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Walne zebranie Stowarzyszenia NR

Debiut koszykarek
UKS ZSP Rymanów
w rozgrywkach
ligowych

A

ch!!! Cóż to był za weekend…..!!!
Weekend z koszykówką w Przeworsku, gdzie w rozgrywkach
Podkarpackiej Dziewczęcej Ligi w mini
koszykówce (U-12 K), 10 marca 2018r.,
zadebiutowały dziewczęta pana Kamila
Szepieńca z UKS ZSP Rymanów.
Był to debiut marzenie. Nasze koszykarki rozegrały dwa mecze i obydwa
wysoko wygrały. W obydwu spotkaniach,
od pierwszej do ostatniej minuty to one
„rozdawały karty”, to one rządziły na
parkiecie, one dyktowały warunki gry,
zdecydowanie dominując nad przeciwniczkami w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Najpierw pokonały SPZ
WJM Załęże 36:15, a następnie wygrały z
MOSiR Przeworsk 47:24. Pomimo tego,
iż rywalki przewyższały nas warunkami
fizycznymi, to nie były w stanie nawiązać
wyrównanej walki z szybko, ambitnie
i zdecydowanie grającym zespołem z
Rymanowa. W tym miejscu warto jest
przypomnieć, że pan Kamil Szepieniec z
dziewczęcą drużyną UKS ZSP Rymanów
pracuje dopiero, niewiele ponad sześć
miesięcy i w tak krótkim czasie zaczynając
od początku, czyli praktycznie od zera,
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zdołał nauczyć swoje podopieczne tak
wiele. Okazało się, że w sześć miesięcy
można zbudować zespół, który będzie w
stanie, nawet na szczeblu wojewódzkim,
powalczyć o najwyższe cele.
Wszystkich miłośników koszykówki
już teraz zapraszamy do hali sportowej
w Sieniawie, 21 kwietnia, gdzie nasze
dziewczęta rozegrają swoje najbliższe
mecze w ramach rozgrywek Podkarpackiej Dziewczęcej Ligi w mini koszykówce
i zmierzą się tam z reprezentacjami: ZKS
Stalowa Wola i SPZ WJM Załęże.
Terminy poszczególnych gier, wyniki i aktualną tabelę można na bieżąco
śledzić pod linkiem: http://podkarpackikosz.com.pl/wgid/rozgrywki-sezonu-20172018/u-12-k-minikosz-dziewczat-sezon-201718/ .
Tekst i fot. Marek Sokołowski

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT za rok 2017
wypełnione zostaną bez żadnych opłat
w Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku w parku

Walne zebranie Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

W

odrestaurowanym budynku dawnej gorzelni zgromadziło się 3 marca 63 członków Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” by podsumować swoją działalność. Była to
inauguracja działalności gastronomicznej nowego lokalu. Mimo
braku jeszcze pełnego wyposażenia, goście bardzo pozytywnie
ocenili architekturę budynku.
Zebranie rozpoczął ustępujący prezes witając obecnych gości
i członków stowarzyszenia. Złożył sprawozdanie z działalności za
okres sprawozdawczy. Była to realizacja nowych pomysłów jak
utworzenie Klubu Seniora czy odnowienie Drogi Krzyżowej na
Kalwarii oraz kontynuowanie stałych cyklicznych inicjatyw. Krótkie sprawozdania o tym złożyli przedstawiciele istniejących sekcji
stowarzyszenia. Przedstawiciel redakcji miesięcznika wykazał zagrożenia jego dalszego ukazywania się, wynikające z uwarunkowań
na rynku prasowym i wąskiego grona współpracowników redakcji.
Powołana komisja skrutacyjna przeprowadziła po raz siódmy
wybory zarządu na nową 3-letnią kadencję. Prezesem zarządu
został ponownie Czesław Szajna, zastępcą Marian Skolarczyk,
sekretarzem Kazimierz Filar, skarbnikiem Ignacy Puchta. W skład
zarządu weszli dodatkowo Piotr Fałatowicz, Dariusz Królicki i
Wacław Łabuda.
Po wyborach, na ręce nowo wybranego zarządu Burmistrz
Gminy Wojciech Farbaniec przekazał życzenia dalszej pożytecznej
dla gminy działalności. Przedstawił też dokonania inwestycyjne i
plany samorządu.
(wła)

Nasza okładka

O

braz „Zdjęcie z Krzyża” namalował Rembrandt Harmenszoon van Rijn w 1634 roku i
była to druga wersja tego samego tematu, ale
bogatsza w szczegóły. Druga, większa wersja to olej
na płótnie o wymiarach 158 x 117 cm. Rembrandt
nazywany „mistrzem dusz” genialnie operuje światłocieniem, co widoczne jest na reprodukowanym
obrazie. Był arcymistrzem portretu.
Światło pada od strony opadającego ciała oświetlając jednak większą część sceny. W jego blasku,
prócz trzech mężczyzn zdejmujących ciało Jezusa,
widać zebrany tłum a w nim omdlewającą Marię.
Na ziemi leżą bogate szaty w które ciało Chrystusa
zostanie owinięte przed złożeniem do grobu. Tyłem
do widza stoi Józef z Arymetei.
Rembrandt zostawił po sobie około 300 obrazów
i 300 grafik. Eksponowane są na honorowych miejscach w największych muzeach świata. W Polsce
znajdują się trzy obrazy Rembrandta.
Pojawiające się na aukcjach dzieła osiągają
kolosalne sumy, w 2000 roku nowojorskie Sotheby
sprzedało „Portret damy” za 28,7 mln dolarów. A
jak skrupulatnie wyliczono, 1 cm2 obrazu „Portret
cudzoziemskiego admirała” kosztował 2 363 euro.
Sam mistrz umarł w nędzy 4 października 1669
roku.
(wła)

W

kiej grupy ABBA, zdobywając II miejsce
oraz Klaudia Skiba, uczennica klasy 1E
Liceum, która subtelnie, a jednocześnie
z rockowym pazurem zaprezentowała
piosenkę amerykańskiej wokalistki Glorii
Gaynor pt. „I’ll Surive”, za wykonanie
której zdobyła II miejsce.

dniu 14 marca bieżącego
roku w Zespole Szkół nr 5 w
Krośnie, popularnie zwanym
„Turaszówką” odbył się XXI Festiwal

głównie z krośnieńskich szkół, a ponadto
z Przybówki, Miejsca Piastowego oraz z
Rymanowa.
Uczniowie mogli startować zarówno solo, jak i w zespołach. Naszą
szkołę reprezentowała trójka znakomitych i niezwykle utalentowanych
solistów. Wśród nich byli: Sara Di
Pasquale, uczennica klasy 3A Gimnazjum, która przepięknie i nastrojowo
zaśpiewała włoską balladę autorstwa

Piosenki Obcojęzycznej w duchu muzyki
lat 70-tych. Konkurs skierowany był do
uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna, a także
okolicznych miejscowości. Wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie

Lucio Battisti zatytułowaną „Il mio canto libero”, za wykonanie której zdobyła
I miejsce; Krystian Wołczański, uczeń
klasy 3A Gimnazjum, który brawurowo i
z rozmachem wykonał piosenkę pt. „Waterloo” z repertuaru legendarnej szwedz-

siadają, uroku osobistego, a także odwagi.
Życzymy wielu podobnych sukcesów w
przyszłości.

Wyśpiewać sukces,

czyli występy uczniów
z Rymanowa na XXI Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej
w Krośnie

Serdecznie gratulujemy Sarze, Klaudii oraz Krystianowi odniesionych sukcesów, niezaprzeczalnego talentu, jaki po-

Anna Kenar – Szul
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(Nie)wyrzuceni
z pamięci

okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święta
obchodzonego 1 marca, Galeria
Sztuki w Rymanowie Zdroju zaprosiła w
dniu 6 marca 2018r. na wyjątkowe spotkanie upamiętniające postać ks. Władysława
Gurgacza – Kapelana Polski Podziemnej.
Spotkanie to zorganizowano w ramach
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP 1918-2018. Przybyli na nie
zaproszeni goście, a wśród nich dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. Słowa
powitania do uczestników spotkania skierowała pani Danuta Litarowicz – dyrektor
GOK w Rymanowie.
Podczas spotkania zaprezentowany
został program artystyczny w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim. Opracowany przez p.
Katarzynę Jabłońską montaż słowno-muzyczny pt. „Bo, to com czynił, czyniłem
dla Polski”, wzbogacony piękną dekoracją
przygotowaną przez p. Annę Szymańską,
przybliżył zebranym osobę ks. Władyslawa Gurgacza, jego walkę o suwerenność
kraju i związane z tym moralne dylematy.
Jako kapelan PPAN ks. Gurgacz pełnił
posługę kapłańską, odprawiał Msze św.,
spowiadał, nauczał Pisma, wygłaszał pogadanki i wykłady o tematyce religijnej,
moralnej i społecznej. Rozstrzygał wszelkie wątpliwości moralne, jakie pojawiały
się w związku z podejmowanymi działaniami. Niestrudzenie niósł duchową pociechę ściganym i coraz silniej osaczanym
przez UB konspiratorom. Ksiądz został
jednak ujęty i skazany na śmierć. Wyrok

został wykonany 14 września 1949r. na
podwórku krakowskiego więzienia przy
ul. Montelupich «strzałem katyńskim».
Kapelan został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, natomiast
miejsce jego wiecznego spoczynku miało
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pozostać nieznane. Postać
księdza Gurgacza pozostała
jednak nie tylko niezapomniana, ale odznaczona
Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski,
a także widnieje na liście
120 męczenników ofiar
komunizmu.
Zaproszeni goście nie
kryli wzruszenia, słuchając
recytacji oraz utworów
muzycznych, które
doskonale oddały klimat
czasów, w których żył ksiądz Gurgacz.
Program w wykonaniu uczniów SP
we Wróbliku Szlacheckim
został nagrodzony gromkimi brawami oraz słowami
uznania z ust organizatorów
oraz przybyłych gości.
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca we Wróbliku
Szlacheckim i Królewskim
uczczono Mszą świętą w
kościele parafialnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta stanowiła kolejny
punkt z realizowanego w
tym roku przez Szkołę Podstawową we
Wróbliku Szlacheckim programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. W Mszy św. odprawionej
przez ks. Mariana Płocicę i ks. Józefa
Stepanko uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy miejscowości.
Artystyczną i wokalno - instrumentalną oprawę tego patriotycznego w swej
wymowie nabożeństwa przygotowała
młodzież szkolna, bowiem obchody ku

czci Żołnierzy Niezłomnych okazały się
swoistą lekcją patriotyzmu, gotowości do
poświęceń, odwagi i wierności ideałom.
Lekcją tym cenniejszą, że w kościele znajduje się tablica upamiętniająca Żołnierza
Wyklętego, przebywającego w roku 1948
w parafii, księdza Władysława Gurgacza,

Kapelana Polskiej Podziemnej Akcji
Niepodległościowej, który – skazany na
śmierć przez UB i stracony 14 września

1949 roku – do końca stał po stronie
prawdy, ideałów młodych ludzi walczących o wolność, bronił swoich „leśnych
braci”, a jego jedyna winą było to, że
kochał Ojczyznę inną od tej, którą po II
wojnie światowej tworzyli komuniści.
Udowodnił też, że prawdziwa odwaga
rodzi się z wiary.
Uroczyste oddanie hołdu skazanym
na niesławę i niepamięć Żołnierzom Niezłomnym pozwala wierzyć, że „żołnierze
wyklęci, bohaterowie swego narodu, już

wygrali. Wygrali, bo są na zawsze w sercach tych, dla których dobro Polski jest
dobrem najwyższym”.
Elwira Szajna-Wojtuń

Bieg pamięci
Żołnierzy Wyklętych
w Rymanowie Zdroju

W

odbywających się już po raz
6. biegach pamięci Żołnierzy
Wyklętych „Tropem
Wilczym” wzięło udział w niedzielę
(04 marca) ponad 70 tys. osób w skali
całego kraju. Wydarzenie
upamiętniające żołnierzy
antykomunistycznego
podziemia z lat 1945-1963
zorganizowano w 333
miastach Polski i 8 poza
jej granicami.
W tym roku akcji „Tropem Wilczym” patronowało
ośmiu żołnierzy zamordowanych w więzieniu mokotowskim, m.in. rotmistrz Witold
Pilecki czy podpułkownik
Łukasz Ciepliński.Również w Rymanowie Zdroju
po raz kolejny biegano
upamiętniając Żołnierzy
Wyklętych. Patronat nad
imprezą objął Burmistrz
Wojciech Farbaniec,
organizatorem lokalnym
była sekcja biegowa Finisz Rymanów

działająca w ramach Stowarzyszenia
”Nasz Rymanów”. Ogólnopolskim
organizatorem i pomysłodawcą była
Fundacja „Wolność i Demokracja”
z Warszawy.
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała
sportowej rywalizacji. Biegano na dwóch
dystansach: 1963 m (czyli roku śmierci
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka, ps. „Lalek”) oraz 5 km.
W obu biegach wzięło udział ponad
160 osób. Cieszy
szczególnie fakt
licznego udziału
dzieci i młodzieży
(ponad dwudziestu uczniów z ZSP
Posada Górna)
oraz całych rodzin
(m.in. 4-osobowa
rodzina Urbaników z Rymanowa, 6-cio osobowa
rodzina Świeboda
czy 4-osobowa
rodzina Deptuch
z Deszna).
Na dystansie 5 km wygrał
Grzegorz Kostycz, drugi był
Krzysztof Wiernusz, a trzeci Daniel Szczepek. Wśród pań triumfowała Sylwia Karaś, drugie miejsce
zajęła Elżbieta Szczurek, a trzecia
była Martyna Trygar.
Zdobywcy czołowych lokat
otrzymali piękne puchary ufundowane przez firmę Krosno
Glass, a najmłodsi uczestnicy nagrody od pana posła
Piotra Babinetza. Najmłodszą uczestniczką, która pokonała samodzielnie trasę
1963 m była niespełna 4-letnia Cypara Sandra.
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy
medal i koszulkę, na mecie
serwowano herbatę i wspaniały żurek- fundatorem
posiłku była Gmina Rymanów. Organizatorzy składają podziękowanie
za pomoc w organizacji strażakom

100 lat niepodległości
W wielu regionalnych mediach - w prasie i telewizji podkarpackiej pojawiły się apele o udostępnienie prywatnych dokumentów i fotografii z 1918 roku . wspólnym wysiłkiem ma
powstać szeroka dokumentacja pierwszych lat niepodległości
Polski.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” również apeluje do
mieszkańców Rymanowa (i nie tylko) o udostępnienie do zeskanowania dokumentów. Można skany dokumentów przesłać
e-mailem na naszrymanow@op.pl , można przynieść je do redakcji, można też zgłosić telefonicznie o sposobie ich przekazania (tel. 609 026 061).

