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fot. Rafał Głód

Uroczystość Katyńska

Bociani
przystanek

N

a wiosnę lub w jesieni co pewien
czas słychać odgłosy przylatujących lub odlatujących ptaków.
Ale po raz pierwszy widziałem by klucz
przelatujących bocianów zrobił sobie
przystanek w Rymanowie. Grupa licząca
ok. 20 ptaków cichcem wylądowała na dachu kościoła. Rozstawiły się pojedynczo
na wierzchołku dachu i przez parę chwil
spokojnie odpoczywały przed dalszą
wędrówką.
Było już głębokie popołudnie stąd
jakość zdjęcia nie jest najwyższa. Ptaki
nie zatrzymały się na dłużej, widać miały
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zamówienie na ratowanie programu 500+
w innych regionach Polski.

fot. W. Łabuda

Ekstremalna Droga
Krzyżowa
czyli Ewangelizacja
XXI wieku

N

ocą 23 na 24 marca 2018 r. temperatura spadła sporo poniżej zera.
Przechodząc przez Rymanów,
mój zegarek wskazywał godz. 2:30 i
temperaturę – 70C. Zbliżałem się do VIII
stacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Za
sobą miałem już 30 km trasy i ostatnie,
najcięższe 10 km przed sobą. W czasie
EDK obowiązuje reguła milczenia, można
iść obok kogoś, za kimś ale nie z kimś –
człowiek jest sam. To taka forma testu,
czy w dzisiejszym świecie przepełnionym
zgiełkiem i hałasem, będę mógł wytrzymać z własnymi myślami? Czy pokonam
swoje słabości? A może znajdę odpowiedzi na inne nurtujące mnie pytania?
Idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
zrodziła się w 2010 r. za sprawą ks. Jacka
Stryczka z Krakowa, który już od wielu
lat „testuje” przeróżne formy ewangeli-

zacji (ustawił konfesjonał przed Galeria
Krakowską, zgłosił swoją kandydaturę
na przewodniczącego SLD, czy wcielił
w życie najbardziej znany pomysł, czyli
„Szlachetną Paczkę”). Ideą EDK jest
przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła. Nie jest to
jednak zorganizowana pielgrzymka lecz
wyjątkowe i indywidualne spotkanie z
Bogiem. Ks. Stryczek pątnikom, którzy
pokonują trasą EDK pozostawił bardzo
duże pole manewru. To od nas zależy jaki
kształt będzie mieć ostateczna marszruta
i czas jej pokonania. Obowiązują (bardzo
luźno) jedynie zarysowane przez Stryczka
zasady: Grupa marszowa nie powinna
liczyć więcej niż 10
osób, trasa powinna
być dłuższa niż 20
km (zalecane jest 40
km) czas marszu powinien być dłuższy
niż 8 godzin, trasa
powinna biec poza
głównymi szlakami
komunikacyjnymi,
oraz co najważniejsze, odbywać się w
milczeniu i w nocy!
Pierwsza Ekstremalna Droga
Krzyżowa wiodła z
Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dwa lata później, w
W zachodzącym słońcu krzyż długim cieniem się kładzie.
2012 r. idea wyszła
Liście dębów wirują, z wiatrem tańczą w nieładzie.
poza Kraków do GliJuż się zbliżam, podchodzę, w cieniu krzyża już staję,
wic i angielskiego
Wzrok ku niebu podnoszę, milczę…czekam…mów Panie…
Bleckburn. W 2017
A pod krzyżem, wraz ze mną, na cokole wysokim,
r. ludzie maszerowaFigura Świętego Papieża wznosi się pod obłoki.
li już w 11 państwach
(Polska, Austria,
W lewicy pastorał trzyma, prawicę do góry unosi,
Czechy, Hiszpania,
Która w słońce ubrana, moje miasto chroni.
Irlandia, Niemcy,
Patrzy na zamek – Kamieniec, Wisłoka nurt szemrzący,
Norwegia, Rumunia,
Pagórki, lasy i łąki w lekkim woalu tęczy.
Stany Zjednoczone,
Górę Cergową wspomina, gdzie wicher wyje i dmie,
Szwajcaria, oraz
Gdzie czuje się swoją małość, gdzie do Boga serce się rwie.
Wielka Brytania)
na blisko 500 traDo pustelni Jana zagląda, śladami biedaka kroczy.
sach! Jak podają
Chłodzi się wodą źródlaną, przemywa nią swoje oczy.
o rg a n i z a t o r z y w
Krośnieńską świątynię odwiedza, którą przed laty uświęcił,
2018 r. tras było już
Wsłuchuje się w dusze zranione, przytula do swego serca.
ponad 600 i niemal
I wraca na cokół wysoki, by nadal wraz z krzyżem tu stać.
100.000 uczestniI uczy jak kochać swą ziemię, jak wierze pra ojców trwać.
ków! Tak wspaniałą
Choć słońce gasi swój blask i w dębach cichnie już wiatr,
formę ewangelizaMe oczy wzniesione na krzyż, widzę obrazy sprzed lat.
cji dostrzegł również papież Franciszek, który udzielił
Zofia Kandefer
błogosławieństwa

W CIENIU KRZYŻA

Jestem
Jestem wykrzyknikiem
na kartach epopei
twojego życia
w twojej cichości
czasem bezimienny
czekający na ciepło twoje
do granicy pożaru
żyję w twoim zanadrzu
zrodzony bez grzmotów werbli
w cichości surm
ja hesperyjski owoc
z twojego sadu
odeszłaś cicho
wiatr zanucił requiem
słychać było kłótnie potoków
z okrętami chmur w nieboskłonie
umilkły nowenny
z naręczem marzeń
stoję nad prostokątem niebytu
kosturem czasu wystukuję prawdę
dzielił nas tylko czas
Matce mojej
Józef Szałankiewicz
wszystkim uczestnikom Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej, zwracając się do nas
słowami: „Pragnienie życia w pełni, z
pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia
i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości;
wymaga nowych narodzin, nawet za cenę
niewygody, bólu i łez”.
W tym roku kilka tras EDK wiodło
przez tereny gminy Rymanów. Szlak,
którym ja się poruszałem liczył sobie
dokładnie 43 km. i zataczał pętlę której
początek i koniec był w Miejscu Piastowym. Była to trasa bł. ks. Bronisława
Markiewicza która wiodła przez Miejsce
Piastowe - Wrocanka - Rogi - Lubatówka - Lubatowa - Przymiarki - Bałucianka
- Rymanów Zdrój - Posada Górna - Rymanów - Zmysłówka - Milcza - Wróblik
Szlachecki - Wróblik Królewski - Widacz
- Targowiska - Miejsce Piastowe.
EDK, to ogromny wysiłek, poświęcenie ale przede wszystkim to piękny wyraz
przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Dla
mnie, osoby która już drugi raz pokonała
szlak nocnej drogi krzyżowej, ta forma
rekolekcji stała się nieodłączną częścią
przygotowań do zbliżających się świąt.
Kiedy po niespełna 10 godzinach
marszu dotarłem do miejsca, z którego
wyruszyłem, nie czułem zmęczenia.
Mróz, wiatr przebyte kilometry i kilkudziesięciogodzinny brak snu w ogóle nie
dawały się we znaki. Kres tej wyjątkowej
pielgrzymki, którą tak naprawdę odbywamy w swoim sercu, jest tak wspaniałym
i indywidualnym przeżyciem, że jedyne
co mi pozostaje, to życzyć Państwu abyście mogli doświadczyć go osobiście, w
przyszłym 2019 r.
Źródło fot. www.zachod.pl
Krzysztof Buczek
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„Po STOkroć Polska„

O

głoszenie jubileuszu 100 rocznicy odzyskania wolności przez
Polskę stało się inspiracją do
zorganizowania obchodów tego święta
w Bziance 15 kwietnia 2018 roku, nad
którymi honorowy patronat objął Burmistrz Gminy Rymanów.
Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zachęca obywateli, aby czuli się zaproszeni nie tylko
do udziału w uroczystościach i innych
wydarzeniach rocznicowych, ale przede
wszystkim do ich współtworzenia.
Zdaniem prezydenta jubileusz ten jest
doskonałą okazją, by opowiedzieć dzieje
ojczyste także poprzez - często mniej
znane – historie lokalne. Pani dyrektor
słusznie stwierdziła, że odpowiedzieliśmy
na apel Pana prezydenta, przywołując
historię tych mieszkańców, którzy oddali
życie w obronie Ojczyzny. W przygotowania patriotycznego pikniku włączyła
się zarówno społeczność szkolna jak
i lokalna.
Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele władz powiatowych w
osobach: panowie Jan Pelczar i Daniel
Piwowar – radni powiatu krośnieńskiego.
Równie serdecznie zostali powitani przez
Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w

GOKiW w Haczowie. Po podniesieniu
flagi państwowej na maszt został odegrany i odśpiewany hymn, po którym zabrała
głos p. Krystyna Przybyła – Ostap. Następnie minutą ciszy uczczono poległych,
po czym przedstawiciele ich rodzin: p.
Kazimierz Polański i p. Michał Jazienicki odsłonili kamień pamięci. Potem ks.
proboszcz Witold Szmyd dokonał aktu
poświęcenia kamienia upamiętniającego
poległych w czasie wojen mieszkańców
Bzianki a uczniowie wygłosili wiersze
okolicznościowe. Po odegraniu pieśni
„Śpij kolego w ciemnym grobie” dele-

