraz przyjaciele.
Mogliśmy wysłuchać znanych utworów
legionowych i wojskowych, jak również

bardziej współczesnych pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów. Do
wspólnego śpiewu zaproszona została
publiczność, która mogła skorzystać ze,
specjalnie przygotowanych na tę okazję,
śpiewników. Pieśni są niewątpliwie ważnym elementem naszej kultury. Odbija się
w nich ponad tysiącletnia historia narodu
Polskiego oraz uczucia i nadzieje Polaków. Nie można również zapominać, że
pieśni kształtowały uczucia patriotyczne i
umacniały jedność narodu, dlatego warto
uczyć się z nich miłości do Ojczyzny.
Po koncercie głos zabrał Zastępca
Burmistrza gminy Rymanów, pan Jan Materniak.W imieniu władz samorządowych
podziękował organizatorom uroczystości.
Wspomniał o cierpieniach Polaków na
drodze do wyzwolenia, wplatając w
swoje przemówienie piękną refleksję,
iż wolność nie jest dana na zawsze lecz
należy o nią dbać.

W dalszej części uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego „Godło Polski”. Wzbudził on
ogromne zainteresowanie, o czym świadczy liczba pięćdziesięciu otrzymanych
prac, które można było podziwiać jako
element dekoracji. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, część z nich ofiarowana została przez
pana posła Piotra Babinetza. A oto jak
przedstawia się lista zwycięzców:
I miejsca
Dorośli : Marzena Kilar, Aneta Wychowalek,

Uczniowie klas V SP – III gimn.: Maria
Nowak, Nikodem Wróbel.
Uczniowie kl. I-IV – Nikola Janowska,
Dawid Szajna.
II miejsca
Uczniowie klas V SP – III gimn. Julia Nosal, Dawid Rodzinka, Wiktoria Rodzinka
Uczniowie kl. I-IV – Julia Mołczan
III miejsca
Dorośli: Jarosław Wacławski
Uczniowie kl. V SP – III gimn.: Patryk
Kilar, Milena Lasota, Weronika Miś.
Uczniowie kl. I-IV: Oliwia Leśniak
Po zakończeniu oficjalnych obchodów goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Sieniawy oraz
rodziców z Wisłoczka i Puław. Można
było skosztować tradycyjnych lokalnych
specjałów, a także poczęstować się słodką
„patriotką” – tortem w biało - czerwonych
barwach.
W tym miejscu pozwolimy sobie
złożyć podziękowania wszystkim oso-

bom prywatnym, przedsiębiorcom oraz
instytucjom lokalnym, za wsparcie i
pomoc udzieloną podczas organizacji
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przede wszystkim
wyrazy wdzięczności ślemy w kierunku
sponsorów: Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A. Oddział z Rzeszowa oraz
Spółki Orlen Oil. Dziękujemy Polskiemu
Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”
z Rymanowa, Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów” za udostępnienie materiałów historycznych, panu Tadeuszowi
Janowskiemu, pracownikowi GOK w
Rymanowie za pomoc przy nagłośnieniu,
panu Marcinowi Józefowiczowi za cenne
rady i wsparcie.
Dziś możemy sobie tylko wyobrazić
atmosferę, jaka zapanowała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ale ten
niebywały entuzjazm naszych przodków,
zawarty w pieśniach patriotycznych,
powinien towarzyszyć również nam,
inspirując nas do działania, budząc dumę

z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy
tak bogate dziedzictwo narodowe. Powinien skłonić nas do kontynuowania
dzieła wielkich rodaków w imię miłości
Ojczyzny.
(inf.org)
fot. Rafał Głód

Po raz kolejny
najlepsi na Podkarpaciu

W

czwartek 26 kwietnia na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w parku szkolnym
Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu,
odbył się IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych.
W przeglądzie tym wzięli udział
uczniowie z klas o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcącego w
Rymanowie, którzy zrzeszeni są w
szeregach PTG „Sokół” Rymanów.
Zaprezentowali się wspaniale występując
w galowych mundurach sokolich. Po rozegraniu dwóch konkurencji, tj. musztry
podstawowej i musztry paradnej klasyfikacja szkół wyglądała następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole
Szkół Publicznych w Rymanowie - 75 /
79 = 154 pkt 2. Zespół Szkół SARS w
Trzcinicy - 58 / 71 = 129 pkt 3. Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu - 49 / 65 = 114 pkt 4.
Bieszczadzki Zespół Szkół Zwodowych
w Ustrzykach Dolnych - 51 / 0 = 51 pkt
LO przy ZSP w Rymanowie, w tej
konkurencji, na terenie woj. podkarpackiego jest poza zasięgiem rywali. W
swoim czwartym występie odnotowało
czwarte zwycięstwo i po raz kolejny

uzyskało kwalifikację na ogólnopolski
przegląd musztry klas mundurowych,
który odbędzie się 28 i 29 maja 2018
w Zakopanem. Gratulujemy okazałego
zwycięstwa i życzymy sukcesów w przeglądzie ogólnopolskim. Zajęcia z musztry
w klasach mundurowych, w ZSP Rymanów, prowadzi i przygotowuje młodzież
do występów pan Kazimierz Cetnarski.
Marek Sokołowski
Fot. Lucjan Penar
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40 – LECIE POLSKIEJ
SZKOŁY
im. GEN. WŁADYSŁAWA
ANDERSA w Chicago

P

owstanie tej szkoły w pewnym
stopniu jest zasługą naszego
rodaka – rymanowianina z pod
Kalwarii - Józefa Szula.
Oto krótkie wspomnienia grona nauczycielskiego.
W 1978 roku zrodziła się myśl o
potrzebie nauki języka polskiego naszych
dzieci, inicjatorami i współtwórcami tego
pomysłu byli; Wanda Penar, Tadeusz
Grela i Józef Szul. Te trzy osoby wspólnie
z ówczesnym proboszczem parafii św.
Tekli – ks. Mieczysławem Bednarzem
sprawili, że już w 1978r. rozpoczęły się

pierwsze lekcje. Szkoła przyjęła imię gen.
Władysława Andersa. Placówka zaczęła
się rozrastać i na swoje 10 -- lecie liczyła
już 155 uczniów. Gdy w roku szkolnym
1996/1997 zorganizowano liceum realizujące trzyletni program nauczania, do
szkoły uczęszczało 230 uczniów a zatrudnionych było 15 nauczycieli.
Przy szkole prężnie działa zespół
pieśni i tańca „ Polonez” a dyrektoruje tej
placówce nieprzerwanie p. Wanda Penar.
Szkoła co roku przygotowuje Jasełka
lub wielkanocną święconkę, młodzież
zawsze bierze udział w Paradzie 3 Maja,
w uroczystościach kombatanckich i kościelnych, dniach Patrona szkoły.
Szkoła współpracuje z weteranami i
członkami Związku Narodowego Polskiego, od którego szkoła dostaje subsydia,
na szeroką skalę prowadzi działalność
propagującą polską kulturę, kultywuje tradycje utwierdzające w wierze – zarówno
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w szkole, jak i w środowisku polonijnym.
Młodzież uczestniczy we wszystkich
świętach kościelnych posługując do
mszy świętych. Rodzice naszych uczniów
współtworzą Radę Parafialną, uczy się tu
nie tylko języka ojczystego, historii, geografii Polski, ale i religii,
jak również szacunku dla bogatej
tradycji narodowej, miłości do
ziemi ojców, odczuwania piękna
tej ziemi i kultywowania całego
dorobku tysiącletniej kultury
polskiej.
Pracę szkoły doceniła Polonia i Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie przyznając
dyrektor Wandzie Penar najwyższe nauczycielskie odznaczenie –
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że młodzież
na miarę swoich sił i zdolności
służyć będzie Bogu, Polonii i Polsce pamiętając o przesłaniu Ojca
Świętego, aby dbała o czystość i
piękno języka ojczystego, mówiła
po polsku i zachowywała polską
tradycję i kulturę. W codziennej
pracy ciągle realizowane są słowa
uważane za trwały pomnik –„
polskości w sercach i umysłach
naszej młodzieży”. W latach 2005
– 2013 szkoła średnio liczyła 330
dzieci, 20 nauczycieli i 20 klas.

Z okazji 40-lecia Ojciec Święty Franciszek udzielił naszej szkole specjalnego
Apostolskiego Błogosławieństwa. W uroczystościach osobiście uczestniczyła córka naszego Patrona – senator Anna Maria
Anders, która nie kryła dużego zadowolenia, że szkoła przez tyle lat nosi imię
jej Ojca i, że pamięć o Władysławie Andersie w tej szkole będzie zawsze żywa.
Patronaty Honorowe pełnili: Marszałek
Sejmu – Marek Kuchciński, Minister
Edukacji Narodowej – Anna Zalewska,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Minister Sportu i
Turystyki –Witold Bańka, Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji – Joachim
Brudziński, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan
Józef Kasprzyk, Abp. Marek Jędraszewski – czytamy w sprawozdaniu.
Możemy być dumni z naszego rodaka – Józefa Szula, że będąc na obczyźnie przez tyle lat udziela się na rzecz
promowania historii, tradycji, kultury i
języka polskiego. W dowód uznania za
poniesiony wkład w powstanie polskiej
szkoły otrzymał liczne podziękowania od
tamtejszych władz i Polonii. Uroczystości
zakończyły się wspólnym bankietem.
(Historię szkoły i przebieg uroczystości zaczerpnięto z gazety Dziennika
Polskiego wychodzącego w Chicago)
Czesław Szajna

227. rocznica
uchwalenia Konstytucji
3 Maja gminne
uroczystości
w Rymanowie
Polska - to taka kraina, która się w sercu
zaczyna
Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi
nad Wisłą
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy

