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Procesja
Bożego Ciała
w Rymanowie
fot. Rafał Głód

Tłumy gości w dzień Dziecka
w Rymanowie Zdroju
fot. Wacław Łabuda
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Dzień Dziecka

w Podkarpackiej Stolicy
Dzieci

D

użo dobrej zabawy, piękna
pogoda i mnóstwo gości, w tym
oczywiście dzieci, tak wyglądała
w niedzielę Podkarpacka Stolica Dzieci.
W dniu 3 czerwca w Rymanowie
Zdroju Wicemarszałek Sejmu Ryszard
Terlecki otworzył trzecią edycję obchodów Dnia Dziecka. Otwierając to święto
dla najmłodszych wicemarszałek mówił,
że „Trzeba myśleć o dzieciach, bo są
one naszą przyszłością. Nasze dzieci są
przyszłością Polski. Troska o ich zdrowie,
troska o ich radość jest najważniejszym
zadaniem…” Następnie wicemarszałek
pokroił ogromny tort dla dzieci i życzył
wszystkim dzieciom z okazji ich święta
wspaniałej zabawy.
Życzenia zdrowia, szczęścia i radości
dzieciom przekazała również Pani Prezes
„Uzdrowiska Rymanów S. A.” Iwona
Olejnik , Pani Marszałek Województwa
Podkarpackiego Maria Kurowska, burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec i Pani Dyrektor Szkoły Sanatoryjnej
Agnieszka Kopiec.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński i Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl, a
gospodarzami spotkania była dr Iwona
Olejnik Prezes „Uzdrowiska Rymanów S.
A.” i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
mgr Agnieszka Kopiec.
Na początku rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
„Rymanów Zdrój Podkarpacka Stolica
Dzieci, czeka na Ciebie”. Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczał
Marszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki
i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Spotkanie
rozpoczęły dzieci odśpiewaniem dziecięcego hymnu „Republika Rymanowska”.
Następnie Orkiestra Sanatoryjna zagrała
kilka utworów muzycznych do których
zespół taneczny zatańczył standardowy
taniec Celtycki. Niebywałych wzruszeń
dostarczył rodzicom i całej widowni
Walc Wiedeński, zatańczony do utworu
Dmitrija Szostakowicza. Magda Pych
zaśpiewała trzy piosenki „Roześmiana”,

„Chodź pomaluj mi świat” i „Ale to już
było”.
Aby zachęcić wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy, nasi podopieczni
zatańczyli „Belgijkę”, „Toka, tokę” i
„Czokoladę”. Na zakończenie wystąpił
duet Martyny Krawczyk i Sylwii Mulawy,
które zatańczyły własny układ taneczny.
Na scenie zaprezentowały się również grupy artystyczne z Rzeszowa, „T
8” mistrzowie Polski i medaliści Europy, oraz Dziecięcy Zespół Artystyczny
„Uśmiech” o 40 letniej tradycji, w którym
edukację taneczną kontynuuje obecnie
160 tancerzy. Zespół Pieśni i Tańca
„Bandowska” Wojewódzkiego Domu
Kultury . Obejrzeliśmy także pokaz Tańca Nowoczesnego w wykonaniu Studia
Tańca „AT Dance” Tomasza Berkowicza
z Jasła i Krosna. Wysłuchaliśmy występu
wokalnego sióstr Mistachowicz z Jasła.
Kulminacją niespodzianek było przedstawienie teatralne „Gargamel i Smerfy”.
Na scenie zagrali aktorzy krakowskiego
teatru Studio Mobile.
Nie zabrakło również hitu każdej
imprezy, którą uwielbiają wszystkie
dzieci, malowania twarzy. Każde dziecko
za sprawą nauczycieli i wychowawców ze
Szkoły Sanatoryjnej, miało okazję zmienić swoją twarz w kotka, pieska, motylka
czy Spidermana. Kto
nie marzy o metamorfozie w ulubionego
bohatera, by się poczuć bajkowo i wyjątkowo. Świetną zabawę
dostarczyły dzieciom
panie wychowawczynie
, które tworzyły różne
formy zwierząt, postaci
i przedmiotów za pomocą skręconych balonów. Były też artystyczne tatuaże, zabawy
z animatorami na skaczących szczudłach i
pokaz gigantycznych baniek mydlanych.
Wszystkich sportowców zachwycił pokaz
judo w wykonaniu zawodników Klubu
UKS Skorpion Judo. Dziewczynki mogły
zmienić uczesanie i fryzurę, dzięki pracy
bardzo zdolnych uczennic ze Szkoły
Ponadgimnazjalnej Nr 2 w Krośnie. Salon
ich cieszył się ogromnym powodzeniem.
Tego dnia nie mogło być nudno.
Nie zabrakło również mobilnego studia
fotograficznego FotoBudki, która dostarczyła dzieciom wiele radości, uśmiechu
i dobrego humoru, a przede wszystkim
wspaniałej pamiątki. Niebywałą atrakcję
dla wszystkich, którzy uwielbiają bujać
w obłokach, organizatorzy przygotowali mini Lot Balonem. Można była
wzbić się w powietrze niczym ptak. Tę
wyjątkową niespodziankę organizatorzy
przygotowali przy współudziale Firmy
Cellfast z Krosna. Nie zabrakło w tym
wyjątkowym dniu również Policyjnego
Pokazu, przygotowanego przez Komendę
Miejskiej Policji w Krośnie. Policjanci zaprezentowali wykorzystywany w swojej

służbie sprzęt, opowiadali o swojej pracy
i promowali zasady bezpieczeństwa. Zaprezentowali także część wyposażenia
jakim dysponują, można było obejrzeć
radiowóz i policyjne motocykle. Panie z
Fundacji „Razem z psem” przygotowały
dla dzieci pokaz szkolenia psów.
Dla wszystkich , którzy uwielbiają
ruch i wspinaczkę był przygotowany

Dmuchany Plac Zabaw. W mini wiosce
indiańskiej można było posłuchać koncertu muzyki indiańskiej, inspirowanego
kulturą Indian. Obejrzeć pokaz tańca
indiańskiego w niezwykle barwnych
strojach. Kupić oryginalne ozdoby i
pamiątki. Najmłodsi wraz z opiekunami
mogli wybrać się na przejażdżkę po pięknym Zdrojowym Parku i jego okolicach
ciuchcią uzdrowiskową. Był oczywiście
grill, lody , wata cukrowa , mufinki oraz
wiele innych słodkich niespodzianek.
Ten wyjątkowy dzień, dzięki tak
licznym atrakcjom, a wszystkie z których

korzystały dzieci były bezpłatne, na
pewno długo pozostanie im w pamięci.
Niedzielne spotkanie prowadził pan
Adam Kociuba, który zaprosił ponownie
wszystkich w to urocze miejsce, o wyjątkowym klimacie, jakim jest Rymanów
Zdrój, perełka Uzdrowisk Karpackich.
Katarzyna Guśpiel
ZSS Rymanów Zdrój
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Kapłański Jubileusz
ks. Bogdana Kielara
w Klimkówce
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu.

B

ył ciepły, słoneczny dzień. Żadna
chmurka nie ośmieliła się zasłonić błękitnego nieba. Ta piękna,
słoneczna pogoda jeszcze bardziej potęgowała świąteczny nastrój mieszkańców
Klimkówki, którzy już od kilkunastu dni
przygotowywali się do niedzielnej uroczystości, wyznaczonej na 17 czerwca. A
była to uroczystość niezwykła. Czcigodny
ks. Proboszcz Bogdan Kielar obchodził
25-lecie swojego kapłaństwa. A przecież tak niedawno, bo zaledwie przed
dziesięcioma miesiącami był serdecznie
witany w naszej klimkowskiej parafii,
która obdarzyła go głębokim zaufaniem
i powierzyła mu opiekę nad wszystkimi
parafianami.
17 czerwca w niedzielne przedpołudnie wszystko już musiało być gotowe.
Pięknie udekorowany przez siostry
Michalitki kościół zapraszał wszystkich
zapachem świeżych kwiatów. Licznie
zgromadzeni parafianie w tym dniu byli
bardziej niż zwykle rozmodleni. Głośno
i z głębi serca powtarzali w intencji
Jubilata różańcowe paciorki tajemnicy
chwalebnej. Jeszcze trwają ostatnie
przygotowania czynione przez siostrę
Dianę Jonczyk, bo przecież wszystko
musi wypaść jak najlepiej.
Wreszcie napięta atmosfera oczekiwania zostaje przerwana i w uroczystej
procesji w asyście ks. Prałata Kazimierza
Pańczyszyna, pocztów sztandarowych
– szkoły, straży pożarnej i Kółka Rolniczego, czcigodny Jubilat zostaje wpro-

powitał w imieniu wszystkich parafian
p. Krzysztof Buczek, który przypomniał
również poprzednie placówki parafialne
ks. Bogdana. Oto one: Lesko, Krzemienica koło Łańcuta, Krosno- parafia pw. Św.
Wojciecha, Przeworsk – Bazylika Ducha
Św, Krówniki k. Przemyśla i Klimkówka.
A to własne przemyślenia autorki
artykułu:
Księże Jubilacie, powierzyłeś Panu
swoją drogę i zaufałeś Mu. I tak 19
czerwca w 1993 roku otrzymałeś święcenia kapłańskie. Więc rzuciłeś swój dom
rodzinny, kochany, młodzieńcze sny, plany
i poszedłeś za Nim i kroczysz już tą drogą
25 lat, a Chrystus otacza Cię otwartymi
szeroko ramionami swojego miłosierdzia, dodaje sił w chwilach smutnych i
trudnych. I tak jak każdy z nas, najpierw
przeżywałeś beztroskie dzieciństwo pod
okiem kochających rodziców, potem
szkołę średnią i młodość na studiach seminaryjnych w Przemyślu. Później zapach
prymicyjnych róż i praca, niełatwa praca
duszpasterska. I tutaj możemy zapytać
– cóż Ci Jezus mógł dać oprócz trudnej
drogi? Przeżywałeś wiele chwil, wiele
ciepłych chwil i żegnałeś się z domem
rodzinnym i wiedziałeś, że nie wrócisz już

wadzony do kościoła. Procesji towarzyszyło również liczne grono ministrantów,
schola w odświętnych strojach a nawet
najmłodsi parafianie z przedszkola.
W kościele rozległ się śpiew błagalnej pieśni „Pod Twoją obronę”. No
i rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana z udziałem ks. Prałata Kazimierza
Pańczyszyna. Czcigodnego Jubilata

nigdy i że życie to będzie już inne.
Pan powiedział do Ciebie: Posyłam
Cię opatrzyć ciężkie rany, pomagać słabym, ich ciężary nieść, pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych. Posyłam
Cię radosną głosić wieść
I tak już przez 25 lat niełatwej pracy
kapłańskie, swą posługą duszpasterską
służyć wiernym. Dzisiaj cała nasz parafia
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pragnie Ci wyrazić uznanie i szacunek
za Twoją duszpasterską pracę, dlatego
tak licznie zgromadziliśmy się w naszej
świątyni, by gorącą modlitwą, płynącą
z głębi serc wszystkich parafian, uczcić
Twój piękny Jubileusz.
Później w dalszym ciągu odprawiana
była Eucharystia. W uroczystej procesji
z darami udział wzięli przedstawiciele
wszystkich organizacji parafialnych i grup
modlitewnych. Parafianie licznie przystąpili do Komunii św. w intencji ks. Jubilata.
A potem to już pozostały kwiaty, życzenia
i podziękowania od scholii, ministrantów i
poszczególnych grup parafialnych, takich
jak Koło Caritas, Akcja Katolicka, Kółka
Różańcowe, Duszpasterska Rada Parafialna, Stowarzyszenie na Rzec Promocji i
Rozwoju Klimkówki, Grupa Św. Michała
Archanioła. Życzenia popłynęły również
od Dyrekcji szkoły. W imieniu wszystkich

parafian dziękowała za pracę i życzenia
złożył Jubilatowi sołtys p. Kazimierz
Kielar a p. Barbara Chudzińska wręczyła
mu bukiet złożony z 25 czerwonych róż.
Kwiaty i podziękowania otrzymała również Matka ks. Bogdana, która w raz z
Jego siostrą obecna była w kościele. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich podziękowania i życzenia swojego autorstwa wyśpiewały jubilatowi z chórem parafialnym.
Oto fragmenty:
Krótko z nami jesteś, ale Cię już znamy,
Przyjaźń i życzliwość w Tobie doceniamy.
Życzymy Ci zdrowia, wszystkiego dobrego,
Byś jubileuszu doczekał złotego!
Obfitych owoców na tak trudnej drodze
Którą Pan wyznaczył, życzymy Szczęść
Boże!
Cała liturgia ubogacona była pięknym
śpiewem scholii, którą prowadzi s. Diana
Jonczyk. Siostra Diana włożyła dużo
wysiłku w przygotowanie tej pięknej
uroczystości. Dziękujemy jej za to.
Bardzo wzruszony ks. Bogdan Kielar serdecznie podziękował wszystkim
parafianom, którzy uczcili ten jego
piękny jubileusz. Na koniec życzymy Ci
czcigodny Jubilacie wielu Łask Bożych,
dobrego zdrowia i długich lat pracy w
naszej parafii.
(Wszystkie te niezapomniane wydarzenia, utrwalił kamerą p. Jan Pelczar
a obfotografował p. Sławomir Kasperkiewicz.)
Zofia Gierlach

PIKNIK RODZINNY
„W BLASKU KRZYŻA
Z OJCEM PIO”
Rymanów 2.09.2018 r.

N

iech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Jakiś czas temu w naszej rymanowskiej parafii, za zgodą Księdza Proboszcza utworzyła się wspólnota Crucis
Splendor. Opieką duchową członków tej
wspólnoty otacza Ojciec Ludwik Maria
od Krzyża Kordoń należący do Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Ojciec jest także kustoszem Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce k.
Częstochowy. Ojciec Ludwik okazuje
każdemu z nas bardzo dużo zrozumienia,
a jednocześnie pokazuje jednoznacznie na
drogę do Jezusa. Jest ona piękna, choć nie
zawsze łatwa.
W weekend majowy duża część
wspólnoty wybrała się właśnie do Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce,
by pomóc tam w budowie Domu Świętego Józefa, w którym mają zamieszkać
Ojcowie. Obecnie mieszkają w Częstochowie, a to sprawia że nie mogą być
cały czas przy Sanktuarium. Wyjątkowo
piękne jest to miejsce. Pobyt tam sprawił,
że w naszych sercach zrodził się pomysł
organizacji Pikniku Rodzinnego „W
blasku krzyża z Ojcem Pio” w Rymanowie, który został objęty Patronatem

III Zjazd Szkół
im. Jana Pawła II
w Rzeszowie

W

piątek 1 czerwca, w 27 rocznicę
pobytu Ojca Św. w Rzeszowie
dyrekcja, nauczyciele, rodzice
oraz młodzież wraz z pocztem sztandarowym ze Szkoły Podstawowej w
Klimkówce, uczestniczyła w III Zjeździe
Szkół im. Jana Pawła II Województwa
Podkarpackiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Przy-

Honorowym przez Burmistrza Gminy
Rymanów Pana Wojciecha Farbańca
oraz Proboszcza Parafii pw. Świętego
Wawrzyńca w Rymanowie Księdza Mieczysława Szostaka. Patronat medialny zadeklarowały: Radio Fara, Radio Rzeszów,
Nasz Rymanów, Tygodnik Podkarpacie.
Chcielibyśmy, by rodziny w naszej
rymanowskiej Parafii i Gminie dowiedziały się czegoś więcej o Ojcu Pio i o tym
urokliwym Sanktuarium na Przeprośnej
Górce. Zależy nam na tym, by był to wesoły, rodzinny dzień przepełniony Bożą
Miłością i Radością. Zaangażowaliśmy
całe nasze siły, by podczas tego pikniku
zorganizować wiele atrakcji dla całych
rodzin.
2 września br. w godzinach od 15.00
do 21.00 planujemy podzielić rymanowski park na 6 stref:
1. strefę artystyczną, na scenie wystąpią zarówno dzieci, młodzież, jak i
dorośli – śpiewając, tańcząc i prezentując
inne swoje pasje;
2. strefę zabaw z atrakcjami dla dzieci,
malowaniem twarzy, puszczaniem baniek
mydlanych, jazdą konną itp.;
3. strefę sportową z „mini turniejem
burmistrza w piłce nożnej”, pokazem w
skyteparku, zawodami dla najmłodszych;
4. strefę łasucha z darmowymi kiełbaskami i ciastami, produktami i wyrobami
lokalnymi, watą cukrową i lodami;
5. loterie fantowe;
6. strefę Ojca Pio, w której chcemy
nie tylko pokazać cel naszej zbiórki, ale
przede wszystkim przybliżyć wszystkim
postać Świętego Ojca Pio.