Bziance: p. Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, p. Krystyna
Przybyła – Ostap – Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rymanowie, p. Jan Materniak
– Z – ca burmistrza Gminy Rymanów oraz
Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.W
obchodach brali udział także dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych z terenu
naszej gminy, osoby duchowne.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta
msza święta w kościele parafialnym w
Trześniowie w intencji ojczyzny i pamięci
poległych w obronie kraju mieszkańców
Bzianki. Kolejna część uroczystości odbyła się przy Domu Strażaka w asyście
orkiestry dętej „Hejnał”, działającej przy

gacje złożyły kwiaty. Pamięć o tym, co
było, pozwala nam budować to, co jest.
Pomniki, tablice pamiątkowe to symbole
naszej zbiorowej pamięci. Przekazując
młodym pokoleniom wiedzę o naszych
przodkach, budujemy zbiorową tożsamość lokalną, pamiętamy historię tych,
którzy z miejscowości Bzianka oddali
życie w obronie Ojczyzny.
Dalszy ciąg obchodów odbywał
się w Domu Ludowym w Bziance. Na
wstępie głos zabrała Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bziance p. Edyta Jakieła,
która w swoim wystąpieniu podkreśliła
znaczenie wolności, przeszłości i patriotyzmu. 100 rocznica odzyskania wolności
przez Polskę stała się impulsem do zor-
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ganizowania konkursu fotograficznego
„Bzianka wczoraj i dziś” adresowanego
do uczniów naszej szkoły oraz wszystkich
mieszkańców, którego celem było m. in.:
ukazanie piękna miejscowości dawnej i
współczesnej, rozwijanie umiejętności
obserwacji otoczenia i jego dokumentowania, popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu Bzianki.
Wszystkim uczestnikom, którzy wykazali
się pomysłowością i bardzo dużym zaangażowaniem, gratulujemy.
Interesującą lekcją historii okazało
się wystąpienie ubranego w mundur
marszałkowski Tomasza Jamroza – Piłsudskiego, spokrewnionego z Marszałkiem, komendanta Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 1 Pułku Piechoty I Brygady
Legionów Polskich.
Kolejnym punktem programu był
występ chóru złożonego z mieszkańców
Bzianki pod kierownictwem Pani Marii
Kaczor. Zespół wykonał pieśni patriotyczne przeplatane wierszami. Przy wykorzystaniu, specjalnie przygotowanych na tę
okazję, śpiewników, z muzycznym podkładem w tle, rozbrzmiewały najbardziej
znane pieśni legionowe, które podkreśliły
podniosły charakter uroczystości. Następnie w swoim wystąpieniu p. Wojciech
Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów,
nawiązując do ustawy o obchodach 100
– lecia niepodległości Polski, przedstawił
cele i plan gminnych uroczystości realizowanych w porozumieniu z władzami
lokalnymi i szkołami.
W dalszej części wszyscy zebrani
wysłuchali koncertu w wykonaniu orkiestry dętej z Haczowa pod batutą Pana
Szymona Kielara. Licznie zgromadzona
publiczność z zachwytem słuchała pięknych polskich utworów wykonywanych
przez muzyków. Koncert swoim wokalnym występem uświetniła Karolina
Czapor. Widownia owacjami na stojąco
zachęciła orkiestrę do zagrania znanego
utworu. Zwieńczeniem obchodów stulecia odzyskania niepodległości był taniec
poloneza poprowadzonego przez pary
reprezentujące instytucje działające na
terenie naszej miejscowości. Po zakończeniu oficjalnych obchodów Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły gości
na wojskową grochówkę.

do odkrycia święta na nowo i stworzenia
dla każdego obywatela przestrzeni do
wspólnego i radosnego świętowania
niepodległości. Niezależnie od tego, czy
będzie to marsz, impreza sportowa, piknik
patriotyczny poświęcony Niepodległej,
każde takie wydarzenie upamiętni bohaterów Polski.
Obchodząc dzisiejsze święto, realizujemy postulat zawarty w wierszu
Jana Lechonia: „wydobywamy z zapo-

Aktualności inwestycyjne
Kontynuując obiecany cykl o bieżących inwestycjach informujemy:
1- Przebudowa dróg gminnych – ETAP-I :
Dotyczy on przebudowy dróg w całej gminie i jest to łącznie
wiele kilometrów, tu podajemy tylko odcinki dróg na terenie
Rymanowa.
A – ( boczna od ulicy Konopnickiej) na działce ewid. Gr.3464
o długości 47mb. Szer. 2,75m.
B – (boczna od ul. Wola na działce ewid. 2790/3 długości 105
mb. szer.- 3m.
C – ul. Piękna- nr, działki -1465 długości 45 mb, szer, 2,75 m.
D – (boczna od ul, Konopnickiej 3453/9 – 3453/7 – 3453/10
długości 198mb, szer, 3m.
Termin składania ofert 27, 04, 2018r.
2 – „ Remont kładki pieszo – jezdnej” przez rzekę Tabor,
łączącą ul, Grunwaldzką z ul, Parkową.
Przetarg wygrała –„ Firma Handlowo – Usługowa z Grabownicy”.
Cena brutto – 361. 343. 86 zł.
3 – Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju.
Przetarg na w/w zadanie wygrała „ Firma – Budomex Sp.z oo.
Miejsce Piastowe – cena -1.235.928.91zł.
Prace przy budowie amfiteatru już trwają.
4 – Budowa oświetlenia ulicznego:
A - Połączenie oświetlenia od ul. Bieleckiego do Klimkówki.
B - Oświetlenie ul, bocznej od ul, Konopnickiej (nowe osiedle)
C - ul, Bartoszów – dokumentacja z Funduszu Osiedlowego- jest na ukończeniu. Po uzyskaniu warunków na budowę,
zostaną rozpoczęte prace wykonawcze.
Przewodniczący Samorządu Rymanów I
Czesław Szajna

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

mnienia ze stosu starzyzny poczciwe
słowa „prawość” i „miłość ojczyzny”.
Zróbmy wszystko, żeby nasze pokolenie
i pokolenia po nas umiały docenić ofiarę
przodków oraz dobro, którym jest życie
w wolnej Ojczyźnie.
Małgorzata Wojtuń

Rozmowa ze świętym Janem

fot. Rafał Głód

Patriotyczny charakter uroczystości
i radość świętowania podkreśliły flagi
państwowe wywieszone przez mieszkańców Bzianki, wystawa „Ojcowie
Niepodległości” przygotowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
oraz ekspozycja Stowarzyszenia Nasz
Rymanów. Serdecznie dziękujemy za tak
wspaniałe inicjatywy.
Powyższe przedsięwzięcia dowodzą,
że mamy jedyną w swoim rodzaju okazję

Mój ukochany święty Janie z ulicy Kolejowej
Czy pamiętasz? …
Czy pamiętasz święty Janie –
Z kamiennej przydrożnej kapliczki
Spod rozłożystej wiekowej lipy,
Czy pamiętasz ten czas pełen grozy,
Gdy niszczono, deptano święte narodu pamiątki?
I Ciebie nie ominął ten los – ległeś w gruzach!
Lecz czyjeś litościwe dłonie
Złączyły twoje szczątki…
Ty trwasz, i jak od wieków
Z każdą wiosną dzieci polskie
Niosą Ci polne kwiatuszki,
A w maju otaczając wieńcem,
Śpiewają majówki…
A gdzież są teraz ci
Co podnieśli na ciebie dłonie?!
Milczysz… schyliłeś głowę
Jakby w głębokim zamyśleniu
Krzyż tulisz do siebie – na krzyżu Chrystusa…
Wiem, co pragniesz nam powiedzieć,
Że… mimo wszystko …
Trzeba kochać, przebaczać
I modlić się za nimi…
To takie trudne, ale… w tym jest cały sens,
Mądrość i piękno – nauki Jezusa.
Jerzy Bolanowski
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Wydarzyło się w maju
11.V 868 – wyprodukowano pierwszą datowaną
książkę. Buddyjska „Diamentowa Sutra” miała 5
m i została odnaleziona tysiąc lat później w jaskini
w Turkmenistanie.
10.V 1034– um. król Polski Mieszko II. Z zapisków
wynika, że był pierwszym wszechstronnie wykształconym władcą naszego kraju, znał łacinę i grekę.
8.V 1790 – francuskie Zgromadzenie Narodowe
wprowadziło dziesiętny system miar, oparty na
metrze, zdefiniowanym jako jedna dziesięciomilionowa odległości między biegunem pn. a równikiem.
9.V 1882 – w dniu tym miało miejsce bardzo ważne
wydarzenie – wydano pierwszy patent na sztuczną
szczękę.
10.V 1920 – um. amerykański chemik John Wesley Hyatt. Próbując znaleźć tani zamiennik dla
wytwarzanych z kości słoniowej kul bilardowych,
wynalazł celuloid.
18.V 1924 – żona Lenina, Nadieżda Krupska, już
po śmierci męża, przekazuje list Lenina do Zjazdu
w którym ostrzega przed Stalinem: „jest zbyt brutalny i wada ta, która jest do zniesienia w naszym
środowisku, staje się nie do zniesienia na stanowisku
sekretarza generalnego. Proponuję by wyznaczyć na
to miejsce innego człowieka…”
6.V 1938 – metropolita krakowski abp. Adam Sapieha odwiedza gimnazjum w Wadowicach. Mowę powitalną wygłasza najlepszy uczeń - Karol Wojtyła.
4.V 1940 – pod Narvikiem zatonął polski okręt wojenny ORP „Grom” zbombardowany przez samoloty
niemieckie. Uczestniczył w zwalczaniu okrętów
podwodnych i ochronie konwojów.
1.V. 1948 – rozpoczął się I Wyścig Pokoju. Rozegrany został w dwóch kierunkach z Warszawy do
Pragi i odwrotnie. Z Warszawy miał 842 km a z
Pragi 1144 km. W obu wyścigach startowało 118
kolarzy a ukończyło 91. Na obu trasach zwyciężyli
Jugosławianie.
15.V 1954 –w łagrze Kingir (Kazachstan) rozpoczął
się bunt 5 tysięcy więźniów, który trwał przez 10
dni. Do stłumienia buntu Armia Radziecka użyła
czołgów i lotnictwa.
7.V 1963 – w USA wystrzelono komercyjnego satelitę Telstar 2, który jako pierwszy w historii nadał
transmisję telewizyjną w kolorze.
3.V 1982 – w zajściach ulicznych w Warszawie, do
których doszło podczas uroczystości i pochodów
3-majowych, zatrzymano 271 osób. Rannych zostało 51 milicjantów i 10 osób cywilnych. Podobnie
było w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Lublinie.
24.V 1999 – odbyło się zebranie założycielskie Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty
w Rymanowie, która powstała po odłączeniu się od
kasy krośnieńskiej. Zarząd kasy tworzyli: Halina
Adam – przewodnicząca, Wacław Łabuda – wiceprzew. oraz członkowie – Łucja Kilar, Marzena
Kilar i Renata Kilar.
11.V 2000 – w szpitalu w Delhi urodziła się dziewczynka o imieniu Astha, która uznana została za
miliardowego obywatela Indii. Codziennie rodzi
się tam ponad 40 tys. dzieci, a co roku przybywa
15 mln obywateli.
Wybrał (wła)