U

chwalenie Konstytucji i jej zaprzysiężenie 3 maja 1791 roku
było doniosłym aktem nie tylko
historycznym, ale dowodem patriotyzmu
i demokratycznych przekonań narodu.
W tym roku obchodziliśmy wspomnienie
tych doniosłych wydarzeń sprzed 227 lat.
Maj powitał nas piękną, słoneczną pogodą, więc Rymanów tego dnia udekorowany flagami państwowymi wyglądał niezwykle uroczyście. Zebrani pod Domem
Sokoła honorowi goście, przedstawiciele
władz gminy Rymanów, reprezentacje
szkół i organizacji oraz poczty sztandaro-

we z udziałem Rymanowskiej Orkiestry
Dętej wyruszyli w uroczystym pochodzie
do kościoła parafialnego na Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie delegacje zgromadzone przed Pomnikiem Ofiar Systemów
Totalitarnych uroczyście złożyły wiązanki kwiatów, wyrażając tym samym swą
wdzięczność i szacunek tym, którzy oddali
życie za wolność i niepodległość Polski.
Nie zabrakło też mieszkańców Rymanowa,
którzy włączyli się w obchody ważnej
rocznicy.
Dalsza część uroczystości miała
miejsce w Domu Sokoła. Najpierw głos
zabrał Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. Powitał zaproszonych
gości, szczególnie delegację przybyłą ze
Słowacji. Zwrócił uwagę na znaczenie
majowego święta dla wszystkich Polaków. W naszej świadomości jest ono
wyrazem jedności i mądrości politycznej,
gdyż znaleźliśmy siły do przezwyciężenia
rozkładu państwa i zdobyliśmy się na

wytyczenie drogi budzącej uznanie całej
postępowej Europy.
Na zakończenie uroczystości zaprezentowali się w lirycznym, nastrojowym
montażu słowno – muzycznym uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Klimkówce. Wiersze przeplatane
piosenkami pozwoliły słuchaczom w wyobraźni wyruszyć w patriotyczną podróż
po krainie narodowych symboli, które
ubogacają nas duchowo, budzą w sercach
dumę i wzruszenie. Program
powstał pod
czujnym okiem
nauczycieli:
Agaty Barzyk,
Beaty Dębiec,
Małgorzaty Jakubowicz i Sławomira Kasperkowicza.
Na początku dzieci zaprezentowały się w
barwnym krakowiaku. Narratorzy: Zuzanna
Szarowska, Maciej Józefowicz, Maja Litwin, Antoni
Wrona swą opowieścią oprowadzali nas
po przestrzeni historycznej, w której
kształtowały się nasze symbole – Orzeł
Biały, barwy narodowe, hymn państwo-

wy. Wspominano o początkach państwa
polskiego, symbolice barw narodowych
oraz pieśni rodzącej się z potrzeby wyrażenia własnej, narodowej odrębności
i miłości do ojczystego kraju. Są to
wartości bliskie sercu każdego Polaka,
każdego patrioty. Nastrojowy, liryczny
klimat tworzyły fragmenty poezji w
wykonaniu uczniów z klasy IV: Zuzanny
Wilusz, Natalii Sołtysik, Patrycji Dworzańskiej, Mateusza Penara, Mateusza
Wiernusza, Pauliny Cypcar, Wiktorii
Grysztar, Zuzanny Kasperkowicz. Wielu
niezapomnianych wzruszeń dostarczyły
występy solistek - szczególnie Magdaleny
Rygiel, a także Oliwii Barć, Oliwii Kilar,
Andżeliki Litwin.
Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny,
której jesteśmy cząstką, to przywiązanie
do kultury, obyczajów, szanowanie wartości i duchowych dóbr narodu. Patriotyzm
to także należyte obchodzenie świąt
państwowych, a wszystko to stanowi
przestrzeń, która jednoczy społeczeństwo,
krzepi polskie serca w trudnych chwilach.
Myślę, że wspólnie przeżywana rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja pozwoli
młodym ludziom poczuć więź z ojczyzną.
Organizatorami tej ważnej uroczystości byli: Burmistrz Gminy Rymanów,
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Klimkówce.
Agata Barzyk
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Zakątek Kresowy
czyli kilka zdań
o lwowskiej wódce

J

uż od jakiegoś czasu staram się
Państwa przekonywać, że wszystko
co dobre miało swój początek na
Kresach, a konkretnie w dawnym Województwie Lwowskim, do którego i nasz
Rymanów należał. Pisałem już o piwie,
o skokach narciarskich, uzdrowiskach i
mając przygotowany materiał o historii
piłki nożnej, udałem się
do Sanoka na jarmark
staroci i tam pośród różnorodności wszelakich
asortymentów, na dnie
jednego z koszy wypatrzyłem prawdziwy
skarb, maleńką, pęknięta
buteleczkę z napisem
„J.A. Baczewski Lwów
Pologne Maison Fondee
1782”. Za tą maleńką buteleczką kryje się wielka,
piękna ale niestety zapomniana historia, którą
w kilku zdaniach zobowiązany jestem Państwu
przywołać.
J.A. Baczewski, to nie kto inny jak
Józef Adam Baczewski, urodzony w 1829
r. we Lwowie weteran powstania styczniowego i niezwykle skuteczny przedsiębiorca. Jego rodzina pierwszą destylarnię
alkoholu otworzyła już końcem XVIII
wieku w Wybranówce k. Bóbrki ok 50 km
od Lwowa. W 1810 r. Leopold Maksymilian Baczewski, ojciec Józefa przeniósł
firmę do Lwowa, gdzie w uznaniu za
wysoką jakość swoich produktów otrzymał tytuł „cesarsko-królewski nadworny
dostawca”, co przyniosło firmie ogromny
splendor i uznanie. Jednak dopiero Józef Adam Baczewski wzniósł rodzinny
biznes na prawdziwe wyżyny. Interes
przejął w 1865 r. i z marszu przystąpił do
modernizacji linii produkcyjnej i zastosowania innowacyjnej formy promocji
jaką była niezwykle barwna kampania
reklamowa. Baczewski bardzo szybko

opanowuje rynek
wewnętrzny i w
końcu XIX wieku
staje się jednym
z najbardziej znanych i cenionych
producentów wódek i likierów na
świecie! Wystarczy
choćby przywołać fakt, że firma
„J.A. Baczewski”
pomiędzy 1866 a
1904 r., był aż 17
krotnie nagradzana na międzynarodowych
targach konsumenckich od Paryża,
przez Londyn aż po Moskwę.
Po śmierci Józefa w 1911 r.
firmę przejęli jego synowie Leopold i Henryk a po nich wnukowie
Józefa Adama, Adam syn Henryka
i Stefa syn Leopolda. Młodzi
przedsiębiorcy, po zakończeniu
I wojny światowej, korzystając
z doświadczeń swojego dziadka,
kolejny raz wyposażyli firmę w najnowocześniejszy sprzęt gorzelniczy
na świecie i zwiększyli jej moce
produkcyjne zatrudniając niemal
400 pracowników. Przełom lat 20
i 30 tych XX-wieku był okresem
największej prosperity firmy „J.A.Baczewski”. Produkowane przez kuzynów
alkohole eksportowane były do przeszło
20 krajów świata w tym Kanady i Australii, a w Polsce stały się synonimem
luksusu. W 1925 r. podczas londyńskich
targów alkoholowych firma „Baczewski”
zdobyła pierwsze miejsca we wszystkich
8 dziedzinach!
Od samego początku swojego istnienia firma przywiązywała ogromną
wagę do jakości swoich produktów,
ale również do formy ich podawania.
Trunki produkowane przez Baczewskich
rozlewane były do fantazyjnych butelek
ozdobionych kolorowymi etykietami. Już
na początku XX wieku firma wypuściła
na rynek serię gadżetów reklamowych
sygnowanych logiem przedsiębiorstwa,
takich jak popielniczki, zapałki i szklanki.
Barwne plakaty, tektury i cała gama nowi-

nek marketingowych sprawiał, że śmiało
można powiedzieć, że „Baczewscy” byli
jednymi z pionierów świadomego marketingu w gospodarce.
To co dobre, a w odniesieniu do firmy
„J.A. Baczewski” można z całą mocą użyć
tego powiedzenia, szybko się kończy. Historia rodziny Baczewskich skończyła się
we wrześniu 1939 r. Najnowocześniejsza
w Europie gorzelnia, będąca kontynuatorką 160 letniej tradycji produkcji alkoholu
wysokoprocentowego we Lwowie została
najpierw zbombardowana przez Niemców
a następnie doszczętnie ograbiona przez
Sowietów. Adam i Stefan Baczewscy
aresztowani po 17 września 1939 r. zostali
wywiezieni w głąb ZSRR i ślad po nich
zaginął. Jedne źródła twierdzą, że zostali
zamordowani w Charkowie a inne, że
zmarli z wycieńczenie pracując w kopalniach Donbasu. I tak w ciągu kilku chwil
znikała z powierzchni Ziemi część naszej
historii, naszego kresowego dziedzictwa,
którego jako spadkobiercy dawnego
województwa lwowskiego zobowiązani
jesteśmy strzec.
A buteleczka? Zostawiłem ją w koszu, licząc że ktoś inny, kto nie zna tej
dziejów, weźmie ją do ręki, przeczyta
wyryty na niej napis i zaciekawiony odkryje jej ukrytą piękną historię.
Fot. 1. Wieża pawilonu fabryki wódki,
likieru i rumu J.A. Baczewski we Lwowie (źródło NAC)
Fot. 2. Reklama wódki Baczewski z
1929 r.
Krzysztof Buczek

Nowe punkty sprzedaży
W związku z likwidacją kiosku „prasowego” w parku
powstały nowe punkty sprzedaży miesięcznika „Nasz
Rymanów” . Są to sklepy na wschodniej ścianie Rynku:
- GEO-OFFICE
- GROSZEK
Ponadto miesięcznik jest do nabycia w innych stałych
miejscach sprzedaży.
W sklepie „Geo-Inwest” będzie można składać
materiały do druku oraz nabyć egzemplarze archiwalne.
Zapraszamy!
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Aktualności
inwestycyjne

nwestycje drogowe na 2018rok –
rozpoczęte.
Trwa kontynuacja inwestycji drogowych w naszej gminie, realizowany
jest kolejny etap „Przebudowy dróg na
terenie Gminy Rymanów – część nr. 1”
Ofertę przetargową złożył Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp.zoo.
w Krośnie. Koszt realizacji całości tego
zadania to; 1 118 166,00 zł. W ubiegłym
roku wykonano blisko 90 odcinków
dróg gminnych w większości miejscowości naszej gminy – w bieżącym roku
planowane są kolejne zadania drogowe.
Obecnie trwają roboty przy zadaniu pn.”
Remont kładki pieszo – jezdnej przez
rzekę Tabor pomiędzy ul. Parkową i ul.
Grunwaldzką w Rymanowie „ których

P

Nareszcie!
rzez wiele lat smutnym okiem
patrzyliśmy na niszczejący budynek willi „Zofia”. To jeden z naj-

zakończenie planowane jest na jesień
tego roku.
Gmina udzieliła również pomocy
finansowej w 2018 roku Samorządowi
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadań drogowych
na DW – 887 Brzozów – RymanówDaliowa – rozpoczęcie budowy chodnika w miejscowości Bzianka oraz na
nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej
na tej drodze pomiędzy m. Bzianka i
Milcza. Trwają końcowe prace projektowo – uzgodnieniowe na budowę chodnika
przy DW w pozostałych miejscowościach
gminy – w Milczy, Wróbliku Szlacheckim, Ladzinie, Rymanowie – Zdroju i
Króliku Polskim.
Wybrany został też wykonawca na
kontynuacje budowy chodnika przy DW
– 889 w Sieniawie. – na którą to inwestycję Gmina Rymanów również udzieliła
pomocy finansowej.