Byłoby wspaniale zorganizować to
wydarzenie razem, angażując nie tylko
wspólnotę Crucis Splendor, ale także
naszych rymanowskich parafian i wszystkich mieszkańców rymanowskiej gminy.
Jednak żeby było to możliwe potrzebujemy Państwa pomocy.
Przede wszystkim prosimy o modlitwę, a jeśli mają Państwo taką możliwość prosimy o pomoc rzeczową bądź
finansową, dzięki której będziemy mogli
pokryć koszty organizacji pikniku i loterii
fantowej (fanty zbieramy do 10 lipca br).
Wszystkich, którzy zechcą nam pomóc
prosimy o kontakt telefoniczny. Wydarzenie ma charakter zbiórki publicznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, którą założył komitet społeczny
Crucis Splendor Rymanów.
Wszystkie zebrane podczas Pikniku
pieniądze zostaną przekazane na prace
przy Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej
Górce. Z serca dziękujemy za poświęcony
nam czas i każdy, nawet najdrobniejszy
gest.
Komitet społeczny
Crucis Splendor Rymanów

jaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnomocnika Wojewody ds. Rodzin
oraz Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli pod honorowym patronatem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św.
odprawionej pod przewodnictwem ks. bpa
Jana Wątroby w Katedrze Rzeszowskiej.
Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem
św. Jana Pawła II w Parku Papieskim. W
dalszej kolejności uczestnicy zjazdu wraz
z zaproszonymi gośćmi, wśród których
byli m.in. parlamentarzyści, Wojewoda
Podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkar-

packi Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
obejrzeli występy artystyczne zaprezentowane przez Fundację Wzrastanie oraz
Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska”. Uroczystość uświetnił również pokaz tańców
chrześcijańskich w wykonaniu uczennic
Szkoły Podstawowej w Klimkówce działających w scholi prowadzonej przez s.
Dianę Jonczyk.
Spotkania przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II są doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i integracji
placówek noszących imię tego wielkiego
Polaka.
Beata Boczar

Kontakt do organizatorów Pikniku
Rodzinnego:
- 500 194 271 Monika Wolska
33 591 369 Paulina Łożańska
- 781 577 332 Magdalena Bilska663 987 708 Monika Krukar
- 605 749 261 Ania Smerecka667 384 391 Bernadetta Michalska
- 691 273 563 Alicja Biskup
- 531 461761 Kasia Kozubal
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Wydarzyło się w lipcu
28.VII 1368 – zm. Bolko II Mały, ostatni niezależny władca piastowskiego Śląska. Jego wierność Koronie wzbudziła podziw Jana Długosza:
„kiedy wszyscy inni książęta śląscy poodrywali się
od Królestwa Polskiego i przyjęli jarzmo czeskie,
on sam tylko pozostał wierny królowi polskiemu.”
18.VII 1418 – 600 lat temu wybuchło powstanie
biedoty i pospólstwa wrocławskiego. Było to
największe z powstań miejskich tego okresu.
6.VII 1553 – w wieku 17 lat zmarł król Anglii
Edward VI Tudor, trawiony przez kiłę, gruźlicę
i odrę. Mimo, że niczym się nie wyróżnił i tak
wszyscy go znają, bo to główny bohater powieści
Marka Twaina „Książę i żebrak”.
2.VII 1698 – bryt. inż. i wynalazca Thomas
Savery otrzymuje patent na silnik parowy własnej
konstrukcji.
15.VII 1869 – Hipolit Mouries opatentował margarynę, wygrywając konkurs na produkt zastępczy za masło dla francuskiej marynarki.
5.VII 1881 – największego odkrycia w historii
Egiptu dokonuje Emil Brugsch, gdy zamaskowanym wejściem wszedł po linie do komory gdzie
zobaczył 40 zabalsamowanych zwłok faraonów.
20.VII 1898 – Guglielmo Marconi nadaje pierwsze sprawozdanie sportowe drogą radiową z regat
jachtowych w Kingston. Ten włoski wynalazca,
konstruktor radia, wynalazca anteny, został uhonorowany Noblem w 1909 r.
29.VII 1898 – w rodzinie ubogiego krawca
rymanowskiego Davida Rabi i Janet, przychodzi
na świat syn Izydor. Słabego zdrowia, ale genialne
zdolny, po wyjeździe rodziny do USA, już w
wieku 29 lat jest dr fizyki, a w 1944 r. zostaje
laureatem nagrody Nobla.
21.VII 1948 – prezydent i Josip Broz Tito oskarża
ZSRR o przygotowywanie wojny domowej w
Jugosławii. W zamian propaganda moskiewska
zaczęła go określać mianem „łańcuchowego psa
imperializmu”.
28.VII 1948 – w wiosce Niegowić k. Bochni zjawia się nowy wikary. Ten kapłan w wyświechtanej sutannie i podniszczonych butach to młody dr
teologii Karol Wojtyła. Przebywa tam prawie rok.
12.VII 1968 – zm. Ada Sari światowej sławy
polska śpiewaczka operowa, występowała na
scenach Europy i Ameryki. Wykładała w PWST
w Warszawie.
20.VII 1968 – 50 lat temu oddano do użytku
największy polski sztuczny zbiornik na Sanie
w Solinie o pow. 21,1 km2. Dzięki Zalewowi
Solińskiemu Bieszczady stały się popularnym
regionem turystycznym w Polsce.
8.VII 2001 – odbyła się uroczystość przekazania
w nieodpłatne użytkowanie dla Komisariatu Policji, odnowionego budynku gminnego. Poświęcenie dokonali ks. proboszcz M. Szostak i ks.
kapelan T. Wyskiel, który wygłosił też homilię.
1.VII. 2006 – kosztem 5 mld dolarów, otwarto
linię trans tybetańską, gdzie ponad 1000 km torów
leży powyżej 4000 m npm, a najwyższy punkt
trasy ma 5 072 m, dlatego musi być obsługiwana
przez klimatyzowane wagony.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• W tym roku rzeszowskie
lotnisko oferuje bezpośrednie połączenia do Grecji, Turcji, Bułgarii
oraz – po raz pierwszy w historii – do
Albanii. Oprócz Tirany nowością są
loty na grecką wyspę Rodos na pokładzie samolotów linii Ryanair Sun,
która w tym roku debiutuje na rynku
przewozów czarterowych w Polsce.
• W sobotę(10.06)około godz.
15 na lotnisku w Jasionce rozbiła
się podchodząca do lądowania awionetka. Ranne zostały trzy osoby. Lotnisko było zamknięte przez kilka godzin. - Wstępna przyczyna wypadku
to nagła utrata mocy silnika podczas
podchodzenia do lądowania.
• Firma Inglot z Przemyśla
oficjalnym sponsorem prestiżowego
Blue Note Jazz Festival w Nowym
Jorku. Będzie promować polskich
artystów.
• Trzech imigrantów z Afryki
nielegalnie, koło Budomierza, pieszo przekroczyło granicę z Ukrainy
do Polski. Planowali przedostać się
do Francji. Zostali zatrzymani przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
• Nowe perony z systemem informacji dla podróżnych, windy,
ruchome schody, przejście pod torami i dodatkowy przystanek Rzeszów
Zachodni nad Aleją Wyzwolenia.
Takie mają być efekty inwestycji
PKP Polskich Linii Kolejowych w
Rzeszowie.
• Najlepiej na egzaminach gimnazjalnych na Podkarpaciu wypadła część z zakresu języka polskiego.
Tu średni procent punktów wyniósł
- 70. Najgorzej uczniowie poradzili
sobie z zadaniami z matematyki.
Średni procent punktów to 53.
• Drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie oraz
Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Brzozowie zwyciężyli w Szkolnych
Mistrzostwach Menadżerskich.
SMM zorganizowane zostały przez

Revas Business Simulation Games, Fundację INUP oraz Narodowy Bank Polski
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konkurs otrzymał honorowy patronat
Ministra Edukacji Narodowej. Odbyły się
w WSPiA w Rzeszowie.
• Na stadionie Resovii odbył się Holi
Festival, czyli impreza której główną
atrakcją są kolorowe proszki, rozsypywane przez uczestników. Nie zabrakło
też dobrej muzyki, foodtrucków i waty
cukrowej.
• Ponad 300 osób nagrywało w
Cieszanowie teledysk do przeboju „Satisfaction” Rolling Stones. Zdjęcia trwały
trzy dni. Wcześniej zarejestrowana była
muzyka z wykonaniu członkiń Zespołu
Śpiewaczego Niezapominajki.
• Kuba i Mirek z Rzeszowa są już
w Norwegii i zgodnie z planem przemierzają półwysep skandynawski. W
międzyczasie na stronie internetowej:
pomagam.pl/nordkapp2018 trwa zbiórka
pieniędzy na zakup nowego samochodu
dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum
dla Dzieci. Wymarzony samochód to
czerwona Skoda Citygo. Na jego zakup
potrzeba ponad 37 tysięcy złotych. Dzięki
niemu pracownicy będą mogli dotrzeć do
podopiecznych hospicjum zarówno na
planowane wizyty jak i nocne, bo często
zachodzi taka potrzeba.
• Przeszło 150 lat temu, w pewnej przemyskiej pracowni powstała
pierwsza fajka. Jej twórca nie wiedział
jeszcze wtedy o tym, że półtora wieku
później, fajki tworzone w nadsańskim
grodzie słynne będą niemal na całym
świecie. W niedzielę(17.06) fajkarze z
różnych stron ponownie spotkali się w
Przemyślu. W turnieju wolnego palenia
fajki udział wzięło 60 osób! Trzynaste
Święto Fajki miało szczególne wymiar,
bowiem do wspólnej zabawy przyłączyli
się przyjaciele z Węgier i Niemiec. Mija
25-lat partnerstwa Przemyśla z Padeborn
oraz 15 lat partnerstwa Przemyśla i Egeru.
25-lecie istnienia świętuje także Przemyski Klub Fajki.
• Bieszczadzki OSG przeprowadził
w okolicach Huwnik, Trzciańca oraz Polańczyka trzydniowe szkolenie wysoko-

Odeszli do wieczności
(15.V - 15.VI 2018)

17.V – Starańczak Marian Jan (l. 74) – Klimkówka
19.V – Surdej Marian (l. 84) – Rymanów-Zdrój
19.V – Dereniowski Antoni Kazimierz (l.82) –Królik Polski
20.V – Rymarowicz Ryszard (l.72) –Bzianka
21.V – Lorenc Lidia Urszula z d. Kawalec (l. 97) – Rymanów
22.V – Maścibrzuch Maria z d. Ziemba (l. 80) – Rymanów-Zdrój
23.V – Niemczyk-Zbylut Zofia Genowefa z d. Brzęk (l. 86) – Klimkówka
01.VI – Smerecka Kazimiera z d. Różowicz (l. 86) – Posada Górna
01.VI – Rajchel Michalina z d. Komborska (l. 89) – Rymanów
02.VI – Rodzinka Maria Anna z d. Bochno (l. 65) – Głębokie
02.VI – Ostoia-Tomaszewski Michał Błażej (l. 43) – Klimkówka
03.VI – Prorok Weronika Józefa z d. Przybyła (l. 85) – Wróblik Królewski
11.VI – Deptuch Małgorzata Ewa z d. Data (l. 43 – Rymanów
13.VI – Tutak Jan (l. 65) – Milcza
14.VI – Maśnik Ignacy Wawrzyniec (l. 72) – Rymanów
(wła)

ściowe z wykorzystaniem śmigłowca IV
Wydziału Lotniczego SG w Huwnikach.
Celem szkolenia był trening umiejętności
ewakuacyjno-desantowych z zastosowaniem specjalistycznych taktyk oraz technik. W ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze Straży Granicznej z Bieszczadzkiego, Podlaskiego oraz Nadwiślańskiego
Oddziału SG, jak również przedstawiciele
Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej,
21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz
Bieszczadzkiej Grupy GOPR.
• Funkcjonariusz przemyskiej komendy - mł. asp. Bartosz Wardęga z
Ogniwa Techniki Kryminalistycznej,
urlop spędził samotnie w kajaku. Przepłynął w sumie 837 kilometrów z Przemyśla
nad Bałtyk.
• 21 czerwca na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru
alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Proces potrwa
tydzień i zakończy się 28 czerwca. Od
tego momentu, dzwoniąc na numer 997,
skontaktujemy się z operatorem Centrum,
który na co dzień obsługuje numer 112

Z powiatu…
• Rodzina, przyjaciele, społeczność
łemkowska i mieszkańcy pożegnali
Teodora Gocza, zasłużonego propagatora
kultury łemkowskiej, twórcę i założyciela
muzeum w Zyndranowej. Miał 88 lat.
• Ponad 24 miliony złotych dofinansowania otrzyma Krosno na utworzenie
inkubatora przedsiębiorczości przy ul.
Żwirki i Wigury. Zostanie uruchomiony
do końca 2020 roku. Będzie dysponował
powierzchnią ponad 5 tysięcy m2. Budynek inkubatora powstanie na działce
o powierzchni około jednego hektara, w
sąsiedztwie klastra lotniczego prowadzonego przez Stowarzyszenie B-4.
• Mł. asp. Robert Szajna i pies Gabadol oraz mł. asp. Robert Bożek i pies
Haber będą reprezentować Podkarpacie
w ogólnopolskim finale Kynologicznych
Mistrzostw Policji, który odbędzie się w
Sułkowicach. Funkcjonariusze KMP w
Krośnie i ich czworonożni podopieczni
wygrali eliminacje wojewódzkie.
• Specjalność „bezpieczeństwo systemów informatycznych” na kierunku
informatyka w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. St. Pigonia została wyróżniona certyfikatem „Studia z
przyszłością”. Patronat nad specjalnością
objęła firma Stimo, która chce zatrudniać
absolwentów.
• W lipcu Krosno Glass uruchomi na
nowo piec hutniczy. Zamierza zatrudnić
przy produkcji ręcznej około 60 hutników.
Na etat mogą też liczyć kandydaci do
wydziału mechanicznej produkcji szkła.
• Były prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Krosno. Zaprosił
mieszkańców do wspólnego obejrzenia
meczu Polska-Senegal, w strefie kibica w
hotelu Nafta. W przerwie chętnie pozował
do zdjęć i rozdawał autografy. Po meczu
odbyło się otwarte spotkanie w ramach
„Klubu Obywatelskiego”.