Wieści z regionu…
• CBA zatrzymało prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega, którego firma nabyła fikcyjne faktury
VAT na kwotę blisko 3 mln złotych.
Zatrzymano także pośrednika przewożącego „brudne” pieniądze oraz
dwoje biznesmenów pochodzenia
wietnamskiego, którzy chcieli oszukać skarb państwa na co najmniej 16
mln 400 tys. złotych.
• To był najlepszy kwartał w
historii lotniska Rzeszów-Jasionka.
Od początku roku do końca marca
zostało obsłużonych ponad 150
tysięcy pasażerów.
• Samorząd województwa oficjalnie przekazał dwa kolejne pociągi. Dostarczyła je firma Newag.
To na Podkarpaciu nowość - zakupione pociągi są pierwszymi pojazdami spalinowymi, które spełniają
restrykcyjne normy europejskie.
Będą jeździć m.in. na trasie Rzeszów
- Jasło i Nowy Zagórz - Łupków.
Pociągi kosztowały blisko 33 mln zł
– to pieniądze pochodzące unijnego
programu. Pojazdy zostały kupione
wraz z usługą utrzymaniowo-serwisową do 2 400 000 km. Koszt tej
usługi to ponad 7 mln zł.
• W gospodarstwie w Bereżnicy
Wyżnej (Bieszczady) policjanci z
Leska znaleźli zwierzęta trzymane
w skandalicznych warunkach: konie,
krowy i kozy - nie miały pożywienia,
ani wody. Cztery konie były martwe.
Przesłuchano 43-letnia kobietę, która miała sprawować nad nimi opiekę.
Przyznała, że dwa konie uśmierciła
sama. Wszystkie zwierzęta, także
te martwe, wciąż pozostają w gospodarstwie, bo dla żywych policja
nie może znaleźć nowego miejsca.
• We wtorek(10.04) 15 zastępów
straży pożarnej z Tarnobrzega
i okolic gasiło potężny pożar w
okolicach miejscowości Poręby
Furmańskie. - Płonęły nieużytki
rolne na powierzchni 60 ha, ale
zajęło się także poszycie leśne. W
akcji chodziło o to, by uchronić las
przed ogniem.

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

16.III – Jakubowicz Jan Tomasz (l. 84) – Klimkówka
18.III – Kociuba Stanisława Janina z d. Kilar (l. 88) – Sieniawa
21.III - Surmacz Janina Antonina z d. Cipora (l. 73) – Rymanów
29.III – Penar Maria z d. Podleśna (l. 81) – Wróblik Szlachecki
03.IV – Krupianik Wiesław (l. 63) – Głębokie
04.IV – Kuziemka Józef (l. 94) – Klimkówka
06.IV – Krukar Wojciech (l. 88) – Posada Górna
07.IV – Litwin Antoni Stanisław (l. 89) – Klimkówka
(wła)
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• 70-letni Ryszard B., radny miejski
z Sanoka nie będzie dobrze wspominał
ostatniego wtorku(10.04). Pijany leżał
na chodniku w centrum miasta. A później
zrobił rozróbę w karetce. Gdy przyjechali
policjanci, obrażał i groził im. Skuty kajdankami trafił do policyjnego aresztu. Za
znieważenie ratowników i policjantów
grozi mu do 3 lat więzienia.
• W Sądzie Rejonowym w Przemyślu
rozpoczął się proces Mirosława Karapyty,
byłego marszałka województwa podkarpackiego, oraz Henryka S., byłego burmistrza Ustrzyk Dolnych, i Roberta M., byłego zastępcy komendanta powiatowego
policji w Jarosławiu. Proces odbywa się
za zamkniętymi drzwiami ze względu na
wątki prywatne pokrzywdzonych kobiet.
• Tomasz Czajka, pochodzący ze
Stalowej Woli, był w elitarnej ekipie firmy SpaceX z USA, przygotowującej lot
rakiety w kierunku Marsa. Odpowiadał
za opracowanie systemów sterowania,
które były jednymi z najważniejszych
elementów tego projektu.
• Od początku roku strażacy wzywani
byli do 517 pożarów traw, pól i nieużytków w całym województwie podkarpackim. W ubiegłym roku płonęło 1590
hektarów.
• Sześć żubrów odłowiono na terenie
Nadleśnictwa Lutowiska. We wtorek(10.04) rozpoczęły się przygotowania
do ich podróży do Bułgarii. Tam dołączą
do stada hodowanego w półwolnej zagrodzie Voden-Iri Hisar niedaleko miejscowości Ostrovo.
• W ośrodku Cyziówka w Kamionce
k/ Sędziszowa trwają ostatnie prace przed
otwarciem wystawy starych motocykli,
która będzie nową atrakcją turystyczną
na Podkarpaciu. Otwarcie wystawy dla
zwiedzających - 1 maja. Ta wyjątkowa
ekspozycja, która powstaje w ośrodku
Cyziówka w Kamionce k/ Sędziszowa,
zgromadzi ponad 50 zabytkowych maszyn
z różnych krajów. Zaprezentowany zostanie rozwój motoryzacji od 1919 r. w USA
aż po osiągnięcia polskich konstruktorów
motocykli z lat 1935-1965. Na wystawie
będzie można podziwiać rzadkiej urody
jednoślady z Niemiec, Francji, USA,
Szwajcarii, Anglii, Rosji oraz Czech.

• 30 tys. zapałek, specjalnych dla
majsterkowiczów, a przede wszystkich
ponad trzy miesiące mrówczej pracy. Marian Zbierak z Pawłosiowa koło Jarosławia wykonał „zapałczany” mini-pomnik
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
• Dwóch nielegalnych imigrantów z
Turcji, którzy pieszo przekroczyli zieloną
granicę z Ukrainy do Polski, w okolicach
Horyńca - Zdroju zatrzymali strażnicy
graniczni. Celem ich podróży miała być
Francja, gdzie jeden z cudzoziemców
już wcześniej przebywał. Imigranci nie
posiadali dokumentów. Na podróż do Paryża mieli przeznaczone około 400 euro.
Zgodnie z procedurą, zostali przekazani
służbom granicznym Ukrainy - informuje
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
• W Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku odbyła się pierwsza tegoroczna
Galicyjska Graciarnia. Pod taką nazwą
kryje się giełda staroci organizowana na
Galicyjskim Rynku. Spotykają się tam
miłośnicy staroci i różnorakich rupieci.
Jak w latach ubiegłych, Galicyjska Graciarnia będzie odbywać się w każdą
trzecią niedziele miesiąca. W tym dniu
wstęp na sanocki skansen jest nieodpłatny.
• Ponad 2,7 mln zł kosztować będzie
remont siedmiu mostów, które znajdują się na drogach wojewódzkich w
Bieszczadach. Porozumienie o współfinansowaniu tych inwestycji podpisali
w ub. tygodniu marszałek województwa
podkarpackiego Władysław Ortyl i
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna. Dzięki temu jeszcze w tym roku
ruch komunikacyjny w Bieszczadach, a
zwłaszcza w miejscowościach Bystre,
Jabłonki, Smolnik, Czarna i Żłobek,
zostanie usprawniony i dostosowany do
potrzeb przewoźników

Z powiatu…
• Tragiczny poranek w Krośnie
(04.04)- w ciągu niespełna godziny w
dwóch różnych miejscach doszło do
śmiertelnych wypadków. W pierwszym
zginął 85-letni pieszy, w drugim 18-letnia
rowerzystka wpadła pod ciężarówkę.
• Organizator Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej 2022 w Katarze zdecydował, że krzesła marki Forum Seating,
należącej do Grupy Nowy Styl z Krosna,
wypełnią kolejne trzy stadiony budowane
na mistrzostwa w piłce nożnej: Ras Abu
Aboud (40 tys. miejsc), Lusail (80 tys.)
i Qatar Foundation (40 tys.). Rok temu
krzesła polskiej marki zostały wybrane
do trzech innych katarskich stadionów.
• Po raz 15. Tomasz Tatrzański leśnik i ekolog zorganizował akcję Czysty
Wisłok. W sobotę (8.04.) 17 ochotników
sprzątało brzegi Wisłoka, tym razem w
Krościenku Wyżnym.
• Sąsiedzi z Zębu zrzucili się na szklany cyrpok dla Kamila Stocha. Naczynie
ma tradycyjny kształt góralskiego

czerpaka, ale jest ze szkła. Wykonał je
krośnieński artysta Witold Śliwiński na
zamówienie mieszkańców Zębu, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha. Szklany
cyrpok oraz szklane rzeźby wręczono
Stochowi na przywitanie po zakończeniu
sezonu.
• Dwa filmy, pokazujące stado żubrów, które wędruje górską rzeką w
Bieszczadach, podbijają internet. Zwierzęta udało się z bliska sfilmować Witkowi Grodzkiemu, przewodnikowi
turystycznemu z Krosna. Ogromną popularnością cieszy się też filmik pokazujący
przeprawę przez San niedźwiedziej rodziny, nakręcony przez leśnika Kazimierza
Nóżkę.
• Na dziesiąte Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego przyjechało
kilka tysięcy miłośników dwóch kółek.
Po mszy w Trzcianie motocykliści przejechali do Dukli. Tam na parkingu przy
kościele o. Bernardynów zorganizowano
pokaz trialu motocyklowego. Podczas
imprezy motocykliści zbierali pieniądze
na wykonanie nowego drewnianego podestu na Pustelni św. Jana z Dukli. Stary
jest wyłączony z użytkowania.
• Wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca nowej siłowni plenerowej. Tym
razem miejsce do uprawiania sportu i
rekreacji powstanie na Białobrzegach w
Krośnie. Będzie służyło mieszkańcom
już tego lata.
• Pod koniec marca w Krośnie podpisano umowę na modernizację Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów. Wykonawcą zadania będzie spółka Sutco-Polska z
Katowic. Umowę podpisano w obecności
reprezentantów ponad 20 samorządów.
Zmodernizowany zakład w Krośnie ma
obsługiwać ćwierć miliona mieszkańców!
• W skrytce, w jednym z domów
w Korczynie odnaleziono dwa ukryte
pistolety maszynowe. Broń może mieć
związek z byłym wójtem Korczyny,
zamordowanym po wojnie. Jak ustalili
historycy, pistolety maszynowe pochodzą
ze zrzutu dokonanego w czasie wojny dla
Armii Krajowej.
• Krosno: W krótkim odstępie czasu
doszło do dwóch tragicznych wypadków. 85-letni pieszy zginął pod kołami
ciężarówki na przejściu dla pieszych w
Turaszówce. Pół godziny później na ul.
Tysiąclecia, 18-letnia rowerzystka zginęła
pod naczepą kolejnej ciężarówki. Obaj
kierowcy byli trzeźwi.
• Ponad 50 fotografii trafi na oddziały
krośnieńskiego szpitala. To prezent od FOTOKLUBU działającego przy Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Piękne widoki z naszego regionu uwiecznione
na barwnych fotografiach mają uprzyjemnić
pacjentom czas pobytu szpitalu.