Życzenia Wielkanocne
Alleluja! Pan Zmartwychwstał !
Niech radość zapanuje wielka
Bo oto mamy już teraz pewnośćOtwarte dla nas są bramy nieba
Świętujmy zatem ten czas wspaniały
jak chlebem dzielmy się miłością
święconym jajkiem przy wspólnym stole
wiarą, nadzieją i swą bliskością
Niechaj te Święta będą weselem
podtrzymywaniem pięknych tradycji
palmy, święconki oraz pisanek
i błogosławieństw Pana dla wszystkich
Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi
daje łask wszelkich obfite zdroje
zdrowie i radość, wesele, szczęście
i niech obdarza swoim pokojem
Słonko niech świeci, uczucia grzeją
a przy śniadaniu smacznym, świątecznie
niech w słowach, gestach miłość wypuszcza
nowe gałązki zielone wiecznie
Niech nadchodząca, choć z trudem wiosna
sprawi by w duszach też pocieplało
aby nadzieja i wiara rosła
Niech Pan to sprawi, by tak się stało!
Dzieląc się zatem wiarą jak jajkiem
z uśmiechem, sercem pełnym słodyczy
Świąt najpiękniejszych i najweselszych
„Nasz Rymanów”
życzy

z OSP Deszno oraz funkcjonariuszom
z Komisariatu Policji w Rymanowie.
deka
fot. M. Czado

Represjonowani
W związku z prowadzonymi przez historyków
pracami badawczymi, uprzejmie prosimy osoby,
których bliscy byli represjonowani przez komunistyczne organy bezpieczeństwa w latach 1944
– 1958 o kontakt z redakcją lub bezpośrednio
z p. Krzysztofem Buczkiem (tel. 663 637 523)
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Wydarzyło się w kwietniu
29.IV 711 – rozpoczęła się inwazja arabska na
wizygocką Hiszpanię. Inwazja nastąpiła z Ceuty
w pn. Afryce, a dowódcą był Tarik Ibn Zijad,
berberyjski gen. od którego imienia pochodzi nazwa Gibraltar. Dżabal Tarik to po arabsku „Góra
Tarika”.
1.IV 1548 – um. Zygmunt I Stary, król Polski i
wielki książę Litwy. Przeprowadził sekularyzację
Zakonu Krzyżackiego, przyjął hołd Albrechta
Hohenzollerna i wcielił do Korony Mazowsze.
21.IV 1773 – W czasie obrad sejmu na Zamku
Królewskim, rozegrała się słynna scena protestu
Tadeusza Rejtana przeciwko podpisaniu traktatu
rozbiorowego. Scenę tę namalował w 1866 r. Jan
Matejko, za który na wystawie w Paryżu dostał
złoty medal. Rejtan wydarzenia te przypłacił
obłędem, który pchnął go do samobójczej śmierci
w 1780 r.
2.IV 1872 – um. Samuel Morse, amer. malarz
i wynalazca. Opatentował maszynę do cięcia
marmuru. Ale najbardziej znany jest wynalazku
aparatu telegraficznego i zastosowanego w nim alfabetu telegraficznego nazwanego jego imieniem.
29.IV 1882 – ulicami Halensee k. Berlina przejechał prototyp trolejbusu, napędzanego energią
elektryczną z sieci trakcyjnej. Kursował pod
okiem wynalazcy Ernesta Wernera Siemensa do
13 czerwca, na liczącej 0,5 km trasie.
6.IV 1889 – George Eastman wypuścił na rynek
tani i prosty w obsłudze aparat fotograficzny
marki Kodak.
11.IV 1908 – ur. Masaru Ibuka, założyciel punktu
naprawy radioodbiorników, który z czasem rozrósł się i przeszedł do historii jako Sony Corporation, jedna z największych firm na świecie.
11.IV 1908 – dopiero w tym roku USA i Kanada
uzgodniły przebieg granicy przez Wielkie Jeziora.
Nad tym największym na świecie zbiornikiem
wody słodkiej rozwinęła się gęsta sieć osadnictwa.
3.IV 1909 – wielki skandal wywołał w Niemczech Alfred Serafin von Olszewski, który umierając zapisał swój majątek H. Sienkiewiczowi.
Pruski baron, pod wpływem jego książek, odkrył
swoją polskość. Sienkiewicz odmówił przyjęcia
daru, a chodziło o posiadłość ziemską i zamek.
4.IV 1939 – wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski otworzył Fabrykę Gum Jezdnych w Dębicy.
Zakład zatrudniał 300 osób. Dzisiaj jako Firma
Oponiarska Dębica SA zatrudnia 2700 pracowników i jest liderem w Polsce w produkcji opon,
które sprzedawane są w 60 krajach świata. Jest
największą firmą koncernu Goodyear w Europie.
28.IV 1943 – w greckokatolickich świątyniach
Lwowa przy dźwiękach dzwonów i dymie
kadzideł odprawiono nabożeństwa na których
proklamowano utworzenie dywizji SS Galizien
(ukr. Hałyczyna). Kapelan Wasyl Łaba mówił –
konieczne jest zapalenie ognia, który spali świat
komuny i liberalizmu, a utoruje drogę Rzeszy.
Dywizja liczyła 18 tys.
23.IV 1968 – 50 lat temu w Słubicach nad Odrą
zanotowano 30,90C, to najcieplejszy dzień kwietnia w historii.
13.IV 1986 – Jan Paweł II złożył pierwszą w
historii papiestwa wizytę w synagodze, gdzie
odprawił modły z rabinem Rzymu.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Na polsko - ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku,
w trakcie kontroli dwóch pojazdów
osobowych opuszczających Polskę,
funkcjonariusze Straży Granicznej
ujawnili szklane słoiki oraz plastikowe pojemniki bez oznaczeń.
Okazało się, że w środku jest ikra
jesiotra syberyjskiego. Łącznie w
obu samochodach było jej 162 kg,
wartość ładunku to ok. 1,2 mln
złotych.
• Pożar w grobowcu cadyka
Elimelecha w Leżajsku został
zgłoszony tuz przed godz. 1 w nocy
09.03.. Gdy na miejsce przyjechały
pierwsze zastępy, ogniem objęty był
sufit w bocznej nawie grobowca. W
wyniku pożaru została zniszczona
wewnętrzna część budynku, część
dachu oraz instalacja elektryczna.
Grób cadyka nie został uszkodzony.
Na szczęście nikt nie został ranny.
Przyczyny pojawienia się ognia są
ustalane.
• W komendzie oddziału, przed
obeliskiem upamiętniającym Patrona BiOSG gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, miało
miejsce ślubowanie dwudziestu
nowo przyjętych funkcjonariuszy.
Wśród nich jest siedem kobiet i
trzynastu mężczyzn. Wszyscy pochodzą z Podkarpacia. Aktualnie
czeka ich 9- miesięczne szkolenie
przygotowawcze w ośrodku szkolenia SG w Lubaniu. To pierwsza
w tym roku grupa przyjętych strażników granicznych. Do końca roku
planowane jest zatrudnienie łącznie
siedemdziesięciu nowych osób.
• Ciarko PBS Bank KH Sanok
ma mistrza Polski w hokeju! 4 lata
czekał Sanok na pierwszy medal mistrzostw Polski. Ale jak już zdobył,
to od razu złoty. W piątym meczu

finału Polskiej Ligii Hokejowej sanoczanie po raz czwarty ograli Cracovię, tym
razem aż 5-1.
• Do końca października ma potrwać
budowa drogi łączącej krajową „94”
z autostradą A4 w rejonie Przeworska.
Koszt budowy dojazdu do A4 to prawie
23,5 mln zł.
• Studenci z Koła Naukowego Euroavia Politechniki Rzeszowskiej brali
udział w największych na świecie, prestiżowych zawodach konstruktorskich w
Lakeland na Florydzie, współorganizowanych przez firmę Lockheed Martin- SAE
Aero Design East. Studenci wywalczyli
trzy medale. Zajęli 2. miejsce za podniesiony ładunek w klasie „micro”, 3. miejsce
za podniesiony ładunek w klasie „regular”
oraz 3 miejsce w klasyfikacji generalnej.
• Rodzice, których dzieci urodziły się
w latach 2013-2016 i nie były szczepione przeciw pneumokokom mogą
skorzystać z bezpłatnych szczepionek.
Ich liczba oraz czas akcji są ograniczone.
Darmowe szczepienia będą wykonywane
od 20 marca do 29 czerwca 2018 roku
przez podkarpackie przychodnie, które
mają podpisany kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Warunkiem jest
zakwalifikowanie dziecka na szczepienie
do 20 kwietnia br.
• W Jasionce powstanie nowoczesne
centrum obsługi napędów lotniczych.
To projekt Lufthansy Technik i MTU.
Będzie to jeden z najnowocześniejszych
zakładów w branży lotniczej w Europie.
Lufthansa Technik i MTU Aero Engines
kupiły działkę, na której wybudowane
zostanie centrum obsługi napędów lotniczych. Koszt 17 – hektarowego terenu to
ok. 26,8 mln zł.
• W Polańczyku symbolicznie otwarto
posterunek. Od stycznia, służbę pełni
tam 6 funkcjonariuszy. Na potrzeby
policji został przebudowany i zmodernizowany budynek przy ul. Zdrojowej 2.
Kilkanaście miesięcy temu rozpoczęto
tam gruntowny remont i adaptację bu-

Odeszli do wieczności
(15.II - 15.III 2018)

16.II – Drybała Adam (l. 80) – Głębokie
16.II – Ziemiański Józef (l. 62) – Milcza
18.II – Krypla Józef (l. 80) – Zmysłówka
20.II – Muroń Maria (l. 95) – Wróblik Królewski
23.II – Kijowska Józefa z d. Ziemiańska (l. 78) – Wróblik Szlachecki
23.II – Rymar Stanisław (l. 80) – Wróblik Szlachecki
28.II – Krukar Filomena z d. Kasperkowicz (l. 90) – Klimkówka
01.III – Krupa Józef (l. 87) – Milcza
04.III – Styczyński Marek Stanisław (l. 67) – Rymanów
07.III – Kijowski Jakub Marek (l. 23) – Milcza
08.III – Dubis Tadeusz (l. 63) – Rymanów
10.III – Huta Helena z d. Kotwicka (l. 91) – Wróblik Szlachecki
12.III – Nazar Marian (l. 69) – Wróblik Szlachecki
14.III – Pniak Maria Eugenia z d. Koszela (l. 97) – Rymanów
14.III – Trznadel Wiktoria z d. Kotlarczyk (l. 87) – Wróblik Królewski
(wła)

dynku. Rozpoczął swoje funkcjonowanie
posterunek w Chorkówce. Staraniem
władz gminy Chorkówka i jej mieszkańców podjęto decyzję o utworzeniu
posterunku. W ostatnich latach funkcjonował tam zespół dzielnicowych. Od
początku roku, w posterunku w Chorkówce służbę pełni 7 funkcjonariuszy.
Do tej pory przywrócono sześć posterunków: w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu,
Ulanowie, Jasienicy Rosielnej i Niebylcu.
• W dniach 5-8 marca 2018 roku
odbyło się zimowe zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe dla ratowników
wysokościowych włączonych do SGRW
KROSNO. Zgrupowanie realizowane
było na terenie Ustrzyk Dolnych, Leska
i Wetliny. W zgrupowaniu wzięło udział
dziesięciu ratowników wysokościowych
pełniących służbę w JRG Krosno.
• W programie „Milionerzy” Maria
Romanek, nauczycielka z Bezmiechowej
Dolnej na Podkarpaciu wygrała milion
złotych.
• Na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie
ojcowie pijarzy wybudują nowoczesną
szkołę podstawową. Na początek miejsce
znajdzie tu ok. 300 dzieci, a docelowo ok.
600. Ojcowie pijarzy najpierw otworzą
szkołę podstawową a później mają w
planach także liceum.

Z powiatu…
• Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie unowocześnia swój tabor.
Wymienia połowę autobusów. 21 nowych,
ekologicznych pojazdów wyjedzie na
ulice Krosna i sąsiednich miejscowości
w drugiej połowie roku.
• Krosno doczekało się własnej aplikacji, która będzie pełnić rolę przewodnika po Zespole Staromiejskim. Aplikacja
„Historia Krosna w nowoczesnej odsłonie” dedykowana jest zarówno turystom
jak i mieszkańcom miasta. Każdy może
ją pobrać na swoje urządzenie mobilne:
smartfon czy tablet.
• Studenci z Chełma będą się uczyć
latania w Krośnie. Zasiądą za sterami
wirtualnego samolotu w Centrum Szkolenia Lotniczego i Nowoczesnych Technologii, które funkcjonuje przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
• W Posadzie Jaśliskiej osobowa dacia zderzyła się z ciężarowym volvo z
naczepą. - Do wypadku doszło po godz.
9, 20 marca. Kierujący osobową dacią
wjechał pod ciężarowe volvo z naczepą. Panowały wówczas trudne warunki
atmosferyczne. W wypadku ucierpiały 4
osoby, w tym dwie kobiety odniosły cięższe obrażenia. Ranni trafili do szpitala.
• Podczas weekendowych ćwiczeń
rotacyjnych kompania krośnieńska
Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła
szkolenie strzeleckie w Tarnobrzegu
i zajęcia z taktyki w Odrzykoniu.
Podczas ćwiczeń realizowane było m.in.
strzelanie indywidualne, walka wręcz,
doskonalenie postaw strzeleckich i posługiwania się bronią czy ćwiczenia z

obserwacji . Podczas przeprowadzonych
nocnych zajęć w odrzykońskich lasach,
żołnierze przy użyciu gogli noktowizyjnych
doskonalili umiejętności taktyczne.
• Nowa ulica łącząca Rondo Dywizjonu 303 z ulicami Lelewela i Batorego w
Krośnie będzie miała nazwę. Jej patronem
będzie konstruktor lotniczy: Adam Jan
Ostaszewski. O taką nazwę wnioskowało
blisko 400 mieszkańców Krosna.
• Rada Miasta Krosna określiła wielkość okręgów wyborczych i liczbę radnych, jaka będzie w nich wybierana w
jesiennych wyborach samorządowych.
Ustalono, że krośnianie wybiorą po 7
radnych w 3 okręgach.
• PKP Intercity uruchomiło połączenie
kolejowe między Zagórzem, a Gdynią.
Kursy na odcinku z Zagórza do Jasła przez
Krosno będzie organizował podwykonawca. Ponad 13-godzinna podróż nad morze
obejmuje przesiadkę w Jaśle.
• W czwartek (1 marca) nad ranem w
Widaczu spłonął budynek gospodarczy
będący składem opału. Pożar gasiło kilka
zastępów strażaków. Ucierpiało tylko
mienie, nie ma osób poszkodowanych.
• Gmina Miejsce Piastowe jest pierwszym samorządem na Podkarpaciu, który
wyraził chęć przyjęcia repatriantów ze
Wschodu. Dla osób mających polskie korzenie, gmina przygotowała przestronne
lokum, w którym rodzina repatriantów
będzie mogła rozpocząć nowe życie w
ojczyźnie przodków. Na ten cel przebudowała budynek po byłym sklepie, w którym
stworzyła 70-metrowe w pełni wyposażone mieszkanie. Rodzina z Taszkentu
zamieszka w Głowience.
• Osadzeni w Zakładzie Karnym w Jaśle pomagają jako wolontariusze w Domu
Pomocy Społecznej oo. bonifratrów w
Iwoniczu. Opiekują się niepełnosprawnymi mieszkańcami placówki, spędzają z
nimi wolny czas i uczą się na nowo życia.
Dzięki temu zdecydowana większość
skazanych, po wyjściu na wolność, nie
wchodzi więcej w konflikt z prawem i
łatwiej zdobywa stałą pracę.
• Zuzanna Miszczak, Daria Deryniowska i Julia Murdzek z IKN Górnik
Iwonicz-Zdrój, podopieczne trenera Mariusza Jakieły, zdobyły brązowy medal w
biegu sztafetowym podczas mistrzostw
Polski młodzików i młodzików młodszych w biathlonie.
• Już po raz VI odbył się Krośnieński
Festiwal Nauki i Techniki. Na wirtualne loty samolotem, pokazy robotów i
eksperymentów naukowych tradycyjnie
zaprosiło Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica
w Krośnie.