• 11 czerwca w Sanktuarium Jana
Pawła II w Krośnie odbyło się spotkanie
Rodziny Radia Maryja w 21. rocznicę
pobytu Ojca Świętego w Dukli i Krośnie.
W uroczystościach wzięli udział duszpasterze diecezji przemyskiej: arcybiskup
Adam Szal, arcybiskup Józef Michalik,
biskup Stanisław Jamrozek.
• Miejsce Piastowe przebudowuje
budynek Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki. Utrudnienia związane z inwestycją dotyczą głównie pieszych. Prace
mają się zakończyć dopiero w październiku przyszłego roku.
• Czy od 1 czerwca “busy” znikną
z dworca w Krośnie? Skąd w takim
przypadku będą odjeżdżać pasażerowie?
Krosno znalazło dzierżawcę, który ma
zarządzać częścią dworca należącą do
miasta, jednak nie doszło do porozumienia z lokalnymi przewoźnikami.
• Kamil Krauz i Konrad Kozdrański
reprezentujący województwo podkarpackie zwyciężyli w swoich kategoriach
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Świdwinie w
województwie zachodniopomorskim.
Kamila można tytułować Arcymistrzem,
ponieważ jest pierwszym Polakiem, który
jako jedyny w historii Turnieju zdobył
Mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach wiekowych (2014, 2017, 2018).
Kamil pochodzi z Jabłonicy Polskiej
(pow. brzozowski), gdzie jest druhem w
tamtejszej jednostce OSP. Na co dzień
uczy się w klasie pierwszej I LO w
Krośnie.
• W czwartek (14.06) oficjalnie zakończyła się ważna inwestycja wodociągowa dla Krosna i powiatu krośnieńskiego, która kosztowała ponad 12,6 mln zł.
Budowa magistrali Rymanów – Iskrzynia
to jedna z najważniejszych inwestycji
realizowanych w ostatnich latach
• Rok 2018 jest szczęśliwym rokiem
dla zespołu OMEGA oraz ich instruktora
Tomasza Berkowicza (Studio Tańca AT
DANCE). W kwietniu zdobyli Mistrzostwo
Polski, a w dniu 15 czerwca 2018 roku
zostali WICEMISTRZAMI EUROPY na
European Championships Urban Street
Dance Fusion Show federacji WADF!
Warto zaznaczyć, iż to pierwszy ich start
w tego typu Mistrzostwach zakończony
sukcesem! Zespół OMEGA reprezentuje
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
pod kierownictwem Bogusława Packa.
• W dniach 12-13 czerwca 2018 r. na
placu przy Stadionie Miejskim w Białymstoku został rozegrany  XXII Finał
Krajowy Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Po bardzo „zaciętej” walce drużyna z Mechanika w
Krośnie zdobyła trzecie miejsce w Finale
Ogólnopolskim.
• Pomimo kontuzji podstawowych
zawodników i drobnych urazów kolejnych trzech, drużynowo udało się
zdobyć tytuł wicemistrzów konkurencji
pożarniczej Tor Przeszkód oraz obronić
tytuł Mistrzów w Pożarniczym Ćwiczeniu
Bojowym. W ogólnej klasyfikacji drużyna

z KM PSP w Krośnie zajęła IV miejsce w
XIX Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Sporcie
Pożarniczym!

Z gminy …
• Na terenach zielonych przy ul.
Zdrojowej w Rymanowie-Zdroju już po
raz siódmy odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez PST „Stomil” Sp. z o.o.
oraz GOK w Rymanowie. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad stu partnerów
i sponsorów. Organizatorzy przygotowali
bogaty program, na który złożyło się siedem paneli tematycznych (prozdrowotny,
sportowy, bezpieczeństwa, integracyjny,
artystyczny, ekologiczny i zabawowy) oraz
liczne konkursy z nagrodami.
• W sobotę (2.06) kilka minut po
godzinie 5:00 strażacy z OSP Rymanów-Zdrój przybyli pierwsi na miejsce pożaru.
Jak się okazało na poddaszu budynku sklepu panowało duże zadymienie. Strażacy
przystąpili do akcji gaśniczej i szybko
namierzyli źródło pożaru. Do pomocy
strażakom z uzdrowiskowej OSP przybyli
strażacy z OSP KSRG Rymanów, OSP
KSRG Posada Dolna (sekcja gaśnicza) i
z JRG Krosno (również sekcja gaśnicza).
• W środę (6.06) około godziny
18:30 na ulicy Bieleckiego w Rymanowie (DK28) doszło do zderzenia pięciu
samochodów. Na miejscu interweniowały
służby ratunkowe. Na miejscu pracowali
medycy SPPR Krosno, strażacy z OSP
KSRG Rymanów, OSP KSRG Posada
Dolna, JRG Krosno oraz policjanci.
• We wtorek (12.06) przy Urzędzie
Gminy w Rymanowie odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu
ratowniczego dla 10 jednostek OSP z
terenu gminy. Za około 100 tys. złotych
ochotnicy z terenu gminy Rymanów zostali wyposażeni w nowy sprzęt ratujący
życie. Nowy sprzęt trafił do jednostek:
OSP Sieniawa - zestaw hydrauliczny do
ratownictwa drogowego (agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy, nożyce
hydrauliczne, rozpieracz cylindryczny,
wąż zasilający, OSP Rymanów Zdrój - defibrylator, torba ratownictwa medycznego
PSP R1, OSP Klimkówka, OSP Ladzin,
OSP Wróblik Królewski, OSP Milcza,
OSP Posada Górna - zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1, OSP Bałucianka,
OSP Nowa Wieś, OSP Deszno, OSP Rymanów - zestaw ratownictwa medycznego
OSP R1.
• W dniu 19 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbyła się
debata – spotkanie dialogowe na temat
przyszłości oświaty w Gminie Rymanów pt.: „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Rymanów w myśleniu
o Uczniu XXI wieku”. Przeprowadzenie
debaty jest jednym z kluczowych działań
przewidzianych do realizacji w projekcie
„Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów- szkolenia i doradztwo dla
JST w woj. podkarpackim”, do którego
przystąpiła Gmina Rymanów.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Walczyli ekolodzy

Z

a nami XXVI Turniej Wiedzy Ekologicznej. W ramach Turnieju organizowanego przez GOK w Rymanowie, uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w trzech formach
konkursowych: - Konkursie plastycznym
„Ekologia”, - Konkursie na wypracowanie tematycznie, - Konkursie Wiedzy
Ekologicznej. Miesiące kwiecień i maj to
okres przygotowywania prac plastycznych i tematycznych oraz udziału w
wykładach i wyjeździe edukacyjnym dla
uczniów przygotowujących się do udziału w Konkursie Wiedzy.
Współorganizatorami imprezy, a zarazem sponsorami – jak co roku - byli:
Gmina Rymanów, Polski Związek
Wędkarski Koło w Rymanowie, Koło
Łowieckie „Ryś”, Nadleśnictwo Rymanów i Karpacki Zespół Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przedstawiciele
poszczególnych organizacji i instytucji
współpracowali z nami przygotowując

wykłady oraz pracując w komisjach oceniających wypracowania oraz wiedzę na
temat ochrony środowiska. Bezpośrednio współpracowali z nami: Alicja Kurylak (UG), Artur Sołtysik (PZW), Henryk
Smolik, Marcin Sołtysik (KŁ Ryś), Barbara Kułak (Nadleśnictwo) oraz Monika
Jankowicz (KZPK). Prace plastyczne
ocenili: Agnieszka Hanus, Zofia Bielecka i Krzysztof Śliwka.
W ramach Turnieju, w bieżącym roku
zorganizowana została wycieczka do
miejscowości Muczne – zwiedziliśmy
Zagrodę Pokazową Żubrów, Pawilon
wystawowy w Centrum Promocji Leśnictwa oraz nowy, drewniany kościółek
pw. Św. Huberta. W planie mieliśmy
jeszcze punkt widokowy w okolicach
Mucznego oraz Ośrodek Zarybieniowy
PZW w Wołkowyi , ale niestety, deszcz
nie pozwolił nam na realizację całego
planu wycieczki.
Konkurs plastyczny „Ekologia”:
Do oceny przedstawiono 37 prac plastycznych, w tym 9 makiet i 28 rysunków. Komisja konkursowa przyznała w
tym konkursie następujące oceny:
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I miejsce : Sara Di Pasquale z ZSP Rymanów i Diana Szczurek z SP Klimkówka
II miejsce Nikodem Wróbel z SP Sieniawa
III miejsce: Maria Dąbrowska z SP Królik Polski, Wiktoria Widziszewska z SP
Głębokie oraz Karolina Gac z SP Sieniawa
Wyróżnienia:
Patrycja Szafran i Zuzanna Zajdel z SP Wróblik Szlachecki,
Bartłomiej Bolanowski z ZSP Rymanów,
Dominik Pęcak z ZSP Posada Górna,
Aleksandra Szczęsna i Zofia Kosiarska z
SP Sieniawa. 25 osób otrzymało nagrody za udział.

Konkurs na wypracowanie tematyczne:
Na konkurs ten wpłynęło 23 prace. Były
wśród nich wypracowania pisemne oraz
prezentacje multimedialne. Jury posta-

nowiło przyznać im następujące nagrody:
I miejsce - Dominik Filar - SP Wróblik
Szlachecki
II miejsce - Jakub Kasperkowicz i Wiktoria Krukarz z SP Klimkówka oraz Julia
Hanus z ZSP Rymanów
III miejsce - Aleksandra Suwała z ZSP
Milcza i Ilona Zemlańska z SP Królik
Polski
Wyróżnienia: Jakub Prajzner z ZSP
Milcza, Kinga Gierula z ZSP Rymanów,
Karol Jurasz z ZSPO Posada Górna,
Mateusz Bek i Nikodem Wróbel z SP
Sieniawa oraz Otylia Borek z SP Królik
Polski. 11 uczniów otrzymało nagrody
za udział.
Konkurs Wiedzy Ekologicznej.
W tym roku nieco zmieniona została formuła tego konkursu. Nie było pisemnego
rozwiązywania testów. Każdą szkołę reprezentowały 3-osobowe drużyny, które
losowały zestawy pytań i udzielały ustnej odpowiedzi. Klasyfikacja w tym konkursie wypadła następująco: I miejsce
– reprezentacja ZSP Posada Górna
II miejsce - uczniowie z ZSP Rymanów
III miejsce - drużyna z SP Wróblik
Szlachecki
Wyróżnienie - SP Klimkówka
Tradycyjnie już , spośród szkół, które
brały udział we wszystkich trzech formach konkursowych wyłonione zostały
najlepsze szkoły w naszej gminie. Po
podsumowaniu punktów zdobytych
przez szkoły w poszczególnych konkursach, wyłoniono następujących laureatów w Konkursie na Najlepszą Szkołę
XXVI TWE:
I miejsce - ZSP Rymanów
II miejsce - SP Klimkówka
III miejsce - SP Sieniawa
Gratulujemy Zwycięzcom! Współorganizatorom i sponsorom dziękujemy za
wsparcie organizacyjne oraz finansowe,
dzięki któremu mogliśmy zorganizować
wycieczkę, a wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy.
Jolanta Feszczuk

Kolejny wypadek w Rymanowie
Do kolejnego, groźnie wyglądającego wypadku, doszło 6 czerwca na ul. Bieleckiego w Rymanowie. Najechało na siebie kolejnych 5 samochodów. Przybyli na
miejsce rymanowscy strażacy stwierdzili tylko stłuczkę. Osób poszkodowanych nie
było, ale takie zdarzenia, kiedyś w Rymanowie wyjątkowe, teraz zaczynają stawać
się codziennością. (w)

Integracyjny Dzień
Dziecka w Szkole
Podstawowej
w Bziance
„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi,
ale niewielu z nich o tym pamięta „
Antonie de Saint Exupéry.

D

zień Dziecka jest jednym z najbardziej oczekiwanych dni w roku.
Na ten wyjątkowy dzień czekają
zarówno dzieci jak i dorośli. Dla wielu z
nas jest okazją do podróży w przeszłość
i przywołania radosnych beztroskich
chwil.

Z okazji Dnia Dziecka 04.06.2018
roku w pięknej scenerii naszej szkoły po
raz pierwszy odbył się Integracyjny Dzień
Dziecka. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bziance
i Głębokiem oraz dzieci z Tęczowego
Przedszkola w Desznie. Uroczystość

przebiegała pod hasłem ,,Dzieciaki rządzą”. Celem spotkania była integracja
dzieci z różnych środowisk lokalnych
oraz wspólne gry i zabawy.
Na wstępie kilka ciepłych słów
do zgromadzonych gości skierowała
Pani Dyrektor Edyta Jakieła. Następnie
uczniowie naszej szkoły w krótkim programie artystycznym powitali swoich
rówieśników, wprowadzając wszystkich
w atmosferę życzliwości i przyjaźni.
Życząc wszystkim udanej zabawy, dzieci
udały się na interesujące ich stanowiska.
Organizatorzy, łącząc pasję z zaan-

gażowaniem, zadbali, aby
w ten dzień każda buzia, mała
i duża, była uśmiechnięta.
Dla starszych i młodszych
dzieci starannie przygotowano wiele atrakcji oraz liczne
stanowiska tematyczne, na
których każdy z uczestników
mógł znaleźć coś dla siebie.
Ciekawe nazwy wszystkich
stanowisk dodatkowo zachęcały do wspólnych gier
i zabaw.
Fani wojskowości, na
stanowisku pod wymownym tytułem Militaria, mogli
przejrzeć pełne uzbrojenie
żołnierzy walczących między innymi pod
Monte Cassino, przymierzyć mundur żołnierski, popróbować swoich sił w natarciu
na przeciwnika. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła
się gra pod tytułem ,,Poszukiwacze skarbów”. Uczestnicy
do tej plenerowej zabawy zostali wyłonieni w losowaniu.
Zorganizowane zostały dwie
drużyny liczące po siedem
osób. Aby wykopać skarb
i zdobyć nagrodę, trzeba było
przejść przez liczne zadania i
rozwiązać zagadki. Wszyscy
uczestnicy musieli zgodnie
ze sobą współpracować oraz
wykazać się sprytem, szybkością i zwinnością.
Pasjonaci informatyki
mogli zmierzyć się w konkursie zatytułowanym ,,Mistrz klawiatury”.
Zabawa ta adresowana była do uczniów
z klas od IV – VII. Konkurs przebiegał
w dwóch etapach. Do finału zakwalifikowało się 10 najlepszych uczniów
wyłonionych podczas rozgrywek szkolnych. Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań informatycznych uczniów, doskonalenie
technik szybkiego pisania,
rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.
I miejsce zajął reprezentant
naszej szkoły Wiktor Tabisz,
II miejsce wywalczyła uczennica Szkoły Podstawowej w
Głębokiem Oliwia Deptuch,
III miejsce na podium należało również do ucznia naszej
szkoły Fabiana Potockiego.
Sporych emocji dostarczył mecz towarzyski nauczyciele kontra uczniowie.
Na trybunach zasiedli nie
tylko uczniowie i nauczyciele, ale także
rodzice. W oddali słychać było radosne
i energiczne okrzyki motywujące obie
drużyny do działania. Zmagania sportowe
zakończyły się zwycięstwem uczniów.
Również najmłodsi uczestnicy spotkania
mogli znaleźć dla siebie liczne atrakcje.
W tym dniu wspólne gry i zabawy dla
dzieci zapewniła animatorka, która przygotowała gry zespołowe, zabawy z chustą
animacyjną, pokaz baniek mydlanych.
Najmłodsi mogli wykazać się pomysłowością, wykonując kredą liczne