Z gminy …
• Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
zaprosił najmłodszych mieszkańców

Rymanów-Zdrój !
Chciałbym zwrócić uwagę na prawidłową pisownię miejscowości Rymanów-Zdrój. Reguluje to akt prawny
– Obwieszczenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 roku
w sprawie wykazu urzędowych nazw
miejscowości i ich części(Dz.U. 2015
poz. 1636) według którego prawidłowa
pisownia nazwy miejscowości to „Rymanów-Zdrój”, a nie „Rymanów Zdrój”
czy „Rymanów – Zdrój”.
Nazwy miejscowości z członem
„Zdrój” powinno się pisać z łącznikiem
i bez spacji.
Wojtek Adamczyk
naszej gminy do udziału w Konkursie
Talentów Przedszkolnych „O nagrodę
Pluszowego Misia”. Impreza odbyła się
10 kwietnia 2018 r. w sali Kina „Sokół”
w Rymanowie. Dzieci – w podziale na
kategorie wiekowe („A” – 3 i 4 latki,
„B” – 5 i 6 lat) – prezentowały na scenie
przygotowane przez siebie wiersze,
piosenki lub inscenizacje teatralne.
• 10 kwietnia 2018 r. odbyły sie w
Rymanowie uroczystości z okazji 78
rocznicy zbrodni katyńskiej i 8 rocznicy
katastrofy smoleńskiej. Rozpoczęła je
uroczysta Msza Święta w intencji ofiar,
która odprawiona została w rymanowskim
Kościele Parafialnym. Po nabożeństwie
zaproszeni goście, mieszkańcy gminy i
młodzież szkolna wspólnie udali się na
miejsce upamiętniające pomordowanych
w Katyniu oraz ofiary katastrofy smoleńskiej, gdzie nastąpiła uroczysta odprawa
i zmiana warty, a także odczytany został
apel poległych. Uroczystość zakończyło
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
• W niedzielne popołudnie 8 kwietnia
2018 r. w Kościele Parafialnym w Rymanowie odbył się Koncert Wielkanocny.
W tegorocznej edycji wystąpiły: Chór
„Chorus” z Korczyny, Chór Bazyliki Kolegiackiej z Brzozowa i rymanowski Chór
„Koloryt”. Zgromadzona publiczność
miała okazję wysłuchać przygotowanych
specjalnie na tą okazję pieśni wielkanocnych. Na zakończenie koncertu wszystkie
zespoły wspólnie zaśpiewały „Barkę”.
• W niedzielę(15.04) po godz. 17,
na ulicy Grunwaldzkiej w Rymanowie
miała miejsce kolizja motoroweru z fiatem. Wstępnie ustalono, że do zdarzenia
doszło w chwili, gdy 22-letni kierujący
motorowerem marki honda omijał stojące w korku samochody. W tym czasie
30-letni kierowca fiata rozpoczął manewr
skrętu w lewo, w wyniku czego doszło do
zderzenia pojazdów. Kierujący jednośladem doznał niegroźnych obrażeń. Przewożona przez niego pasażerka wyszła ze
zdarzenia bez szwanku. Uczestnicy byli
trzeźwi. Policjanci z Rymanowa ustalają
okoliczności kolizji.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Gminny konkurs palm
w Klimkówce

Ś

więta i zwyczaje z nimi związane
są bardzo ważną sferą ludzkiego
życia. Świętowanie jest potrzebą
wszystkich ludzi. Zwyczaje i obrzędy
świąteczne towarzyszą nam od dawna
i chociaż się zmieniały pod wpływem
upływającego czasu, to jednak kolejne
pokolenia przejmują je, gdyż są one
źródłem radości, niezwykłych przeżyć
i przywiązania do swojej tradycji.
Takim pięknym zwyczajem, który
zachował się w Polsce do dzisiaj, jest
święcenie palm, poprzedzające Święta
Wielkanocne. Palmy, jak wiadomo,
święci się w ostatnią niedzielę Wielkiego
Postu, zwaną Palmową, a w tradycji ludowej Wierzbną lub Kwietną. Ponieważ o
palmy u nas trudno, dawniej zastępowano
je gałązkami bukszpanu, malin lub porzeczek, ale najczęściej królowały gałązki
kwitnącej wierzbiny, której aksamitne
bazie zapowiadają Wielkanoc. Od tej
kwitnącej wierzbiny Niedzielę Palmową
przyjęło się nazywać także Kwietną lub
Wierzbną.

Palmowe Święto w wierzeniach ludu
jest ważnym prognostykiem na cały rok
gdyż:
Pogody w kwietne niedziele
Wróżą urodzajów wiele.
Pogodna Niedziela Palmowa, czasem
już rozkwiecona (Kwietna), wystrojona
baziami i zieleniną wierzbiny, zwiastuje
radość, piękno przyrody i żywotność. W
całej Polsce w Niedzielę Palmową święci
się palmy. Polskie palmy przypominają
smukłe, kolorowe bukiety, czasem bardzo
wysokie. Powinny się w nich znaleźć gałązki wierzby z puszystymi srebrzystymi
baziami zwanymi „kotkami”, ponieważ
wierzba w tradycji ludowej symbolizuje
zmartwychwstanie i życie. Do palmy
wkłada się również wiecznie zielone gałązki świerka, bukszpanu, tui, borówek.
Całą palmę ozdabia się suszonymi kwiatkami i kolorowymi wstążkami.
Dawniej poświęcone wiązki wierzbinowych witek zdobiły wejścia do
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domostw, były również zatknięte w
stodołach, stajniach i pszczelich ulach.
Wypędzano nimi bydło na pierwszy wiosenny wypas. Poświęcone palmy ceniono
bardzo gdyż:
Z Niedzieli Palmowej garść wierzbowych witek
Od złego uchroni cały dobytek.
Na południu Polski jeszcze do dzisiaj
robi się z zebranych części palm kropidełka do święcenie
pól oraz krzyżyki, które w
Niedzielę Wielkanocną lub w
Wi e l k a n o c n y
Poniedziałek
wczesnym rankiem wbija się w
zagony w polu
i ogrodzie, aby
chroniły je od
gradu i błogosławiły zasiewom. Połyka się
też wyjęte z palmy bazie, które
mają chronić
od bólu gardła
i przeziębień.
Palma jest więc ważnym atrybutem Świąt
Wielkanocnych a procesje z palmami w
Niedzielę Palmową są pięknym, kolorowym widowiskiem, o czym można się
było przekonać 25 marca w Klimkówce,
gdzie odbywał się gminny konkurs palm.

Do tej niezwykłej uroczystości przygotowywała się niemalże cała wioska,
by uszanować wszystkich gości na czele
z Burmistrzem Gminy Wojciechem Farbańcem. Najwięcej pracy miały panie z
Koła Gospodyń Wiejskich, bo musiały
przygotować nie tylko konkursową palmę, ale też zatroszczyć się o smaczną
część kulinarną. Poradziły sobie jednak
z tym wszystkim znakomicie. Pomocy nie
odmówiła też Rada Sołecka z sołtysem
Kazimierzem Kielarem oraz szkoła z p.
Dyrektor Agnieszką Groblewską.
Zaproszone do konkursu panie z
gminnych kół gospodyń zaprezentowały pełne wdzięku arcydzieła palmowe,
które można było podziwiać i upajać się
ich pięknem. Pełen przepychu kolorowy
pochód z palmami wyruszył z Domu
Ludowego do kościoła. Ten wspaniały,
niezapomniany widok wpisze się zapewne w historie nasze wioski. W kościele
zapanował radosny nastrój, który udzielił
się wszystkim tam obecnym. Po Mszy św.
poświęcone już palmy przyozdobiły salę
Domu Ludowego, gdzie odbywała się
część oficjalna konkursu. Przewodnictwo objęła Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie Danuta Litarowicz
Świąteczno-wiosenny nastrój
wprowadziła młodzież szkolna, która
zaprezentowała wiązankę tańców
przywołujących swoim strojem i
muzyką zbliżającą się wiosnę. Występ
przygotowała nauczycielka p. Teresa

Janas z nauczycielem muzyki p. Jackiem
Gierlachem. W sali można było również
podziw iać wys taw ę artys tycznie
wykonanych eksponatów wielkanocnych:
pisanek, stroików i serwetek. Wykonały
je panie z KGW z Klimkówki i Ladzina,
panie z Klubu Seniora w Klimkówce,
młodzież szkolna i osoby prywatne.
Wszystkie koła , które wzięły udział
w konkursie palm uhonorowane zostały
przez burmistrza specjalnymi nagrodami.
Nagrody otrzymały również osoby prywatne, które włączyły się do konkursu.
Z Klimkówki nagrodzona została p.
Stanisława Grtysztar za prezentację artystycznie zdobionych pisanek.
Dopełnieniem tej pięknej uroczystości palmowej był smaczny poczęstunek
przygotowany przez gościnne KGW z
Klimkówki. Dobrze się dzieje, że nasze
tradycyjne polskie zwyczaje i obrzędy
świąteczne przechodzą z pokolenia na po-

Dlaczego warto się
kształcić w szkole
muzycznej?

K

ażdy uczeń odniesie konkretne korzyści z edukacji muzycznej, bez
względu na to, jaki zawód będzie
wykonywał w przyszłości. Dajmy więc
naszym dzieciom szansę korzystania z
dobrodziejstw, jakie niesie za sobą czynne

kolenie, łączą teraźniejszość z przeszłością i są świadectwem więzi rodzinnych
i społecznych. Ich bogactwo jest cząstką

naszej polskiej kultury, dlatego musimy
je ocalić od zapomnienia.

uprawianie tej wspaniałej dziedziny sztuki
jaką jest MUZYKA.
Muzyka jest językiem uniwersalnym,
pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób
dla wyrażania spontaniczności. - (R.
Gloton, C. Cleo – „Twórcza aktywność
dziecka”)
Rodzicu!
Czy chcesz sprawić, aby twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym,
aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?