Z gminy …

paraolimpijskich w Pjongczangu W rozpoczynającej się 9 marca imprezie Polskę
reprezentować będzie ośmioro niepełnosprawnych zawodników a wśród nich
zawodnik Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” - Piotr Garbowski z Klimkówki
z przewodnikiem Jakubem Twardowskim. Towarzyszył im będzie trener
Kadry Narodowej Kazimierz Cetnarski.
Wszyscy trzej są mieszkańcami gminy
Rymanów. Zawodnik nasz będzie startował w dwóch konkurencjach: biegach
narciarskich i biathlonie w kategorii osób
z niepełnosprawnością wzroku.
• W środę (7.03) tuż po godzinie 19.
strażacy zostali wezwani do miejscowego
zagrożenia w Rymanowie-Zdroju. Na rzece Tabor spiętrzyła się kra. Po kilkunastu
dość mroźnych dniach, nadeszła odwilż.
W tym roku pierwszy raz strażacy ruszyli
udrożnić koryto rzeki na terenie naszego
powiatu. Po godzinie 19. do miejscowego zagrożenia wyjechały trzy zastępy z
jednostek OSP w Rymanowie-Zdroju,
Rymanowie oraz Desznie. Przez prawie
dwie godziny, strażacy udrażniali koryto
rzeki, przy jednym ze stopni wodnych.
• Do zderzenia mercedesa i bmw
doszło w środę (7.03) tuż przed godziną
7:00 na ul. 3 Maja w Posadzie Górnej.
Pierwszej pomocy rannej kobiecie, która
kierowała mercedesem udzielił strażak
OSP KSRG Rymanów, który jechał na
alarm do remizy (właśnie do tego wypadku). Powiadomiono również służby
ratunkowe. Na miejscu pracowali medycy
Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SPPR Krosno podst. Rymanów), strażacy OSP KSRG Rymanów, OSP Posada
Górna i JRG Krosno oraz policjanci KP
Rymanów, którzy wyjaśniają dokładne
okoliczności zdarzenia.
• Jedna osoba została poszkodowana
w zderzeniu dwóch pojazdów na DK28
w Rymanowie (ul. Bieleckiego) do którego doszło we wtorek (13.03). Do typowego najechania na tył pojazdu doszło
około godziny 15:20. Kierująca volkswagenem zatrzymała się przed przejściem,
by przepuścić pieszego i w tym czasie na
jej tył najechał kierowca seata.
• Na ekrany kin trafiła belgijsko-francusko-polski czarna komedia „Wielkie
zimno”. Duża część zdjęć do filmu była
realizowana na Podkarpaciu, w kadrach
odnajdziemy krajobrazy Rymanowa, Jaślisk czy Wróblika Królewskiego.
• W dniach 5-6 marca 2018 r. Dom
Kultury w Rymanowie zorganizował dla
członków Klubu Seniora warsztaty rękodzielnicze. Tematem zajęć było zdobienie
pisanek metodą decoupage polegającą na
przyklejaniu wzoru z papierowej serwetki, a następnie lakierowaniu go, tak aby
wyglądał jak namalowany.
zebrał deka

• Prezydent Andrzej Duda wręczył
w Belwederze nominacje sportowcom,
którzy wystąpią w zimowych igrzyskach
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Wystawa w Sejmie RP
rozpoczęła obchody
jubileuszu
70-lecia Szkoły
Sanatoryjnej
w Rymanowie Zdroju

W

dniach od 5 do 12 lutego w
gmachu głównym Sejmu RP w
Warszawie została zaprezentowana wystawa pt. „70 lat Szkoły Sanatoryjnej w Uzdrowisku Rymanów S.A.”.
Patronat nad wystawą objął marszałek
Sejmu Marek Kuchciński, który w liście
skierowanym do organizatorów napisał:
„Szkoła sanatoryjna jest wyjątkową
instytucją umożliwiającą połączenie
dwóch najważniejszych kwestii w życiu
każdego zwłaszcza młodego człowieka:
zdrowia i edukacji”.
Wystawa promowała Szkołę Sanatoryjną w Rymanowie Zdroju, prezentowała
jej dorobek, metody i osiągnięcia w pracy
pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi
przewlekle-chorymi, przebywającym
na leczeniu w uzdrowisku. Oprócz walorów leczniczych Rymanowa Zdroju,
ekspozycja pokazała piękno krajobrazu
przyrodniczego, możliwości turystyczne
uzdrowiskowej Gminy Rymanów.
Wystawę w Sejmie otworzyła Agnieszka Kopiec Dyrektor Szkoły Sanatoryjnej w
Rymanowie Zdroju. Następnie głos zabrali:
Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP,
Maria Kurowska Marszałek Województwa Podkarpackiego, Iwona Olejnik
Prezes Zarządu „Uzdrowiska Rymanów
S.A.”, Jan Materniak Wiceburmistrz
Gminy Rymanów, Krzysztof Grzegorzewski absolwent szkoły sanatoryjnej,
obecnie pracownik naukowy.
Pani Dyrektor poinformowała jak
bogatą historię i tradycję ma nasza szkoła.
Przypomniała, że dzieje szkoły nieodłącznie wiążą się z odkryciem źródeł mineralnych przez Stanisława i Annę Potockich,
założycieli i twórców uzdrowiska. Od
chwili powstania uzdrowiska dzieci były
główną grupą kuracjuszy. To z myślą o
nich hrabina Potocka wybudowała kolonię leczniczą tzw. „Kolonię Lwowską”.
Pierwszą placówkę leczniczo – dydaktyczno – wychowawczą zorganizowano
w „Gozdawie”, w której opiekę znalazły
dzieci jeszcze w czasie wojny.
Szkoła mieściła się prawie w każdym budynku sanatoryjnym uzdrowiska: w „Gozdawie”, „Teresie” , „Krasickim”, obecnie „Maria”, „Leliwie”,
„Łazienkach”, obecnie „Eskulap”, „Krystynie”, „Polonii”.
W 1984 roku oddano nowo wybudowane sanatorium „Zimowit”, w którym
leczyło się 300 dzieci.
Wszystkie sanatoria tzw. dziecięce
tworzyły Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Przewlekle
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Chorych przy PPU
„Rymanów” w Rymanowie Zdroju, placówka opiekowała się
na trzymiesięcznych
turnusach 700 dziećmi.
Na przestrzeni
kolejnych lat, placówka zmieniła nazwę na
Zespół Placówek Specjalnych, a w chwili
obecnej jest Zespołem
Szkół Specjalnych.
Obecnie szkoła sanatoryjna mieści się w szpitalu uzdrowiskowym
„Zimowit”. Jest w trakcie kapitalnego
remontu pomieszczeń szkolnych i pokoi
mieszkalnych dla dzieci.
Wystawa w Sejmie prezentowała
ofertę dydaktyczną i wychowawczą
szkoły przygotowaną na dziesięciu panelach. Informowała, że dzieci nie tylko się
leczą, ale także uczą w zerówce, szkole
podstawowej, gimnazjum i liceum. Szkoła
kontynuuje indywidualny program na-

„zielone lekcje”, czyli zajęcia na świeżym
powietrzu oraz w leśnej klasie dydaktycznej.
Po zajęciach szkolnych oraz w
dniach wolnych od nauki, także w czasie
ferii i wakacji, prowadzone są zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze w ramach
Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
Wychowawcy organizują naszym wychowankom cały szereg atrakcyjnych form
terapii, która
obejmuje muzykoterapię, choreoterapię, zajęcia
plastyczne oraz
origami. Ponadto
oferujemy dzieciom zajęcia dogoterapeutyczne.
W ramach zajęć
wychowawczych odbywają
się również wycieczki turystyczne, spacery, gry i
zabawy na świeżym powietrzu,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
spotkania przy
ognisku. Dzieci
Pierwszy turnus dziecięcy w sanatorium „Gozdawa”Rok 1948/49
mogą zaprezenuczania każdego dziecka. Nauka odbywa tować swoje talenty, biorąc udział w
się w klasach przedmiotowych. Dzieci różnych uroczystościach szkolnych.
W trakcie zwiedzania wystawy możmogą korzystać z pracowni internetowej
na było obejrzeć film przedstawiający
i biblioteki.
Metody i formy pracy są dostosowane dzieci podczas zabiegów leczniczych,
do potrzeb, i możliwości wysiłkowych zajęć lekcyjnych, wychowawczych,
dzieci przewlekle chorych. Nadrzędnym rekreacyjnych i turystycznych, Film
zadaniem szkoły jest zapewnienie małym prezentował również piękno regionu, urokuracjuszom ciągłości nauki szkolnej, kliwy krajobraz przyrodniczy Rymanowa
podczas której realizo- wane są programy nauczania szkół
macierzystych, pomoc
choremu dziecku w
przezwyciężaniu trudności spowodowanych
przewlekłą chorobą,
zaburzoną sprawnością
psychofizyczną oraz
skutkami rozłąki ze
środowiskiem rodzinnym.
Ze względu na
charakter leczenia,
oparty na właściwościach klimatu, często
organizowane są tzw.

Zdroju i jego okolic. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, to szkoła
sanatoryjna, jedyna tego typu placówka
na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w
Polsce. Miejsce do którego przyjeżdżają
dzieci z całego kraju, określane jest mianem Podkarpackiej Stolicy Dzieci.
Wielu uczestników wystawy przyznało, że nie wiedzieli o możliwościach

I

Aktualności
inwestycyjne

leś lat temu, a szczególnie od kilkunastu lat, wielu Rymanowiaków
opuściło swoje miasteczko, miejsce
wspaniałego dzieciństwa do, którego wracają z miłymi wspomnieniami. Powody
wyjazdów były różne, część wyjechało
gdzieś w Polskę zaś inni poza granicę
naszego kraju. Jednak jak się okazuje,
wielu z nich myślami często wraca do
Rymanowa, dowodem tego są listy, które otrzymujemy od naszych Rodaków z
prośbą o więcej informacji dotyczących
rozwoju – inwestycji jakie mają miejsce
w Rymanowie i okolicy.
Za pomocą naszej strony internetowej
mają dostateczną ilość informacji o kulturze, natomiast o tym co dotyczy inwestycji rzeczywiście takich informacji brakuje. Spełniając prośby naszych Rodaków,
postanowiliśmy przekazywać informację
najpierw o dokonanych inwestycjach i
tych, które będą realizowane w najbliższej
przyszłości. Szanowni Państwo, postawa
tych ludzi, którzy są poza Rymanowem,
ich ciekawość naszego codziennego życia
w obecnym czasie, ciekawość przyszłości
rozwoju miasta, może cieszyć i być przykładem dla innych, ale zaś z drugiej strony
smutne jest to, że obecni mieszkańcy nie
okazują zbyt wielkiego zainteresowania
tymi zagadnieniami, bo gdy 28- go lutego
2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017- ty burmistrza
Wojciecha Farbańca z „ Realizacji zadań
w zakresie inwestycji na terenie gminy
Rymanów”, frekwencja zainteresowanych
jak na ilość mieszkańców, była bardzo
słaba, ( przychodzą głownie te osoby,
które mają coś do załatwienia).
„Aktualności Inwestycyjne” będą
spełniać prośbę naszych Rodaków a przy
okazji obecnie tu mieszkających, o tym
co się dzieje i o przyszłości Rymanowa,
a także pobudzi ogólne zainteresowanie
tymi sprawami.
Co zrobiono w 2017 roku.
1.Rozbudowa internatu oraz remont
strzelnicy przy szkole w Rymanowie;
-celem inwestycji było zwiększenie
miejsc w internacie szkolnym oraz
stworzenie 50 – metrowej nowoczesnej
strzelnicy.
-koszt zadania -1 499 892, 97zł- inwestycja zrealizowana z budżetu gminy.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Rymanów.

leczenia oraz edukacji chorujących dzieci, a szeroką ofertą zabiegów z zakresu
balneologii, fizykoterapii, kinezyterapii
i leczenia dietetycznego byli bardzo zainteresowani.
Dużym zainteresowaniem uczestników wystawy cieszyły się prace naszych
uczniów, wykonane techniką origami
i quillingu. Postacie z bajek i baśni

oczarowały zwiedzających. W chwili
obecnej wystawa jest prezentowana w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego, a w kwietniu zagości w
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

- zakres zadania polegał między innymi na docieplaniu ścian zewnętrznych,
docieplaniu stropodachów, wymianie
okien i drzwi, montaż CO oraz robót
dodatkowych.
- zakres rzeczowy obejmował; szatnię
sportową w Rymanowie i szkoły oraz
domy ludowe w poszczególnych sołectwach.
- koszt zadania 1 374 450,33zł.
3- Remont na stadionie sportowym
Start w Rymanowie;
- instalacja nowych siedzisk stadionowych, modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego – szatni,
- koszt zadań – 269 992zł- remont zrealizowano z budżetu gminy.
4- Skatepark w Rymanowie;
- wybudowanie placu oraz montaż wyposażenia skateparku,
- koszt 248 656 85zł,-zrealizowano z
budżetu gminy.
5 – Budowa siłowni zewnętrznych, modernizacja i doposażenie placów zabaw
przy szkołach i na placach gminnych;
- zakres zadań polegał na budowie siłowni
zewnętrznych i placów zabaw, modernizacji i doposażeniu już istniejących,
- zakres rzeczowy obejmował Rymanów
plus inne miejscowości,
- koszt zadań – 278,000zł, zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i
osiedlowego oraz z budżetu gminy.
6- wybudowano most łączący ul.
Gospodarską z ul. Jasną – koszt
-1 092 046,56zł oczekiwany od wielu lat
przez tamtejszych mieszkańców,,
Są to ważniejsze dokonania dotyczące
tylko Rymanowa – poza tym wykonano
wiele niezbędnych czynności na terenie
całej gminy a to między innymi: remonty
dróg, remonty budynków, nowe oświetlenia uliczne itp.

rozpoczęcie budowy nastąpi w najbliższych dniach.
3- Budowa amfiteatru w Rymanowie
Zdroju;
- zaprojektowany przez inż. arch. Stefana
Stempina amfiteatr nawiązuje stylem do
istniejącej drewnianej zabudowy zdrojowej. Zakres rzeczowy przewiduje również
budowę zaplecza dla artystów.
- koszt planowanej inwestycji to kwota
około 1 300 000zł. – inwestycja realizowana jest z budżetu gminy – planowany
termin jej zakończenia to lipiec 2018 roku.
4 –Rozwój infrastruktury lecznictwa
uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju – basen
wraz z częścią parkową i placem zabaw
dla dzieci.
- gmina złożyła wniosek do RPO WP
który jest w trakcie oceny merytorycznej – przewidywany koszt inwestycji to
kwota około 14,2mln, zł – przewidywane dofinansowanie – około7,6mln zł.
przewidywany termin realizacji zadania
to lata 2018/2019.
5- Utworzenie żłobka w Rymanowie;
- gmina Rymanów pozyskała środki finansowe na adaptację przyziemia obiektu
szkoły podstawowej w Rymanowie na
40- miejscowy żłobek z resortowego
programu „ Maluch+ 2018”,
- koszt szacunkowy to kwota około
1,3mln zł, w tym środki pomocowe to
800 tysięcy zł.
- termin ukończenia inwestycji to grudzień 2018 rok.
6 – Remont mostu łączący ul Grunwaldzką z ul, Parkową w Rymanowie.
- kolejny most oczekiwany przez mieszkańców tej części miasta, poddany zostanie kompleksowemu remontowi.
- przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.
7 – Rewitalizacja rynku w Rymanowie;
- gmina Rymanów opracowała Lokalny
Program Rewitalizacji na lata 2018- 2023,
który daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z RPO WP do 90% kosztów
kwalifikowanych planowanej do realizacji
inwestycji w obrębie rymanowskiego rynku, ewentualna realizacja tej inwestycji w
przypadku pozyskania środków na ten cel
to lata 2019 – 2021.
Tak w dużym skrócie przedstawiono,
co ostatnio zostało zrobione i jakie są plany na najbliższą przyszłość. O wszystkich
działaniach będziemy starać się Państwa
informować na bieżąco w następnych
numerach.