rysunki przed budynkiem szkoły. Można
było także skorzystać z atrakcji jaką było
malowanie twarzy. Dzieci bardzo chętnie
wybierały ciekawe wzory. Maluchy korzystały także z dmuchanych zjeżdżalni.
Mogły poszaleć w świecie kolorowych
kuleczek – kulkolandii, pojeździć specjalnymi rowerkami i autkami. Zmęczone
i szczęśliwe dzieci mogły odpocząć przy
,,Kopytnym biurze podróży”, które oferowało przejażdżki kucykiem. W Dniu
Dziecka nie mogło zabraknąć także
słodyczy. Na stanowisku pt. ,,Puszysta
Chmurka” na każdego uczestnika cze-

kała pyszna i puszysta wata cukrowa.
Rada Rodziców aktywnie włączyła się w
realizację Integracyjnego Dnia Dziecka,
przygotowując dla wszystkich obecnych
poczęstunek i lody.
Na zakończenie Pani Dyrektor Edyta Jakieła wręczyła uczniom nagrody
i drobne upominki za udział konkursach
i zabawach oraz prezenty dla zaprzyjaźnionych szkół. Następnie pożegnała
zaproszonych gości.
Aby ten dzień był niezapomniany dla
wszystkich dzieci, naszą imprezę plenerową wsparły następujące firmy:
• Mlekovita
• Alta Rymanów
• Biuro Plus
• „Świat Drzwi” S.C. PHU Wojciech Gębuś
• Firma Usługowo – Handlowa
Wojciech Józefczyk.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w organizacji tej wyjątkowej
imprezy oraz tym, którzy w tym dniu
odwiedzili naszą szkołę.
Anna Kaczor
NASZ RYMANÓW
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Obchody Dnia
Godności Osoby
z Niepełnosprawnością
Intelektualną

O

bchody te na stałe wpisały się
w kalendarz imprez majowych
organizowanych w Gminie Rymanów. 24 maja 2018 roku odbyły się
uroczyste obchody Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Rymanowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w
Kościele Parafialnym p. w. św. Wawrzyńca w Rymanowie, której przygotowaniem
zajęli się pracownicy i podopieczni
Polskiego Stowarzyszenia. Po mszy
świętej uliczkami rymanowskiego rynku wyruszył Marsz Godności w którym
brały udział dzieci, młodzież z różnymi
niepełnosprawnościami, pracownicy
PSONI, zaproszeni goście i sympatycy

mistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech
Farbaniec, Proboszcz Parafii ks. Prof.
Mieczysław Szostak, Państwo Barbara
i Bogusław Famielcowie, prezes Stowarzyszenia ,,Czyń dobro mimo wszystko”
Pani Kamila Bogacka, wicedyrektor ZSP
w Rymanowie Pani Elżbieta Penar, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno

Stowarzyszenia.
Marsz Godności jest najważniejszym punktem obchodów. Jego celem
jest zaakcentowanie obecności osób z
niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, pokazanie, że żadna postać niepełnosprawności nie umniejsza godności
człowieka ani wartości jego życia. Jest
zwróceniem uwagi na to, że każdy człowiek zasługuje na godne życie i miejsce
w społeczeństwie. Mieszkańcy naszego
miasteczka z roku na rok reagują większą
aprobatą na widok niepełnosprawnych
uczestników pochodu. Coraz częściej
dostrzegamy na ich twarzach serdeczne
uśmiechy oraz przyjacielskie gesty. Po
zakończonym ,,Marszu Godności” odbyła
się dalsza część naszej uroczystości.
Przedstawiciele Zarządu Koła PSONI
w Rymanowie Pani Wiesława Rykała
- przewodnicząca i Pan Salvatore Di
Pasquale - wiceprzewodniczący powitali
zaproszonych gości i otworzyli obchody.
Swoją obecnością zaszczycili nas: bur-

– Wychowawczego w Iwoniczu Zdroju
Pani Ludmiła Grzegorczyk. Tę ważną dla
nas uroczystość świętowali z nami: dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Felicjanek w Iwoniczu s. Halina Kucia,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w
Iwoniczu Pan Tomasz Półchłopek, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie Pani Danuta Penar,
zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Rymanów Pani Maria Szkutnik. Nasze
zaproszenie przyjęli: dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie pani Danuta Litarowicz, dyrektor Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rymanowie Pani Anna
Kwiatkowska. Byli z nami członkowie
zarządu PSONI w Rymanowie: Pani
Elżbieta Burnatowska, Dorota Dyląg,
Maria Pelczar , Małgorzata Maśnik oraz
członkowie Komisji Rewizyjnej: Pani
Monika Socha, oraz Pani Renata Wiese.
Radosne chwile dzielili z nami uczniowie
klasy przysposabiającej do pracy z SOSW
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w Iwoniczu Zdroju wraz z nauczycielami: Panią Dorotą Dołegowską i Bożeną
Niziołek.
Kolejnym punktem uroczystości
była prelekcja Pani Bożeny Wojtoń,
kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej
poświęcona godności i miejscu osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Po części oficjalnej wysłuchaliśmy
poezji w wykonaniu podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie oraz pracowników
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju. Dobrą zabawę i
miłą atmosferę w kolejnej części uroczystości zapewnił występ grupowy wychowanków i opiekunów OREW, którzy
przenieśli nas w świat wykreowany przez
Juliana Tuwima i zaprezentowali ,,Rzepkę
na wesoło”.
Nie zabrakło również niespodzianki
w postaci smacznych przekąsek i słodkich wypieków. Mogliśmy degustować
wspaniałe potrawy z grilla, pyszne
ciasta, ciasteczka i desery. Każdy mógł
pokosztować pysznych pierogów z
ZAZ, domowego smalcu i proziaków.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko ze zdrową żywnością. Mogliśmy
degustować pyszne sałatki owocowe,
z tuńczykiem, soki owocowe, warzywne
oraz sorbety. Wzrok wszystkich przykuwały pięknie pokrojone i poukładane
owoce oraz warzywa. Wszyscy wspaniale
się bawili przy muzyce dyskotekowej,
doskonaląc swoje umiejętności taneczne.
Nie zabrakło koncertu życzeń i radosnych
tańców. Uroczyste obchody były dla
wszystkich szczególnym dniem.
Mamy nadzieje, że nasze działania
w istotny sposób przyczyniają się do
zmiany postaw społecznych wobec osób
z niepełnosprawnością intelektualna.
Obchody Dnia Godności to lekcja
tolerancji i otwartości na drugiego
człowieka. Pamiętajmy, że godność
przysługuje każdemu człowiekowi z
tytułu bycia osobą – istotą ludzką.
Mariola Sokołowska

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 historie
bulwersowały Czytelników, jakie problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze
na załatwienie. Wykorzystaliśmy treść
numeru 7 (29) „Naszego Rymanowa” z
lipca 2003 roku.
Po referendum – w przeprowadzonym 7 – 8 czerwca
referendum wzięło udział 65%
obywateli gminy, głosując za
integracją z Unią 66%. (czyli
34% było przeciw). Najniższa
frekwencja głosujących była w
Głębokiem (51%), Sieniawie
(52%) i Ladzinie (54%), a najwyższa w Rymanowie Zdroju
(76%), w Szpitalu Eskulap
(75%) i Rymanów II (Posada
Dolna) 71%.
Najwięcej zwolenników
Unii było w Rymanowie Zdroju
(75%), Szpitalu Eskulap (73
%) i Posadzie Górnej (71%).
Najwięcej przeciwników było
w Bziance (60%), Głębokiem (51%) i
Milczy (43%). W powiecie krośnieńskim
frekwencja wyniosła 60% (b. wysoka), za
głosowało 67% obywateli, przeciwnych
było zatem 33%.
Z okazji referendum Polmos w Łańcucie wypuścił nową wódkę zbożową,
którą dla uczczenia tego wydarzenia
nazwano „Unijna”.
Dziś i jutro naszej gminy – to fragmenty II cz. obszernej rozmowy z burmistrzem J. Rajchlem. Oto niektóre tezy:
- Trwają przygotowania do wykorzystania
funduszy strukturalnych, a sztandarową
inwestycją ma być obwodnica Rymanowa, która pochłonie ok. 50 mln. zł. trasa
jest już ustalona od 30 lat, została wpisana
w strategię rozwoju województwa na lata
2005 – 2010.
- Szansa rozwoju uzdrowiska istnieje,
jest to nasza przyszłość. Pracuje tam
ponad 700 osób utrzymując swoje rodziny. W uzdrowisku jest wiele zaległości
do odrobienia: modernizacja basenu,
budowa krytej pływalni, budowa domu
zdrojowego z pijalnią wód, salą konferencyjną i salą teatralną. Marzy się też
muszla koncertowa. Konieczne wydaje
się by w Wołtuszowej powstała stacja
sportów zimowych z torem narciarskim
i saneczkowym. Jeśli mamy się liczyć
na mapie polskich uzdrowisk, musimy
mieć taką różnorodną ofertę, atrakcyjną
dla każdego kto do nas przyjedzie po
wypoczynek i zdrowie.
- w Rymanowie chcemy w tym roku rozpocząć budowę nowej szkoły, a następnie
dużej sali widowiskowo-sportowej, która
ma być zlokalizowana poniżej budowanej
szkoły. Sala ta obok funkcji sportowej ma

pełnić rolę sali widowiskowej dla mieszkańców całej gminy.
- Informacja o bogatych złożach wód
termalnych w Rudawce Rymanowskiej
nie jest w pełni prawdziwa. Podobno są
takie wody na głębokości 2 – 3 km ale są
słabo udokumentowane. Byłby kłopot z
ich właściwą eksploatacją, zużyte wody
należałoby z powrotem wtłoczyć do ziemi, gdyż ich zasolenie nie pozwala na ich
dalsze wykorzystanie lub zrzut do rzeki.
Spotkanie z mistrzynią – Czy w
Rymanowie można spotkać lekkoatletyczna mistrzynię Polski? – pyta autor
artykułu i od razu daje
twierdzącą odpowiedź.
Jest nią Violetta Frankiewicz, która wraz z
mężem rymanowianinem, odwiedza czasami
nasze miasto. Specjalizuje się w biegach
długich, reprezentuje
barwy Polski głównie
w biegu przeszkodowym. Niedawno pobiła
rekord życiowy, ma
nadzieję awansować
do kadry „A” i wziąć
udział w igrzyskach
olimpijskich. Jej droga
na szczyty polskich rankingów była typowa. Zaczęła się od udziału i biegach w
SKS-ie. W VI klasie startuje już w biegach
przełajowych. Później z wiekiem trening
staje się coraz bardziej profesjonalny aż
do pełnego zawodowstwa. Dziś trening
jest jej pracą.
Na pytanie, co powiedzieć sprawnym
ruchowo dziewczynkom, które mają talent ale nie mają wytrwałości, odpowiada:
„Myślę, że młodzież ma teraz nieco inne
podejście do sportu. Likwidowane są
SKS-y, które były dla nas dzieci zainteresowanych sportem, dużą frajdą. Teraz
trzeba ich delikatnie zachęcać w szkole,
ale najważniejsza jest zachęta domu
rodzinnego.”
Prosto z sesji - oto najważniejsze
uchwały, które przyjęła Rada Gminy;
- Przyjęto nowy Statut Gminy, wynikający ze zmniejszenia się liczby radnych
(do 15). Zmniejszono też liczbę stałych
komisji rady z 6 do 4.
- Zatwierdzono nadanie nazw ulic w Sieniawie, pojawiły się: Długa, Wiśniowa,
Nad Zalewem, Kwiatowa, Rymanowska, Dworska, Gospodarska, Słoneczna
i Zielona.
- wprowadzono zmiany w planach
przestrzennego zagospodarowania Rymanowa-Zdroju (Deszna) i Puław, gdzie
planowana jest budowa narciarskiego
wyciągu krzesełkowego.
- Zaplanowano zakup działki w Rymanowie-Zdroju (obok istniejącego basenu) w
celu budowy krytej pływalni.
VIII Bieg do Źródeł Rymanowskich – 8 czerwca rozegrano VIII Bieg do
Źródeł Rymanowskich, gromadząc 139
zawodników i liczną grupę kibiców dopingujących młodych biegaczy, z których

najmłodszy miał 2 lata. Rozegrano biegi
w 5 grupach wiekowych dla chłopców i
dziewcząt – najmłodsza do 6 lat, najstarsza
do 14 lat. Na trasach dominowali młodzi
biegacze z Posady Górnej, Klimkówki i
Królika Polskiego. Na podium stawali też
uczniowie z Rymanowa Zdroju, Krosna i
Rymanowa.
Honorowymi gośćmi byli: poseł na
Sejm RP, włodarze gminy, prezes Zarządu
Uzdrowiska, którzy wystąpili w roli honorowych starterów i wręczali nagrody.
Zwycięzcy otrzymali puchary, czołowi w
swoich klasach otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy startujący pamiątkowe bibeloty. Podkreślano bezbłędną organizację
i wspaniałą atmosferę zawodów.
Rowerowy szlak etnograficzny –
25.V spod Centrum w Rymanowie Zdroju
wyruszyła barwna grupa ponad 30 rowerzystów. W ten sposób rozpoczął się rajd
rowerowy zorganizowany przez Sekcję
Rowerową Towarzystwa Sportowego
„Tytus” i rymanowski GOK. Planowano
przejazd niebieską trasą rowerową Rymanów Zdrój – Wołtuszowa – Wisłoczek
– Puławy – Wernejówka. Wcześniejsza
lustracja trasy wykazała, że w wyniku
wcześniejszych opadów przejazd tędy nie
byłby bezpieczny. Wybrano drogę asfaltową przez Rymanów, Sieniawę, Rudawkę
Rymanowską, Puławy na Wernejówkę.
Po drodze młodzi uczestnicy zapoznali
się z historią obozu jeńców radzieckich,
obejrzeć dokładnie placówkę WOPR w
Sieniawie i przyjrzeć się 40 metrowej
ścianie skalnej w Rudawce. Po dotarciu
na miejsce uczestników czekała miła niespodzianka – p. M. Jaworski z żona Teresą
przygotowali dla strudzonych uczestników pyszne kiełbaski z grilla i doskonale
smakującą Celestynkę. Po dłuższym odpoczynku kolorowa grupa udała się w drogę
powrotną w doskonałych nastrojach mimo
przejechanych ok. 42 km trasy.
Wieści z gminy - Parafianie i przyjaciele składali życzenia ks. Franciszkowi
Mrozowi, długoletniemu proboszczowi
rymanowskiej parafii z okazji jubileuszu
50-lecia pracy duszpasterskiej.
- W szkołach powiatów krośnieńskiego,
jasielskiego i brzozowskiego w ramach
projektu „Młodzież w Europie” przeprowadzono referendum, ponad 70% uczniów
wyraziło pozytywny stosunek do Unii (w
Krośnie i Jaśle ponad 80%). Jedyną szkołą
gdzie przewagę uzyskali przeciwnicy integracji było liceum w Rymanowie (53,6%).
- Kronika policyjna odnotowała kolejne
kradzieże i włamania. Włamywano się
do barów, sklepów, kuźni a nawet szkoły
i kościoła. Wartość skradzionych rzeczy
najczęściej mała, ale wstyd wielki.
- Ku przestrodze podano wiadomość o
uaktywnieniu się w górach niedźwiedzi,
które zniszczyły tej wiosny już ok. 40 uli.
Wilki zagryzły już ok. 20 owiec i parę kóz.
(wła)
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Ogólnopolski
Przegląd Musztry Klas
Mundurowych