Zainwestuj w przyszłość swojego
dziecka. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez
kontakt z PIĘKNEM.
Muzyka: uczy, bawi, wychowuje,
rozwija i uwrażliwia. Dlatego zapraszamy Cię do Szkoły Muzycznej I st. w
Rymanowie – ruszyły zapisy, nie przegap
szansy!
Wszystkie informacje na stronie
www.lorymanow.pl (szkoła muzyczna,
aktualności) lub na fecebooku.

Zofia Gierlach
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Indeksy przed maturą
dla rymanowskich
licealistów
Edukacja jest najlepszą inwestycją,
a więc inwestuj w siebie i poszerzaj
swoje horyzonty,
bo „wiedza jest drugim słońcem dla
tych, którzy ją posiadają”

D

ruga edycja interdyscyplinarnej
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego,
cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
całym kraju. Do etapu centralnego z
województwa podkarpackiego zakwalifikowało się 10 uczestników, w tym czterech uczniów z liceum w Rymanowie.

Laureat Olimpiady
Języka Rosyjskiego
“Jeden język ustawia Cię w korytarzu
życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po
drodze.”
(Frank Smith)
limpiada Języka Rosyjskiego,
jedna z najstarszych olimpiad
przedmiotowych dla uczniów
szkół średnich w Polsce, cieszy się w
ostatnich coraz większym zainteresowaniem. W bieżącym roku szkolnym odbyła się jej 49. edycja, w której uczestniczył
uczeń pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie Aliaksei
Khmialnitski.

O

Dzięki bardzo wysokiemu wynikowi uzyskanemu podczas eliminacji
szkolnych, Aleks bez problemu zakwali-
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W dniach 23-24 marca br. w Warszawie
spotkali się reprezentanci wszystkich
województw, by rywalizować o zaszczytne tytuły laureatów i finalistów.
Uczniowie LO: Karol Niemiec z klasy
trzeciej oraz Adrian Wojtasik z klasy
drugiej odnieśli kolejny sukces i zdobyli
tytuł laureata olimpiady. Duża wiedza i
zaangażowanie uczniów pozwoliło im
na uzyskanie głównej nagrody, jaką jest
indeks na wybraną uczelnię wyższą.
Serdecznie gratulujemy, życzymy
wielu sił twórczych, dalszych osiągnięć
i sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Tegorocznemu Maturzyście natomiast powodzenia na egzaminach oraz wytrwałości
w realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Urszula Pelczar
Beata Suwała - Szczechowska

fikował się do etapu okręgowego olimpiady, który, dla uczniów województw
Lubelskiego i Podkarpackiego, odbył się
3 marca w Lublinie. Zawody II stopnia
składały się z części pisemnej – testu
wiedzy o języku i kulturze rosyjskiej,
oraz ustnej – wypowiedzi na 1 wylosowany przez uczestnika spośród 15 tematów. Podczas eliminacji okręgowych aż
16 uczniów szkół średnich z Lubelszczyzny i Podkarpacia osiągnęło próg
punktowy, który dał im awans do etapu
centralnego. W tej licznej grupie znalazł
się również Aleks.
W dniach 14-15 kwietnia 2018 roku
w Warszawie odbył się ostatni etap olimpiady – zawody centralne, w których
wzięło udział 51 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W części
pisemnej uczestnicy pisali wypracowanie na jeden z trzech zaproponowanych
tematów, natomiast część ustna obejmowała dziesięciominutową wypowiedź
na wylosowany temat. Na 10 laureatów
XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego aż
5 uczniów to reprezentanci okręgu lubelskiego, wśród których znalazł się oczywiście Aleks!
Aliaksei urodził się w Brześciu i tam
spędził część swojego dzieciństwa. Tam
też uczęszczał przez cztery lata do szkoły podstawowej, gdzie wraz z innymi
dziećmi z rodzin o korzeniach polskich
zdobywał wiedzę pod okiem nauczycieli
z Polski. Oprócz przedmiotów obowiązkowych prowadzonych w języku polskim, Aleks uczęszczał też codziennie na
lekcje języka angielskiego, a raz w tygodniu na lekcje języka rosyjskiego i białoruskiego. Jeszcze przez rok po ukończeniu szkoły podstawowej był uczniem
gimnazjum w Brześciu, w klasie o profilu muzycznym i uczęszczała na lekcje
gry na gitarze. Po przeprowadzce rodziny do Mińska, Aleks kontynuował naukę
w gimnazjum, również w klasie o profilu
muzycznym. Tutaj też zaczął odnosić

swoje pierwsze sukcesy, reprezentując
szkołę w licznych konkursach i olimpiadach z języka rosyjskiego, angielskiego,
matematyki, biologii i chemii. Popołudniami rozwijał swoje zainteresowania
muzyczne i sportowe, uczestnicząc w
dodatkowych zajęciach, raz w tygodniu
zaś, w każdą sobotę, uczył się w polskiej
szkole przy Ambasadzie w Mińsku, należącej, jak wszystkie szkoły polskie na
Białorusi, do Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za granicą.
W ubiegłym roku rodzina Aleksa
przeprowadziła się do Polski i od września Aleks jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie klasy
pierwszej o profilu matematyka z robotyką. Swój pierwszy sukces odniósł już
w lutym, kiedy reprezentował szkołę na
Festiwalu Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego i w konkursie leksykalno-gramatycznym zdobył pierwsze
miejsce. Tym razem szczęśliwym okazał
się dla Aleksa wyjazd do Warszawy, bowiem uzyskanie tytułu laureata zwalnia
go już z egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego (w jego przypadku to oczywiście język rosyjski) i daje
szczególne uprawnienia przy rekrutacji
na studia wyższe. Oby więc udział w następnych konkursach językowych otwierał przed Aleksem drzwi do kolejnych
sukcesów!
Anna Śliwka
nauczyciel LO w Rymanowie

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 5 (28) „Naszego Rymanowa” z
maja 2003 roku.
Otwarcie Izby
wkrótce – w otrzymanym od Urzędu Gminy
lokalu, który znajdował
się w kiepskim stanie
technicznym i musiał
być poddany gruntowemu remontowi. Społecznicy nie zawiedli
stowarzyszenia. Wyburzenia wykonali „niefachowcy” a prace przy
instalacji elektrycznej
(J. Gierlicki), położenia
paneli (Bog-Mar) i uzupełnieniu tynków (Later)
wykonały nieodpłatnie
firmy. Koszt materiałów
poniósł Urząd gminy.
Bog-Mar ofiarował ponadto regały na eksponaty.
Na potrzeby Izby przekazano już
pierwsze eksponaty (szewskie, garbarskie,
bednarskie i stolarskie). Organizatorzy
liczą na stałe powiększanie zbiorów i
oczekują od darczyńców na rekwizyty
związane z rzemiosłem. Kompletowane
są również eksponaty które złożą się na
wystawę historyczną.
Czytelnicy piszą tym razem o możliwości wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Entuzjasta podkreśla, ze UE
zapewnia swoim obywatelom równe
szanse w dostępie do rynków pracy, co
jest teraz dla nas najważniejsze. Polacy
dopiero uczą się jak żyć w Unii i czerpać
korzyści z przynależności do niej. Niewiedza eliminuje Polaków z gry o europejskie
fundusze. Większa operatywność polskiego społeczeństwa jest pożądana i leży w
jego interesie. A więc młodzi, szczególnie
wykształceni Polacy! Nie bójmy się Unii
Europejskiej i śmiało kroczmy do niej po
lepsze jutro. Do zobaczenia przy urnach w
czerwcowych wyborach! Z sojusznikami
łatwiej!
Sceptyczny czytelnik ostrzega przed
Unią. Czy wejdziemy do UE to jest
niezmiernie ważne nie tylko dla nas, ale
przede wszystkim dla naszych dzieci. Oby
nie przeklinały swoich ojców i dziadów.
Popatrzmy, co konkretnie UE może nam
dać, ale i zabrać naszej Ojczyźnie. Bądźmy mądrzy przed szkodą, nie wierzmy
radosnym hasłom, szukajmy obiektywnej prawdy. Nasi przodkowie krew za
Polskę przelewali, my mamy wygrać dla
Niej referendum! Pamiętajmy o rzeczy

najważniejszej – nie ma alternatywy dla
niepodległości naszej Ojczyzny.
My mamy granicę z sąsiadem, którego obywatele wykupili do chwili obecnej
znaczny procent ziemi naszej Ojczyzny.
W przybliżeniu jest to obszar większy niż
województwo podkarpackie, wiem to z
wiarygodnych źródeł.
Podpatrzone w telewizji – to informacja losach dwóch inwestycji rolnych w
naszej okolicy podjętych przez Włochów.
Informacja koresponduje z pokazanym
wcześniej głosem czytelnika.
W Besku, gdzie
bezrobocie sięga 20%,
Włoch jest dzierżawcą ziemi po upadłym
PGR. Pracownicy mówią, że jest człowiekiem uczciwym, systematycznie płacącym
robotnikom, wymaga
rzetelnej pracy ale też
sam codziennie rozpoczyna robotę o 400.
Zna się na rolnictwie,
chce inwestować, ale
nie może kupić ziemi
i nie może zatrudnić
następnych pracowników.
Podobna sytuacja
istnieje na terenie
dawnego pegeeru w
Moszczańcu. Może jeszcze istnieć będą
miesiąc, może dwa. Gospodarująca tu
spółka włosko-polska nie może podjąć
inwestycji bo nie mogą kupić ziemi. Stare
obory nadają się do natychmiastowego
wyburzenia, a na budowę nowych odpowiadającym standardom UE, władze nie
wydają zgody. To zarzynanie kury która
znosi złote jajka – mówi pracownik –
Włosi nie są naiwni, rzucą to wszystko,
a nam znowu przyjdzie zgasić światło.
Sytuacja wróci do normy, ludzie pójdą na
bezrobocie, a zrekultywowane dopiero co
pola, znowu zarosną chwastami.
Według ostatnich danych statystycznych, w woj. podkarpackim leży odłogiem 140 tys. hektarów ziemi.
Rymanowskie umocnienia obronne – odtworzył autor posiłkując się austriacką mapą katastralną uwzględniając
konfigurację terenu i przekazy historyczne. Rymanów w kształcie lokacyjnym
obwiedziony była wałami, murami i
parkanami obronnymi. Usytuowano go
na cyplu wzgórza schodzącego w dolinę
Taboru. Od reszty wzgórza odcięty był
przekopem, w którym w części biegnie
teraz ulica Grunwaldzka a w części droga
do cmentarza (ul. Mistygacza). Drugi
przekop oddzielał od miasta i kościoła
tę część cypla na której wybudowano
dwór obronny, przekształcony później w
zamek. Przekopy, stanowiące w istocie
rowy przed wałami, powstały na przestrzeni XV i XVI wieku - przypuszcza
autor.
Miasto miało 4 bramy i stanowiły
główne punkty obronne w całym sys-