Gmina Rymanów planuje również
udzielenia pomocy finansowej na remont i
budowę chodnika przy drodze powiatowej
w Klimkówce (przez wieś) - na realizację
tego zadania Starosta Krośnieński – uzyskał dofinansowanie w ramach rządowej
pomocy na przebudowę dróg lokalnych.
Planowana pomoc Gminy Rymanów dla
Samorządu Wojewódzkiego i Powiatowego w 2018 roku to kwota ponad 1,3 mln.
zł. Podejmowana przez Gminę Rymanów
inicjatywa w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych jest
obecnie, jedyną szansą na realizację tych
zadań na terenie naszej gminy – bardzo
ważnych i oczekiwanych przez naszych
mieszkańców.

starszych budynków zdrojowych. Gdy
uzdrowisko rozpoczęło funkcjonować,
powstały pierwsze wille: w 1881 roku
„Opatrzność” a w 1882 roku „Gołąbek”
i „Zofia”. Działania hrabiostwa Potockich zostały docenione już 1881r i na

„Wystawie Lekarsko-Przyrodniczej” w
Krakowie rymanowskie wody mineralne
zostały wyróżnione srebrnym medalem.
Budynek „Zofii” zostanie uratowany,
ruszyły w szybkim tempie prace remontowe. Efekty już widać.
(wła)

Zofia pocztówka z 1909 r

Zofia 2002

Czesław Szajna
Przewodniczący Samorządu Rymanów I

Zofia - początek XX

Zofia IV-2018
NASZ RYMANÓW
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Realizacja projektu
„Żyję ekologicznie”
w Zespole Szkół
Publicznych
w Posadzie Górnej
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to
wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
Jan Paweł II

Ś

wiatowy Dzień Wody, obchodzony 22
marca, oraz Międzynarodowy Dzień
Ziemi, celebrowany 22 kwietnia – to
dwa bardzo ważne wydarzenia w życiu
współczesnych społeczeństw, mające
na celu uświadomienie, jak ważne jest
odpowiednie gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi. W zakrojonych na
szeroką skalę rozmaitych akcjach
o wydźwięku ekologicznym wzięła
udział społeczność uczniowska Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.
Impulsem do wzmożonej aktywności
na tym polu była realizacja projektu
„Żyję ekologicznie” w ramach konkursu „Najlepsza szkoła pod słońcem”,
ogłoszonego przez firmę IKEA, którego
celem jest propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Szkoła
miała za zadanie opracować program
edukacji ekologicznej, uwzględniającej
elementy zrównoważonego życia w domu
i wykorzystania energii odnawialnej oraz
zrealizować go w semestrze wiosennym
2018 roku. Do wygrania jest instalacja
fotowoltaiczna o wartości do 35 tys. złotych wraz z montażem na dachu szkoły,
przygotowaniem do podpięcia do sieci i
długoletnią gwarancją. Nauczyciele wespół z różnymi lokalnymi instytucjami
podjęli wiele działań o charakterze
dydaktycznym i wychowawczym.
Konkurs Ekologiczny „Zrób sam coś
z niczego”
Jednym z ważniejszych działań było
zorganizowanie Szkolnego Konkursu
Ekologicznego „Zrób sam coś z niczego”.
Podczas uroczystej gali z udziałem laureatów w dniu 9 kwietnia 2018 roku dyrektor szkoły Piotr Cisek zwrócił uwagę na
to, że celem turnieju było propagowanie
postaw proekologicznych wśród uczniów
oraz rozwijanie zdolności manualnych i
twórczej wyobraźni dziecka. W swej przemowie zaznaczył, że Polacy produkują
ok 300 kg śmieci rocznie, przy średniej
Unii Europejskiej – 475kg na mieszkańca. Rekordziści – Japończycy produkują
blisko 1000 kg odpadów na mieszkańca.
Jednak nie ma powodów do zadowolenia
z takiego stanu rzeczy. Uśredniając, w
krajach UE na wysypiska trafia 29% odpadów, w naszym kraju aż 53%. Dyrektor
podkreślił, że przed nami daleka droga do
takich krajów jak: Szwecja, Belgia czy
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Holandia, które na wysypiskach składują
zaledwie 1% odpadów. Praktycznie całość
podlega recyklingowi, kompostowaniu i
termicznej utylizacji.
Pomysłowość uczniów oraz precyzja
wykonania przedmiotów z odpadów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów – nauczycieli Agnieszki Kindlik
i Waldemara Kilara. Dość powiedzieć,
że wśród nadesłanych prac znalazły się
szachy, wykonane ze starej płyty paździerzowej, z figurami powstałymi z udanego
połączenia śrub i nakrętek, czy zegar,
skonstruowany z zużytych płyt CD z dołączonym mechanizmem, pozwalającym
mu precyzyjnie odmierzać czas. Uwagę
zwiedzających ekspozycję przykuła
lampa z abażurem, do którego powstania
wykorzystano niepotrzebne plastikowe
łyżeczki jednorazowego użytku. Pięknie
prezentowała się ścienna tablica korkowa,
wykonana z pociętych w plastry korków
z butelek po winie. Oczarowanie wzbudziła falbaniasta sukienka wykonana z
kolorowych folii i gazet czy finezyjnie
wykonana zawieszka dekoracyjna na taras
z elementów butelek typu PET. Uznanie
budziły osłonki na doniczki wykonane z
metalowych puszek oraz plastikowych
butelek, ładnie udekorowane tasiemkami, czy słoiki po kawie, które po
odnowieniu metodą papier-mâché stały
się oryginalnymi bibelotami zdobiącymi
półki. Bardzo ciekawym eksperymentem
technicznym było wykonanie skarbonki

na pieniądze z butelki oraz lustra w obudowie po rolkach papieru toaletowego.
Hitem okazała się również lampka nocna,
do wykonania której wykorzystano wąż
prysznicowy. Konkurs cieszył się sporym
zainteresowaniem społeczności szkolnej,
czego wyrazem była bardzo duża liczba
zgłoszonych prac. Aż 54 twórców ze
szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpiło w konkursowe szranki, walcząc o
tytuł NIEUSTRASZONEGO POGROMCY ŚMIECI.
Gościem honorowym uroczystej
gali podsumowującej konkurs był Jan

Materniak – zastępca burmistrza gminy
Rymanów, który nie krył entuzjazmu,
oglądając prace konkursowe. W mowie
okolicznościowej z uznaniem odniósł się
do pomysłu zorganizowania konkursu,
kształtującego uczniowską kreatywność i
spełniającego ważną funkcję wychowawczą. Zaznaczył, że żyjemy w czasach, w
których ochrona środowiska, polegająca
m.in. na ograniczeniu emisji spalin do
atmosfery i wytwarzania produkcji odpadów, winna być dla współczesnych społeczeństw sprawą priorytetową. Nadmienił,
że gmina Rymanów realizuje swoje
obowiązki, wynikające z przestrzegania
przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami, których mieszkańcy
produkują aż 216 tys. ton niesegregowanych i 1070 tys. ton segregowanych (dane
za 2016 rok).
Zajęcia terenowe w oczyszczalni
ścieków w Rymanowie

Pogłębianie świadomości ekologicznej na temat racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego
było główną inspiracją do zorganizowania
prelekcji w dniu 12 kwietnia 2018 roku
dla uczniów klasy siódmej, nad którymi pieczę sprawowały nauczycielki:
Agnieszka Kindlik i Urszula Chmiel, w
oczyszczalni ścieków w Rymanowie.
Pogadanka pracowników zakładu: Piotra
Błaża i Piotra Marczaka obejmowała
następujące zagadnienia: metody oczyszczania ścieków komunalnych, technologie
zagospodarowania odpadów ściekowych,
analiza fizykochemiczna i bakteriolo-

giczna ścieków. Dzięki interesującej
formie przekazu młodzież poznała etapy
oczyszczania ścieków komunalnych oraz
zasady właściwego korzystania z sieci
kanalizacyjnej.
W tym miejscu trzeba wspomnieć,
że oczyszczalnia ścieków w Rymanowie powstała w latach 1993 - 1997, a w
ostatnich latach została zmodernizowana
i rozbudowana. Łączna długość sieci
kanalizacyjnych wynosi prawie 300 km.
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowe
i oczyszcza je metodą biologiczną, a
uzyskany osad ściekowy jest zagospoda-