Planowane inwestycje na lata 2018
– 2019
1-budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na
terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - koszt szacunkowy inwestycji
– 1 538 130,24zł w tym1050 531,54zł
dofinansowanie.
2 –rozbudowa i przebudowa domu kultury w Rymanowie;
-koszt całkowity realizowanej inwestycji w
latach 2018 – 2019 to kwota około 9,7miln,
zł.- pozyskane na ten cel środki pomocowe
z RPO WP to kwota 2 995 472 68zł,
- efekt końcowy realizowanej inwestycji
to nowoczesny i funkcjonalny obiekt
domu kultury – który będzie służył
mieszkańcom miasta i gminy Rymanów,

nauczyciele i wychowawcy
ZSS w Rymanowie Zdroju

Przewodniczący Samorządu Rymanów 1.
Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Narciarze z Klimkówki
wśród najlepszych
w Polsce

T

egoroczny sezon narciarski był dla
młodych narciarzy ze Szkoły Podstawowej w Klimkówce szczególnie udany. Rywalizowali z najlepszymi
sportowcami w narciarstwie biegowym
ze szkół z całej Polski, zajmując czołowe
miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Godnie reprezentowali Szkołę
Podstawową w Klimkówce w następujących zawodach: XXXI Bieszczadzkim
Biegu Lotników w Ustianowej Górnej,
„Kiczera Biega” w Puławach Górnych,
Ogólnopolskich Zawodach w Biegach
Narciarskich pod patronatem Burmistrza
Gminy Jedlicze, Biegach Narciarskich o
Puchar Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój,
Biegach Narciarskich Podkarpackiej Ligi
Narciarstwa Biegowego w Ustianowej
Górnej, Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Ustianowej Górnej i najbardziej prestiżowych Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Białce Tatrzańskiej.
W tych najważniejszych zawodach
reprezentant naszej szkoły, Sebastian
Garbowski z kl. 4, zdobył srebrny
medal i tytuł wicemistrza Polski w
biegach narciarskich. Na swoim koncie
zarówno Sebastian, jak i jego koleżanki
i koledzy ze szkoły w Klimkówce, na co
dzień trenujący pod okiem nauczyciela
wychowania fizycznego Jacka Penara,
mają wiele znaczących sukcesów, co
potwierdza poniższa klasyfikacja.
SEBASTIAN GARBOWSKI –
kl. 4 II m. - srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w biegach narciarskich
stylem klasycznym - Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach
Narciarskich w Białce Tatrzańskiej, VI
m. - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Biegach Narciarskich w
Białce Tatrzańskiej stylem dowolnym,
I m. - złoty medal i tytuł mistrza
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województwa – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach
Narciarskich w Ustianowej Górnej, I
m. - Ogólnopolskie Zawody w Biegach
Narciarskich pod patronatem Burmistrza
Gminy Jedlicze, I m. - Biegi Narciarskie
Podkarpackiej Ligi Narciarstwa Biegowego w Ustianowej Górnej,I m. - Biegi
Narciarskie o Puchar Burmistrza Gminy
Iwonicz Zdrój
WIKTOR KRUKAR – kl. 5 - XIII
m. - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Biegach Narciarskich w
Białce Tatrzańskiej stylem klasycznym,
XXIII m. - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Białce Tatrzańskiej stylem dowolnym,
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w Ustianowej
Górnej,
XXXI Bieszczadzki Bieg Lotników
w Ustianowej Górnej, I m. - „Kiczera
Biega” w Puławach Górnych, I m. - Biegi
Narciarskie Podkarpackiej Ligi Narciarstwa Biegowego w Ustianowej Górnej, II
m. - Biegi Narciarskie o Puchar Burmistrza Iwonicza Zdroju
MATEUSZ PENAR – kl. 4 - XVI
m. - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w
Białce Tatrzańskiej stylem klasycznym,
XXX m. - Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Białce Tatrzańskiej stylem dowolnym,
XIII m. - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Ustianowej Górnej, III m. - XXXI
Bieszczadzki Bieg Lotników w Ustianowej Górnej, I m. - „Kiczera Biega” w
Puławach Górnych, VI m. - Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich pod
patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze, II
m. - Biegi Narciarskie Podkarpackiej Ligi
Narciarstwa Biegowego w Ustianowej
Górnej, II m. - Biegi Narciarskie o Puchar
Burmistrza Iwonicza Zdroju
SZYMON BARĆ – kl. 5 - XVI m. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w Ustianowej
Górnej, VIII m. - XXXI Bieszczadzki
Bieg Lotników w Ustianowej Górnej,
II m. - „Kiczera Biega” w Puławach

Górnych, III m. - Ogólnopolskie Zawody
w Biegach Narciarskich pod patronatem
Burmistrza Gminy Jedlicze, II m. - Biegi
Narciarskie Podkarpackiej Ligi Narciarstwa Biegowego w Ustianowej Górnej,
IV m. - Biegi Narciarskie o Puchar Burmistrza Iwonicza Zdroju
SZYMON PENAR – kl. 5 - XXIII
m. - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
w Ustianowej Górnej, IX m. - XXXI
Bieszczadzki Bieg Lotników w Ustianowej Górnej, III m. - „Kiczera Biega” w
Puławach Górnych, IV m. Ogólnopolskie
Zawody w Biegach Narciarskich pod patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze,VI
m. - Biegi Narciarskie o Puchar Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój
MACIEJ JÓZEFOWICZ –
kl. 4 - XXVI m. - Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w Ustianowej Górnej, VI m. - XXXI
Bieszczadzki Bieg Lotników w Ustianowej Górnej, IV m. - „Kiczera Biega” w
Puławach Górnych, IX m. - Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich pod
patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze.
KLAUDIA BARĆ – kl. 3 - XIX m. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w Ustianowej Górnej, I m. - „Kiczera Biega” w
Puławach Górnych, I m. - Ogólnopolskie
Zawody w Biegach Narciarskich pod
patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze.
OLIWIA WÓJCIK – kl. 1 - XI m.
- XXXI Bieszczadzki Bieg Lotników w
Ustianowej Górnej, II m. – „Kiczera Biega”
w Puławach Górnych, I m. - Ogólnopolskie
Zawody w Biegach Narciarskich pod patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze.
ANDŻELIKA LITWIN – kl. 5 - I m.
- Biegi Narciarskie o Puchar Burmistrza
Gminy Iwonicz Zdrój.
ALEKSANDRA GAZDA –
kl. 5 - III m. - Biegi Narciarskie o Puchar
Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój
JULIA LORENC – kl. 7 - II m. Biegi Narciarskie o Puchar Burmistrza
Gminy Iwonicz Zdrój
SUKCESY DRUŻYNOWE
1) II m. drużynowo chłopców -

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich w Ustianowej
Górnej (skład drużyny: Sebastian Garbowski, Wiktor Krukar, Mateusz Penar,
Szymon Barć, Szymon Penar)
2) V m. drużynowo dziewcząt Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkol-

nej w Biegach Narciarskich w Ustianowej
Górnej (skład drużyny: Klaudia Barć,
Magdalena Rygiel, Aleksandra Gazda,
Daniela Leśniak, Zuzanna Wojtuń)
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć
naszych młodych zawodników, którzy
godnie kontynuują tradycje narciarskie

Historia skoków
w Polsce

Miejscowość Sławsko leży niewiele
ponad 200 km od Rymanowa, w kierunku południowo wschodnim. Pierwsza
skocznia narciarska powstała tam już w
1908 r. na zboczu mierzącej niespełna
900 m n.p.m. góry Kiczerka. Zwycięzcami pierwszych zawodów w Sławsku
z 1908 r. byli zawodnicy klubu narciarskiego „Czarni Lwów” Jan Jarzyna i Leszek Pawłowski, oddając skoki na odległość 14 metrów. Pionierską działalność
narciarską animowało Karpackie Towarzystwo Narciarzy powołane do życia
we Lwowie w 1907 r. To za ich przyczyną w Karpatach Wschodnich powstawały nowe trasy narciarskie, saneczkarskie
i zjazdowe. W miejscowości Worochta,
która obok Sianek i Jaremczy stanowiła
centrum sportów zimowych w dawnym
województwie Lwowskim już w 1922 r.
(Wielka Krokiew w Zakopanem powstała w 1925 r.) wybudowano profesjonalną
skocznię narciarską, na której jeszcze w
tym samym roku urządzono mistrzostwa
Polski.
Kluczową rolę w tych
trzecich już mistrzostwach
odegrała kobieta Elżbieta
Ziętkiewicz, która w konkursie zajęła III miejsce, a
zwyciężył pochodzący z Zakopanego Aleksander Rozmus. Od 1926 r. znaczenie
Worochty, jako ośrodka skoków narciarskich zaczynało
maleć. Dominującą rolę
przejęło Zakopane, w którym powstała najnowocześniejsza jak na owe czasy skocznia pod
Krokwią. Nie zmienia to jednak faktu, że
zarówno skocznie w Sławku, Worochcie
jak i samym Lwowie użytkowane był aż
do wiosny 1939 r. Z obiektów wyczynowych, przejęły one funkcje rekreacyjne
– jedynie we wspomnianej Worochcie,
aż do wybuchu II wojny światowej odbywał się silnie obsadzony „Puchar
Czarnohorski”, w którym kilkakrotnie
zwyciężał najwybitniejszy skoczek XX-

C

hociaż za oknem już wiosna i emocje związane ze sportami zimowymi przestały nam towarzyszyć, to
warto pochylić się nad historią dyscypliny narciarskiej, która w tym sezonie
przynosiła nam bardzo wiele emocji.
Nim przedstawię krótką historię skoków
narciarskich, bo o nich mowa, proszę
przywołać w swej pamięci emocjonujące chwile związane z występami naszych
skoczków na zimowej olimpiadzie w
Pjongczang. Na normalnej skoczni mieliśmy pecha, ale na dużej i w konkursie
drużynowym byliśmy bezkonkurencyjni.
Ja, jako historyk mniejszą wagę
przywiązywałem do wyników sportowych, ale skupiłem się na komentarzu
wybitnego sprawozdawcy Dariusza
Szpakowskiego. Pan Szpakowski, znany
jest ze swej ogromnej wiedzy i erudycji,
którą prezentuje na antenie telewizyjnej
publicznej już od kilkudziesięciu lat w
swych płomiennych komentarzach nawiązywał do tradycji „dziadka” Marusarza, rodzinny Bachledów, Gąsieniców,
Bobaków, Wielkiej Krokwi, Wisły-Malinki. Słuchając tych sprawozdań miałem
nieodparte wrażenie, że pan Szpakowski
nie mówi nam całej prawdy i kiedy użył
sformułowania, że „kolebką polskich
skoków jest Zakopane”, byłem już o tym
przekonany. W tym momencie zdałem
sobie sprawę, że nie tylko historia żołnierzy niezłomnych, walczących z komunistycznym okupantem jest „wyklęta”, ale
„wyklęta” jest również pamięć o naszej
historii na Kresach! Ciesząc się z sukcesów Kamila Stocha i reszty, pamiętajmy,
że początek tej dyscypliny sportowej na
ziemiach polskich miał miejsce nie w
Zakopanem ale w Sławsku, w dawnym
województwie Lwowskim na którego
terenie i nasz Rymanów się znajdował.

Klimkówki. Gratulujemy zawodnikom i
trenerowi Jackowi Penarowi. Przed nimi
jeszcze wiele startów i wiele medali,
których serdecznie im życzymy!
Joanna Wójcik-Kaczor

-lecia międzywojennego Jan Marusarz.
Co dzisiaj zostało z tego dziedzictwa, które dało początek polskiej fascynacji skokami narciarskimi? Miejscowość Sławsko w niczym nie przypomina tętniącego życiem przedwojennego
kurortu narciarskiego. W miasteczku
mieszka niewiele ponad 3000 osób, jest
stok narciarki, pensjonat i tylko czas
jakby zatrzymał się jakieś 50 lat temu.
Worochta obecnie posiada w
miejscu tego naszego, polskiego – historycznego kompleks skoczni narciarskich
wybudowany w 1955 r. Są
młodzi chłopcy, którzy lubią
skakać na nartach, jednak pozbawieni finansowania i profesjonalnej opieki trenerskiej
nie mają żadnych szans na
osiągnięcie sukcesu. W Worochcie i okolicach są również
stoki narciarskie. Powstają co
rusz nowe pensjonaty i hotele.
Jednak w tych wszystkich inwestycjach,
które powstają na zgliszczach polskiego
dziedzictwa, brak jest jakiejś myśli przewodniej, wizji która gruntowałaby rozwój tego przepięknego regionu Karpat
Wschodnich. A odpowiedź, jeśli byłaby
szukana przez Ukraińców, jest bardzo
blisko. Wystarczy sięgnąć do sprawdzonych wzorców organizacyjno – urbanistycznych, które rozwijane były przez
cały okres międzywojenny, a których
korzenie sięgają końca XIX wieku. Wystarczy nawiązywać do kultury i dziedzictwa przedwojennej Polski, oprzeć
się na sprawdzonych wzorcach zamiast
ślepo i bezmyślnie je zwalczać.
Fot. 1. Skoczek podczas mistrzostw Polski, Worochta 1922 r.
Fot. 2 Zawodnicy biorący udział w
„Pucharze Czarnochorskim” Worochta
1935 r. (czwarty z prawej Jan Marusarz)
Fot. 3. Elżbieta Ziętkiewicz – prawdopodobnie pierwsza kobieta na świecie
uprawiająca skoki narciarskie
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Krzysztof Buczek
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„Wierszem i piosenką
pragniemy Was
oczarować”
czyli sprawozdanie
z 12. edycji Międzyszkolnego
Konkursu Piosenki Poezji
i Piosenki Obcojęzycznej
„POLIGLOTA”pod Honorowym
Patronatem Podkarpackiego
Kuratora Oświaty