temie. Nie były to umocnienia jakieś
szczególne, trzeba zauważyć , że w
1589 r. mieszkało w mieście ok. 560
mieszkańców. Po raz pierwszy miejskie
umocnienia obronne w postaci murów i
bramy Klimkowskiej zostały wymieniane
dopiero w 1675 r. pozostałe trzy bramy
dopiero w 1701 i 1707 roku. Ostatnia
informacja o wałach pochodzi z roku
1712. W miarę zużywania się budowli
obronnych, likwidowano poszczególne
umocnienia i niwelowano wały. Kamień
z murów i bram został zużyty do budowy
nowego kościoła. W ruinę popadł też zamek i na przełomie XVIII i XIX wieku
uległ likwidacji.
Wieści z gminy informowały o
rozpoczęciu akcji zalesiania nieużytków.
W Starostwie Powiatowym złożono 115
wniosków na zalesienie 290 ha. Pozytywne opinie wydano na 65ha, z czego 9 ha
w gminie Rymanów.
Kronika policyjna doniosła o kolejnej pladze kradzieży z włamaniem, co
miało miejsce w Rymanowie, Wróbliku
Szlacheckim i Rymanowie-Zdroju. Powodzeniem u złodziei cieszyły się również
tablice rejestracyjne, które skradziono z
samochodów w Rymanowie-Zdroju i na
rymanowskim rynku. Na rynku też doszło
do pobicia dwóch mężczyzn przez grupę
pijanych wyrostków. W ciągu ostatnich
dwóch miesięcy ujawniono na terenie
gminy 6 nietrzeźwych kierowców i odnotowano 7 wypadków i kolizji drogowych.
Promocja turystyki, kultury i nie
tylko… jak co roku Biuro Informacji
Turystycznej prezentowało gminę Rymanów w różnorakich imprezach turystycznych. Oto niektóre z nich:
- w marcu na Targach Turystyki w
Katowicach prezentowana była oferta
turystyczna i uzdrowiskowa. Ogromnym powodzeniem cieszyły się potrawy
regionalne: pierogi pieczone z kapustą,
chleb wiejski, ser jajeczny, smalec ze
skwarkami. Prezentowała się także kapela
„Rymanowianie” i rymanowscy plastycy.
- w kwietniu w „Domu Chłopa” w
Warszawie odbywała się Ogólnopolska
Prezentacja Stołów Wielkanocnych –
„Wielkanocna Baba”. Przedstawicielki
Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy
pokazały: palmy, różnorodne pisanki,
wiosenne kwiaty bibułkowe i stroiki
wielkanocne. Artyści prezentowali swoje
rzeźby i obrazy. Nie mogło też braknąć
regionalnych potraw wielkanocnych. Z
aplauzem przyjmowana była kapela „Rymanowianie”, co zaowocowało otwartym
koncertem na warszawskiej Starówce.
- ofertę turystyczną naszej gminy (ze
szczególnym uwzględnieniem Uzdrowiska) prezentowano również podczas 13
Krakowskiego Salonu Turystycznego oraz
na VIII Targach Turystyki i Wypoczynku
„Lato 2003”które odbyły się w dniach
25-26 kwietnia w Warszawie.
(wła)
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Koszykarki UKS ZSP
Rymanów na meczu
w Krośnie

P

omimo przenikliwego chłodu, huraganowego wiatru, obfitych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych,
dość liczna grupa koszykarek z ZSP w
Rymanowie udała się w marcowy, niedzielny wieczór, wraz ze swoim trenerem
Kamilem Szepieńcem, do krośnieńskiej
hali sportowej MOSiR na mecz ligowy
pomiędzy Miastem Szkła Krosno a AZS
Koszalin.
Tego typu wyjazdy na rozgrywki najlepszych polskich drużyn koszykarskich,

walczących o ligowe
punkty są organizowane regularnie, więc
młode adeptki koszykówki dość często mają
okazję oglądać w akcji
na żywo swoich idoli.
Zawsze mogą zrobić z
nimi pamiątkowe zdjęcia , otrzymać autografy,
pokibicować razem z
klubem kibica, uwiecznić się na fotkach z
maskotką krośnieńskiej
drużyny, czy też wziąć
udział w losowaniu „sterty słodyczy”.
Mecz dostarczył sporo emocji. Do
końca trzymał w napięciu a szala zwycięstwa przechylała się raz w jedną stronę a

raz w drugą. Czas podczas każdej, nawet
najkrótszej przerwy, umilały licznie
zgromadzonej publiczności występy
cheer liderek, które za swoje popisy
taneczne zbierały znacznie więcej oklasków i owacji na stojąco niż koszykarze
obydwu drużyn. Pod koniec czwartej
kwarty, goście z Koszalina uzyskali dość
znaczną przewagę i dopiero apel spikera
zawodów o doping na stojąco, wyzwolił
w koszykarzach z Krosna dodatkowe pokłady energii , którzy na 4 sekundy przed
końcem, rzutem rozpaczy za trzy punkty,
doprowadzili do remisu i dogrywki. Niestety, w dogrywce dominowali przyjezdni
i to oni wygrali mecz i zgarnęli całą pulę
inkasując komplet punktów.
Tekst i fot. Marek Sokołowski

Awans do turnieju
finałowego

P

iłkarki ręczne z gimnazjum w Posadzie Górnej nie zawiodły oczekiwań
i znalazły się wśród najlepszych
czterech zespołów województwa podkarpackiego. Turniej barażowy odbył się 13
kwietnia w Głowience, a uczestniczyły
w nim zespoły z gmin: Besko, Dynów,
Radomyśl Wielki i ubiegłoroczny mistrz
województwa – Posada Górna.

Ponieważ drużyna z gminy Dynów
oddała mecze walkowerem, walkę o
awans prowadziły trzy pozostałe. Posada Górna pokonała kolejno Besko
(27 : 13) i Radomyśl Wielki (14 : 11)
zwyciężając w turnieju.
Drużyna wystąpiła w składzie: Oliwia Staroń, Julia Bolanowska, Nikola Zięba, Izabella Dudek, Nikolina Samborska,
Maria Przybyła, Natalia Józefczyk, Julia
Krupianik, Antonina Szczęsna, Kinga
Osękowsaka, Martyna Sękowska, Kamila
Małek, Dominika Pęcak, Maria Różowicz
, Julia Szul, Izabella Rodzinka.
Gratulacje dla zawodniczek i trenera
Grzegorza Argasińskiego!

Przyszła już wiosna
Sprawdź sprawność
swojej kosiarki

Naprawa sprzętu
Zbigniew Zych
tel. 510 745 948
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S19 znowu bliżej

24

kwietnia w Dukli odbyła się
konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy na
Koncepcje Programową dla ostatniego
18 kilometrowego odcinka s19 Dukla –
Barwinek. Udział w niej wzięli : Minister
Infrastruktury Andrzej Adamczyk, europoseł Tomasz Poręba oraz poseł Bogdan
Rzońca. 75 km odcinek drogi , od węzła
Babica do Barwinka, będzie miał węzły w
Domaradzu, Miejscu Piastowym i Dukli.
W ramach podpisanych umów zostanie
przygotowane kompleksowe rozpoznanie
geologiczne, analiza i prognoza ruchu,
rozwiązania techniczne i obiekty inżynierskie, analiza kosztów i bezpieczeństwo ruchu. „Podpisana dzisiaj umowa
jest kolejnym krokiem do spełnienia
marzeń mieszkańców Podkarpacia (…)
droga ekspresowa S19 to priorytetowa
inwestycja dla polskiego ruchu i bardzo

ważna trasa dla transportu międzynarodowego” – powiedział min. Adamczyk.
Po wyjeździe z Dukli, decydenci
udali się do Sanoka zwizytować budowę
obwodnicy miasta wstrzymywaną przez
archeologów. Po drodze zatrzymali
się w Klimkówce, gdzie burmistrz Jan
Materniak przedstawił, na ręce ministra
Andrzeja Adamczyka, propozycję działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie Rymanowa
i Klimkówki. Problem narasta wraz ze
zwiększaniem się ruchu na drodze krajowej DK-28. Starania władz samorządowych doprowadziły do zakwalifikowania
niektórych zadań do Programu Redukcji
Ofiar Śmiertelnych. Dotyczy to:
1. Przebudowa skrzyżowania (budowa pasa do skrętu w lewo) w Klimkówce
– szacowany koszt 2 130 000 zł.
2. Przebudowa skrzyżowań , budowa chodników i wysp kanalizujących
ruch w Rymanowie – koszt 5 550 000 zł.

Kopie pisma przesłano do Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie oraz do Oddziału w Rzeszowie
i Rejonu w Krośnie.