rowywany w następujący sposób: poprzez
użyźnianie ziemi, do wytwarzania kompostu lub spalany po wysuszeniu. Bardzo
ważną informacją dla młodzieży było to,
jak niekorzystnie wpływa wprowadzanie
ścieków deszczowych do oczyszczalni,
ponieważ znacznie zwiększa się obciążenie hydrauliczne instalacji, które powoduje zakłócenie procesów biologicznego
oczyszczania.
Spotkanie z pracownikami oczyszczalni okazało się wspaniałą lekcją
wychowawczą, która miała na celu
uwrażliwienie na umiejętne gospodarowanie odpadami i wzrost świadomości
społecznej. Z danych GUS-u wynika, że
w ciągu doby zużywamy około 100 litrów
na osobę, czyli mniej niż kraje takie jak
Niemcy (123 l), Wielka Brytania (167 l)
czy Holandia (132 l). Najwięcej wody
zużywają jednak obywatele Stanów
Zjednoczonych, bo aż 330 litrów, czyli
ponad 3 razy więcej od nas. Z drugiej
jednak strony zasoby wodne w Polsce
są na bardzo niskim poziomie, porównywalnym do Egiptu. Dlatego wodę trzeba
szanować i korzystać z niej racjonalnie, co
bez wątpienia miała uzmysłowić wizyta
w oczyszczalni ścieków.
Akcja „Sprzątanie wiosenne” w
Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju
W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku
uczniowie ze szkoły podstawowej wzięli
udział w akcji „Sprzątanie wiosenne”,
polegającej na zbieraniu odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi
do ich składowania. Opiekunami grup
byli nauczyciele: Agnieszka Kindlik i
Urszula Chmiel. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zakład Gospodarki Komu-

nalnej w Rymanowie, który wzorowo
przeprowadził akcję. Wychowankowie,
podzieleni na grupy, zaopatrzeni w rękawice ochronne i kamizelki odblaskowe,
zebrali kilkadziesiąt worków odpadów
w Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju.
Porządkowano tereny wzdłuż dróg, rzeki
Tabor, place i skwery oraz obszary leśne w
uzdrowisku. Najważniejszym celem akcji,
organizowanej cyklicznie przez ZGK,
była poprawa walorów przyrodniczych
uzdrowiskowej gminy Rymanów. Niezwykle istotny był aspekt wychowawczy.
Pomysłodawcom przyświecała myśl, by
uczyć prawidłowych nawyków poprzez
wychowanie w duchu szacunku do przyrody. Próba zmiany mentalności ludzi
w zakresie gospodarowania odpadami i
dbania o środowisko naturalne ma zawsze
sens i dlatego ze wszech miar słuszne jest
angażowanie w akcje ekologiczne dzieci,
które kiedyś – miejmy nadzieję – wyrosną na światłych i świadomych zagrożeń
obywateli oraz wrażliwych na piękno
przyrody mieszkańców. Partnerem akcji
„Sprzątanie wiosenne” była restauracja
„Jaś Wędrowniczek”, która przygotowała
posiłek dla młodych wolontariuszy.
Zbiórka makulatury
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyła się akcja, polegająca na zbiórce
makulatury, zorganizowana przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie we współpracy z Nadleśnictwem
Rymanów. Wzięli w niej udział nie
tylko uczniowie, ale także mieszkańcy
Posady Górnej, którzy tłumnie w dniu
23 kwietnia 2018 roku przynosili do
szkoły papierowe odpady, czyli gazety,
kolorowe czasopisma, książki, zeszyty,
zapisane lub zadrukowane kartki papieru
biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę. Każdy z uczestników,
który dostarczył co najmniej 10kg surowca, otrzymał w dowód wdzięczności
sadzonkę drzewka. Był to wychowawczy
gest ze strony organizatorów, pokazujący,
że ochrona środowiska i dbanie o piękno
naszego otoczenia jest bardzo ważne.
Wszak drzewa odgrywają ogromną rolę
przyrodniczą, gdyż stanowią środowisko

Zbiórki
Powstała obywatelska inicjatywa,
by w roku obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, uczcić ten fakt jakimś
trwałym i doniosłym elementem.
Zdecydowano, by w Rymanowie
na skwerku koło Sokoła posadowić
obelisk z pamiątkową tablicą a w Rymanowie-Zdroju umieścić tablicę na
ścianie kościoła.
Zbiórki na ten szczytny cel zostaną
przeprowadzone przy bramach kościołów:
17 czerwca w Rymanowie
24 czerwca w Rymanowie-Zdroju
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”

życia dla wielu zwierząt. Przynoszą także ludziom wiele wymiernych korzyści,
poprawiając skład powietrza. Według
badań jedno duże drzewo o wysokości
ok. 25m pochłania tyle dwutlenku węgla,
ile dostarczają dwa gospodarstwa domów
jednorodzinnych. Hektar lasu pochłania
tyle dwutlenku węgla, że odpowiada ona
ilości wytwarzanej przez samochody,
które przejechały 100 tys. km. W sumie
udało się zebrać ok 530 kg makulatury.
Zostanie ona przetworzona na papier.
Konkursy, prelekcje, akcje charytatywne, zajęcia terenowe to tylko ledwie
ułamek działań, podejmowanych przez
nauczycieli, mających na celu wychowanie młodego Polaka w poczuciu szacunku do przyrody. Szkoła jako placówka
dydaktyczno – wychowawcza powinna
krzewić humanistyczne wartości. Myślą przewodnią niech stanie się myśl:
„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych
przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od
naszych dzieci”.
Piotr Cisek, Waldemar Kilar
(ZSP w Posadzie Górnej)
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Nadwaga XXI wieku

P

onowny problem naszej cywilizacji konsumpcji, który na tapetę badawczą wzięli specjaliści
zarówno psychologowie po swojej linii
takoż dietetycy po swojej. Okazało się
bowiem, że zalewa nas falanga otyłych
a „megagrubasy” rosną coraz bardziej zarówno w ilość jak i wagę.
Nie wystarcza już bowiem nadwaga
20-30 kilogramów, lecz odkryto czy nazwano jak kto woli – feedersa, czyli zazwyczaj mężczyznę, który tucząc swoją
żonę do granic niepojętych tzn. 300kg ,
czerpie z takowej patologicznej otyłości, satysfakcję seksualną. (o seksie nie
będzie, bo jest wszędzie!) Pominąwszy
jednak dewiacje i wszelkie wynaturzenia
i tak w ciągu ostatnich 20 lat przybyło
100 milionów otyłych, a sam problem
nadwagi dotyka ok. półtora miliarda ludzi na świecie. Złoty środek Arystotelesa
już dawno odszedł w zapomnienie i powoli zaczynamy zauważać na ulicy albo
kosmitów ze zwisającymi kończynami,
budzącymi obrzydzenie albo tłustych
kolosów nie mogących za bardzo się poruszać.
Zarówno jedno jak i drugie przeraża.
I nie wiadomo czy dawać wiarę jednej
z teorii, że …tyjemy bo oddychamy zanieczyszczonym powietrzem ! Fakt jest
bezsporny – produkcja szkieletorów,
topmodeli z jednej strony i pandemia
otyłych z drugiej stała się rzeczywistością a wszelkie diety-cud powodują wyłącznie anoreksję albo efekt jo jo. Co poniektórzy mawiają, że jak chcesz przytyć
to …zacznij się odchudzać. Dlaczego z
taką pasją obie płcie nie przyjmują do
wiadomości sygnałów płynących z własnego ciała tylko obłędnie stosują non
stop jakieś diety, nastawiając całe swoje
myślenie i działanie na chudnięcie.
Otóż w bardzo dużym stopniu winowajcą są media łączące szczupłą sylwetkę z całym ludzkim dobrostanem—czyli
szczęściem, pozycją społeczną ,atrakcyjnością dla partnera a po za tym wiarą ,że
szczupłe to piękne, zdrowe i na pewno
da każdemu szczupłemu natychmiast
100% super samooceny. Po kolejnych
odchudzaniach, stosowaniach diet cud i
powrocie do wagi sprzed diety okazuje
się, że żadna magia nie zadziałała, nie
zmieniła się tożsamość a i partner nie zaczął bardziej kochać a szef podwyżki z
racji chudnięcia nie dał.
Miałam swego czasu koleżankę,
która miała konstrukcję ciała zwyczajnie obfitą i pojąć nie mogła, że nigdy nie
osiągnie wyglądu kociaka. Dieta, gdzie
śniadaniem było jajko i jogurt na dłuższą
metę nic dobrego nie dawały, należało
całkowicie zmienić nawyki żywieniowe
i tak jeść już zawsze a nie wyłącznie podczas odchudzania. Oczywiście zrzucała
wagę, chodziła chwilę dumna jak paw
po czym ….tyła podwójnie. Widać jednak, że tyle diet ile odchudzających i ta-
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koż wśród samych zajmujących się problemem badaczy, którzy a jakże chcieli
być „atrakcyjni” i latami katowali swoje
ciało aż dali spokój i o wszystkim ...napisali. Stali się fachowcami w zakresie
„co osiągnąłem w ciągu 30 lat bycia na
diecie?”, „jak kontrolować swoje ciało?”
by na koniec skonkludować, że iluzją i
złudzeniem jest nasze z gruntu fałszywe
przekonanie o całkowitej zależności od
nas samych – ile ważymy.
Ciało każdego z nas ma swój naturalny ciężar i broni się przed utratą
chociażby kilograma a toczenie bojów
nieustannych i przekonywanie samych
siebie, że mamy wpływ całkowity to jakby chęć odzwyczajenia się od nocnego
odpoczynku. Wychodzi na to, że najwyższa waga którą osiągamy w życiu
staje się jakby punktem równowagi do
której zdążać będzie nasz organizm. Jeżeli więc ktoś dopuści do 15 kilogramów
nadwagi z racji bo „kocha jeść pizzę” to
po nie wiedzieć jakich próbach odchudzań wszelkich, ciało i tak po jakimś
czasie wróci do tej największej wagi jaką
osiągnęliśmy wcześniej. Inaczej będziemy po prostu na notorycznej diecie i
pod stałą kontrolą. Mając na uwadze, że
tkanka tłuszczowa (ta nabyta) nigdy nie
zniknie, należy przyłożyć się bardziej do
nie „rozpychania” żołądka pysznościami
a jedynie do jedzenia w miarę normalnie
nie przekraczając wagi, którą nasz organizm sam sobie wypracował w wieku
dojrzałym.
Nasłuchałam się w swoim życiu o
różnorakich cud-dietach stosowanych z
częstotliwością parę razy do roku, o rewelacjach w stylu „należy łączyć ruch z
dietą”, biegać na aerobik, basen, biegać
w ogóle gdzie się da i jak się da. Takoż
znam koleżankę, która je co trzy godziny
(jak ona nad tym panuje?) zalicza fitness,
tańce i jak ostatnio się dowiedziałam
„pozwala sobie na lampkę wina a nawet nieco czekolady!”. No tak każdy ma
swój sposób – ten najczęściej słyszalny
to „od jutra biorę się za siebie”. Zupełnie
nie wyobrażam sobie, że z racji wyglądu miałabym katować się nie lubianym
bieganiem czy spacerami lub basenem.
Po to gonić na aerobik i wyciskać siódme poty by w domu po prysznicu zjeść
zawartość lodówki bo organizm po 2
godzinach skakania żąda dostarczenia
zużytego paliwa.
Już onegdaj pisałam jak współczesny świat w ramach ułatwiania sobie
życia całkowicie pozbawił się spacerów,
chodzenia piechotą i najkrótsze nawet
trasy pokonuje wtłoczony w samochód.
Ujmą na honorze staje się przejście parę
metrów do sklepu po drobny zakup.
Mamy więc co mamy – musieliśmy wymyślić kulturę fizyczną bowiem po notorycznym leżeniu na dowolnie wybranym
tapczaniku przed ekranem telewizora lub
komputera coraz młodszym osobnikom
wysiadają stawy, serce a zadyszki młody
człowiek dostaje po wejściu na pierwsze
piętro. Brak ruchu w połączeniu z wik-