U

czniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie zrzeszeni w
szeregach Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, po wygraniu w
tym roku czwarty raz z rzędu, Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych uzyskali kwalifikację na przegląd
ogólnokrajowy, który odbywał się od
28 do 30 czerwca 2018 w Zakopanem.
Oprócz drużyny PTG „Sokół” Rymanów,
zaszczytu rywalizacji pod Giewontem
dostąpili również zwycięzcy przeglądów
w pozostałych województwach.
Poprzeczka podczas tegorocznych
zmagań została zawieszona na niebotycznie wysokim poziomie. O zwycięstwie lub
minimalnej przegranej decydowały niewielkie niuanse, praktycznie nie do wyłapania przez niezorientowanych w temacie
widzów. Podczas trzydniowej rywalizacji
w zimowej stolicy polskich Tatr, świetnie
prezentowali się uczniowie LO Rymanów,
którzy występowali w galowych mundurach Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Śliczne żołnierki w oryginalnych mundurach z biało czerwonymi
wstążkami w warkoczach, gromadziły
podczas swoich występów największą
ilość dziennikarzy i fotoreporterów, co
wielokrotnie podkreślał spiker zawodów.
Nic, więc dziwnego, że to nasze
dziewczęta oraz ich opiekun pan Kazimierz Cetnarski udzielali wywiadów,
między innymi telewizyjnej TRÓJCE i
radiowej ESCE. To rymanowski zespół
podczas przemarszu ulicami Zakopanego budził zainteresowanie i zasypywany
był pytaniami lokalnych mieszkańców i
anglojęzycznych turystów. Najczęściej
powtarzające się pytania brzmiały, „Co to
są za mundury”, „Skąd jesteście”?

NASZYM ZDANIEM

C

ześć – Franio – mamy już wakacje,
w polityce jest to tak zwany „sezon ogórkowy”, okres w którym
polityka odchodzi na boczny tor, - dla
wielu polityków czas urlopowy. Jednak
nie wszyscy mogą odpoczywać, bo ważniejsze są sprawy Polski. Przed rządem
jest wiele spraw do załatwienia, a o wiele
byłoby je łatwiej załatwić gdyby partie
„donosicieli” w tym nie przeszkadzały
i nie prowadziły wrogiej polityki wobec
własnej Ojczyzny, - ( jak słyszymy wypowiedzi ludzi zajmujących się polityką
światową to w innych krajach takie działanie na szkodę własnego państwa jest
surowo karalne, a u nas takie działanie
jest tolerowane – szkoda, bo jest to po
prostu przyzwolenie na zwykły sabotaż.
Stachu – bądźmy dobrej myśli, że
takie działanie przeciwko Polsce na nic
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To uczniowie z LO w Rymanowie,
jako jedyny pododdział w pokazie musztry paradnej nawiązali do Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Ułożyli przed namiotem komisji
sędziowskiej napis z szabli „100 lat” z
biało czerwoną flagą i głośnym okrzykiem „100 lat Polski”, zakończyli swój
występ. Otrzymali za to owacje na stojąco
od licznie zgromadzonej publiczności.
Wielkie, patriotyczne przedsięwzięcie
zawierające nie tylko elementy rywalizacji, ale również program artystyczny w
skład, którego wchodził między innymi
koncert wojskowej
orkiestry dętej, pokaz musztry paradnej w wykonaniu
pododdziału kompanii reprezentacyjnej
Wojska Polskiego,
czy też widowisko
poświęcone setnej
rocznicy odzyskania
niepodległości przez
Polskę, przygotowane i wykonane przez
młodzież z okolicznych szkół, no i fantastycznie zatańczony
mazur przez dzieci z przedszkola w Czarnym Dunajcu, zostało doskonale przygotowane i przeprowadzone z wielkim rozmachem. Dostarczyło ono niesamowitych
się zda, bo dobro i szlachetność zawsze
zwycięża – zło. „ Zło dobrem zwyciężaj”. Często zadaję sobie pytanie komu
i co złego obecny rząd uczynił? – kto
z uczciwych, zwykłych ludzi doznał jakieś krzywdy czy poniósł straty – wręcz
przeciwnie. Działanie obecnego rządu
nie podoba się: złodziejom, różnym
przestępcom, mafiom, ich niezadowolenie
nagłaśniają telewizje i gazety zachodnie,
które są nieprzyjazne Polsce, w perfidny
kłamliwy sposób określają ogólne niezadowolenie społeczeństwa.
Franio – przecież prowadzone są
sondaże opiniujące poparcie rządu, gdyby
było tak źle, to tak dużego poparcia rząd
M. Morawieckiego by nie miał. Przed
nami wybory samorządowe, samorządy
jak to określają, jest to przedłużone ramię rządu, które jest bardzo pomocne w
realizowaniu planów rządowych, dlatego
też kto rozumie korzystną politykę prowadzoną przez premiera M. Morawieckiego,

emocji, wrażeń i przeżyć nawet dla
postronnego widza. Aż trudno sobie
wyobrazić, co musieli przeżywać
jego uczestnicy. Ale o to należałoby zapytać naszych uczniów, w
większości pierwszoklasistów, dla
których był to inauguracyjny występ
w tak prestiżowych zawodach, w
elitarnej stawce pododdziałów w
wojskowych mundurach.
Pomimo ogromnego zdenerwowania, tremy i stresu zespół z
Rymanowa nie mylił kolejności
wykonywanych czynności, kroków
i chwytów broni, nie zapomniał też słów
piosenek marszowych. Walczył dzielnie,
ale niestety, tym razem zabrakło mu
miejsca na podium. Chłopcy i dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w
Rymanowie wracali do domów z twardym
postanowieniem, że będą ćwiczyć musztrę z jeszcze większym zaangażowaniem
i zrobią wszystko jak najlepiej, aby w
przyszłym roku po raz kolejny wygrać
przegląd wojewódzki i ponownie stanąć
do rywalizacji na szczeblu centralnym,

gdzie mając bagaż ogromnych, tegorocznych doświadczeń, wzorem swoich
poprzedników z lat ubiegłych, spróbują
powalczyć o podium.
Tekst i fot. Marek Sokołowski
powinien pomóc mu przez głosowanie na
ludzi podobnie myślących i tych, którzy
swoją postawą i działaniem dali się poznać z jak najlepszej strony.
Franio – już kilka razy podkreślaliśmy, że jesteśmy prostymi, normalnymi
jak wiele milionów ludźmi, bez fakultetów, tytułów, kierujemy się zdrowym
rozsądkiem – obserwując wydarzenia,
sytuacje, słuchając ludzi, którym naprawdę na sercu leży dobro Polski a nie tych,
którzy dbają o własne interesy, czy boją
się rozliczeń za podejrzaną przeszłość lub
zaprzedali się zachodowi. Takich ludzi jak
my tak zwana „inteligencja” często nazywała „motłochem” a dzisiaj ta inteligencja
odkryła twarz i okazało się kim oni są w
rzeczywistości, a to właśnie: byli prezydenci, niektórzy politycy „ Okrągłego Stołu” słynni aktorzy – którzy dzisiaj wstydzą
się polskości a nawet mowy polskiej.
Kiedyś darzyliśmy ich sympatią, byli dla
nas autorytetem – dzisiaj okazuje się, że

robili to wszystko wyłącznie dla własnych
korzyści i uwielbienia przez miliony Polaków, zostaliśmy przez nich oszukani,
okłamywani, pokazywali patriotyzm za
pieniądze i sławę, byli odznaczani na
które jak się okazuje wcale nie zasłużyli,
byli mistrzami ale w fałszu i obłudzie.
Można by tutaj wyliczać nazwiska tej „inteligencji” ale jest ich zbyt dużo. To takim
ludziom nie podoba się obecny rząd, bo
odkryto ich zakamuflowaną – fałszywą
twarz, szkoda, że dopiero teraz.
Stachu – śledząc wszelkie sondaże
na różne tematy, pytania widzimy, że
przeciwko polityce obecnego rządu przeważnie jest około 30% pytanych, to tyle
procent jest łącznie tych, którzy stracili
przywileje, złodzieje i przestępcy. Do

Zjednoczone Królestwo
bez tajemnic
konkurs językowy

Z

pewnością we współczesnej rzeczywistości konieczna stała się
dobra znajomość języków obcych.
Dlatego istotnym zadaniem szkoły jest
zmobilizowanie uczniów do ich nauki.
Celowi temu ma służyć, organizowany
już od kilku lat w Szkole Podstawowej
w Sieniawie, Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,
przygotowywany przez nauczycielki języka angielskiego: L. Hutę, J. Konderlę
- Oziminę i B. Przybylską - Krukar.
Tegoroczna 9 już edycja pod hasłem
„Zjednoczone Królestwo bez Tajemnic”
miała miejsce 13 czerwca. W konkursie
uczestniczyło piętnaścioro uczniów z
klas IV - VI szkół podstawowych oraz
dwadzieścioro jeden uczniów klasy VII
i oddziałów gimnazjalnych z siedmiu
szkół z terenu gminy Rymanów. Test, z
którym zmierzyli się zawodnicy, obejmował zagadnienia z historii, geografii,
życia kulturalnego. Uczniowie musieli
wykazać się również doskonałą orientacją
w świętach i zwyczajach angielskich, a
także znajomością podstawowych faktów
dotyczących rodziny królewskiej, sławnych osobistości, symboli narodowych.
Wszyscy uczestnicy posiadali ogromną
wiedzę i byli świetnie przygotowani.

tej grupy należy jeszcze zaliczyć ludzi,
którzy zostali otumanieni przez polityków
PO- PSL – SLD, i tych ludzi jest mi bardzo szkoda, ale czas i pozytywne zmiany
w kraju sprawią , że zmienią swoje zdanie.
Polityka, którą prowadzi nas obecny rząd
jest mądra i przewidująca przyszłość,
chociażby tylko przez to, że sprzeciwiono się przyjęciu tysięcy „uchodźców” i
dzięki temu we własnym kraju jesteśmy
bezpieczni i stanowimy o sobie. Przypomnijmy sobie zachowanie „donosicieli”
jakie robili awantury, demonstracje, z
tego powodu, dzisiaj okazuje się, że była
to jedna z najmądrzejszych decyzji rządu,
dzisiaj inne państwa zorientowały się, że
popełniły błąd, który ich drogo kosztuje i
trudne są do przewidzenia jakie jego będą

skutki w przyszłości. Należy również
pamiętać o wielu korzystnych rozwiązaniach socjalnych dla ludzi najsłabszych i
politykę prorodzinną. (poprzednia ekipa
wyrzucała ludzi na bruk – obecna, przywraca im godność i mieszkania).
Franio – bądźmy dobrej myśli i ufajmy tym, którzy nas nie zawiedli, którzy
myślą o takich ludziach jak my, którzy
spełniają obietnice, którzy służą Narodowi i nie kradną. Dzięki temu rządowi
staliśmy się państwem z którym zaczęto
się liczyć, mamy własne zdanie, bronimy
własnych interesów, dbamy o własną gospodarkę i niech tak dalej będzie.
Stacho i Franio

Czołowe miejsca zajęli:
uczniowie klas IV - VI
Dańczyszyn Oskar

SP Wróblik Szlachecki

I miejsce

Małopolska Wiktoria

ZSP Rymanów

II miejsce

Matoga Nina

SP Wróblik Szlachecki

III miejsce

uczniowie klasy VII oraz oddziałów gimnazjalnych
Menet Kacper

ZSP Rymanów

I miejsce

Kuszel Anna

ZSP Posada Górna

I miejsce

Sękowska Martyna

ZSP Posada Górna

II miejsce

Jurasz Karol

ZSP Posada Górna

II miejsce

Wołczański Krystian

ZSP Rymanów

III miejsce

Ozimina Dawid

SP Sieniawa

III miejsce

uczniowie wyróżnieni w konkursie na najciekawszy strój
Sękowska Martyna

ZSP Posada Górna

Smerecka Gabriela

ZSP Posada Górna

Jakub Guzik

SP Bzianka

W czasie prac komisji konkursowej,
uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności językowe podczas spotkania
z gościem specjalnym - pan František Geisler, który znaczną część życia spędził w
Anglii, przedstawił im wiele ciekawostek
dotyczących życia w tym kraju. Uczestniczył również w pracach jury i miał
decydujący głos w sprawie wyboru najciekawszego stroju związanego z Wielką
Brytanią. Warto wspomnieć, że uczniowie
biorący udział w tej kategorii wykazali się
ogromną kreatywnością.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,

a zwycięzcy – wspaniałe albumy książkowe. Uroczystego wręczenia nagród
dokonali: Zastępca Burmistrza Gminy
Rymanów, p. Jan Materniak oraz Zastępca
Dyrektora SP w Sieniawie, p. Małgorzata Ryszka. Ze swej strony serdecznie
gratulujemy wszystkim uczniom, którzy
wykazali się ogromną wiedzą na temat
Wielkiej Brytanii oraz doskonałą znajomością języka angielskiego.
Lilianna Huta
Joanna Konderla-Ozimina
Barbara Przybylska-Krukar
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11 lipca Narodowy
Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej

L

ipiec w naszej najnowszej historii
jest miesiącem tragicznym. Pomimo wakacji, urlopów i całego
dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą ten
letni, beztroski czas, należy pamiętać,
że to właśnie w lipcu dokonano bezprecedensowego, nieludzkiego wręcz
satanistycznego ludobójstwa na naszych
Rodakach zamieszkujących przedwojenne
województwo wołyńskie i tarnopolskie.
11 lipca 1943 r. zbrodnicza, kolaborująca
z hitlerowcami formacja Organizacja
Nacjonalistów Ukraińskich – Stefana
Bandery oraz uważana za organizację
terrorystyczną w II Rzeczypospolitej
Ukraińska Powstańcza Armia, jednocześnie dokonały napadu na 99 kościołów
rzymskokatolickich i uczestniczących
w nabożeństwach Polaków. Trudno jest
dzisiaj oszacować, jak ogromna jest liczba pomordowanych, według historyków
tylko w tym jednym dniu mogło zginąć
około 2000 osób. „Krwawa niedziela” nie
była ani początkiem, ani końcem gehenny
Polaków. Szacuje się, że w czasie ludobójstwa, którego dopuścili się Ukraińcy
w latach 1943 - 1945 mogło zginąć nawet
60.000 – 70.000 osób
Aby przybliżyć Państwu grozę terroru
tamtych dni zamieszczamy poniżej niepublikowane nigdy dotąd wspomnienia Pani
Józefy Orłowskiej urodzonej w 1927 r. w
miejscowości Turylcze k. Borszczowa.
Wspomnienia Pani Józefy mają charakter
ułożonych chronologicznie informacji,
spisanych w spójnej formie w 2008 r.
Wspomnienia dotyczą różnych wydarzeń
z życia Pani Józefy, jednak ich najrozleglejsza część obejmuje okres ukraińskiego
terroru z lat 1943-1945. Język, którym
spisywała swe wspomnienia Pani Józefa
jest archaiczny i wymagał dostosowania
do współczesnych wymagań. Czyniąc
to zachowywano treść i formę zgodną z
zapisami pamiętnika
„W 1941 roku zrobiło się trochę spokojniej. Potem wkroczyli Niemcy i mieszkali w naszej miejscowości. Wprowadzali
swoje zasady: kolczykowanie bydła i stałe
represje. Mojego tatę zabrali na Sybir a
nas wychowywała tylko mama. Mieliśmy
jałówkę, taką ze 300 kilo ważyła. Jednej
nocy mama zabrała ją do sąsiada, który
zabił i oprawił bydle. Mięso schowaliśmy
do komina a skórę potajemnie zawiozła do
kuśnierza, który zrobił nam buty na zimę.
Jakiś inny sąsiad doniósł na gestapo i
zabrali mamę do więzienia, ale ze względu
na osierocone dzieci dali wyrok pół roku w
zawieszeniu i 1200 zł. grzywny.
Przyszedł rok 1943 i Niemcy razem
z Ukraińcami zaczęli mordować Żydów.
To było straszne, był sam krzyk i lament.
Za miastem [Borszczowem] był ogromny
wykop a nad nim leżały deski. Ustawiali
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Żydów na deskach i strzelali do nich a ci
spadali do dołu, który nie zginął do razu,
był dobijany. Jak wymordowali Żydów w
naszych okolicach, wzięli się za Polaków.
W 1943 powstała jakaś ukraińska
banda która chciała nas wymordować,
bo twierdziła, że dzięki temu będą mieć
swoją Ukrainę. Musieliśmy się chować w
kościele. Na noc myśmy szli do kościoła
a na dzień przychodzili do domu, bo oni
tylko napadali i mordowali nocami. Tam
na wierzy kościoła ukrywaliśmy się niecała
2 lata. Banda ukraińska miała w lasach
swoje kryjówki, tam przesiadywali, ćwi-

czyli a nocami mordowali. Nie zabijali od
razu, ale odcinali żywcem piersi kobietom,
odcinali języki, oczy wyłupiali, nogi i ręce
łamali. Kto miał wąsy ściągali podcinając
aż z włosami głowy. Tak brata męża mojej
siostry ubili. Jak ktoś sam się nie umarł, po
jakimś czasie dobijali. Małe dzieci uderzali
za nogi o mur albo bagnetami przybijali
do drzwi. Małym dzieciom też brzuchy
rozpruwali[...]
W 1943 napadli na kościół, w którym
żeśmy się ukrywali. Wybili drzwi wejściowe
i zaczęli wołać, żebyśmy schodzili. Z chóru
na wieżę dzwonnicy była drabina i po wejściu starszych osób, dzieci przewiązywano
do drabiny i wciągano na dzwonnicę. Rano
spuszczali drabinę i wszyscy schodzili.
Było lato 1943 r. kiedy Ukraińcy nocą
weszli na chór i wołali żebyśmy zeszli na
dół, ale nikt się nie odważył. Poszli do
Ukraińców mieszkających we wsi i przynieśli trzy drabiny. Pozbijali je razem do
kupy, przyłożyli do ściany strychu i jeden
drugiego posyłał, żeby wyłaził na dzwonnicę, ale żaden nie chciał wejść. Wtedy
zaczęli krzyczeć, żeby złazić, bo podminują
kościół i strzelali też w dach kościoła, ale
nikt się nie odzywał[...]
W lęku wszyscy czekaliśmy co z tego
wyjdzie. Najwięcej było tam kobiet i dzieci
i jeszcze czterech staruszków. Młodych
mężczyzn prawie wcale niebyło, bo albo
ich wywieźli na Sybir, albo na wojnę wzięli.
Innej nocy, tez latem, przyjechali Ukraińcy
wozami konnymi z lasu. Myśmy siedzieli
znowu wszyscy w dzwonnicy. W kościele pozaświecali świece i zniszczyli monstrancję
a najświętszy sakrament rozrzucili i podeptali. W kościele były dwie zakrystie.
Jedną rozbili a drugą nie dali rady. Tak pobuszowali i koło północy odjechali. Mama
nie zawsze była z nami w kościele, udało
jej się wykopać dół koło gnojowiska, który
wyłożyła słomą, przykrywała kartofliskami
i tak siedziała w tym dole dwa miesiące,

wychodząc tylko w dzień ma chwilę[…]
Kiedy Niemcy zaczęli przegrywać z
Ruskimi, przez naszą wieś przechodził
front. Banda, która wcześniej mordowała,
cały czas ukrywała się w lesie. Jak Ruscy
weszli do naszej wsi, to już zostali. Urządzili swoje prawa i wprowadzili władzę.
My zostaliśmy wyrzuceni z naszego domu i
zamieszkaliśmy u jednego Ukraińca, który
przyjechał z Podkarpacia na wolne miejsce
po Polakach. Ktoś doniósł, że my się tam
ukrywamy i ta ukraińska banda z lasu przyszła po nas i innych pozostałych jeszcze we
wsi Polaków. Pamiętam dokładnie, to był
wrzesień 1944 r. […]
O godzinie 8 wieczorem
banda napadła na całą wieś
i zabijali Polaków. Przyszli
również po nas. Wyciągnęli
nas [trzy kobiety] z domu w
którym żeśmy się ukrywali i
prowadzili na śmierć. Byliby
nas okrutnie zabili, jak czynili
z innymi, ale w tym czasie
do wioski wkroczyli Rosyjscy
Kozacy. Wywiązała się strzelanina, Ukraińcy nas puścili i
uciekli do lasu […]
Po tych wydarzeniach
Ruscy kazali nam opuścić wieś
i przenieść się do miasta. Mama sprzedała
wszystko co nam zostało, konia i dwie krowy i z tych pieniędzy utrzymywaliśmy się w
Tarnopolu. Do miast Ruscy nie dopuszczali
Ukraińców, ale wiedzieliśmy, że w okolicznych wsiach nadal trwają morderstwa […]
Na wiosnę 1945 r. podstawili na stację
wagony i kazali nam wsiadać. Na odjazd
pociągu czkaliśmy trzy tygodnie. Odjeżdżając ze stacji pomiędzy Borszczowem a
Tarnopolem tory biegły doliną a na górze
stały liczne grupy ukraińskiej młodzieży,
która rzucała w nas kamieniami. Wagony
były bez dachu, a pociąg jechał powoli.
Przykrywaliśmy się czym się dało… Tak
po kilku tygodniach dojechaliśmy do wsi
Niemodlin w województwie Opolskim.
Miałam wówczas 18 lat. […]
Ukraińcy zrobili nam ogromną krzywdę. Pamiętam, że Banderowcy zamordowali mojego wujka i wiele osób z Turylczego.
Trzeciego grudnia 1943 r. w święto Matki
Boskiej zabrali parę kobiet i mężczyzn, których trzymali w zamknięciu i torturowali.
Kobietom odcinali piersi i palce od rąk.
Mężczyznom poobcinali języki i połamali
nogi. Rozebrali do naga, wywieźli do lasu
i rozstrzelali. Po drodze dźgali ich jeszcze
bagnetami. Jeden z uprowadzonych mężczyzna się uratował. Został postrzelony w
ramię i cicho leżał w śniegu. Kiedy oprawcy uciekli, ten wstał i siedem kilometrów
przeszedł do Borszczowa. Ten człowiek
nazywał się Józef Kaleka, moja mama
opiekował się nim w szpitalu a później
transportem razem z nami wyjechał do
Nysy Kłodzkiej. Z rodziny mojej siostry
męża, Banderowcy zabili siedem osóbcałą jego rodzinę. Dwóch braci, siostrę,
wujka, ciotkę i dwoje ich maleńkich dzieci.
Męczyli ich przez całą noc a nad ranem
ledwie żywych związali drutem kolczastym
i wrzucili do rzeki Zbrucz…[…] „
Krzysztof Buczek

Życie i działalność
Józefa Piłsudskiego
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maja w salach ZSP w Rymanowie reprezentanci sześciu
szkół z gminy zasiedli do
konkursu na temat życia i działalności
Józefa Piłsudskiego. Organizatorem
konkursu byli Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie i Stowarzyszenie „Nasz
Rymanów”.
Po sprawdzeniu testów komisja
ustaliła następującą kolejność konkursu:
I miejsce - Julia Pelczar - SP Wróblik
Szlachecki
II miejsce - Kinga Gierula - ZSP Rymanów
III miejsce - Katarzyna Wojtaszko
- ZSP Milcza
III miejsce - Mateusz Żytka - SP Wróblik
Szlachecki

Sukces małych
artystów ze szkoły
w Rymanowie

II

miejsce na VII Przeglądzie Małych
Form Teatralnych Mały Broadway.
7 czerwca grupa uczniów z klas 5a
i 5b ZSP w Rymanowie wzięła udział w
„VII Przeglądzie Małych Form Teatralnych Mały Broadway” pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa
oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty
, organizowanym przez Szkołę Podsta-

III miejsce - Mateusz Szafran - SP Wróblik Szlachecki
Wyróżnienia: Patrycja Sieńko, Miłosz Kołodziejczyk,
Tomasz Brożyna - ZSP Rymanów. Natalia Rajchel - SP
Wróblik Szlachecki
Nagrody za udział: Alicja Lorenc, Sebastian Deptuch, Kacper Menet, Maciej
Leśniewski, Oliwier Wandas,
Jakub Smoleń, Jan Rajchel,
Maciej Muzyka, Krzysztof
Michnowicz
- ZSP Rymanów, Sławomir Gębuś,
Wiktor Tabisz- SP Bzianka,
Julia Kijowska - ZSP Milcza,
Julia Lorenc, Wiktoria Krukar
- SP Klimkówka, Maciej
Pitrus, Julia Gugała, Monika
Smoleń, Szymon Jakubczyk
- SP Królik Polski
(wla)
wową nr 11 w Rzeszowie. To
pierwsze takie doświadczenie
z udziałem uczniów naszej
szkoły, tym bardziej cieszymy się z zajętego drugiego miejsca.
Uczniowie przygotowali 20 minutowe przedstawienie w języku angielskim.
„The Gruffalo”, to klasyka angielskiej
literatury dziecięcej. Jest to historia małej myszki, której dzięki wrodzonemu
sprytowi udaje się przechytrzyć dzikie
leśne zwierzęta czyhające na jej życie.
Ta dowcipna historyjka pokazuje, że nie
trzeba być wielkim, silnym ani strasznym,
aby radzić sobie z przeciwnościami losu.

Ten morał jest szczególnie aktualny w dzisiejszej rzeczywistości. Miejmy nadzieję,
że talenty aktorskie, które bez dwóch
zdań ujawniły się podczas przygotowań
do konkursu, będą się nadal pomyślnie
rozwijała. Serdecznie gratuluję moim
małym artystom i bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować
nasze aktorskie przedsięwzięcie.
Magda Garncarczyk
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Aktualności
inwestycyjne

mina rozpoczyna kolejne planowane w 2018 roku inwestycje.
Po rozstrzygnięciu II przetargu
wybrany został wykonawca na adaptację
przyziemia szkoły w Rymanowie na
żłobek dla dzieci. Wybrana została oferta
złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy ELEKTROBUD – Jan Ślęczka z
Golcowej z ceną; 1 360 127, 10 zł. Gmina
pozyskała na ten cel kwotę 800 000 zł.
dofinansowania z programu rządowego.
Uruchomienie żłobka nie może nastąpić
później niż 31grudnia 2018r.

Wybrany został również wykonawca
na zadanie pn. Przebudowa, nadbudowa
i rozbudowa budynku Domu Ludowego
w Puławach – inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014 – 2020. Koszt
robót budowlanych to kwota; 515 623,21
zł. W ramach tego projektu powstaną też
siłownie plenerowe w Rymanowie Zdroju, Klimkówce, Wróbliku Szlacheckim i
Sieniawie. Planowane inwestycje powinny być zakończone w tym roku. Wykonawcą robót budowlanych będzie; Firma
FLOEN – Adam Holender z Krosna.
Od lipca br. W Łazach uruchomiony
zostanie Dzienny Dom Pobytu dla osób
starszych i niesamodzielnych. Wyżej
wymieniony obiekt utworzony zostanie

Dekoracja medalowa
wicemistrzyń
Podkarpacia

17

maja 2018, w hali sportowej
Zespołu Szkół Publicznych
w Rymanowie, miało miejsce
uroczyste wręczenie srebrnych medali koszykarkom UKS ZSP Rymanów, którego
w obecności uczniów szkoły podstawowej
i ich wychowawców dokonała Dyrektor,
Pani Elżbieta Nadziakiewicz, dziękując jednocześnie dziewczętom za trud,

wysiłek i poświęcenie a także za umiejętne łączenie sportu z nauką. Pogratulowała
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im również dużego sukcesu sportowego,
jakim bez wątpienia jest wywalczenie
drugiego miejsca w woj. podkarpackim,
w prestiżowych rozgrywkach
Podkarpackiej Dziewczęcej
Ligi Mini Koszykówki.
Drużyna z Rymanowa
dokonała tego w znakomitym
stylu pokonując utytułowane
zespoły z dużych ośrodków
miejskich takich jak: Rzeszów, Stalowa Wola, czy też
Przeworsk, gdzie tradycje
koszykarskie mają bardzo
długą historię. W całych rozgrywkach przegrały jeden
pojedynek, z LOTNIKIEM Wierzawice, i
w tabeli ligowej uplasowały się na drugim

w budynku byłej szkoły – trwają końcowe prace budowlano – adaptacyjne.
Dzienny Dom Pobytu w Łazach – to
odpowiedź na potrzeby osób w starszym
wieku i ich rodzin. Placówka zapewni nie
tylko profesjonalne usługi opiekuńcze ale
pozwoli też aktywnie spędzać czas seniorom. Organizator zapewnia też dowóz i
posiłki. DDP funkcjonował będzie przez
cały rok – we wszystkie dni robocze, co
najmniej przez 8 godzin dziennie. Obok
form spokojnej rekreacji seniorzy będą
mogli brać udział w zajęciach ruchowych
i warsztatach z różnych dziedzin.
Czesław Szajna
Przewodniczący Samorządu Rymanów 1
miejscu. Zwieńczeniem mijającego sezonu rozgrywkowego i jednocześnie nagrodą za
dotychczasową pracę będzie
wyjazd zespołu na ogólnopolski Festiwal Mini Koszykówki do Koszalina. Podczas
dwunastodniowego pobytu
nad morzem, koszykarki będą
uczestniczyć w treningach,
rozgrywać mecze z drużynami z całej Polski, będą
też wypoczywać na plaży w
Mielnie, relaksować się w
parku wodnych atrakcji, bawić na dziecięcych dyskotekach. Udadzą
się również w rejs statkiem do Kołobrzegu
a na zakończenie pobytu wezmą udział
w meczu All-stars. Każda zawodniczka
otrzyma pamiątkową czapeczkę, koszulkę i piłkę do basketu. W składzie naszej
srebrnej drużyny występują: Nicoll Smoleń, Klaudia Oberc, Nikola Przybylska,
Patrycja Maśnik, Milena Cypcar, Wiktoria
Małopolska, Kaja Kołodziejczyk, Sara
Maścibrzuch, Laura Urbanik, Gabriela
Rudawska, Kornelia Magierowska i Julia
Maślana a trenerem i opiekunem zespołu
jest Kamil Szepieniec.
Tekst i fot. Marek Sokołowski