W

dniach 06 – 08 marca br. w
Zespole Szkół Publicznych w
Rymanowie (organizator konkursu) odbyła się kolejna, tym razem już
12. edycja Międzyszkolnego Konkursu
Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „POLIGLOTA”. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów położonych w gminie Rymanów
oraz powiatach: krośnieńskim, brzozowskim i sanockim. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 124 uczestników, w tym
20 uczniów ze szkoły podstawowej, z klas
najmłodszych 1 – 3; 57 uczestników ze
szkoły podstawowej z klas 4 – 6 oraz 47
uczniów z klasy 7 szkoły podstawowej
oraz klasy 2 i 3 gimnazjum. W tegorocznej edycji konkursu mieliśmy przyjemność oraz zaszczyt gościć uczniów
ze szkół w Posadzie Górnej, Sieniawie,
Sanoku, Brzozowie, Bziance, Miejscu
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Piastowym, Starej
Wsi, Krośnie, Turzym Polu, Humniskach, Króliku
Polskim, Iwli,
Lubatowej, Korczynie, Rogach,
Głębokiem oraz
Rymanowie.
Występy
uczestników konkursu skrupulatnie oceniane były
przez Jury, którego skład w tym
roku był bardzo
rozbudowany ze
względu na różnorodność języków
prezentowanych
przez uczestnik ó w u t w o r ó w.
W komisji oceniającej zasiadali
nauczyciele języków obcych,
muzycy oraz Pan
František Geisler,
rodowity Anglik,
który czuwał nad
poprawnością
występów w języku angielskim.
Ocenie Jury podlegały następujące kryteria: dobór repertuaru, znajomość
tekstu, ogólny wyraz artystyczny, interpretacja, poprawność językowa
oraz dykcja. Jury
jednogłośnie
przyznało, że
wyłonienie zwycięzców konkursu było przysłowiowym „twardym orzechem
do zgryzienia”,
bowiem uczestnicy prezentowali
bardzo wysoki i
wyrównany poziom, potwierdzając tym samym perfekcyjne
przygotowanie.
Po długich i burzliwych naradach
wreszcie ogłoszono wyniki. Jury
przyznało wiele
miejsc ex aequo,
jak również wyróżnień. Warto
nadmienić fakt,
iż po raz pierwszy
w historii naszego konkursu Jury
przyznało nagrody Grand Prix.
Ci, którym tym
razem nie udało
się sięgnąć po laury zwycięzców, otrzy-

mali symboliczne upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla uczestników
konkursu ufundowało wydawnictwo
językowe Macmillan Education Polska
oraz Rada Rodziców, działająca w naszej
szkole. Rozdaliśmy również podziękowania dla nauczycieli – opiekunów, którzy
przybyli na konkurs ze swoimi uczniami
i przygotowywali ich do niego.
Nie tylko Jury wyłoniło zwycięzców konkursu, również zgromadzona widownia
miała prawo głosu i mogła wybrać swoją
faworytkę lub faworyta, a tym samym
zadecydować, kto otrzyma Nagrodę
Publiczności. Tutaj bezkonkurencyjni
okazali się być uczestnicy, którzy zaprezentowali piosenki, czyli: Emilia Władyka (SP Stara Wieś) w kategorii wiekowej
szkoły podstawowe klasy 1 – 3, duet w
składzie: Natalia Bęben i Martyna Janik
(SP Korczyna) w kategorii wiekowej
szkoły podstawowe klasy 4 – 6 oraz Maja
Puchalik (GOK Rymanów) w kategorii
wiekowej klasy 7 szkoły podstawowej i
gimnazjum. Jury w czasie trzydniowego
maratonu konkursowego nagrodziło łącznie aż 53 uczestników.
Dziękujemy młodym wykonawcom
i ich opiekunom za zainteresowanie
naszym konkursem. Gratulujemy występującym talentu, odwagi scenicznej oraz
wrażliwości artystycznej!
mgr Anna Kenar – Szul
(nauczycielka języka angielskiego w ZSP
w Rymanowie)

Oto oficjalne wyniki w poszczególnych
kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY
1 – 3) recytacja
I miejsce - Dominik / Daniel Ciepiela –
ZSP Rymanów
II miejsce - Eryk Szczęsny / Dominika
Kielar – SP Sieniawa
III miejsce - Wiktoria Dąbrowiecka –
SP Stara Wieś, Nikola Janowska – SP
Sieniawa
Wyróżnienie : Justyna Walus – SP Sieniawa
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY
1 – 3) piosenka
I miejsce - Emilia Władyka – SP Stara
Wieś
II miejsce - Gracjan Tworek – ZSP Posada Górna
III miejsce - Ewa Sitek – SP Sieniawa
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY
4 – 6) recytacja
I miejsce - Wiktoria Małopolska – ZSP Rymanów, Julia Tomkiewicz – SP Korczyna
II miejsce - Szymon Sitek – SP Sieniawa,

Etap powiatowy
Wojewódzkiego
Konkursu Historyczno
-Przyrodniczego
w SP Klimkówka

6

marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Klimkówce odbył się
etap powiatowy Wojewódzkiego
Konkursu Historyczno-Przyrodniczego
„Polska moja Ojczyzna- przeszłość i teraźniejszość”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Zarzeczu oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II w Jasionce dla uczniów
szkół podstawowych z województwa
podkarpackiego noszących imię Jana
Pawła II.
Celem konkursu było m.in. upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, integracja uczniów
szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego oraz kształtowa-

III miejsce - Julia Gaworecka / Maja Borowiec – SP nr 1 Sanok
Wyróżnienie : Aleksandra Hanus – ZSP
Posada Górna, Maja Bałuszyńska – SP
Sieniawa
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY
4 – 6) piosenka
I miejsce - Szymon Fil - SP nr 1 Brzozów,
Matylda Korona – SP nr 1 Brzozów, Julia
Kendziołka – SP Stara Wieś
II miejsce - Amelia Fabisz – ZSP Rymanów, Jakub Kucharski – SP Rogi
III miejsce - Aleksander Pietrzkiewicz
– SP Korczyna, Maria Władyka – SP
Turze Pole
Wyróżnienia : Julia Sechman – SP Miejsce
Piastowe, Oliwia Szybka – ZSP Posada
Górna, Paulina Bar – ZSP Królik Polski
GIMNAZJUM – recytacja
Nagroda Grand Prix - Jan Jurasz – ZSP
Posada Górna
I miejsce - Karol Jurasz – ZSP Posada
Górna, Nina Bartkowska - ZSO – Gimnazjum Dwujęzyczne Brzozów
II miejsce - Anna Szewczyk – ZSO –
nie świadomości i postaw
patriotycznych poprzez
upowszechnianie wiedzy
na temat dziedzictwa kulturowego Polski.
Tegoroczna edycja
konkursu odbyła się pod
honorowym patronatem
Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, Starosty Przeworskiego i Wójta Gminy
Zarzecze oraz pod merytorycznym patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Honorowy patronat
nad etapem powiatowym konkursu objął
również Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec.
Etapy powiatowe konkursu zostały
zorganizowane w ośmiu szkołach noszących imię Jana Pawła II na terenie województwa podkarpackiego. W sumie w
zmaganiach konkursowych wzięło udział
79 uczniów z 41 szkół.
W szkole w Klimkówce rywalizowali
uczniowie z Łęk Dukielskich, Konieczkowej, Lubatowej oraz Klimkówki, a

Gimnazjum Dwujęzyczne Brzozów,
Dawid Ozimina – SP Sieniawa
III miejsce - Paulina Szczęsny – SP Sieniawa, Kaja Szałankiewicz – SP Sieniawa
Wyróżnienie : Gabriela Hydzik – SP
Humniska, Alicja Neupauer – ZSO – Gimnazjum Dwujęzyczne Brzozów
GIMNAZJUM – piosenka
Nagroda Grand Prix - Krystian Wołczański – ZSP Rymanów
I miejsce - Karolina Gliściak – SP Humniska, Maja Prajsnar – SP Nr 14 Krosno,
Oliwia Staroń – ZSP Posada Górna
II miejsce - Sabina Kułak – SP Humniska,
Maja Puchalik - GOK Rymanów, Natalia
Kozak – SP nr 1 Sanok
III miejsce - Milena Zając / Adrianna
Nycz – SP Lubatowa, Maria Jarosz – SP
Sieniawa, Dominika Stec – SP nr 1 Sanok
Wyróżnienia: Milena Wacławska – SP
Sieniawa, Oliwia Mielcarek - SP Stara
Wieś, Hubert Piotrowski - ZSO – Gimnazjum Dwujęzyczne Brzozów, Sylwia
Gładysiewicz / Dawid Kuczwar – ZSP Posada Górna, Julia Ryń – ZSP Turze Pole.

najlepsi okazali się:
1 miejsce – Klaudia Stanisławczyk (SP
Konieczkowa)
2 miejsce – Marcin Dziedzic (SP Łęki
Dukielskie)
3 miejsce – Wiktoria Krukar (SP Klimkówka)
W uroczystym podsumowaniu konkursu, którego dokonała dyrektor szkoły
Agnieszka Groblewska, wziął także
udział burmistrz Wojciech Farbaniec,
który pogratulował uczniom dużej wiedzy
dotyczącej historii Polski oraz wręczył
laureatom konkursu dyplomy i nagrody
książkowe. Ufundował również upominki
dla wszystkich uczestników rywalizacji.
Do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się 26 kwietnia w Zarzeczu,
zostało zakwalifikowanych 41 uczniów
z najlepszymi wynikami z wszystkich
etapów powiatowych. Wśród nich znalazło się 5 uczestników etapu powiatowego
zorganizowanego w Klimkówce, w tym
Wiktoria Krukar i Julia Lorenc – uczennice klasy 7 ze szkoły z Klimkówki.
Gratulujemy uczennicom sukcesu, a
panu Burmistrzowi dziękujemy za ufundowanie nagród i udział w uroczystości.
SP Klimkówka
NASZ RYMANÓW
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Wędkarskie
podsumowanie
roku 2017

W

dniu 25 lutego 2018 roku w sali
Domu Kultury w Rymanowie
odbyło się zebranie sprawozdawcze członków koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Rymanowie.
W zebraniu uczestniczyło 44 członków
koła i zaproszeni goście: Jan Materniak
- zastępca burmistrza gminy Rymanów,
Jan Janik - vice prezes ds. gospodarczych
zarządu okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Krośnie i Dawid
Dąbrowski - komendant Powiatowej
Społecznej Straży Rybackiej w Krośnie.
Otwarcia zebrania dokonał prezes
koła Piotr Konieczny, który przedstawił
proponowany porządek obrad. Zebraniu
przewodniczył Czesław Szajna. Komisję
wnioskową tworzyli Artur Sołtysik i
Wojciech Telesz, który był też protokolantem. Odczytano sprawozdania z
działalności koła: skarbnik, sport, gospodarka. Podsumowania działalności
koła w 2017 roku dokonał prezes Piotr
Konieczny, który podkreślił dobre wyniki w działalności gospodarczej koła
i osiągnięcia sportowe. Przedstawiono
sprawozdanie komisji rewizyjnej, które
odczytał Józef Jaślar. Sprawozdanie sądu
koleżeńskiego przedstawił kol. Robert
Szajna, który stwierdził, że w 2017 roku
komisja nie rozpatrywała żadnych spraw.
Zabrali głos zaproszeni goście.
Zastępca burmistrza gminy Rymanów
Jan Materniak podkreślił znaczące osiągnięcia koła PZW w Rymanowie na
polu gospodarczym i sportowym, rolę
wędkarstwa jako dyscypliny umożliwiającej człowiekowi różne formy aktywności, historię powstania stawów w
Bartoszowie, wartość działań koła PZW
Rymanowie stwarzającą możliwości
społecznej aktywizacji ludzi, znaczenie
wędkarstwa w różnych aspektach np. gospodarczym, sportowym, ekologicznym,
potrzebę ochrony wód i jej znaczenie dla
wędkarstwa, współpracę koła wędkarskiego z innymi instytucjami np. gminą,
policją, sprawę lokalu na potrzeby działalności koła wędkarskiego. Przekazał
życzenia dla wędkarzy na 2018 rok.
Drugi z gości zebrania, prezes okręgu
PZW w Krośnie kol. Jan Janik w swoim
wystąpieniu przedstawił stan organizacyjny okręgu w 2017 roku (30 kół, około
7 tys. członków), strukturę przychodów i
wydatków okręgu PZW Krosno, dodatni
wynik finansowy, osiągnięcia w działalności sportowej okręgu, szczególnie w
dyscyplinie muchowej i spinningowej,
porozumienia międzyokręgowe Krosna
z Przemyślem i Rzeszowem, gospodarkę zarybieniową w okręgu, działalność
ośrodków hodowlanych, znaczenie
ochrony wód, problem strat w rybostanie
powodowanych przez kormorany.
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Trzeci gość zebrania komendant
powiatowej społecznej straży rybackiej
Dawid Dąbrowski omówił sytuację w
zakresie stanu organizacyjnego i planowania pracy społecznej straży rybackiej, zachęcał członków koła PZW w
Rymanowie do współpracy ze strażą rybacką, potrzebę koordynacji działań straży rybackiej z policją na terenie powiatu
krośnieńskiego i sanockiego, prosił o
wsparcie w organizowaniu aktywnej i
skutecznej społecznej straży rybackiej.
W toku dyskusji poruszono kwestie
prowadzenia rejestrów połowów, widoczne efekty zarybień świnką w zbiorniku Sieniawa, przedstawianie wymaganych informacji do ustalenia wyników
konkursu „Złota Rybka”, porozumienia
z okręgami Rzeszów i Przemyśl, wysokość opłat za karnety umożliwiające
wędkowanie na Bartoszowie członkom
koła Rymanów, wnioski do planu pracy
na rok 2018, informowanie o planowanych pracach na rzecz koła, regulacje w
zakresie uporządkowania stanu gruntów
na terenie stawów w Bartoszowie. Na postawione w toku dyskusji pytania udzielili odpowiedzi kol. Piotr Konieczny i
Jan Janik.

Komisja wnioskowa przedstawiła
propozycje wniosków, które przegłosowano. Wnioski były następujące: informowanie o planowanych pracach na
stawach na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła, propozycje działań gospodarczych do wykonania na stawach
w Bartoszowie w 2018 roku: utrzymanie porządku i czystości na stawach,
bieżąca naprawa i konserwacja grobli i
rowów doprowadzalnika i odprowadzalnika wody, kontynuowanie produkcji
narybku świnki, brzany, certy i klenia,
sporządzenie operatu wodnoprawnego
na pobór wody i uzyskanie stosownego
zezwolenia, bieżące zarybienia łowiska
w zależności od dostępności materiału zarybieniowego, wyniki konkursu
„Złota Rybka”, godziny odpracowane
na stawach w Bartoszowie, Regulamin
Łowiska „Stawy w Bartoszowie”.
Przewodniczący zebrania kol. Czesław
Szajna stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował zebranym
za udział i życzył wszystkim wędkarzom
sukcesów w sezonie 2018 roku. Na tym
zebranie zakończono.
Opracował: Wojciech Telesz

(W)dzięki chemii,
czyli związki chemiczne
w kosmetyczkach

T

o temat jednego z dwóch wykładów,
jakiego wysłuchali uczniowie klasy
1C LO w Rymanowie podczas jubileuszowego XXV Seminarium „Wybrane
Problemy Chemii”. Przedsięwzięcie to
jest imprezą cykliczną, skierowaną do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
naszego województwa, którzy zainteresowani są zagadnieniami współczesnej
chemii. Co roku organizuje je Wydział
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.
,,Medycy’’ mieli okazję poczuć się jak
prawdziwi studenci, zgłębiając kolejne
zagadnienia związane z tematem następnego wystąpienia pt. „Metale wokół
nas”. Na koniec wykładów mogli także

nacieszyć zmysły podczas niesamowitych
pokazów chemicznych.
Ponadto mieli możliwość podjąć konwersacje ze studentami, którzy chętnie
odpowiadali na pytania związane z
kierunkami studiów i rekrutacją na nie.
Wyjazd dostarczył uczniom wielu ciekawych informacji na temat szkolnictwa
wyższego oraz pokazał, w jaki sposób
można rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane
Joanna Sobieraj

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. Jakie problemy
rozwiązano, a co czeka jeszcze na załatwienie. Wykorzystaliśmy treść numeru
4 (27) „Naszego Rymanowa” z kwietnia
2003 roku.