tuałami zakupionymi w Biedronce lub
LIDL-u zapychają skutecznie i rozpychają nasze żołądki a my rośniemy wyłącznie w obwodzie brzucha.
Zapewne nic nie stanie na przeszkodzie byśmy zaczęli wyglądać jak
monstra lub jak kijki…..bo zazwyczaj
złoty środek Arystotelesa już do nas nie
przemawia. Nadal jednak dietetycy trudzą się mocno i zastanawiają co tu jeszcze podać tym umęczonym ludziom by
ulżyć ich doli mega-otyłych. I mamy nowość. Dr Loren Cordain stworzył nową,
a może tylko odkrył na nowo, dumnie
brzmiącą Dietę PALEO. Otóż przekonuje on, że jedyną i słuszną dietą jest
ta stosowana przez naszych przodków w
paleolicie gdzieś około 2,5 miliona lat
wstecz.
Badania nad dietą rozpoczął 30
lat temu i doszedł do wniosku, że nasi
praprzodkowie będąc łowcami i zbieraczami nie jedli nabiału, bo raczej trudno byłoby uganiać się za „uciekającym”
dzikim „mlekodajem”, nie solili, nie jedli ziaren zbóż. Za to mieli miód, owoce, warzywa, ryby i co istotne wszystkie
te produkty nie były przetwarzane, nie
były poddawane żadnej obróbce lecz
spożywane bezpośrednio świeże. Słusznie zauważa dietetyk, że jego a raczej
„paleolityczna” dieta to nie tylko sposób
spożywania pokarmów, to raczej sposób
życia. W tej diecie trudno szukać serii
nakazów, zakazów, posyłania na siłownię, do sal gimnastycznych czy na baseny. Zwyczajnie ruch na świeżym powietrzu zamiast miejskiego spędzania czasu
w samochodach i korkach ulicznych. To
powrót do naszych prastarych korzeni,
do natury i życia w symbiozie z nią. To
wreszcie nie najadanie się do syta, bo też
jedzenie ma być paliwem dla naszego
życia i prawidłowego funkcjonowania
całego organizmu, lecz nie ma stawać
się nagrodą za życiowe niepowodzenia,
lekarstwem na stres ani poprawiać nam
nastrój.
Nie polecam takoż pomysłu M.
Ferreri, który w 1973 roku zrobił dość
szokujący a i z lekka obrazoburczy film
„Wielkie Żarcie” w którym czterech panów spotyka się by popełnić samobójstwo z …przejedzenia. Swego czasu obraz uznany za arcydzieło chyba ma wyłącznie prowokować i każe zastanowić
się nad kondycją umysłową reżysera.
W pogoni za dobrami tego świata, w
pogoni za szczęściem (W. Smith) czy w
pogoni za rozumem (Bridget Jones) rozminęliśmy się skutecznie z matką naturą
i tęsknimy, potwornie tęsknimy za normalnością nieśpieszną, spokojnym obiadem zjedzonym w gronie przyjaciół i nie
myśleniem obsesyjnie o dodatkowych
kaloriach. Pośpiech nigdy nie będzie
sprzymierzeńcem człowieka i albo „spowolnimy” bieg życia albo „zastresujemy
i zajemy” własną egzystencję.
Łucja Urbanik

Szczęście zaczyna się
w… jelitach

J

ak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii
„Warzywa i owoce – na szczęście!”,
jedynie 5% Polaków ma świadomość, że
każdego dnia powinno się spożywać co
najmniej pięć porcji warzyw i owoców. Są
one źródłem wielu witamin i minerałów,
które przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, a w konsekwencji – do lepszego samopoczucia. W
jaki sposób? Nasza dieta bezpośrednio
wpływa na pracę jelit, a zgromadzonym
w nich bakteriom służą tzw. prebiotyki,
zawarte głównie w świeżych warzywach i
owocach. Warto zatem jeść je codziennie
w odpowiedniej ilości. Eksperci kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”
wyjaśnią, jak działanie jelit zwiększa
nasze poczucie szczęścia.
Jelita są precyzyjnie unerwione i
wyposażone w skomplikowane sieci
neuronowe. Znajduje się w nich około 100
milionów neuronów – mniej niż w mózgu,
ale więcej niż np. w rdzeniu kręgowym.
Jelitowe komórki nerwowe są identyczne jak te, które budują korę mózgową, a
jelitowy układ nerwowy reaguje bardzo
szybko w sytuacjach stresowych, kontroluje szczelność i przepuszczalność bariery
ochronnej jelit, chroniąc w ten sposób
przed mikroorganizmami i alarmując w
przypadku zagrożeń.
Co ważne – w jelitach powstaje
90% serotoniny, czyli „hormonu szczęścia”. Hormon ten produkowany jest
przez kilka rodzajów komórek jelit: komórki odpornościowe, nerwowe i przede
wszystkim enterochromatofilne (EC).
By te ostatnie wytwarzały odpowiednią
ilość serotoniny, potrzebują bakterii probiotycznych. Istotne jest więc, by zadbać
o odpowiednią mikrobiotę jelitową i solidnie ją „nakarmić”, aby spełniała swoje
ważne funkcje w organizmie. – Według
innych badań, bakterie rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium zwiększają
aktywność jednego z neuroprzekaźników
(GABA), którego niedobór pogarsza samopoczucie, a nawet może powodować
depresję. Bakteriom jelitowym, czyli
probiotykom, zawdzięczamy podwyższenie poziomu m.in. serotoniny i dopaminy
oraz – w pewnym stopniu – prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego –
podkreśla Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalistka ds. żywienia,
ekspert kampanii „Warzywa i owoce
– na szczęście!”.
Z drobnoustrojami zamieszkującymi
jelita na ogół żyjemy w zgodzie. Gdy
jednak równowaga ta zostanie zaburzona
(np. przez niesłużącą im dietę lub szerokospektralne antybiotyki), zaczynają
się nieprzyjemne problemy, do których
możemy zaliczyć nie tylko bóle i wzdęcia
brzucha, ale także osłabienie odporności,
alergie i schorzenia skórne, a nawet uczucie zmęczenia.

– Wyobraźmy sobie, jak to jest być
bakterią jelitową: żyje się w metropolii
o łagodnym klimacie (37 st. C.), którą
zamieszkuje ponad miliard mieszkańców
tysiąca różnych gatunków w jednej kropli!
Codziennie przejeżdża tędy wielu „nowych”, którzy chcieliby zostać na dłużej,
jednak nie jest łatwo się tu „zaczepić”.
Ponieważ miejsce jest przytulne, mieszkańcy strzegą granic przed nieprzyjaciółmi, w wolnym czasie produkując witaminy
(biotynę i kwas foliowy) i rozkładając
substancje odżywcze. Jest tu też grupa
rzezimieszków, lecz stanowią mniejszość
i raczej nie są szkodliwi. Zdarzają się
również okresy głodu, które przypadają
na wakacje pod namiotem i obiady z zup
w proszku. Warto zadbać o ekosystem
naszych jelit. Zyskamy lepszą odporność
i samopoczucie oraz utrzymamy szczupłą
sylwetkę – zapewnia Aleksandra Stasiewicz, lekarz internista, ekspert kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”.
Produkty służące naszym bakteriom
to tzw. prebiotyki, które znajdziemy
głównie w świeżych warzywach i
owocach. Prebiotyki w nienaruszonej
formie docierają do jelita grubego, gdzie
są rozkładane przez bakterie do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
a to crème de la crème dla jelit. – To
grupa substancji, które odżywiają komórki przewodu pokarmowego, działają
przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.
Szczególnie polecane produkty to m.in.
zielony groszek, soczewica, biała fasola,
karczochy, por, cebula, czosnek, cykoria
i szparagi. Optymalny z punktu widzenia
naszych bakterii posiłek zawiera przede
wszystkim produkty roślinne. Jeśli decydujemy się na mięso, niech będzie dodatkiem, a nie głównym punktem programu.
„Dobry gospodarz” unika nadmiaru
tłuszczu i słodyczy, gdyż stanowią one
przynętę na gorszy sort mikrobów – zaleca Aleksandra
Stasiewicz.
Pożyteczne bakterie
znajdziemy też w kiszonkach. Fermentacji można
poddać np. ogórki, buraki,
paprykę, wszelkiego rodzaju
kapusty, marchewkę, kalafiora
czy jabłka. – Warto też wspomnieć o tzw. skrobi opornej,
która jest prebiotykiem i stymuluje rozwój korzystnych
dla organizmu grup bakterii.
To jedna z frakcji błonnika
nierozpuszczalnego w wodzie, opornej na działanie
enzymów trawiennych, która
ulega fermentacji w jelicie
grubym przez zasiedlające je
szczepy korzystnych bakterii.
Naturalnie skrobia oporna
występuje m.in. w ziemniakach
i warzywach strączkowych –
mówi Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska.
Odpowiednią dietą, bogatą w różnorodne warzywa

i owoce, możemy oddziaływać na właściwą pracę jelit, co pośrednio – poza
zdrowiem i lepszą odpornością – wpłynie
także na nasze samopoczucie. Wówczas
nawet drobne występki dietetyczne nie
zaburzą istotnie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na
szczęście!” sfinansowana jest ze środków
Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Organizatorem kampanii jest Federacja
Branżowych Związków Producentów
Rolnych.
Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie internetowej oraz na
profilu na Facebooku:
www.warzywaiowocenaszczescie.pl,
www.facebook.com/warzywaiowocenaszczescie.
Dominika Malik-Przybylska
ITBC Communication

Tylko to się liczy
Kocham, i tylko to się liczy,
Bo miłość wcale nie krzyczy,
Ona jak słonko zza góry wychodzi
Dotyka swą czułością, stajemy się młodzi.
I tulimy się w sobie, trzymamy za ręce,
Za każdą chwilę z tobą, uśmiecham w podzięce,
Za każdy dotyk, słowo, co my tylko znamy,
Pokażemy wszystkim , że my się kochamy.
A miłość lat nie liczy, nie marszczy, nie tyje
Ona w każdym kto zechce cichuteńko żyje,
Na swój sposób, niewinnie, szerzy, emanuje,
Nie obraża się, nie krzyczy, cicho rozwiązuje
Co wydawać się może nie do rozwiązania.
Taka właśnie jest siła naszego kochania.