Gładysiewicz, Zuzanna Różowicz, Katarzyna Kluska, Katarzyna Penar, Antonina
Szczęsna, Kinga Osękowska, Martyna
Sękowska, Kamila Małek, Dominika Pęcak, Maria Różowicz, Julia Szul, Izabella

Rodzina, Adrianna Rodzinka. Opiekę
nad drużyną sprawował trener Grzegorz
Argasiński.
Gratulacje!

fot. W. Łabuda

III miejsce
szczypiornistek
z Posady Górnej
w Kraśniku

W

dniach 16-18 marca drużyna
Handballu Posada Górna brała
udział w silnie obsadzonym V
Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Młodziczek w Kraśniku. W rozgrywkach w grupie najpierw zmierzyły się z
II drużyną gospodarza turnieju KMKS
Kraśnik i wygrały 13 : 6, Drugi pojedynek
z Piotrkovią Piotrków Trybunalski niestety przegrały 9 : 13. Następny mecz grały
z Lukovią Łuków odnosząc sukces 9 : 6
(trzeba pamiętać, że drużyna ta zwyciężyła w ostatnim międzynarodowym turnieju
w Ulanie Majoracie). Ostatni mecz grupowy też zakończyły wygraną z Dwójką
Lublin 21 : 11, co dało dziewczętom z
Posady Górnej wicemistrzostwo grupy i
możliwość walki o medale.
W meczu półfinałowym rywalizowały ze zwycięzcą drugiej grupy – I drużyną
KMKS Kraśnik i mecz przegrały 10 :
15 (obserwatorzy podkreślają że Maria
Przybyła niesłusznie ukarana została
czerwoną kartką). W meczu o III miejsce
przyszło się mierzyć ponownie z Piotrkovią. Tym razem wynik był zdecydowanie
korzystniejszy, szczypiornistki Handballu
wygrały 16 : 6 i zdobyły brązowy medal
tej prestiżowej imprezy.
Najlepszą zawodniczką turnieju
okazała się Nikolina Samborska z
Handballu, a Izabella rodzinka została
najlepszym zawodnikiem drużyny z
Posady, która wystąpiła w następującym
składzie: Nikolina Samborska, Maria
Przybyła, Natalia Józefczyk, Oliwia
Staroń, Julia Bolanowska, Nikola Zięba,
Julia Krupianik, Julia Niemczyk, Sylwia
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Podsumowanie
projektu edukacyjnego
„Bułka z masłem II”
w Szkole Podstawowej
fundacji „Elementarz”
w Głębokiem

P

rzepisy kulinarne to element ponadczasowej tradycji w polskich
domach. Nasze babcie przekazywały bardzo bogate zeszyty z przepisami
swojej najstarszej córce, później ta przekazywała receptury pierwszej wnuczce i
tak historia całymi latami zataczała koło.
Dziś rzadkością są już zeszyty zapisane
starannym pismem, gdzie na kartkach
przewijają się wytrawne potrawy lub
proste i szybkie instrukcje na obiad. Dzisiejsza kultura masowa kładzie mocny
nacisk na umiejętności kulinarne, zachęca do tworzenia własnych przepisów
poprzez liczne programy telewizyjne,
notatki w prasie codziennej czy blogi
kulinarne w Internecie.
Coraz częściej pojawiają się programy, w których dzieci w różnym wieku,
pokazują jak wiele znaczy dla nich gotowanie, możliwość pokazania swojej pa-

sji i zainteresowań, a także świadomość
podjętego ryzyka, sprawdzenia samego
siebie. Warto jest zaszczepić w dziecku
chęć podejmowania wyzwań, zadbania
o liczne umiejętności. Wiek przedszkolny jest czasem, kiedy dzieci najszybciej
przyswajają sobie ogrom informacji,
wyrabiają konkretne nawyki, korzystają
z rad i doświadczeń swoich nauczycieli
i rodziców. Niejednokrotnie to właśnie
nauczyciel jest ogromnym autorytetem
dla dziecka w wieku przedszkolnym.
Mając na uwadze tę ważną kwestię oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem przystąpił do projektu
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edukacyjnego „Bułka z masłem edycja
II”.
Projekt edukacyjny „Bułka z masłem” ma na celu rozbudzić w dzieciach ciekawość świata dzięki nowo
poznanym smakom, zainteresować ich
gotowaniem, próbowaniem, łączeniem
różnych składników. Jednym z ważniejszych celów projektu jest również
to, żeby dzieci zdawały
sobie sprawę z tego, iż
oprócz szybkiego jedzenia w przypadkowych
barach można przyrządzić sobie prosty i bardzo smaczny posiłek.
Poprzez wymianę doświadczeń i przepisów
każde przedszkole ma
szansę poznać co lubią
jeść ich koledzy z innych zakątków Polski,
a w przyszłości – jeśli
nadarzy się taka okazja podczas zajęć
dydaktycznych – wypróbować nowe receptury.
Projekt zainteresował zarówno dzieci jak i rodziców. Wszyscy z ogromnym
zaangażowaniem śledzili nasze cotygodniowe gotowanie, rodzice pytali co
nowego będziemy gotować, chętnie
przynosili potrzebne produkty i niejednokrotnie odtwarzali nasze przepisy w
swoich domach.
Projekt polegał na tym, że każde
zgłoszone przedszkole miało za zadanie
stworzyć własną książkę kucharską. Co
tydzień dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Głębokiem wspólnie z
wychowawczynią przygotowywały inne
danie, którego składnikiem były owoce
lub warzywa. Jako pierwsze dzieci upiekły ciasto z cukinii. Staraliśmy się, aby
dzieci jak najwięcej robiły same: koiły,
mieszały, doprawiały. Kolejne były zdro-

we kanapki z twarożkiem, pomidorem i
ogórkiem. Wspólnie z dziećmi robiliśmy
„Kanapkowe stworki”. Nie zabrakło też
odrobiny słodkości. Przygotowaliśmy
pyszne gofry z owocami i bitą śmietaną.
Po każdym naszym gotowaniu dzieci zjadały zrobione własnoręcznie potrawy. Samodzielne gotowanie, eksperymentowanie dawało m wiele radości

i satysfakcji z ukończonej pracy. Niewątpliwie podczas kulinarnych eksperymentów zrodził się niejeden przyszły
Masterchef! Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem w naszej szkole,
że na pewno będziemy brać udział w kolejnych edycjach
Katarzyna Pitrus

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu – tak jak my z
pewnością wielu Polaków było
zaskoczonych wetem prezydenta
dotyczącego projektu ustawy degradacyjnej oficerów i generałów tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Tą
decyzję prezydenta A. Dudy, uważamy
za kolejny błąd, trudno jest zrozumieć
takie postepowanie, czy prezydent chce
pokazać przez to, że jest prezydentem
wszystkich Polaków? Sama „opozycja”
była zaskoczona tym wetem, właśnie w
ten sposób dostali dodatkowe wsparcie od
samego prezydenta. Zastanawiające jest
to czy to decyzja jego osobista, czy uległ
doradcom byłego LWP. Naszym zdaniem jest to nie w porządku aby stawać
po stronie tych, którzy nie zawsze byli
godni nosić mundur żołnierza polskiego,
którzy często walczyli z prawdziwymi
żołnierzami „niezłomnymi – wyklętymi”
szczerze oddanymi Polsce. Franio – sam
rozsądek podpowiada, że ci oficerowie,
generałowie, którzy ogłosili Stan Wojenny, przyczynili się do śmierci wielu Polaków, tysiące internowali w więzieniach i
to często po kilka lat, tysiące zmuszono
do opuszczenia Ojczyzny, zdecydowanie
powinni być pozbawieni stopni oficerskich i generalskich, bo jest to wbrew
postawie żołnierza polskiego i nie można
ich równać z żołnierzami, którzy często
ponad życie cenili swój Honor i Ojczyznę.
Stachu – jestem ciekawy w jaki sposób z
tego „ błędu” wybrnie sam prezydent, bo
inaczej Jego wizerunek dużo straci w ocenie Polaków, moim zdaniem prezydent
nie może pozwolić sobie na popełnianie
podobnych błędów.
Druga grupa zasługująca na potępienie to ludzie tak zwanej „opozycji” a
zwłaszcza ci, którzy kradli, rabowali,
zniszczyli polską gospodarkę i dalej
chcieli niszczyć naszą Ojczyznę. To ci co
jeszcze teraz działają na szkodę Polski,
skarżąc, oczerniając, bojkotując słuszne
i korzystne plany obecnego rządu. Franio
– przypomnijmy sobie kto nami rządził,
jakiego to mieliśmy premiera, kiedy był
przesłuchiwany w sądzie, tłumaczył się
niepamięcią – być może –to nie należało
do obowiązków premiera itd. – tak samo
jak jego ludzie, którzy dzisiaj oskarżani są
o przeróżne przestępstwa. Jak widać obrali prymitywną wspólną taktykę obrony.
Teraz wcale się nie dziwię, że do takich
przestępstw posuwali się ludzie Tuska,
bo jak można było rządzić krajem, kiedy
wiele czasu poświęcało się graniu w piłkę
z kolegami, jak kilkunastoletni chłopiec
a nie zajmować się ważnymi sprawami
państwa. Porównajmy zachowanie i efekty rządów premierów Tuska i Morawieckiego, każdy niech sam to sobie oceni
–tam było – „kamieni kupa” a tu jednak
są efekty na każdym kroku w każdej

dziedzinie czy to gospodarka
czy sprawy socjalne. Tam
było 8 lat straconych i cofnięto
nas daleko do tyłu a tu przez
2 lata poszliśmy dobrze do
przodu i odrobiono straty po
poprzednikach. Stachu – zadaję sobie pytanie, czy jest na
świecie taki drugi kraj, gdzie
sami politycy, których oderwano od „koryta” skarżą na
swoją ojczyznę na zewnątrz,
bo to świadczy tylko o ich głupocie zawiści i nikczemności.
Polska w przeszłości miała
wielu bohaterów, wielu ludzi
zasłużonych dla Ojczyzny,
miliony oddało życie, abyśmy
dziś mogli żyć w zgodzie i
pokoju. Historia nasza jest
bogata, przeplatana często tragicznymi okresami, ale powodem tych tragicznych czasów
byli zawsze nasi zewnętrzni
wrogowie, dlatego trudno jest
zrozumieć tych, którzy dzisiaj
działają na szkodę własnej
Ojczyźnie. Jak nazwać takich
ludzi -? „złoczyńcy”- to chyba za mało
-? Czy tacy powinni żyć wśród nas -?
Czy może było by wskazane aby wyjechali tam gdzie będzie im lepiej? A my
zostańmy tu na „SWOIM” i wierzmy w
mądry rząd premiera M. Morawieckiego,
mając nadzieję, że wszystkie jego plany
uda się zrealizować, aby tylko mu nie
przeszkadzano. Franio – czy możesz
sobie wyobrazić co było by gdyby przy
władzy nadal była Platforma i PSL. – to
chyba opatrzność sprawiła, że społeczeństwo pozbawiło ich tej władzy. Do tego
czasu pewnie bylibyśmy niewolnikami
zachodu. Kiedyś mówiono, że Platforma
to ludzie – inteligencja- kasta, a Prawo
i Sprawiedliwość to „motłoch” i zwykły robotnik, to wyobraźmy sobie jak
byśmy żyli dzisiaj pod rządami takiej
„inteligencji”. Stachu – człowiek z natury,
dobry, sprawiedliwy, mądry, kierujący
się zdrowym rozsądkiem, zawsze swojej
Ojczyźnie będzie życzył dobrze i w razie
potrzeby poświęci dla Niej wszystko. Aby
czuć się godną córką i godnym synem
Polski, przestrzegajmy te przykazania!
DEKALOG DOBREGO POLAKA
1- KOCHAJ SWOJĄ OJCZYZNĘ,
SZANUJ I POZNAWAJ POLSKĄ
HISTORIĘ, PRÓBUJ ZROZUMIEĆ
OTACZAJĄCĄ CIE RZACZYWISTOŚC, WIERZ W PRZYSZŁOŚC
POLSKI.
2- PAMIETAJ O POLSKICH BOHATERACH NARODOWYCH I
WAŻNYCH ROCZNICACH HISTORYCZNYCH, ŚWIETUJ POLSKIE
ZWYCIĘSTWA I SUKCESY.