Wieści z gminy doniosły o nagrodzie przyznanej przez Fundację
Forda za „Szlak Świątyń Karpackich
wiodący z Krosna do Stropkova na
Słowacji. W Polsce szlak zaczyna
się w Jaśliskach i wiedzie w naszej
gminie przez Królik Polski, Bałuciankę, Rymanów i Klimkówkę
dalej do Iwonicza. Nagroda (5 tys.
zł.) przeznaczona zostanie właśnie
na renowację ikon w cerkwi w Bałuciance.
Kronika policyjna. Na początku
roku odnotowano w gminie plagę
kradzieży, często połączonych z
włamaniami. Kronika policyjna
odnotowała takie zdarzenia w Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej,
Rymanowa i Klimkówki. Przedmiotem
kradzieży był towar sklepowy i najczęściej telefony komórkowe. W Klimówce
skradziono nawet tablice rejestracyjne
samochodu. Sprawcami były najczęściej
osoby młode, ale pojawili się też wyspecjalizowani przestępcy przyjezdni.
Policja apeluje do osób starszych aby nie
wpuszczali do mieszkań nieznajomych
i aby zawiadamiać policję o pojawieniu
się nieznajomych , którzy zachowują się
podejrzanie.
Kochany synu – tak rozpoczynały się
listy mieszkańca z Rymanowa z lat 1911
– 1916 do swojego syna, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie ciekawym listem był ten z 28 czerwca
1915 roku, opisujący sytuację w Rymanowie w czasie działań wojennych I wojny
światowej. Listy zostały współcześnie
znalezione w Chicago. „…Ja wątpiłem,
czy będę mógł przeżyć te kłopoty jak przyszli Moskale i zrabowali co tylko mogli, a
potem palili w mieście 3 strony. (…) Jak
palili, to nikomu nie dali przystąpić, nasi
ludzie stali w szeregu i przypatrywali się
jak paliło się u kulawego Slamy. Postawili
w sieni konie a w stajni chcieli gotować
coś dojedzenia. Było to zaraz z wieczora,
odchyliłem firankę i zobaczyłem ten dom
cały w płomieniach. W naszym domu
facjat był murowany z cegły i chociaż był
silny wiatr, przy pomocy ludzkiej udało się
nasz dom obronić bez najmniejszej szkody,
tylko w kuchni szyby potrzaskały z gorąca.
Ja nie kazałem nic wynosić , ponieważ bałem się ażeby nie skradli Moskale. Nawet
nie wychodziłem z domu (…)
Przed świętami godnimi bardzo ich
wiele przyszło tych Kozaków, byli to
sami rabusie – zabrali mi wszystko

siano, dobre cztery wozy było. Ciocia
prosiła żeby chociaż trochę zostawili dla
krowy, to jeden powiedział „ja ci krowu
zarubam”. Miałem 12 miarek jęczmienia,
zabrali wszystko, prosiłem żeby zostawili
cokolwiek, powiedział „ne chałkaj” i
uderzył mnie pięścią w głowę, zaraz się
przewróciłem. Ledwiem przyszedł do
przytomności na strychu. Zabrali mi bieliznę, 9 koszul, 3 pary kalisonów, ręczniki,
chusteczki do nosa. Musiałem na święta
pożyczyć koszulę.
Jak się paliło w mieście,
co my mogli
to spakowało
się do worków. Na ten
czas przyszło
18 Moskali na noc, ja
byłem sam w
domu, zabrali mi głowę
cukru, 5 kilo
soli, 5 chleba, 2 garnki
powidła, malinowy sok.
(…) zabrali 5
par obuwia,
buty ściągnęli mi z nóg, ciocia prosiła ,
że tu zimno, to jeden trącił ją na ścianę
i powiedział „Stary nech sidi na pecu”.
Płoty porąbali, nie ma ani jednego słupka.
Ostatni raz przyszli Kozacy, rozbili kłódkę
do boiska, postawili 6 koni i stali przez 3
tygodnie. W sąsieku były 2 kożuchy, odemknął sąsiek wytrychem i wziął jeden (…)
Przeszło 6 miesięcy jak nic nie robię, w
domu nie ma ziarka zboża tylko kartofle i
kapusta, a tu taka drożyzna – kilo mięsa 2
korony, miarka żyta 10 koron, kilo mąki 1
korona 40 halerzy. Nawet za pieniądze nie
można dostać. Czegoż ja się doczekałem
na swoją starość…
SKOK w Rymanowie, w Rynku 17
marca rozpoczął działalność Punkt Kasowy Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, który
czynny jest w dni robocze od godz. 1000 do
godz. 1630. W reklamie SKOK informuje,
że każda osoba nawet o niskich dochodach ( w tym również emeryci, renciści
i osoby przebywające na świadczeniach
przedemerytalnych) może uzyskać w
krótkim czasie pożyczkę na korzystnych
warunkach przy zachowaniu minimum
formalności. Oferuje też różne, bardzo
korzystne formy oszczędzania.
Historia rymanowskiej szkoły – w
wybranym fragmencie dowiadujemy
się, że w Rymanowie od dawna szkoła
parafialna. W szematyźmie galicyjskim
oficjalnie wykazano istnienie w 1817 toku
szkoły trywialnej prowadzonej przez ks.
Giebułtowicza. W 1865 roku istnieją w
Rymanowie dwie szkoły trywialne – jedna dla dzieci katolickich którą kierował
P. Buriak i druga dla dzieci żydowskich
Izaaka Goldstauba. W 1893 r doszło do
ważnej reformy szkolnictwa: istniejącą

dotychczas szkołę przekształcono w
4-klasową Szkołę Męską i utworzono
nową 3-klasową Szkołę Żeńską. Nie
istniejące do dziś budynki stały przy
obecnej ul. Piłsudskiego. Okazały się
zbyt małe, musiano dodatkowo wynajmować sale w domach prywatnych. W
1912 roku pojęto decyzję o wzniesieniu
nowego budynku szkolnego a 22 maja
1914 roku zarząd miasta przyjął projekt
lwowskiego architekta P. Tarnawieckiego. Rozpoczęto przy ul. Piłsudskiego
wylewanie fundamentów, ale prace przy
budynku uniemożliwił wybuch I wojny
światowej, a fundamenty rozebrali austriaccy żołnierze wykorzystując je do
innych celów.
Po wojnie powrócono do pomysłu
budowy szkoły, powołano komitet
budowy, udało się pozyskać subwencję
ze skarbu państwa. Rozpoczęcie roku
szkolnego 1 września 1928 roku było
bardzo uroczyste – obie szkoły męska
i żeńska przeniosły się do nowego
budynku zajmując go po połowie. Szkoła
męska nosiła imię Józefa Piłsudskiego a
żeńska imię Królowej Jadwigi. Budynek o
ciekawej architekturze, jak na owe czasy,
był bardzo nowoczesny i służy wielu
pokoleniom rymanowskich uczniów do
dzisiaj.
Demografia gminna przedstawiona
została w zestawieniu lat 1997 – 2002.
Z zestawień liczbowych wynika, że
zarysowuje się tendencja zmniejszania
liczby ludności w gminie. W 2002 roku
przyrost naturalny wyniósł (0) a saldo
migracyjne (-2). Był to pierwszy rok
ujemnego przyrostu naturalnego. W kolejnych latach wynosił: w 1997 (+34),
1998 (+68), 1999 (+18), 2000 (+49),
2001 (+11). Gdy w roku 1998 ludność
gminy wynosiła 15 953, to w 2002 roku
15 923. Najwięcej mieszkańców miał
Rymanów (3 717), Klimkówka (1 826),
Posada Górna (1 645), Rymanów Zdrój
(1 490). W czołówce byłby też Wróblik,
gdyby obie wioski potraktować łącznie
(1 803).
Puchar po raz czwarty. 8 marca w sali
gimnastycznej ZSP Rymanów spotkały
się drużyny piłki nożnej ze wszystkich
(8) gimnazjów z całej gminy by walczyć o Puchar Burmistrza. Po meczach
eliminacyjnych, w finale spotkały się
niepokonani w grupach Wróblik Szlachecki – Sieniawa (4 : 2) a o III miejsce
wicemistrzowie grup: Milcza – Rymanów
(7 : 2).
Tydzień później w rozgrywkach szkół
podstawowych, w których startowało
9 reprezentacji ustalono następującą
kolejność:
1. ZSP Rymanów, 2 . ZSP Sieniawa, 3. ZSP Głębokie.
(wła)
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C

ześć – Stachu – wreszcie możemy
powiedzieć, że w naszym kraju
wszystko wraca do normy i to w
szybkim tempie i na wszystkich frontach.
Gdyby nie trzeba by było poprawiać i
sprzątać po poprzednikach, bylibyśmy
już daleko do przodu, a i gdyby w tym
nie przeszkadzano byłoby o wiele łatwiej
i szybciej wyjść na prostą i podążać za
tymi co są na przodzie. Jak obserwujemy politykę prowadzoną przez obecny
rząd, to można powiedzieć, że jak tak
dalej pójdzie to możemy być spokojni o
naszą przyszłość. Polska staje się liczącym państwem w UE, to ci co mają tam
najwięcej do powiedzenia, zdecydowanie
zmieniają stosunek do naszego rządu.
Premier M. Morawiecki, wie czego chce
i jest politykiem, który swoją dyplomacją
dorównuje a często przewyższa tych z
czołówki, którzy decydują o losach UE,
przykładem tego są wypowiedzi w niemieckich gazetach, że przyszłości Europy
nie należy szukać tylko w Paryżu ale także w Warszawie. To nasi dyplomaci mają
wiele uzasadnionych pomysłów w jakim
kierunku należy prowadzić politykę UE,
aby zapewnić jej bezpieczną przyszłość.
To wiele przemyślanych i wprowadzonych w życie rozwiązań w naszym kraju
jest naśladowane przez inne państwa –
jesteśmy przykładem dla innych.
Franio – może niektórzy mają nas za
fanatyków, ale wierzę, że nasi rządzący
pomogą UE, rozwiązać wiele problemów
na, które obecnie napotyka cała UE, tylko
najpierw załatwimy swoje własne sprawy
udowadniając naszą rację a widzimy, że
powoli ale wszystkie nasze problemy są
na dobrej drodze do rozwiązania, wbrew
oczekiwaniom „opozycji”. Musimy być
tylko cierpliwi.

Dzienny Dom Pobytu
w Łazach

Z

arząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza mieszkańców gminy Rymanów do
Dziennego Domu Pobytu w Łazach.
Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i wymagają
wsparcia ze względu na niesamodzielność, podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność (st. znaczny lub umiar.),
lub niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego ( ale nie w trybie całodobowym) takich jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i
rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych.
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Stosunki nieprzychylnych nam osób w
UE, ulegają pozytywnej zmianie, premier
M. Morawiecki jest ważną osobą – premierem, który twardo i nieustępliwie
walczy o sprawy Polski, przykro jest słuchać, jak taki Zembaczyński nazywa Go
„żółtodziobem”, czy to jest odpowiednie
określenie premiera, - to jest chamskie zachowanie. Już wyrasta zastępca
Niesiołowskiego, taka to jest właśnie
ta „opozycja”, obrażanie innych to im
najlepiej wychodzi i stało się ich specjalnością, bo nic innego nie potrafią a dali
temu przykład w czasie swoich rządów.
Gdyby przez okres swoich rządów nic
nie robili a przynajmniej tylko nie kradli,
to już byłbym im wdzięczny a oni teraz
pouczają obecny rząd co i jak powinien
robić, - szczyt bezczelności.
Stachu – może teraz inny temat a
mianowicie własne wewnętrzne sprawy
– kiedy ogląda się transmisje Komisji ds.
Amber Gold czy Komisję ds. Reprywatyzacji, to krew w człowieku się gotuje.
Co to były za rządy PO – PSL, czy to byli
nieudacznicy, czy jedna wielka banda z
przyzwoleniem „róbta co chceta”, czy
wychodzili z założenia „aby dziś a jutro
choćby koniec świata”. Moim zdaniem,
zgubiła ich pycha, myśleli, że władzy nigdy nie oddadzą i nikt nigdy tego złodziejstwa nie odgrzebie – ale też jak sobie oni
wyobrażali, dokąd tak można? – przecież
wszystko kiedyś się kończy i co dalej? I
tak oto w wielu przypadkach ze złodziei
stali się hrabiowie czy obszarnicy, tysiące
takich „hrabiów” nie da się już rozliczyć,
okradli miliony normalnych, porządnych,
pracowitych Polaków. Dobrze że są takie
komisje, podobno mają powstać następne,
aby jak najwięcej, bo jak widzimy „roboty
wciąż przybywa” złodziei co raz więcej.
Co dzień odławia się nowych „hrabiów”
– a zobaczmy kto kradł, robotnika wśród
nich nie ma. No ale jak miało być inaczej skoro już sami sędziowie wpadli w

nawyk, że po prostu samo się im kradnie.
Teraz jadą do Brukseli aby zapewnić
sobie możliwość obrony przed sprawiedliwym rozliczeniem za wszelkie przekręty,
wspomagać ich będzie grupa już dobrze
nam znana, z poprzednich głosowań, która wcześniej głosowała przeciwko Polsce.
Gdyby ci ludzie mieli chociaż odrobinę
HONORU to nigdy nie posunęli by się
do takiego zachowania, wstydu oni nie
maja, ale przyniosą wstyd nam Polakom,
bo większość z nas nigdy by się tak nie
poniżyło. :Pamiętamy prawdziwi Polacy
w obronie HONORU oddawali ŻYCIE!
Zachowanie takich ludzi a szczególnie
sędziów, inaczej nie można nazwać jak
„zwykła nikczemność – dno”.
Franio – przed nami ostatnia 96-ta
miesięcznica Tragedii Smoleńskiej, ciągle
zadaję sobie pytanie jak te uroczystości
będą wyglądać, bo też będzie odsłonięcie
pomnika poświęconego tej tragedii. Pewnie jak zwykle nie obejdzie się bez tych
pomylonych zboczeńców, zwyrodnialców
dla, których nie ma żadnej świętości. Tak
ich nazywam, bo co normalnemu, rozsądnemu człowiekowi ma przeszkadzać, że
ktoś pragnie uczcić czyjąś pamięć, pomodlić się, zapalić znicz, złożyć kwiaty?
Co pomyślą o nas inni – co to za „ludzie”
– kto to jest ta „opozycja” czy są oni
normalni? Franio – mówię Ci – jest mi
wstyd za tych co tam będą, wstydzę się
że w takim „człowieku” może być tyle
głupoty, złości, nienawiści. Przecież te
uroczystości poświęcone będą tym, którzy
odeszli już do WIECZNOŚCI, czy tak
powinni zachowywać się ludzie normalni,
czy to są już zwyrodnialcy? Niech każdy
z nas zada sobie pytanie, skąd w tych
„ludziach” wzięło się tyle nienawiści,
kto tą nienawiść podsyca, gdzie i skąd
jest źródło tej nienawiści, dlaczego ta
nienawiść wciąż się potęguje, kto ma w
tym interes ?
Stacho i Franio

Oferta DDP w Łazach obejmuje:
zajęcia usprawniające ruchowo, zajęcia
artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne), kulturalne (tj. wyjścia do kina
i teatru, nordic walking, wycieczki), biblioterapia, poradnictwo psychologiczne i prawnicze, terapia informatyczna.
Oferta DDP obejmuje również transport
z i do miejsca zamieszkania oraz trzy
posiłki, w tym jeden ciepły.
Pobyt w placówce będzie częściowo odpłatny.

realizowany będzie od 02.04.2018 do
31.12.2020 r. Na potrzeby DDP zostanie
zaadoptowany budynek dawnej szkoły
w miejscowości Łazy koło Rymanowa.
Celem projektu jest zwiększenie
dostępności usług społecznych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 15
osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi z terenu gminy Rymanów, Besko,
Bukowsko i Zarszyn poprzez zapewnienie funkcjonowania DDP w okresie
04.2018 – 12.2020 roku. Wszystkie
niezbędne dokumenty i informacje
dostępne są w biurze projektu w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 98, 38-530
Zarszyn, tel. 13 46 700 75, e-mail: dorzeczewisloka@op.pl.