Adam Śliwka
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Koszykarki UKS
ZSP Rymanów
wicemistrzyniami
Podkarpacia

W

sobotę 28 kwietnia 2018r, w
Rzeszowie zakończyły się rozgrywki Podkarpackiej Dziewczęcej Ligi w mini koszykówce. Po raz
pierwszy w tych prestiżowych zmaganiach, w sezonie 2017/2018 wzięły udział
koszykarki z Zespołu Szkół Publicznych
w Rymanowie, prowadzone przez tre-

Naszym zdaniem

C

ześć – Franio – zastanówmy się
komu i w jakim celu potrzebny był
„Marsz Wolności” – co przez jego
zorganizowanie osiągnęła „opozycja”?
Stachu – opozycja to w pewnym stopniu
określenie pochlebne, ale tylko wtedy,
kiedy jest to opozycja konstruktywna
– kiedy wytykają błędy rządzącym a w
zamian mają propozycję – wnioski korzystne dla rozwiązywania problemów
jakie stają przed rządem, w tym przypadku tak nie jest, gdyż ich celem jest tylko
przeszkadzanie i utrudnianie na każdym
kroku rządowi i jego obalenie aby ponownie przejąć władzę, chociaż sami wiedzą,
że ich marzenia nigdy się nie spełnią.
Jeden z polityków, wszystkie te partie,
które rzekomo tworzą tzw. „opozycję”
nazwał bardzo trafnie - określeniem, „partie donosicieli”. Wróćmy do tego „marszu
wolności”, już sam sobie wielokrotnie
zadawałem pytanie czy ja, moi najbliżsi
i znajomi mogą się czuć wolni ? Odpowiedź zawsze jest jedna, jeszcze nigdy
nie było tyle wolności co obecnie, każdy
kto żyje zgodnie z przyjętymi zasadami
współżycia międzyludzkiego, jeżeli nie
kradnie i nie popełnia przestępstw, może
spokojnie spać, być pewny, że za rządów
Zjednoczonej Prawicy nic mu nie grozi.
Dzisiaj jesteśmy świadkami wolności wypowiedzi, wolności demonstrowania – za
poprzednich rządów tak nie było – podawanie przykładów uważam za zbyteczne,
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nera Kamila Szepieńca. Dziewczęta z
rymanowskiej SP od początku rozgrywek
spisywały się znakomicie. Zanotowały
na swoim koncie kilka bardzo wartościowych zwycięstw nad tak znanymi
drużynami, z koszykarskimi tradycjami,
jak zespoły ze Stalowej Woli, Rzeszowa
czy też Przeworska. W całej tegorocznej
edycji rozgrywek ligowych przegrały tylko raz i wywalczyły drugie miejsce zdobywając wicemistrzostwo Podkarpacia.
W rzeszowskim turnieju Rymanowianki pokonały gospodynie i niestety
doznały porażki z LOTNIKIEM Wierzawice. Natomiast przed tygodniem to one
były gospodarzem zawodów rozgrywa-

nych w sieniawskiej hali sportowej i wówczas odniosły dwa okazałe zwycięstwa
pokonując drużyny: ZKS STAL Stalowa
Wola i SPZ WJM Załęże . Wielkie brawa i
gratulacje dla całego zespołu i jego trenera
Kamila Szepieńca, który pomimo tego, iż
pracuje z drużyną od niedawna to jest już
na dobrej drodze do osiągania kolejnych
sukcesów, czego z całego serca życzymy
jemu i jego podopiecznym.

kto śledzi chociaż trochę sytuację w kraju
sam porówna sobie rządy poprzednie z
obecnym. (należy tylko pokierować się
własnym rozsądkiem i nie korzystać ze
środków przekazu, które ciągle prowadzą
wrogą politykę przeciwko Polsce).
Stachu – kto uczestniczył w tym
marszu, na pewno nie było tam ludzi z
czystym sumieniem i żyjących zgodnie z
prawem, natomiast głośno tam krzyczeli
ci, którzy chcą powrotu do władzy i bojących się rozliczeń za swoją niechlubną
przeszłość a takich tam nie brakowało i co
raz dowiadujemy się o następnych, którzy
mogą mieć problemy z prawem. Kto wie
czy z okazji 100 Rocznicy Niepodległości
prezydent Andrzej Duda nie będzie musiał
ogłosić amnestii, aby zwolnić miejsca dla
tych, którzy mają nie czyste sumienia, nie
potrafią udokumentować pochodzenia
swojego majątku, lub w czasie pełnienia
ważnych funkcji nadużyli powierzonej
im władzy. - Naszym zdaniem o sprawy
wewnętrzne – gospodarcze naszego kraju
możemy być spokojni, bo jak dotychczas
zdecydowana większość społeczeństwa
darzy zaufaniem premiera Mateusza Morawieckiego. Jest rzeczą naturalną, że nikt
nigdy nie będzie miał 100% poparcia, jak
wynika z sondaży, 30% to ludzie, którzy
poprzednio korzystali z przeróżnych
przywilejów, plus ich rodziny i ta grupa
ludzi będzie zawsze tęsknić za tamtymi
czasami. Trudniejsze sprawy to problemy
zewnętrzne – ale i tu należy mocno wierzyć, że rząd potrafi korzystnie wybrnąć z

tej sytuacji, bo wszystko na to wskazuje,
że tak będzie – to tylko kwestia czasu
(obie strony chcą z tej sytuacji wyjść z
twarzą).
Stachu – jeżeli ciągniesz wózek sam
i chociaż jest ci ciężko to i tak kiedyś
dojedziesz do celu a jeżeli ktoś ci w tym
przeszkadza i podkłada kłody, kamienie
czy kopie dołki pod koła, to wiadomo,
że kosztuje to dodatkowo więcej wysiłku
i opóźni osiągnięcie celu. Tu właśnie
tymi co utrudniają ciągnięcia naszego
wozu „ POLSKI” to „partie donosicielskie”. To właśnie ci ludzie w bezczelny
sposób domagają się jeszcze większej
wolności, tolerancji i powrotu do władzy.
Czy można pozwolić aby ci ludzie dalej
wrócili do niszczenia naszej gospodarki,
złodziejstwa, przeróżnych przestępstw,
wydawania wyroków 25 lat więzienia na
niewinnych ludzi, czy podporzadkowania
się i przyjmowania wszystkich warunków
dyktowanych przez Unię Europejską.
Polska była jest i będzie i My Polacy
chcemy i będziemy stanowić sami o sobie, kto myśli inaczej to słowa, HONOR
i Ojczyzna są mu całkowicie obce.

Tekst i fot. Marek Sokołowski

Stacho i Franio

Kolega rozmawia z przyjacielem:
- Ale wczoraj miałem przygodę,
skradziono mi samochód!
- Dzwoniłeś na policję?
- Tak, mówią że to nie oni…
* * * * *
Pewien starszy już wiekiem bogaty
finansista, dużo podróżujący
po świecie, zawsze wyruszał w
towarzystwie mocno już podstarzałej, brzydkiej żony. Wreszcie
ktoś go pyta:
- Panie, powiedz pan wreszcie o co tu chodzi?
- Ja mam do wyboru, albo zabierać ją ze sobą, albo całować na
pożegnanie.
* * * * *
Ksiądz pyta Jasia na spowiedzi:
- Czy wiesz, że grzeszyć można również myślami?
- Wiem, ale to już nie to samo, proszę księdza.
* * * * *
- Syneczku, zaprowadź panów archeologów tam, skąd
przyniosłeś te stare monety!
- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?
- Bo dzisiaj muzeum jest nieczynne.
* * * * *
Dwóch gości siedzi w kinie na pokazowym seansie. Jeden się
odzywa:
- Podobał ci się film?
- Nie.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo wreszcie się już skończył!
* * * * *
Rozmawiaj a dwie koleżanki:
- Ale się odchudziłaś… jak to się stało?
- Mąż mnie zdradza i z tej zgryzoty jeść nie mogę.
- To się z nim rozwiedź!
- Co to, to nie! Chcę jeszcze schudnąć osiem kilo!
* * * * *
Przy piwie rozmawiają przyjaciele:
- Wiesz, zacząłem grać na perkusji.
- Masz zamiar grać w jakimś zespole?
- Nie, nie interesuje mnie kariera muzyczna, po prostu sąsiad
strasznie mnie wkurza..
* * * * *
Turyści jedzą obiad w restauracji. Pani zaczepia kelnerkę i
pyta:
- Proszę mi powiedzieć, z czego są te pyszne kiełki?
- Zaraz zapytam w kuchni – mówi kelnerka.
- Te kiełki są z Biedronki!
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Humor z zeszytów szkolnych;
- Kolumb myślał, ze odkrył Indie a to były Stany Zjednoczone.
- od czasu Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca.
- w dawnych czasach ludzie spali na piecach, bo nie mieli czym
palić.
- dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje prawdziwe
wnętrze.