Doskonałe wyniki
z egzaminów uczniów
Gimnazjum w Posadzie
Górnej
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie,
to może zapamiętam. Zaangażuj mnie,
to się nauczę”.
Benjamin Franklin
ie od dziś wiadomo, że edukacja
jest kluczem do życiowego sukcesu. Przepustką do dostania się
do wybranej szkoły średniej są bez wątpienia egzaminy zewnętrzne, wieńczące
okres trzyletniej nauki w gimnazjum. W
dniu 15 czerwca 2018 roku Centralna
Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki
z egzaminów gimnazjalnych, do których
przystąpili uczniowie w całej Polsce w
kwietniu br. Prace z części humanistycznej (język polski oraz historia i wiedza o
społeczeństwie), matematyczno-przyrodniczej (matematyka oraz biologia, fizyka,
chemia, geografia), a także językowej
(język angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym i język angielski na
poziomie rozszerzonym) zostały sprawdzone przez niezależnych egzaminatorów. W gronie zdających znalazło się 23
uczniów Gimnazjum w Posadzie Górnej,
którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki
procentowe. Potwierdzili tym samym
swe niemałe kompetencje i umiejętności,
dzięki którym bez problemów dostaną
się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjum w Posadzie Górnej
wysoko sklasyfikowano w 9-stopniowej
skali staninowej. Oto wyniki:

N

Część egzaminu

Nr
stanina

Nazwa
stanina

Język polski

9

najwyższy

Historia i wiedza
o społeczeństwie

7

wysoki

Matematyka

8

bardzo wysoki

Przedmioty przyrodnicze

8

bardzo wysoki

Język angielski
(PP)

6

wyżej średni

To naprawdę duży sukces uczniów i ich
nauczycieli. Wspomnieć wypada, iż wyniki uczniów z Posady Górnej są dużo
wyższe niż średnie wyniki uzyskane przez
innych trzecioklasistów z gminy, powiatu,
województwa i kraju.

Potwierdzeniem powyższej tezy są ponadprzeciętne wyniki trzecioklasistów
z poszczególnych części egzaminów
gimnazjalnych:
Język polski:
Aleksandra Bolanowska, Martyna Jasina, Karol Jurasz, Anna Kuszel, Karolina
Rygiel - 100%, Marcelina Hanus - 97%,
Kamila Frącek - 91%, Julia Bolanowska, Jan Jurasz
- 88%, Izabela Dudek, Dominik Szatkowski, Nikola Zięba
- 84%
Historia i wiedza o społeczeństwie:
Karol Jurasz - 94%, Jan Jurasz - 91%,
Marcelina Hanus, Anna Kuszel
88%, Julia Oller - 84%
Matematyka:
Karol Jurasz - 100%, Jan Jurasz - 97%,
Aleksandra Bolanowska, Martyna
Jasina - 93%, Anna Kuszel, Karolina
Rygiel - 83%
Przedmioty przyrodnicze:
Jan Jurasz, Karol Jurasz - 89%, Aleksandra Bolanowska - 86%, Martyna
Jasina, Anna Kuszel - 82%
Język angielski (poziom podstawowy)
Karol Jurasz, Jakub Rajchel - 100%,
Kamila Frącek, Jan Jurasz, Anna
Kuszel, Karolina Rygiel - 98%, Nikola
Zięba - 93%, Martyna Jasina - 90%,
Julia Bolanowska, Miłosz Sabat - 83%,
Marcelina Hanus - 80%
J. niemiecki (poziom podstawowy):
Aleksandra Bolanowska 93%
Języka angielski (poziom rozszerzony):
Jan Jurasz, Karol Jurasz - 98%, Martyna Jasina, Anna Kuszel - 93%, Jakub
Rajchel, Karolina Rygiel - 88%

Na podstawie powyższych wartości procentowych można stwierdzić, iż
najlepiej do egzaminów zewnętrznych
przygotowali się:
Lp.

Średni wynik z 5
obowiązkowych
części egzaminu
[w %]

Imię i nazwisko

1.

Karol Jurasz

97%

2.

Jan Jurasz

91%

3.

Anna Kuszel

90%

4.

Martyna Jasina

89%

5.

Aleksandra Bolanowska

87%

6.

Marcelina Hanus

83%

7.

Karolina Rygiel

81%

Tak wysokie wyniki to efekt konsekwentnej i świadomie realizowanej strategii
nauczania. To także rezultat ciężkiej pracy
uczniów i doskonałej współpracy rodziców, nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum w
Posadzie Górnej. Gimnazjaliści wypadli
znakomicie. Ich sukces stał się możliwy
dzięki zaangażowaniu, a także rozwijaniu
pasji i talentów poznawczych młodzieży,
która wie, iż edukacja jest kluczem do
dalszej kariery. Dodać bowiem wypada,
że wyniki z egzaminu gimnazjalnego
odgrywają istotną rolę przy rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych. Świetne
wyniki zawsze gwarantują dostanie się
do wymarzonego oddziału w nowej
szkole. Spełnienia tego marzenia u progu
wakacji życzą wszystkim uczniom ich
nauczyciele.
W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

J. polski

Historia i
WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

J. angielski
(PP)

J. angielski
(PR)

J. niemiecki
(PP)

Gimnazjum
w Posadzie Górnej

84%

67%

65%

68%

70%

54%

93%

Gmina Rymanów

71%

61%

57%

60%

67%

49%

44%

Powiat krośnieński

70%

57%

52%

54%

61%

42%

45%

Woj. podkarpackie

70%

60%

54%

57%

67%

50%

50%

Grupa
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Majówka patriotyczna
„Raduje się serce”
w Klimkówce
„Czym ta ziemia? -Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?-Krwią i blizną.”
(Władysław Bełza, Katechizm polskiego
dziecka)
maja 2018r. w Klimkówce odbyła się majówka patriotyczna
„Raduje się serce” zorganizowana pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Rymanów. Jej celem było
upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. W przygotowanie uroczystości włączyła się zarówno
społeczność szkolna jak i lokalna.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, przedstawiciele
władz powiatowych Jan Pelczar i Daniel
Piwowar, przedstawiciele władz gminnych – Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna
Przybyła – Ostap, radni Rady Miejskiej
w Rymanowie, sołtys Klimkówki Kazimierz Kielar, sekretarz i skarbnik Gminy
Rymanów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, przedszkoli i
instytucji działających na terenie gminy,
duchowieństwo, Zarząd Rady Rodziców,
przedstawiciele organizacji działających
na terenie Klimkówki (Koła Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Klubu Seniora, Akcji Katolickiej, Parafialnego Koła Caritas, Kółka Rolniczego,
Klubu Sportowego „Karpaty Klimkówka”, Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej)
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Klimkówki.
Majówkę patriotyczną rozpoczęliśmy przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej od wywieszenia flagi państwowej,
odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” i
modlitwy za poległych w walkach o wolność Polski. Wzruszającym momentem
był Niepodległościowy Apel Pamięci i
odśpiewanie pieśni „Śpij kolego”. Oddaliśmy hołd poległym mieszkańcom
Klimkówki i wszystkim bohaterom,
którzy oddali swoje życie, byśmy mogli
żyć teraz w wolnej Ojczyźnie.
Kolejnym punktem uroczystości,
wzbudzającym duże zainteresowanie i podziw była musztra paradna

27

uczniów rymanowskiego liceum i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
z Rymanowa oraz
koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich w wykonaniu Orkiestry Dętej z
Miejsca Piastowego.
Program artystyczny zaprezentowali
również uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Klimkówce.
Przedszkolaki zaprezentowały taniec i piosenkę „Symbole
Polski”, a uczniowie z klasy 4 zatańczyli
krakowiaka. Występy najmłodszych
przeplatały się z solowymi występami
uczennic z klasy 5 i 6, które przepięknie wykonały
piosenki o tematyce patriotycznej.
Mieliśmy również
okazję wysłuchać
koncertu pieśni
patriotycznych w
wykonaniu chóru
złożonego z mieszkańców Klimkówki.
Do wspólnego śpiewania włączyli się
wszyscy uczestnicy
majówki i plac przy
szkole długo rozbrzmiewał muzyką,
piosenkami o naszej
Ojczyźnie.
Majówka to święto rodzinne, dlatego
przygotowaliśmy także wiele atrakcji dla
najmłodszych, m.in. malowanie na twarzach „wąsów Piłsudskiego” i polskich
flag, gry i zabawy na boisku sportowym
„Orlik”, warsztaty malarskie prowadzone
przez uczennice Liceum Plastycznego z
Krosna, które krok po kroku uczyły jak
namalować portret marszałka Józefa Piłsudskiego. O stronę kulinarną zatroszczyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich
i Klubu Seniora oraz Rady Rodziców,
serwując uczestnikom pikniku pierogi i
kanapki.
Świętując setną rocznicę odzyskania
przez P ol s kę ni epodl egł oś ci ni e
zapomnieliśmy także o naszej małej
Ojczyźnie – Klimkówce. Krzysztof Buczek, historyk z Klimkówki, wygłosił

Seniorzy na 100-lecie
niepodległości Polski
W obchody 100-lecia niepodległości włączyło się również środowisko rymanowskich seniorów. Zorganizowali
w sali kina „Irys” wieczornicę, gdzie w powadze recytowano patriotyczne wiersze i śpiewano narodowe pieśni.
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pełną humoru prelekcję na temat gwary
klimkowskiej oraz przygotował czytelnię
gazet przedwojennych. W budynku szkoły
można było obejrzeć także wystawy:

o marszałku Piłsudskim przygotowaną
przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”,
„Ojcowie Polskiej Niepodległości” przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie oraz wystawę zdjęć „Klimkówka na starej fotografii”.
Cieszymy się, że społeczność lokalna
Klimkówki mogła włączyć się w ciąg
imprez upamiętniających setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości,
obchodzonych uroczyście w całej gminie
Rymanów. Jesteśmy wdzięczni naszym
przodkom za to, że dzięki nim możemy
cieszyć się wolnością. Ich ofiara nigdy
nie zostanie zapomniana. Pozostaną na
zawsze w naszej pamięci.
Joanna Wójcik - Kaczor

Pogoda również w tygodniu biegu nie
rozpieszczała. Trasę w wielu miejscach
pokryło słynne beskidzkie błoto co nie
ułatwiało zadania znakującym jak i w
trakcie samego biegu zawodnikom.
W Jadze - Korze wystartowało
dniu 19 maja 2018 r. w łącznie 182 biegaczy, z czego 95 osób w
Rymanowie Zdroju odbyła maratonie i 87 osób w ultramaratonie.
się druga edycja biegu „Ul- W biegu na 40 km triumfował Krzysztof
tramaraton Jaga-Kora” na dystansie Iwanicki, za raz za nim uplasował się
40km i 70km. Organizatorem biegu Paweł Perykasza, a trzecie miejsce na
było Kardach Trade Travel Events - podium należało dla Jana Rodzinki z KluKamil Kardach, we współpracy z klu- bu Biegacza Athletic Zręcin. Wśród pań
bem biegacza Finisz Rymanów.
najszybsza była KataTrasa biegu w znakomitym stopniu rzyna Winiarska, drugie
prowadziła przez historyczny Szlak miejsce w zawodach
Kurierski z czasów II Wojny Światowej. wywalczyła MagdaTrasę tę 45 razy przemierzył legendarny lena Woźna, a trzecie
kurier Jan Łożański pseudonim „Orzeł” Krystyna Gawlewicz.
i „Jan Madejski”. Szlak „Jaga” działał Niezwykle zaciętą ryod wiosny 1940 r. do połowy 1942 r., walizację mogliśmy
kiedy to miała miejsce jego rekonstruk- obserwować na dystancja. Zamieniono go na trasę sztafetową sie 70 km, gdzie o poo kryptonimie „Kora” i pod taką nazwą dium ścigało się sześciu
panów. Ostatecznie
zwycięstwo przypadło
Rafałowi Gaczyńskiemu, który pokonał trasę
w rekordowym czasie
6 godzin i 7 minut. Za
raz za nim na podium
stanął Krzysztof Wiernusz reprezentujący
lokalny Klub Biegacza Finisz Rymanów, a
trzecie miejsce zdobył
Łukasz Madejczyk. Z
dystansem ultramaratonu znakomicie poradziły sobie również
panie. Pierwsze miejsce
zajęła Sylwia Kalińska,
drugie miejsce należało
do Anny Witkowskiej,
funkcjonował do końca wojny. Wiedzie a trzecie do Joanny
on przez Rymanów Zdrój, Wołtuszową, Krajewskiej. Jednak
Wisłoczek, Jawornik, Polany, Surowicze, wielkie gratulacje naWole Niżną, Jasiel – długość trasy, to 27 leżą się wszystkim „finiszerom” biegu,
km.” Organizacja biegu „Ultra” to duże gdyż samo ukończenie biegu w regulawyzwanie logistyczne i organizacyjne. minowym czasie, nie było rzeczą łatwą!
Cała trasa była znakowana przez kluKolejny raz bieg objęty był honobowiczów Finisz Rymanów, natomiast rowym patronatem Burmistrza Gminy
podczas samego biegu, pomagało w Rymanów, Pana Wojciecha Farbańca.
jego realizacji blisko 30 wolontariuszy. Ponadto partnerami biegu była Gmina
Jaśliska, Nadleśnictwo
Rymanów, Regionalna
Nowe punkty sprzedaży
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
W związku z likwidacją kiosku „prasowego” w
KTE Styki. Wsparcia
parku powstały nowe punkty sprzedaży miesięcznibiegu udzieliły rówka „Nasz Rymanów” . Są to sklepy na wschodniej
nież lokalne firmy jak i
ścianie Rynku:
znane marki sportowe:
- GEO-OFFICE
BTC sp. z o.o. z Kro- GROSZEK
sna, hurtownia Urbanik
Ponadto miesięcznik jest do nabycia w innych
z Rymanowa, marki:
stałych miejscach sprzedaży.
Ledlenser, WWA Ultra,
Deadly Sins.
W sklepie „Geo-Office” będzie można skłaZ tego miejsca
dać materiały do druku oraz nabyć egzemplarze
chcieliśmy złożyć
archiwalne.
wszystkim zaangażoZapraszamy!
wanym w powstanie

Ultramaraton
Jaga-Kora

W

Sprzedam
Nową umywalkę z szafką
do łazienki – kolor biały
rozmiar 50cm x 40 cm
Cena obniżona
Rymanów
tel.13 43 55 062

Fot. Maciej Brzana

Fot. Piotr Cisek

biegu Jaga-Kora serdeczne podziękowania, bez wielkiego wsparcia, które
otrzymaliśmy od was, nie było by możliwe, drodzy wolontariusze, partnerzy i
sponsorzy. Dziękujemy! Poniżej wyniki:
70km mężczyźni:
1. Rafał Gaczyński    06:07:29
2. Krzysztof Wiernusz    06:11:59
3. Łukasz Medejczyk    06:34:10
70km kobiety:
1. Sylwia Kalińska    08:35:55
2. Anna    Witkowska    08:55:27
3. Joanna Krajewska    09:19:32
40km mężczyźni:
1. Krzysztof Iwanicki    03:24:59
2. Paweł Perykasza    03:30:04
3. Jan Rodzinka            03:32:44
40km kobiety:
1. Katarzyna Winiarska  03:33:52
2. Magdalena Woźna      04:13:56
3. Krystyna Gawlewicz   04:16:06
Monika Kardach
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Rekordzistka
czyli o sukcesach
naukowych Julii Pelczar
uczennicy gimnazjum
we Wróbliku Szlacheckim

L

udzie są jak kwiaty: stworzeni
po to, aby się rozwijać”(Andre
Liege)
Tegoroczna edycja kuratoryjnych konkursów przedmiotowych zakończyła
się olbrzymim sukcesem uczennicy z
Wróblika Szlacheckiego, która, idąc za
wezwaniem Horacego „Sapere aude”
(„Miej odwagę być mądrym”), stała
się chlubą szkoły i rozsławiła jej imię
w całym województwie.
W ubiegłym roku na łamach „Naszego Rymanowa” zaprezentowaliśmy olimpijczyka z ZSP we Wróbliku Szlacheckim, Adriana Klamuta, zapowiadając jednocześnie, że drogą do spektakularnych
sukcesów podąża szybko Julia Pelczar,
obecnie uczennica klasy III gimnazjum.