PROJEKT
Funkcjonowanie DDP możliwe jest
dzięki uzyskanemu przez stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie
umowy nr RPPK.08.03.00-18-0112/1700 z dnia 29.12.2017
Projekt pn. „Dzienny Dom Pobytu”

Międzynarodowy
Dzień Pisarzy

spotkanie autorskie
z Panią Marią Przybylską
w Szkole Podstawowej
Fundacji „Elementarz”
w Głębokiem

Z

okazji Międzynarodowego Dnia
Pisarzy biblioteka w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”
w Głębokiem przygotowała kilka atrakcji
dla czytelników. Dzień Pisarzy, obchodzony 3 marca, ustanowiony w 1984 roku
przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy, jest świetną okazją
do promowania czytelnictwa. W naszej
szkole obchody tego święta odbyły się w
poniedziałek 5 marca. W sali gimnastycznej zgromadziliśmy wszystkich uczniów
naszej szkoły aby przedstawić im Panią
Marię Przybylską, poetkę z Rymanowa.

Oto jak Pani Maria o sobie pisze:
„Coraz to nowe miewam pomysły
Opisać wierszem dzień uroczysty,
Świąteczny, zwykły lub wydarzenie,
Swe przemyślenia, albo wspomnienie,
Coś wesołego, by radość wzbudzić
Lub o tradycjach, aby u ludzi
Dawne zwyczaje w sercach zostały
I tak by pisać nieraz dzień cały.
Może nie zawsze zbyt górnolotnie,
A że do rymu? - nie moja wina,
Chyba gdzieś w genach tego przyczyna!”

Nasz gość przeczytał nam kilka
swoich utworów. Dzieła miały różną
tematykę, były i te śmieszne i poważne.
Dzieci słuchały z zainteresowaniem i
zaciekawieniem, gdyż po raz pierwszy
miały okazję uczestniczyć w spotkaniu
autorskim. Pani Maria udzieliła kilku rad
jak napisać wiersz i skąd brać pomysły.
Druga część spotkania to warsztaty z
pisania wierszy. W tych zajęciach wzięli
udział uczniowie kl. II – VII. Zostali oni
podzieleni na grupy i mieli do wykonania
kilka zadań, które losowali ich
przedstawiciele. Okazało się, że pisanie wierszy nie jest takie trudne i
każdy może to robić, a nasza szkoła
okazała się kopalnią takich właśnie
talentów. Prace dzieci zdobią korytarz szkolny i każdy może sobie te
wierszyki przeczytać. Zabawa była
świetna, dzieci zadowolone a wena
twórcza unosiła się w powietrzu.
Małgorzata Cypcar

3 miejsce drużyny
Spartana Rymanów
na XVIII Mistrzostwach
Polski w Armwrestlingu

W

dniach 18 III – 18 III 2018 w
Cieszynie odbyły się XVIII
Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu, czyli w siłowaniu na ręce.
Nasze miasto jak co roku reprezentował
klub Spartan Rymanów w 9 osobowym
składzie. Spartanie i tym razem nie zawiedli, zdobywając 10 medali ( 5 złotych,
1 srebrny, 4 brązowe) i oczywiście 3
miejsce jako najlepsza drużyna juniorów
w Polsce.
Wyniki naszych zawodników:
Marek Bacza (75 kg) - 4 miejsce (lewa i
prawa ręka)
Damian Biega (65 kg) Mistrz Polski
2018 na obie ręce (!)
Adrian Biega (75 kg) – 3m.lewa i 2 m.
prawa ręka
Dawid Pruś (80 kg) - 3 m. lewa i 1 m.
prawa ręka (!)

Adrian Synowiec
(85 kg) – Mistrz
Polski na obie
ręce (!)
Katarzyna Długosz (50 kg) – 5
miejsca na obie
ręce
Kamila Słowik
(50 kg) - 3 miejsca na obie ręce
Jodłowski Andrzej (100kg) 7m.
lewa 4 m. prawa
ręka
Wszyscy zawodnicy startowali w
kategorii junior,
tylko A. Jodłowski
master.
Grzegorz Nowotarski tym razem pełnił
rolę trenera.
Wszystkie osoby zainteresowane
treningami lub sponsoringiem prosimy o
kontakt na adres mailowy: spartanrymanow@poczta.onet.pl bądź telefonicznie
509412196
To dzięki wam możemy reprezentować

nasze miasto, gminę oraz kraj na najważniejszych imprezach sportowych .
Więcej info na naszym profilu facebookowym: Spartan Rymanów
(gn)
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Zebranie
sprawozdawcze
OSP Rymanów

W

sobotę 24 lutego 2018 roku
odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze za rok 2017
w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rymanowie. Tradycyjnie już zebranie było
okazją dla podsumowania działalności
OSP wykonanych prac oraz współpracy
z innymi organizacjami i instytucjami w
poprzednim roku. Rozpoczęcia zebrania
oraz powitania zaproszonych gości, a także
wszystkich strażaków dokonał Prezes
jednostki OSP Rymanów dh Łukasz Buczek.
Wśród przybyłych gości znaleźli
się: V-ce Prezes Zarządu Głównego
ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Krośnie, zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Rymanowie dh Jan Kilar,
Przedstawiciele Komendanta Miejskiego
PSP w Krośnie st.kpt. Krzysztof Szczesny
oraz sek. Anna Farbaniec - Deptuch,
Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Jan
Materniak,Przewodniczący osiedla nr 1
Czesław Szajna, Radny Rady Miejskiej
w Rymanowie Grzegorz Wołczański,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku
Polskim Dariusz Królicki, Właściciel
Firmy ”Later” Stanisław Rajchel.
Po przywitaniu zaproszonych gości
wybrano przewodniczącego zebrania
którym został dh Jakub Józefczyk.
Następnie
wybrano
protokolanta,
trzy osobową komisję uchwał i
wniosków oraz komisję mandatową.
Obszerne sprawozdanie z działalności
za 2017 rok złożył Prezes jednostki
OSP Rymanów dh Łukasz Buczek,
zaczynając już tradycyjnie od podania
statystyki. Jednostka liczy 42 członków
zwyczajnych i 2 honorowych. W roku
sprawozdawczym nie przybyło nowych
członków ani nie ubyło. Stan osobowy
pozostał bez zmian.   OSP Rymanów
jest jednostką typu S4. Na wyposażeniu
jednostki znajduje się trzy samochody
bojowe, tj. Ciężki GCBA 5/24 Jelcz
442 (rok produkcji 1999), średni
GBA 2,5/16 Star 244 (rok produkcji
1978), oraz lekki samochód GLBM-Rt
Renault Master 0.4/1 do ratownictwa
drogowego (rok produkcji 2012) oraz
1 samochód operacyjny Fiat Palio z
2001 r. Posiadamy łódź ratowniczą typu
perkoz z przyczepką do jej przewozu,
silniki zaburtowe oraz ubrania suche do
pracy w wodzie, a także sanie lodowe
oraz inny drobny sprzęt jak rzutki, koło
ratunkowe i kamizelki. Koszt utrzymania
budynku remizy, badania lekarskie i
ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia
samochodów, koszty paliwa, naprawy
pojazdów i innych rzeczy np. przeglądy
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sprzętu jak: aparaty ochrony dróg
oddechowych, agregaty prądotwórcze,
narzędzia
hydrauliczne,
badanie
dielektryczne obuwia specjalnego typu
gumowce oraz drążka do odcinania
przewodów z rękawicami, związanych
z utrzymaniem gotowości bojowej
jednostki pokrywa Gmina Rymanów.
W ostatnich kilku latach zakupiliśmy
oraz pozyskaliśmy sprzęt który pozwala
nam spełniać kryteria w zakresie
podstawowych czynności ratowniczych
określonych w zasadach organizacji
ratownictwa specjalistycznego KSRG.
m.in ratownictwo drogowe, którym
się specjalizujemy. Posiadamy m.in.
ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych,
z zestawem klinów wsporników,
specjalistycznych podpór ratowniczych.
Jesteśmy także przygotowani do
podejmowania działań w zakresie
ratownictwa wodnego. W zakresie
ratownictwa medycznego. posiadamy
2 zestawy Medyczne PSP R1 oraz
jedną mniejszą torbę tzw zestaw OSP
R1. Dwie deski ortopedyczne, szyny,
jako nieliczna jednostka na powiecie
krośnieńskim defibrylator AED. Na
wyposażeniu samochodu gaśniczego
Jelcz znajduje sie kamera termowizyjna.
Szelki bezpieczeństwa po dwa kpl na
każdym samochodzie, liny asekuracyjne.
W zakresie podstawowym ratownictwo
wysokościowe, chemiczno ekologiczne,
zestawy neutralizatorów takie jak sintan
i sorbenty, drabiny atestowane, pilarki
do drzewa stali i betonu na każdym
samochodzie,
- Nasza jednostka
może większość działań prowadzić
samodzielnie.
Jednostka dysponuje dwoma boksami
garażowymi,
pomieszczeniem
warsztatowym, magazynowym, łazienka
z prysznicem, zapleczem kuchennosanitarnym oraz dwustanowiskowym
garażem typu blaszak. Nasza jednostka
w roku sprawozdawczym wzięła udział
w pokazach OREW w Rymanowie, i
na pikniku rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka w Jasiu Wędrowniczku,
braliśmy udział w realizacji spotu
akcji „Misie Ratownisie”, wspólnie
z OSP Krosno - Białobrzegi.
Zabezpieczaliśmy
przejazd
wyścigu
kolarskiego,
wyścig
samochodowy na trasie koło wiatraków
w Klimkówce oraz imprezę masowa Dni
Rymanowa.
Nasi strażacy za pomocą łodzi
zabezpieczali akcję charytatywną na
zalewie w Sieniawie, gdzie 2 osoby
najpierw przepłynęły zalew w pław od
woprówki w stronę zapory, następnie
przejechali rowerami trasę ok 100 km,
a potem przebiegli czerwonym szlakiem
z Rymanowa Zdroju do Iwonicza
Zdroju. W części trasy rowerowej i
biegowej uczestniczył nasz strażak
dh Jakub Józefczyk. Akcja miała na
celu nagłośnienie prowadzonej zbiórki
pieniężnej dla chorej dziewczynki

Uczestniczyliśmy w Gminnych
Zawodach Sportowo - Pożarniczych dla
jednostek z Gminy Rymanów zajmując
2 miejsce. Z kolei 3 miejsce zajęliśmy
w II Gminnym Turnieju Drużyn OSP
w halowej piłce nożnej. W przeddzień
święta Wszystkich Świętych, w dniu
31 października 2017 roku delegacja
strażaków z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie odwiedziła
groby druhów strażaków którzy odeszli
na wieczną służbę. Na grobach zapłonęły
znicze. Pochylając się nad grobami,
chwilą zadumy uczczono pamięć tych,
którzy tworzyli podwaliny pożarnictwa
na ziemi rymanowskiej. Jednostka
OSP Rymanów z okazji Nowego Roku
wydaje swój tradycyjny kalendarz
strażacki. Strażacy pod koniec roku
odwiedzają mieszkańców Rymanowa
składając im życzenia świątecznonoworoczne i rozprowadzają kalendarze
strażackie a w okresie wielkanocnym
również
odwiedzają
mieszkańców
naszego miasta niosąc życzenia i kartki
świąteczne.
Mieszkańcy Rymanowa
przekazują datki w formie darowizny za
co wszystkim mieszkańcom Rymanowa
należą się wyrazy i słowa podziękowania,
ponieważ za zebrane w ten sposób
pieniądze zostaje zakupiony sprzęt
ratowniczo – gaśniczy który w razie
potrzeby służy wszystkim mieszkańcom.
Ważniejsze inwestycje jakie udało się
zrealizować w roku sprawozdawczym to
remont pomieszczeń garażowych m.in.
obniżenie poziomu posadzki, wykonanie
nowej
posadzki
przemysłowej,
przerobienie instalacji elektrycznej,
przerobienie bram wyjazdowych na
napęd elektryczny, wykonanie wyciągu
spalin oraz pomalowanie pomieszczeń
garażowych. Koszt inwestycji to prawie
80 tysięcy złotych. Koszty pokryte
zostały z budżetu Gminy Rymanów
oraz środków z zwiększonej dotacji
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
złożył skarbnik OSP Rymanów dh
Artur Penar. Sprawozdanie komisji
rewizyjnej złożył dh Piotr Penar. Z
kolei sprawozdanie z części operacyjnej
złożył Naczelnik dh Grzegorz Zawada
podsumowując ubiegły rok. W roku
2017 jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie wyjeżdżała
do akcji ogółem 92 razy. Ilość osób
poszkodowanych
w
wypadkach
i pożarach: 3 ofiary śmiertelne,
27poszkodowanych. Statystyka zdarzeń:
pożary – 19, wypadki – 34, miejscowe
zagrożenie – 37. .Niestety, 2 alarmy
okazały się fałszywe Strażakiem który
wyjeżdżał najwięcej razy do zdarzeń to
druh Maciej Wermiński - 65 wyjazdów.
Jednostka OSP Rymanów alarmowana
jest przez dyżurnego, który ze stanowiska
kierowania komendanta miejskiego
PSP w Krośnie. zdalnie drogą radiową
uruchamia syrenę w naszej jednostce
oraz automatycznie strażacy dostają

powiadomienie na telefony komórkowe
co znacznie przyspiesza każdy wyjazd.
Strażacy po otrzymaniu alarmu w
czasie do 5 minut wyjeżdżają do akcji.
26 czerwca 2017 na zbiorniku wodnym
w Sieniawie odbyły się ćwiczenia
przeciwpowodziowe
zorganizowane
przez
Komendę
Wojewódzką
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Rzeszowie. W ćwiczeniach wzięło udział
13 zastępów straży pożarnych - z Krosna,
powiatu krośnieńskiego i powiatu
brzozowskiego. Scenariusz ćwiczeń był
podzielony na trzy epizody: ewakuacja

Samorządy na rzecz
ochrony pszczół

K

ażda gmina w Polsce,
która jest zainteresowana
działaniami
na
rzecz
ochrony przyrody, może przystąpić
do akcji Manifest Gmin Przyjaznych
Pszczołom. Propozycja przyłączenia
się do tej proekologicznej inicjatywy
trafiła właśnie do wójtów, burmistrzów
i prezydentów w całej Polsce.
Poparcie Manifestu i uzyskanie
tytułu Gminy Przyjaznej Pszczołom
wiąże się z podjęciem przez władze
samorządowe działań na rzecz ochrony
zapylaczy i zachowania różnorodności
biologicznej. W pierwszej kolejności
gminy zobowiązują się do tworzenia na
swoim terenie tzw. Miejsc Przyjaznych
Pszczołom, czyli przestrzeni, w
których pojawią się rośliny nektaro- i
pyłkodajne.- Niewystarczająca liczba
roślin bogatych w pyłek i nektar, którymi
żywią się pszczoły, to jeden z głównych
powodów wymierania tych pożytecznych
owadów. Wiele gmin co roku sadzi rośliny
dekoracyjne, np. bratki, pelargonie,
tulipany. My zaś zachęcamy do tego, by
pomyśleć o kwiatach nie tylko ładnych,
ale przede wszystkim będących źródłem
pokarmu dla pszczół, np. o daliach,
cyniach,
lawendzie,
nasturcjach,
wrzosach. To rośliny uwielbiane przez
pszczoły – mówi Kasia Dytrych,
przyrodniczka, ekspertka programu „Z
Kujawskim pomagamy pszczołom”, w
ramach którego odbywa się akcja.
Gminy mogą zakładać Miejsca
Przyjazne Pszczołom w postaci klombów
czy rabat kwietnych na trawnikach
w parkach, skwerach przy urzędach,
szkołach i bibliotekach. Mogą być to
także aleje drzew wzdłuż dróg lub
zakrzewienia śródpolne. Oprócz nasadzeń
samorządowcy
mogą
organizować
pikniki i szkolenia dla mieszkańców i
rolników, zabawy edukacyjne dla dzieci,
czy konkursy popularyzujące wiedzę o
pszczołach. Im więcej i im ciekawsze
inicjatywy, tym lepiej - najbardziej
aktywne gminy na zakończenie akcji
otrzymają tablice edukacyjne dotyczące
pszczół, które będą mogły umieścić np.