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Taka miłość
Miłość to powiew wiatru ciepłego
Miłość to obecność kogoś bliskiego
Miłość to dzieci i praca
Miłość to coś co nas ubogaca
Miłość to wspólne śniadanie
Miłość to o wszystkim gadanie
Miłość to kłótnia nieduża
Miłość to coś co nas wkurza
Miłość to nasze dni ciche
Miłość to czasem pieniądze liche
Miłość to zgoda po kłótni
Miłość i już nie jesteśmy smutni
Miłość to najlepsze lekarstwo
Miłość to małe obżarstwo
Miłość to chwile dla Ciebie
Miłość to ręka w potrzebie
Miłość to nasze humory
Miłość to nasze amory
Miłość to coś czego chcemy
Miłość to wszystko o sobie wiemy
Miłość to dzień i noc przy Tobie
Miłość to Tobie nie sobie
Miłość to ty i ja na zawsze
Miłość to życie łaskawsze
Wyliczać można jeszcze długo
Lać słowa jak deszcz leje się strugą
I zapewniać żeś ciągle tą jedyną
Najpiękniejszą kochaną dziewczyną
Ale miłość nie potrzebuje dowodu
I trzymania za rękę jak za młodu
Przytulania żeby inni widzieli
I zazdrościć nam tego chcieli
Kochaj cicho kochaj tak delikatnie
Kochaj, kochaj całkiem bezpłatnie
Kochaj a kochanie rozkwitnie
Aromatem swym nas przeszyje wybitnie
Gdy tak będzie, my to wiedzieć będziemy
Taką miłość my dla siebie dziś chcemy
Adam Śliwka

Wybrał (wła)

Wydawca:
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w tak
krótkim czasie zobaczyć można jak wiele zmian dokonało
się w gminie Rymanów. Czy udało się
rozwiązać wszystkie problemy jakimi
żył Rymanów 15 lat temu ? co czeka
jeszcze na załatwienie? Wykorzystaliśmy treść numeru 6 (29) „Naszego
Rymanowa” z czerwca 2003 roku.
Wieści z gminy doniosły o
tragicznym wypadku w Pastwiskach, gdzie rozpędzone auto
uderzyło w grupkę 3 przechodniów – wszyscy zostali mocno
poszkodowani. Kierowca nie zatrzymał się, zbiegł do lasu, gdzie
odkręcił tablice od porzuconego
auta. Sprawcą okazał się 30-latek
z Odrzechowej. Jedna osoba z
poszkodowanych zmarła.
W kościele w Sieniawie żmija ugryzła kobietę. Jak się tam
dostała – nie wiadomo. Po objęciu żmij całkowitą ochroną ich populacja
znacznie wzrosła.
Przez nasz teren przeszły ulewne
deszcze z gradem, który u nas nie osiągnął dużych rozmiarów, ale w rejonie
Równego i Rogów miał wielkość piłeczki
golfowej. Niektóre uprawy zostały całkowicie zniszczone, szklarnie potłuczone a
nie schowane w porę samochody miały
karoserię do remontu.
6 maja w GOK-u zorganizowano
spotkanie tych, którzy 50 lat wcześniej
zawarli związek małżeński. Na spotkanie
zaproszono 21 par z Rymanowa, Ladzina, Łazów, Wróblika Szlacheckiego,
Głębokiego, Rymanowa Zdroju, Królika
Polskiego i Klimkówki.
Odsłonięcie tablicy – 10 maja w
ramach krośnieńskich „Dni Kultury Węgierskiej” dokonano w Rymanowie odsłonięcia tablicy poświęconej renesansowego
poecie Balintowi Balassiemu, Węgrowi
który przebywał w naszym mieście u Jana
Sienieńskiego ok. 1570 roku. Balassi,
liryk renesansu węgierskiego, nazywany
„węgierskim Kochanowskim” to jeden
z pierwszych wybitnych przedstawicieli
wspólnoty kulturowej łączącej nasze narody. Tablicę, która zdobi fasadę budynku
szkoły w Rymanowie, ufundował parlament węgierski w uznaniu talentu i zasług
wybitnego poety. W uroczystości wziął
udział Ambasador Republiki Węgierskiej,
władze samorządowe Rymanowa oraz
rymanowscy uczniowie. Na zakończenie
dni węgierskich odbył się w Krośnie
konkurs „Razem w Europie” w którym
wzięły udział gimnazjalne zespoły Krosna,
Nowego Żmigrodu i Posady Górnej.
Przedstawiciele gminy Rymanów
zwyciężyli!
Ciekawie i pożytecznie spędzili dzień
24 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Publicznych z Posady Górnej uczestnicząc
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w podsumowaniu cyklu imprez zorganizowanych dla poznania państw Unii
Europejskiej. W ciągu całego roku, na
zajęciach z różnych przedmiotów, uczniowie dowiadywali się o poszczególnych
państwach i strukturach europejskich
– powiedziała na powitanie dyrektorka.
Do historii nawiązał w swoim wystąpieniu burmistrz: Po wielu latach ustroju
komunistycznego, gdy nie mogliśmy sami
decydować o losach naszego państwa,
nadszedł czas transformacji ustrojowej,
której ukoronowaniem ma być nasze
wejście do Unii. Dla was, teraz jeszcze
uczniów, będzie to olbrzymia szansa. Nie macie
kompleksów, znacie języki obce, posługujecie się
swobodnie komputerem.
Ale trzeba też zrozumieć
obawy starszych ludzi,
które często wynikają z
ich doświadczeń życiowych. Kosztem wielkiej
pracy uczniów, 15 izb
lekcyjnych zamieniło
się w mini ambasady poszczególnych państw
Unii, o wystroju i ciekawych scenkach
rodzajowych. Ważnym punktem był
konkurs wiedzy UE. Pytania z różnych
dziedzin opracowane przez zespół nauczycieli, o wysokim stopniu trudności.
Finał z udziałem 5 uczniów stał naprawdę
na wysokim poziomie. Na widowni zasiadła też grupa uczniów ze słowackich
Kracunoviec, których gościli uczniowie
z Posady. W przeprowadzonym na zakończenie referendum, za wstąpieniem
do Unii wypowiedziało się 80% uczniów
z Posady i 100% uczniów ze Słowacji.
Uwagę kibiców skupiły: piłka nożna
i szachy. W Gminnym Ośrodku Kultury,
w celu rozpropagowania pięknej gry w
szachy, członek rymanowskiej szachowej
drużyny Jerzy Krukar rozegrał symultanę
z uczniami liceum i gimnazjów z terenu
gminy. Grając równocześnie na 13 szachownicach nie przegrał żadnego meczu
(zremisował tylko z uczniem z Posady
Górnej). Trzy tygodnie później w rozegranych gminnych mistrzostwach szkół
dominowali zawodnicy Rymanowa, Posady Górnej i Królika Polskiego. Kibice
piłki nożnej zacierali ręce, bo na 5 kolejek
przed zakończeniem rozrywek mają 10
pkt „zapasu” i jest mało prawdopodobne
by zawodnicy Startu Rymanów nie zdołali
awansować do klasy okręgowej.
Umrę, a Ciebie nie zostawię – autorka odkrywa, że w procesie beatyfikacji
bp Józefa Sebastiana Pelczara, aktywnie
uczestniczyła nasza rodaczka s. Karolina
Kasperkiewicz z Posady Górnej. Podobno
oglądając uważnie majową transmisję z
uroczystości kanonizacyjnych na Placu
Św. Piotra, można było dostrzec tam
sylwetkę sędziwej siostry.
S. dr Karolina Kasperkiewicz ze
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego urodziła się 4.VI
1924 w Posadzie Górnej jako jedna z

dziesięciorga rodzeństwa. Jej pierwsze
lata w zakonie to lata wojny, okres ciężkiej pracy i biedy, często również głodu.
Wtedy to powtarzała sobie swoje motto:
„Umrę Panie Jezu, ale Ciebie nie zostawię”. Została przeniesiona do pomocy
w szpitalu w Krośnie. W czerwcu 1945
roku przełożona s. Honorata kieruje ją
do Krakowa, gdzie dostaje się ciężarówką całą załadowaną skrzyniami. Czas
w Krakowie mijał szybko i w spokoju.
Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1948
a wieczyste w 1952 roku. Tu, w Krakowie
miało miejsce zdarzenie, które zaważyło
na całym jej dalszym życiu. Przyjechał
do Krakowa kard. Stefan Wyszyński i
polecił Matce Generalnej aby skierowała
siostry na KUL póki jeszcze władza komunistyczna go nie zamknęła. S. Karolinę
skierowano na kierunek filozoficzny. Pracę doktorską pisała pod kierunkiem prof.
Karola Wojtyły. Po 18 latach pełnienia
różnych funkcji w zakonie skierowana
została do Rzymu aby wziąć udział w
przygotowaniu dokumentów do procesu
beatyfikacyjnego bp. Józefa Pelczara.
Później pracowała przy dalszych sumariuszach o życiu kandydatów na ołtarze.
W Rzymie też doszło do spotkania z Karolem Wojtyłą już jako papieżem Janem
Pawłem II. Znajdowała się w mrocznej
kaplicy gdy usłyszała: - Karolino, gdzie
jesteś… - to szedł podśpiewując Ojciec
Święty, jak zwykle pełen humoru.
Dziś i jutro naszej gminy – to wywiad jakiego udzielił burmistrz gminy
Jan Rajchel. Nowa sytuacja prawno –
ekonomiczna to nowe możliwości ale
i nowe wyzwania. Widać tendencję, że
każdy nowy rząd dokłada samorządowi
zadań, nie dając na to w pełni pieniędzy.
A przed samorządem ogrom zadań, najpilniejsze to kanalizacja i wodociągi oraz
jakość dróg. Widać opory mieszkańców
przed wodociągami, mimo że w studniach
mają wodę zanieczyszczoną lub wręcz
niezdatną do spożycia. A przecież jakość
użytej wody decyduje o jakości produkcji,
np. mleka. Drugi szok przeżywają rolnicy
gdy chodzi o sprzedaż wyprodukowanej
żywności – kiedyś chodziło się do rolnika
z prośbą o worek ziemniaków, dziś ten
sam rolnik musi chodzić i prosić aby go
sprzedać. Wiele przepisów jest trudno
zrozumiałych dla rolników. Rolnik musi
kupić tatuownicę za 700 zł do oznakowania trzody chlewnej, owiec i kóz, ale
aby oznakować konia trzeba sprowadzić
fachowca z Przemyśla lub Tarnowa.
Korzystamy z unijnych funduszy
przedakcesyjnych, już wykorzystaliśmy
1mln 800 tys. zł. Następne kwoty chcemy
pozyskać na kanalizacje w Ladzinie i na
drogę w Rymanowie Zdroju lub w Klimkówce. Podjęto też szeroko zakrojone
działania w celu utworzenia w Rymanowie podstrefy ekonomicznej związanej ze
strefą tarnobrzeską. To powinno przyciągnąć do Rymanowa nowych inwestorów.
(wła)