„

Ten rok szkolny to szczególne pasma
osiągnięć Julii. Udziałem uczennicy stał
się rekord na miarę województwa - tytuł
wielokrotnego „Wybitnego laureata”,
ponieważ Julia wystartowała w pięciu
prestiżowych kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, zostając czterokrotną laureatką i finalistką piątego
konkursu.
• Konkurs Historyczny - laureat (uhonorowany statuetką „Prym”) – opiekun
naukowy: mgr Marek Żaromski
• Konkurs Polonistyczny – laureat
- opiekun naukowy: mgr Aldona Konieczna
• Konkurs Języka Angielskiego - laureat- opiekun naukowy: mgr Magdalena
Kosiek
• Konkurs Języka Niemieckiego - laureat - opiekun naukowy: mgr Anna Ząbek
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• Konkurs Fizyczny - finalista - opiekun
naukowy: mgr Alicja Mrozek
Uczestnicząc 12 czerwca 2018 r.
w uroczystej gali podsumowania konkursów przedmiotowych w Instytucie
Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie,
Julia miała zaszczyt w obecności Pani
Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego
oraz Pani Małgorzaty Rauch - Kuratora
Oświaty, zabrać głos w imieniu wszystkich laureatów kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych z całego województwa
podkarpackiego. Utożsamiła się wtedy z
poglądem Alberta Einsteina twierdzącego, że ,,Nauka w szkołach powinna być
prowadzona w taki sposób, aby uczniowie
uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki
obowiązek».
Otóż Julia należy do tej grupy
uczniów, dla których zdobywanie wiedzy,
poszerzanie horyzontów jest pasją, którym wystarczy tylko dać przestrzeń, aby
ich talent rozwinął skrzydła, odpowiednio
stymulować ich rozwój, by wysiłek przekuć w sukces. Sukces niełatwy, okupiony
niewątpliwym trudem, systematyczną,
mrówczą pracą, sprawiającą jednak nie
trudność a wyraźną przyjemność.
Julia uczestniczyła w licznych konkursach różnej rangi. Oto niektóre z
nich: Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Jan
Szczepanik – polski Edison i jego epoka”
organizowany przez ZSP nr 1 im. Jana
Szczepanika w Krośnie pod patronatem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty - I
miejsce, Wojewódzki Konkurs gramatyczno – leksykalny języka angielskiego
„Junior Master of English 2018” – wyróżnienie, Konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych 2017 - I miejsce,
rejonowy etap XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia - III miejsce, Powiatowy konkurs
„Biochemik” w Sanoku - II miejsce,
kolejne edycje gminnego Konkursu
Literackiego „Śladami polskich pisarzy
i poetów” – „W kręgu twórczości Ignacego Krasickiego” oraz „W kręgu twórczości Juliusza Słowackiego” - I miejsca,
gminny konkurs «Życie i działalność
Józefa Piłsudzkiego» - I miejsce, Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej – III miejsce,
Ogólnopolski Konkurs z języka polskiego
OLIMPUS – I miejsce i tytuł laureata,
XXIV i XXV Gminny Turniej Wiedzy
Ekologicznej – kolejno II i I miejsce.
Szeroki zakres wybranych przez
Julię konkursowych przedmiotów daje
dowód różnorodnych, wszechstronnych
zainteresowań uczennicy. To nie tylko
przedmioty humanistyczne i języki obce,
ale też fizyka. Żadne wyzwania nie wydają się Julii zbyt straszne. Niewątpliwie
sprzyja temu jej poczucie obowiązku,
rzetelność i perfekcjonizm. Jest chłonna
wiedzy, łatwo przyswaja nowe treści.
Wyznacza sobie ambitne cele i na nich
się koncentruje. Jak twierdzi, wystarczy
tylko chcieć. Udowadnia, że trafiły do jej
przekonania słowa Rudyarda Kiplinga z
wiersza „List do syna” – „Jeżeli potrafisz
spożytkować każdą minutę, nadając war-

tość każdej przemijającej chwili/ Twoja
jest ziemia i wszystko, co na niej”. Julia
umie wykorzystywać szanse i urzeczywistniać marzenia.
Od pięciu lat uczęszcza do szkoły muzycznej, doskonaląc swe umiejętności na
wydziale fletu. Gra w orkiestrze i w różnych zespołach muzycznych. Prowadzi
scholę w swojej parafii. Posiada rzadki dar
dyscypliny pracy. W wolnym czasie (Tak!
Julia mówi, że ma wolny czas, zatem
umiejętności organizacji czasu mógłby
uczyć się od niej niejeden dorosły) ćwiczy
grę na pianinie i rozwija się wokalnie.
Jest pasjonatką książek. Często po nie
sięga, obalając stereotypowy pogląd, że
młodzież nie lubi czytać. Znajduje czas
na oglądanie filmów i seriali w angielskiej
bądź niemieckiej wersji językowej,
traktując je jako sposób na rozwijanie
kompetencji językowych.
Jest otwarta i śmiała. Łatwo nawiązuje kontakty. Tryska entuzjazmem i
twórczym zapałem. Działa w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rymanowie.
Żyje intensywnie, ale umie też aktywnie
wypoczywać. Regeneruje siły, jeżdżąc na
rowerze, rolkach lub spacerując z psem.
Cieszymy się, że szkoła we Wróbliku Szlacheckim ponownie w tym roku
zasłużyła na tytuł „Szkoły przyjaznej
utalentowanym uczniom”. Jesteśmy dumni, że możemy pracować z tak zdolnymi
uczniami, świadomymi własnego potencjału, którzy potrafią dostrzec i docenić
prawdziwe piękno i wartość, jakie niesie
ze sobą nauka. Nam, nauczycielom pracującym z Julią, jej osiągnięcia przyniosły
poczucie spełnienia zawodowego.
Nauczyciele ZSP
w Wróbliku Szlacheckim

Trwa mundial,
Zenek
zdenerwowany
dzwoni na policję:
- Chciałem
zgłosić włamanie
i kradzież!
Wszystko
wyniesiono z
mojego domu! Wszystko! Tylko telewizor
został!
- Jak to możliwe, że złodziej nie wyniósł
telewizora?
- Oglądałem mecz!
* * * * *
Pacjent pyta okulisty:
- I co z moim wzrokiem panie doktorze?
- Szczerze?
- Oczywiście!
- W ogóle nie rozumiem jak pan trafił do
mego gabinetu!
* * * * *
Nauczycielka pyta dzieci w klasie:
- Kto w waszej rodzinie jest najstarszy?
- U mnie dziadek – mówi Jacek.
- U mnie babcia – odpowiada Marysia.
- U mnie pra, pra, pra, prababcia – mówi

sta
dob ry
hum ry
or

T

4 642 złotych

aką kwotę zebrano w czerwcowych
zbiórkach organizowanych przez
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
na tablice upamiętniające 100-lecie Niepodległości Polski.

Jasio.
- Ależ to niemożliwe Jasiu – mówi
nauczycielka.
- A dla, dla, dlaczego?
* * * * *
Dziewczyna wdzięczy się:
- Misiaczku, czy uważasz, że mam jakieś
wady?
- Masę…
- Jakie dokładnie?
- Przecież mówiłem wyraźnie : masę!
* * * * *
- Czy byłeś kiedyś we Francji?
- Byłem!
- A w Chorwacji?
- Byłem!
- A w Grecji?
- Też.
- To który kraj jest według ciebie
najpiękniejszy?
- Trudno powiedzieć, wszędzie byłem z
żoną…
* * * * *
Kowalski podniesionym głosem do żony:
- Denerwuje mnie to światło elektryczne!
- Przy czytaniu?

- Nie, przy płaceniu za prąd!
* * * * *
Podczas ostatniego sprawdzianu nauczyciel
mówi:
- Coś mi się wydaje, że słyszę jakieś głosy?
Jeden z uczniów komentuje:
- Mój tata też tak ma, ale on się leczy!
* * * * *
Przychodzi do domu zapłakany Jasio. Mama
pyta:
- Co się synku stało?
- Spóźniłem się dziś do szkoły na rozdanie
świadectw i zostało dla mnie najgorsze!

17 czerwca kwesta w Rymanowie
Zdroju przyniosła 1 100 zł., a 24 czerwca
w Rymanowie zebrano 3 542 zł. Każdego darczyńcę honorowano pamiątkową
cegiełką.
W obu kwestach wzięli udział: Boczar Anna, Boczar Jan, Fałatowicz Piotr,
Kasperkowicz Ryszard, Królicki Dariusz, Łabuda Jan, Łabuda Władysława,

Niemczyk Lesław, Oberc Jan, Pelczar
Józef, Rudawska Teresa, Rygiel Józefa,
Skolarczyk Grażyna, Sołtysik Marcin,
Supeł Danuta, Szajna Czesław, Szepieniec
Mateusz, Śliwka Krzysztof, Ziajka Józef.

Wydawca:

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w puntach sprzedaży „NR” do 20 każdego
miesiąca.

Społeczne kolegium redakcyjne:

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.
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www.naszrymanow.pl
Konto: Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
(Organizacja Pożytku Publicznego)
Prezes: Czesław Szajna
(tel. 13 43 55 917)
Krzysztof Buczek tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (tel. 503 025 664)
Wacław Łabuda (tel. 602 855 458)
Rafał Głód (fotografia)

Numer zamknięto: 25.06.2018
Okładka: Tłumy gości w Rymanowie
Zdroju (3.VI), fot. W. Łabuda

Humor z zeszytów szkolnych;
- Azja jest największym kontynentem na
Ziemi a nawet na świecie.
- tylko przez kobiety są wojny, bo one
przeważnie rodzą żołnierzy.
- żeby Kolumb odkrył Amerykę, to musiała
być najpierw zakryta.
Wybrał (wła)

(fot. wła)

Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres Stowarzyszenia i redakcji:
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Dyżury redakcji w każdy piątek
w godz. 18-20.
Egzemplarze archiwalne nabyć można
w redakcji oraz w Biurze Informacji
Turystycznej Rymanowie-Zdroju i sklepie
Geo-Office” w Rymanowie.
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Lipiec 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP gminy Rymanów
W związku z realizacją porozumienia o współpracy miedzy
Ministerstwem Sprawiedliwości a Państwową Strażą Pożarną
w sprawie udzielenia dotacji celowych z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostki OSP
z gminy Rymanów zostały wzbogacone w nowoczesny sprzęt
do ratowania zdrowia i życia ludzi.
W dniu 12 czerwca 2018 r. – w Urzędzie Gminy w Rymanowie, odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu ratowniczego
jednostkom OSP, współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości.
W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: P. Wojciech
Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, P. bryg. Zbigniew
Nowak - Z-ca Komendanta PSP w Krośnie, P. Jan Kilar- Prezes
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Jan Materniak
Z-ca Burmistrza gminy Rymanów, P. Marek Penar – Gminny
Inspektor ds. ochrony p. poż. oraz P.P. Prezesi i Naczelnicy
obdarowanych Jednostek OSP. Wartość sprzętu to 105.000 zł .
Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości pozwoliła na zakup:
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Pięciu zestawów do ratownictwa medycznego PSP R1
i otrzymały je jednostki OSP w Klimkówce, Milczy, Ladzinie,
Wróbliku Królewskim, Posadzie Górnej.
Czterech zestawów do ratownictwa medycznego OSP R1
otrzymali druhowie z jednostek w Bałuciance, Rymanowa,
Rymanowa- Nowej Wsi i Rymanowa Zdroju-Deszna.
Defibrylatora oraz torby ratownictwa medycznego które trafiły
do Uzdrowiskowej OSP w Rymanowie Zdroju zabezpieczającej
wszystkie imprezy sportowo- kulturalne organizowane na terenie
uzdrowiska.
Zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego (agregat
hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne,
rozpieracz cylindryczny) dla OSP w Sieniawie,
Przekazany sprzęt będzie wykorzystany przede wszystkim do
udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, jak zakładał cały projekt dotacji, oraz ćwiczeń.

Rymanowski Kurier Samorządowy

„Z pasją dla Ojczyzny”

W

niedzielne popołudnie 27 maja br. w Amfiteatrze przy
Sanatorium „Stomil” odbył się plenerowy koncert
„Z pasją dla Ojczyzny” pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Rymanów. W leśnej scenerii wystąpili

G

Ruszyły prace na Kalwarii

dy skończyły się potrzeby renowacji najstarszych nagrobków na rymanowskim cmentarzu, Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” zgłosiło propozycję przeznaczenia
pozostałych środków na renowacje Drogi Krzyżowej na Kalwarii. Inicjatywę poparł Burmistrz Wojciech Farbaniec.

uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie - Chór pod dyrekcją Iwony Tylki oraz Orkiestra pod batutą
Mieszka Szybki. Nie zawiodła pogoda, ani publiczność, a muzycy nagradzani byli gromkimi brawami i prośbą o bis.
(fot. B.Pruś)

Wykorzystując okres bezdeszczowej pogody, firma „Later” rozpoczęła w połowie czerwca prace ziemne przy budowie ścieżek
łączących stacje Drogi Krzyżowej. O postępach robót będziemy
informować na bieżąco.
(fot. W. Łabuda)
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