przy pomocy jednostek pływających
osób odciętych przez wodę z terenów
powodziowych, podwyższanie korony
wałów przeciwpowodziowych z użyciem
rękawów
przeciwpowodziowych
wypełnianych wodą i usuwanie wody
z zalanych terenów z użyciem pompy
wysokiej wydajności. Jednostka OSP
Rymanów wzięła udział w gminnych
manewrach jednostek OSP Gminy
Rymanów które przeprowadzone zostały
w sobotę 8 lipca 2017 w miejscowości
Rudawka Rymanowska w pięknej
scenerii przełomu Wisłoka. Założenie

polegało na ugaszeniu pożaru lasu
i zbudowaniu stanowisk wodnych i
zasilaniu pojazdów wodą z Wisłoka,
przetłaczając ją na duże odległości. W
manewrach jako obserwatorzy brali
udział Burmistrz Gminy Jan Materniak,
Prezes Jan Kilar oraz przedstawiciele
KM PSP w Krośnie, którzy zarazem
przeprowadzili weryfikacje jednostek
należących do KSRG czyli Rymanów
i Posada Dolna w ramach corocznej
inspekcji gotowości operacyjnej.

w parku miejskim. Chcemy przekonać
gminy, że działania
na rzecz ochrony
zapylaczy są w
zasięgu
każdego
samorządu.
Aby
pomóc
im
w
podjęciu
działań
w tym zakresie przygotowaliśmy razem
z przyrodnikami ze Stowarzyszenia
Natura i Człowiek poradnik dla gmin jak
zagospodarować tereny gminne, aby były
przyjazne pszczołom. Zaproponowane
w nim rozwiązania mają charakter
lokalny,
mogą
być
realizowane
samodzielnie przez władze samorządowe
lub razem z mieszkańcami gminy. Co
istotne, większość z nich nie wymaga
dodatkowych nakładów finansowych.
Jest to raczej kwestia świadomej decyzji,
by już zabudżetowane pieniądze wydać
tak, aby pomóc owadom zapylającym
– zaznacza Rafał Wadlewski, dyrektor
marketingu ZT Kruszwica SA, firmy,
która jest inicjatorem programu „Z
Kujawskim pomagamy pszczołom”.
W zeszłym roku, do pierwszej
edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych
Pszczołom, zgłosiło się 80 samorządów,
a sygnatariusze założyli między innymi
1325 Miejsc Przyjaznych Pszczołom.
Zapylaczom pomagano w różnorodny
sposób, np. w Złotowie posadzono 166
lip, śliw, wiśni i klonów, w Radlinie
stworzono hotele dla owadów, zaś w
Woli Mysłowskiej ośrodek doradztwa
rolniczego
prowadził
konsultacje
w zakresie zachowania zadrzewień
i zakrzewień śródpolnych, które są
miejscem bytowania m.in. pszczół.
Dlaczego tak ważne jest
pomaganie pszczołom?
Szacuje się, że pszczoły odpowiadają
za 76% światowej produkcji żywności.
Jak wynika z opracowań zrealizowanych
na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego, gdyby nie zapylanie
upraw przez zwierzęta – przede
wszystkim przez owady zapylające –
ich wartość byłaby niższa o 4,1 mld zł
(dane z roku 2015). Na 100 gatunków
roślin uprawnych odpowiadających
za 90% żywności na świecie, aż 71
jest zapylanych przez pszczoły (dane
ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa -

Food and Agriculture Organization,
FAO). Kwestia zmniejszania się
populacji pszczół na świecie może
niebawem okazać się jednym z palących
problemów, mających wpływ na całą
gospodarkę. Dzięki pszczołom mamy
m.in. pomidory, jabłka, maliny, śliwki,
porzeczki, czosnek, tymianek, borówki.
Szczególnie istotną rolę w zapylaniu
roślin mają pszczoły nieudomowione
takie jak trzmiele, murarki, pszczolinki,
czy obrostki. Zapylają one z większą
efektywnością niż pszczoła miodna przykładowo murarka jest bardzo często
wykorzystywana przez sadowników
w zapylaniu jabłoni. Istotne jest też to,
że pszczoły mają ogromne znaczenie
w zapylaniu roślin uprawnych (np.
koniczyn, lucerny), które przeznaczane
są na paszę zwierząt hodowlanych.
Pszczoła miodna jest tylko jednym z
470 gatunków pszczół występujących w
Polsce. Wśród nich aż 222 są zagrożone
wyginięciem.
Manifest
Gmin
Przyjaznych
Pszczołom to inicjatywa powstała
w ramach programu „Z Kujawskim
pomagamy pszczołom”. W tym roku
odbędzie się już VIII edycja tego
społeczno-edukacyjnego
programu,
którego inicjatorem jest firma ZT
Kruszwica SA. Jego głównym celem
jest podkreślenie znaczenia pszczół dla
środowiska i człowieka oraz angażowanie
społeczności lokalnych w działania na
rzecz pszczół w Polsce. Celem akcji
Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom
jest zwrócenie uwagi na problem
ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z
całego kraju do podjęcia działań na rzecz
ochrony owadów zapylających. Gminy,
które poprą Manifest oraz zrealizują
działania na rzecz pszczół, otrzymają
prawo posługiwania się tytułem i
logotypem Gminy Przyjaznej Pszczołom
(8 marca 2018)

OSP Rymanów

Więcej informacji:- Strona programu:
www.pomagamypszczolom.pl
- Lista roślin przyjaznych pszczołom:
http://www.pomagamypszczolom.pl/
baza-wiedzy
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Para zakochanych
siedzi przy stoliku
w restauracji.
- Schrupałbym cię
całą – mówi on.
- Ja ciebie też –
wzdycha ona.
- A co podać do

popicia – pyta przechodzący kelner.
* * * * *
W przymierzalni sprzedawczyni mówi do
klientki:
- Jednak ten płaszcz panią pogrubia…
- No i dobrze, bo myślałam, że to od
pierogów…
* * * * *
Kobieta sprzedaje bilety do kina, przy okazji
usiłuje klientowi wcisnąć różne smakołyki:
-Może orzeszki pan kupi?
- Nie, dziękuję.
- A paluszki?
- Nie!
- To może chrupki?
- Już mówiłem! Dziękuję!
Zawiedziona bileterka wychyla się przez
okienko i woła:
- A mordercą jest szofer! Sknerusie!
* * * * *
Rozmowa lekarza z pacjentem:
- Panie doktorze, co mi jest?
- A ile ma pan pieniędzy?

* * * * *
Pani na lekcji przyrody ostrzega dzieci:
- Pamiętajcie, nigdy nie wolno całować
zwierząt!
- Dlaczego ? – pyta Zosia.
- Bo w ten sposób roznosi się zarazki.
Czy ktoś z was może podać jakiś
przykład?
Zgłasza się Jasiu i mówi:
- Moja ciotka często całowała pieska.
- I co się stało? – dopytuje się pani.
- No, piesek zdechł!
* * * * *
- Panie kierowniku, chciałbym panu
zakomunikować, że się wczoraj
ożeniłem.
- Gratuluję! Bardzo cenię sobie żonatych
pracowników, zawsze chętniej zostają w
biurze po godzinach pracy…
* * * * *
Rozmawiają kumple:
- W moim domu moja żona jest
prezydentem!
- Masz do niej takie zaufanie?
- Nie… co pięć lat wybieram inną.
* * * * *
Podchodzi facet do okienka aptecznego:
- Czy są tabletki uspokajające?
- Tak, ile podać?
- Mnie nie. Ale pani niech
weźmie kilka bo to napad!

Humor z zeszytów szkolnych;
- w starej kuźni miechy wprawiano w ruch
ręcznie, za pomocą nogi.
- klimat to coś stałego, co nie wiadomo
kiedy się zmienia.
- furmanka poruszana jest silnikiem bez
koni mechanicznych, wystarczy tylko dać im
owies.
- królowa Bona sprowadziła do Polski
selery, kalafiory i makaroniarzy.
Wybrał (wła)

Sprzedam
działkę budowlaną
o powierzchni 6 359 m2
przy ulicy Sikorskiego
(koło Biedronki)
tel. 725 655 604

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku
należnego za 2017 rok na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację Drogi Krzyżowej na Kalwarii,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, biegowej, turystycznej, tradycji i
szachowej,
- organizowanie turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut
Organizacji Pożytku Publicznego
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik

www.naszrymanow.pl
Konto: Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Wydawca:

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
(Organizacja Pożytku Publicznego)
Prezes: Czesław Szajna
(tel. 13 43 55 917)
Społeczne kolegium redakcyjne:

Buczek Krzysztof – tel. 663 637 523
Królicki Dariusz – tel. 503 025 664
Łabuda Wacław – tel. 602 855 458
Zmarz Maria – tel. 603 441 362
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Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w kiosku ul.Rynek do 20 każdego miesiąca.

Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415
Skład komputerowy: Barbara Pruś

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte w listach
czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami
redakcji. Anonimów nie publikujemy. Prenumeraty
nie prowadzimy.
Egzemplarze archiwalne kupić można w
redakcji i Biurze Informacji Turystycznej w
Rymanowie Zdroju.

Adres Stowarzyszenia i redakcji:
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Dyżury redakcji w każdy piątek
w godz. 18-20.
Numer zamknięto: 20.03.2018
Okładka: „Zdjęcie z Krzyża
Rembrant van Rijn

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

Powstanie żłobek w Rymanowie
W dniu 26 lutego br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się
uroczystość wręczenia promes Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podkarpackich samorządów w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3,,Maluch+” 2018.
W uroczystości wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz
Marczuk, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz wójtowie
i burmistrzowie- beneficjenci ww. Programu.
Promesy otrzymało 21 gmin podkarpackich, w tym Gmina

Rymanów. Kwota przyznanej dotacji dla Rymanowa to 800
tysięcy złotych- gmina w swoim budżecie zabezpieczyła 500
tysięcy złotych swojego udziału w planowanej inwestycji. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i rozliczona do
końca 2018 roku.
Żłobek dla 40 maluchów powstanie w przyziemiu Szkoły
Podstawowej. W niedługim czasie ogłoszony zostanie przetarg na
wykonanie tej-oczekiwanej przez młodych rodziców – inwestycji.

Pjongczang 2018 – Biegi narciarskie: Garbowski
29 sekund od stypendium…
Dziewiąte miejsce w biegu narciarskim na 20 km dla zawodników niewidomych i niedowidzących zajął Piotr Garbowski z
przewodnikiem Jakubem Twardowskim. Najgorsze z możliwych,
bo tylko zawodnicy z pierwszej ósemki na igrzyskach paraolimpijskich mogą liczyć na ministerialne stypendium. – Cóż, po

powrocie trzeba będzie odpiąć narty i wracać do pracy, żeby się
jakoś utrzymać – westchnął za metą.
Garbowski był na mecie przybity. To i tak fenomen, że udało mu
się zadebiutować na igrzyskach paraolimpijskich w wieku 45 lat,
ale liczył na więcej. – Dałem z siebie wszystko, szkoda, że to
za mało. I tak pobiegłem lepiej niż wydawało mi się, że mogę.
NASZ RYMANÓW
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Żałuję, że nie byłem w stanie jeszcze więcej z siebie wycisnąć.
– Piotrek zostawił na trasie dużo zdrowia i serca. Jestem z niego dumny, bo to był jego pierwszy start na 20 km w karierze.
Wytrzymał to świetnie, choć było ciężko na trasie– powiedział
Twardowski. – Faktycznie nigdy wcześniej nie startowałem w
zawodach na 20 km. Zawsze na krótszych dystansach. Nigdy
nie przebiegliśmy też dwudziestki razem z Kubą. Ale to nie jest
żadne usprawiedliwienie – mówił Piotrek.

– Zgranie jest potrzebne. Przewodnik nie może zapomnieć o
zawodniku, nie może mu za bardzo odjechać. Powinien wyczuć
jego rytm i tempo. My się porozumiewamy przez interkom i komunikacja wychodzi nam coraz lepiej, ale mogłaby być lepsza.
Zabrakło nam czasu. Ja po skończeniu studiów jestem bezrobotny, współpracuję z Piotrem charytatywnie. On jest stolarzem, na
co dzień pracuje w stolarni, więc mogliśmy wspólnie trenować
jedynie w weekendy – mówi Twardowski

Szczypiornistki UKS Handball Posada Górna
brązowymi medalistkami
W dniach 2-4 marca 2018r. drużyna KS Handball Posada
Górna uczestniczyła w VII Międzynarodowym i XVII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
w Majoracie. Udział w nim wzięło 50 zespołów z 27 klubów.
Mecze były rozgrywane w systemie grupowym, drużyna
Posady Górnej rywalizowała z:Victorią Piaseczno, Bursą Puławy,
Kangurem Siemiatycze i Dwójką Łuków. Pierwszy mecz był
przeciwko Kangurowi Siemiatycze i zakończył się wynikiem
18:1 dla nas. W drugim rywalizowaliśmy z Bursą Puławy i również wygraliśmy, tym razem 22:3. Rewelacyjna gra w obronie !
Trzeci mecz z Piasecznem też okazał się wygrany, wynik końcowy to 11:8. Niestety passę zwycięstw przerwał mecz z Łukowem,
który po przegranej 19:10 nie dał zwycięstwa w grupie. Po fazie
grupowej rozegrany został mecz półfinałowy ze zwycięską drużyną drugiej grupy KMKS-em Kraśnik (najlepszą drużyną Lajkonik Cup 2017), który po zaciętej walce niestety przegrany 11:15,
co nie dało nam awansu do finału. Wygrany mecz o 3 miejsce
12:10 mecz z Mrągowem był dla nas bardzo ważny, ponieważ
zapewnił drużynie Posady Górnej upragnione medale! W
finale lepszy okazał się Łuków, który pięcioma bramkami wygrał
z Kraśnikiem. Cały turniej podsumowany był na uroczystym
zakończeniu. Nikolina Samborska została królem strzelców
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(39 bramek), bramkarka Izabella Rodzinka najlepszą zawodniczką. Cała drużyna dostała medale, puchar i dyplom.
Brawo dla drużyny i trenera!!!

Rymanowski Kurier Samorządowy

Zdobienie pisanek
- GOK zaprosił seniorów
na warsztaty
rękodzielnicze

W

dniach 5-6 marca 2018 r. Dom Kultury
w Rymanowie zorganizował dla członków
Klubu Seniora warsztaty rękodzielnicze.
Tematem zajęć było zdobienie pisanek metodą de-

coupage polegającą na przyklejaniu
wzoru z papierowej serwetki, a następnie lakierowaniu go, tak aby wyglądał
jak namalowany. Zaproponowana
technika - bardzo prosta, ale zarazem
niezwykle dekoracyjna – nadzwyczaj
przypadła uczestnikom warsztatów do
gustu, czego dowodem są niezwykle
urokliwe prace przez nich stworzone.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z tego spotkania.
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