Rymanowski Kurier Samorządowy
Czerwiec 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

PODSUMOWANIE AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół w Gminie Rymanów, uczniom
za zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki makulatury, a także za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia
w związku z obchodami „DNIA ZIEMI”.		
Już po raz IX akcja zbiórki makulatury zorganizowana przez Zakład i Nadleśnictwo pokazała, iż mieszkańcy naszej gminy
przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie podczas tegorocznej edycji 10 ton makulatury.
Zakład pismem z dnia 30.03.2018 r. ustalił, że szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na
ucznia, otrzyma nagrodę. Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury:
1. Szkoła w Króliku Polskim – 3645 kg = 47,33 kg/ucznia
2. Szkoła w Bziance – 1386 kg = 24,75 kg/ucznia
3. Szkoła w Głębokiem – 765 kg = 10,77 kg/ucznia
4. Szkoła w Rymanowie Zdroju/ Desznie/ - 350 kg = 8,97 kg/ucznia
5. Szkoła w Klimkówce – 1495 kg = 8,2 kg/ucznia
6. Szkoła w Posadzie Górnej – 530 kg = 1,94 kg/ucznia
7. Szkoła we Wróbliku Szlacheckim – 337 kg = 1,79 kg/ucznia
8. Szkoła w Sieniawie – 281 kg = 1,48 kg/ucznia
9. Szkoła w Milczy – 180 kg = 1,28 kg/ucznia
10. Szkoła w Rymanowie – 990 kg = 1,21 kg/ucznia
Szkoła z Królika Polskiego po raz kolejny wygrała rywalizację w ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia. Chcemy
docenić również szkołę z Bzianki, która przy 56 uczniach uzbierała rekordową ilość makulatury tj. 1386 kg i jak co roku plasuje
się w czołówce zbiórki.
Dlatego również dla uczniów tej szkoły zostanie ufundowana nagroda.
Damian Rygiel
Dyrektor ZGK Rymanów					

Budowa basenu
Gmina Rymanów w dniu 30.04.2018r. zawarła umowę na realizację zadania p.n. ,,Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju na działce nr ewid. 419”. Wykonawcą jest firma GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91,
33-322 Korzenna.
W zakres wchodzi budowa zespołu basenów otwartych składających się z niecki basenowej rekreacyjnej, niecki basenowej
rekreacyjnej pływackiej, brodzika dla dzieci oraz zjeżdżalni wodnej. Przebudowany i rozbudowany zostanie istniejący budynek
pawilonu sanitarno – szatniowego, który będzie pełnił oprócz dotychczasowych funkcji także funkcję gastronomiczną. Teren wokół
basenu zostanie zagospodarowany poprzez budowę boiska do piłki siatkowej plażowej, ścieżki rowerowej, ścieżki dydaktycznej,
ścieżki ruchowej ze stanowiskami do ćwiczeń oraz dwóch altan parkowych. Obiekt będzie przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne. Zespół basenów został zaprojektowany w nowoczesnej energooszczędnej technologii.
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 08.11.2019 r.
Łączny koszt inwestycji wynosi 11 784 626,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej 6 624 269,58 zł
w ramach programu ,,Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność
Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu”.
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Szczypiornistki Gimnazjum Posady Górnej
Wicemistrzyniami Województwa Podkarpackiego 2018
Dnia 25 kwietnia 20186 roku w hali jarosławskiego MOSiR-u. został rozegrany Finał Wojewódzki Gimnazjady w piłce
ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięły udział 4 najlepsze drużyny województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2017/2018:
Gimnazjum Posada Górna, Gimnazjum Nr. 2 Jarosław, Gimnazjum Dzikowiec i Gimnazjum Grabownica Starzeńska. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Czas gry 2x10 minut ( tylko !). Drużyna naszych dziewcząt wygrała pewnie 2 pierwsze mecze
każdy z nich różnicą 10 bramek i było wiadomo że o mistrzostwie zadecyduje ostatni mecz z drużyną Dzikowca. Na minutę przed
końcem był wynik 7:7. Niewykorzystana sytuacja dała możliwość kontrataku i niestety porażki.
Choć nasze dziewczęta zanotowały pierwszą porażkę w rozgrywkach szkolnych od 2 lat! to kolejny raz udowodniły, że są
w ostatnich latach jednym z najlepszych zespołów w województwie podkarpackim ( 2018 wicemistrz, 2017 mistrzostwo, 2016
brązowe medalistki !).
Skład drużyny: Oliwia Staroń, Julia Bolanowska, Nikola Zięba, Izabella Dudek, Nikolina Samborska, Maria Przybyła, Natalia
Józefczyk, Julia Krupianik, Antonina Szczęsna, Kinga Osękowska, Sękowska Martyna, Małek Kamila, Głowacka Joanna, Pitrus
Sara Różowicz Maria, Rodzinka Izabella.
Klasyfikacja końcowa finałów:
4. Gimnazjum N r. 2 Jarosław
1. Gimnazjum Dzikowiec
Drużyna na co dzień trenowana jest przez trenera Grze2. Gimnazjum Posada Górna
gorza Argasińskiego. Gratulacje dla Dziewcząt i Trenera!
3. Gimnazjum Grabownica Starzeńska
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maja br. 33 pary z gminy Rymanów świętowały jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w kościele parafialnym w Rymanowie-Zdroju została odprawiona przez ks.
proboszcza Marka Zajdla i księży: Mieczysława Szostaka z Rymanowa i ks. Józefa Niezgodę z Milczy uroczysta dziękczynna
msza święta, po której w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil”
odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wraz z Przewodniczącą Rady
Miejskiej w Rymanowie P. Krystyną Przybyłą-Ostap wręczyli
przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej P. Andrzeja
Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wręczenie medali było niezwykle miłą i wyjątkową uroczystością, podczas której, wyróżnieni zostali niezwykli ludzie.
Niezwykli, dlatego, że wspierali się nawzajem przez 50 lat, które
przepełnione były solidną pracą na rzecz rodziny, gminy i swoich miejscowości, z pewnością z wieloma radosnymi chwilami,
ale także momentami trudnymi, wymagającymi poświecenia,
samozaparcia i wzajemnego zrozumienia. W tym szczególnym,
pięknym dniu p. Burmistrz złożył „Złotym Parom” serdeczne
gratulacje za przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia. Powiedział miedzy innymi, że jubileusz 50-lecia małżeństwa
to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących
w związki małżeńskie, szczególnie w dzisiejszych czasach.
Życzył jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej
opieki najbliższych na wiele następnych lat życia i doczekania
w dostatku i zdrowiu Diamentowych Godów. Przewodnicząca
RM P. Krystyna Przybyła-Ostap wyraziła radość ze wspólnego
świętowania tak pięknego Jubileuszu. Powiedziała między innymi… cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, że dane Wam było
dożyć ze sobą tych chwil w dobrych i złych czasach. Jesteście
filarem moralnym dla tych młodych, którzy przychodzą po nas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elżbieta i Andrzej Szczypka z Rymanowa-Zdroju,
Maria i Tadeusz Tomkiewiczowie z Rymanowa,
Maria i Augustyn Topolscy z Rymanowa,
Danuta i Stanisław Wacławscy z Głębokiego,
Maria i Tadeusz Wais z Klimkówki,
Józefa i Jędrzej Walus z Sieniawy,
Maria i Andrzej Wołczańscy z Rymanowa,
Marta i Antoni Ziajka z Posady Górnej,
Teresa i Jan Zimmerman z Rymanowa.

Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego Dostojnym
Jubilatom.
Jan Materniak
Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów

fot. Marcin Janowski
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Złote Gody w gminie Rymanów

W trakcie okolicznościowego spotkania nie zabrakło życzeń, gratulacji, tradycyjnego „Sto lat” oraz wspomnień, którymi dzielili się Jubilaci. Czas świętowania w pięknym nowym
sanatoryjnym obiekcie „Stomilu” i umilała wszystkim kapela
„Rymanowianie”.
Wśród uhonorowanych medalami „ Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” znaleźli się:
• Krystyna i Stanisław Adam z Milczy,
• Elżbieta i Stanisław Barć z Wróblika Królewskiego,
• Eugenia i Kazimierz Bolanowscy z Rymanowa,
• Maria i Józef Białko z Rymanowa,
• Janina i Józef Bolanowscy z Posady Górnej,
• Zofia i Marian Gawlik z Bałucianki,
• Kazimiera i Bolesław Hanus z Milczy,
• Krystyna i Michał Hanus z Rymanowa-Zdroju,
• Helena i Władysław Jakubowicz z Klimkówki,
• Irena i Czesław Kasperkowicz z Klimkówki,
• Janina i Józef Krukar z Klimkówki,
• Anna i Kazimierz Krzywieccy z Rymanowa,
• Michalina i Czesław Leśniewscy z Wróblika Królewskiego,
• Zofia i Czesław Małek z Milczy,
• Helena i Edward Menet z Rymanowa,
• Stefania i Władysław Oleszek z Wróblika Szlacheckiego,
• Józefa i Władysław Paćkowscy z Wróblika
Królewskiego,
• Maria i Jan Pitrus z Królika Polskiego,
• Barbara i Jan Potasiewicz z Rymanowa,
• Janina i Adam Prorok z Wróblika Szlacheckiego,
• Maria i Czesław Przybylscy z Wróblika Szlacheckiego,
• Maria i Stanisław Ryba z Klimkówki,
• Alina i Stanisław Schrepfer z Wróblika Szlacheckiego,
• Maria i Antoni Sołtysikowie z Rymanowa,
NASZ RYMANÓW
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