3- UŻYWAJ POPRAWNIE JĘZYKA
POLSKIEGO, KULTYWUJ POLSKĄ
TRADYCJĘ, OBYCZAJE, ZWYCZAJE.
4- WYCHOWUJ SWOJE DZIECI W
DUCHU, PATRIOTYZMU I SZACUNKU DO POLSKIEJ HISTORII.
5- WALCZ Z WŁASNYMI SŁABOŚCIAMI, NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ, DBAJ O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I FIZYCZNĄ.
6- BĄDŹ UPRZEJMY DLA INNYCH,
DOTRZYMUJ DANEGO SŁOWA,
NIE ŚMIEĆ I SZANUJ WŁASNOŚĆ
PUBLICZNĄ.
7- PRACUJ WYTRWALE I UCZCIWIE, ROZWIJAJ SIĘ, BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY, WKŁADAJ CAŁE
SERCE W TO CO ROBISZ.
8- ROZWIJAJ POLSKĄ GOSPODARKĘ, KUPUJ POLSKIE PRODUKTY I WSPIERAJ LOKALNE
PRZEDSIĘBIORSTWA.
9- ANGAŻUJ SIĘ W INICJATYWY
SPOŁECZNE, WSPIERAJ DOBROCZYNNOŚĆ I POMAGAJ SŁABSZYM.
10- DBAJ O DOBRE IMIĘ POLSKI I
POLAKÓW ZA GRANICĄ.
Te przykazania miejmy zawsze w pamięci! KU CHWALE OJCZYŹNIE!
Stacho i Franio
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Pasmo sukcesów
olimpijskich uczniów
z Posady Górnej
„Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy
talent”.
Marie von Ebner-Eschenbach

R

ok 2018 zapisał się złotymi głoskami w annałach Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej.
Wszystko za sprawą sześciorga olimpijczyków, którzy rozsławili imię swej placówki dzięki tryumfom w konkursach
przedmiotowych. Możemy pochwalić
się zdobytymi aż 11 tytułami laureata
i finalisty w najbardziej prestiżowych
konkursach, organizowanych przez
Podkarpackie Kuratoriom Oświaty w
Rzeszowie. Znowu szkoła w Posadzie
Górnej osiągnęła najlepsze wyniki w
regionie w ruchu olimpijskim. To napawa dumą i satysfakcją środowiska
szkolne: dyrekcję, kadrę pedagogiczną,
uczniów i ich rodziców.
Najbardziej spektakularny sukces
odnieśli: Anna Kuszel i Karolina Rygiel
jako laureatki Konkursu Polonistycznego
oraz Karol Jurasz, laureat Konkursu
Matematycznego i finalista Konkursu
Polonistycznego. Po zaszczytne tytuły
finalisty sięgnęli: Jan Jurasz z języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki i fizyki, Martyna Jasina z języka
polskiego oraz chemii i Marcelina Hanus
z języka polskiego. Brawa!
Anna Kuszel, zdobywając tytuł
laureata Konkursu Polonistycznego,
odniosła swój największy sukces. Ma
chłonny umysł, dlatego uczy się szybko
i z niemałą łatwością przyswaja nowe treści. Myśli logicznie i rzeczowo. Wykazuje
zdolności polonistyczne, czego dowodem
są liczne nagrody, które zdobywała w
konkursach i turniejach. Wielokrotnie
jurorzy nagradzali jej prace poetyckie i
prozatorskie w zawodach różnej rangi:
od gminnych, poprzez wojewódzkie i
ogólnopolskie. Cechuje ją wysoka świadomość własnej wartości, dojrzałość w
stawianiu śmiałych tez, niezwykła erudycja i wnikliwość w analizie poruszanych
problemów. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Jej wrodzona skromność,
wyrozumiałość wobec innych oraz takt
są godne naśladowania. Przydzielone
obowiązki wykonuje zawsze na czas i
z dużym zaangażowaniem. Te czynniki
stały się kluczem do osiągnięcia sukcesu.
Pracowała pod kierunkiem Waldemara
Kilara.
Karolina Rygiel wywalczyła w
pięknym stylu tytuł laureata Konkursu Polonistycznego, uzyskując tym
samym zwolnienie z części egzaminu
gimnazjalnego. W pracy wyróżnia się
niezwykłą rzetelnością i systematycznością. Pokora, wrodzona skromność,
ogromny potencjał sprawiły, że osiągnęła
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Od lewej: Martyna Jasina, Karol Jurasz, Marcelina Hanus, Anna
Kuszel, Karolina Rygiel, Jan Jurasz.

bodaj jeden z największych sukcesów
naukowych. Częstokroć była nagradzana
przez jurorów w ogólnopolskich konkursach literackich. Rozwój jej talentu
przypadł na okres nauki w gimnazjum.
Wychowanka jest niezwykle pracowita,
skromna i sumienna. Ma duży potencjał,
zwłaszcza ukierunkowany na przedmioty
humanistyczne. Pracuje w tempie: szybko
i sprawnie, krytycznie przy tym ocenia
swój stan wiedzy i ma świadomość, jak
wiele może się jeszcze nauczyć. Opiekunem merytorycznym uczennicy był
Waldemar Kilar.
Karol Jurasz sięgnął po tytuł laureata Konkursu Matematycznego (opiekun: Edyta Krukar) i finalisty Konkursu
Polonistycznego (opiekun: Waldemar
Kilar). Ma na swoim koncie wiele osiągnięć, m.in. dwa tytuły laureata z języka
polskiego zdobyte rok i dwa lata temu.
Jako uczeń o ogromnym potencjale, a dowodem na to są jego sukcesy olimpijskie z
przedmiotów humanistycznych i ścisłych,
jest bardzo twórczy w działaniu, wytrwały
i konsekwentny. Z radością zgłębia tajniki
wiedzy, czego jaskrawym przejawem
był prestiżowy tytuł laureata zdobyty w
Konkursie Wiedzy Technicznej „Sapere
aude” („Odważ się być mądrym”). Karol
konsekwentnie wyznacza sobie ambitne
cele, będące przejawem jego silnej motywacji do sukcesu. Kocha sport, a dzięki
wrodzonej empatii ma świetne relacje w
grupie rówieśniczej.
Kolekcjonerem tytułów w tegorocznej edycji konkursowych zmagań okazał
się bez wątpienia Jan Jurasz, który został
finalistą z języka polskiego (opiekun:
Waldemar Kilar), języka angielskiego
(opiekun: Agnieszka Kwolek – Śliwka),
fizyki (opiekun: Beata Kilar), matematyki (opiekun: Edyta Krukar). Jego wszechstronność intelektualna budzi uzasadnione
uznanie. Uczeń jest kreatywny, cechuje go
głód poznawczy, dlatego chętnie poznaje
nowe zjawiska i bierze udział w rozlicznych konkursach tematycznych. Lubi
rywalizować. Ma duże możliwości w zakresie zapamiętywania. Analizując nowe

treści, często przejawia niezależność i niekonwencjonalizm w myśleniu i działaniu.
Jako indywidualista, znający swą wartość
i możliwości poznawcze, stale wykazuje
wzmożoną aktywność intelektualną,
startując w konkursach i turniejach. Jest
przy tym wrażliwy i odpowiedzialny.
Dodajmy, że Jan w roku ubiegłym został
laureatem Konkursu Informatycznego
i finalistą Konkursu Polonistycznego.
Został także laureatem Konkursu Wiedzy
Technicznej „Sapere aude”.
Swą wszechstronność ujawniła Martyna Jasina, która z powodzeniem
startowała w dwu konkursach: z języka
polskiego i chemii, zdobywając prestiżowe tytuły finalisty. W sumie w toku
nauki w gimnazjum zdobyła 3 tytuły,
ponieważ w roku ubiegłym, debiutując
w ruchu olimpijskim, została finalistką
Konkursu Polonistycznego. Pracowała
pod kierunkiem Waldemara Kilara (język
polski) i Beaty Kilar (chemia). Osiąga
znakomite wyniki w nauce, ale splendor
szkole przynoszą również jej sukcesy w
ogólnopolskich konkursach literackich
najwyższego szczebla. Wielokrotnie nagradzano ją w turniejach prozatorskich,
adresowanych do młodych adeptów sztuki
literackiej. Wrażliwa i wszechstronnie
utalentowana, nie stroni od publicznych
wystąpień. Swoją pasją i talentem umie
dzielić się z innymi: wielokrotnie swymi występami jako zdolna recytatorka i
wokalistka uświetniała okolicznościowe
uroczystości szkolne oraz środowiskowe,
przygotowywane z okazji świąt państwowych i kościelnych. Jej determinacja,
upór i zaangażowanie winny być wzorem
do naśladowania dla innych uczniów.
Marcelina Hanus pod opieką naukową Waldemara Kilara zdobyła tytuł
finalisty Konkursu Polonistycznego.
Świetnie się uczy, chce rozwijać swój
potencjał, angażuje się w wiele projektów.
Dodać trzeba, że uwielbia sport. Jako
reprezentantka szkoły wraz z drużyną
piłkarek ręcznych osiąga znakomite rezultaty. Jest bystra, oczytana i elokwentna.
Lubi pracować, dlatego często angażuje

Sukcesy olimpijskie Gimnazjum w Posadzie Górnej w 2018 roku
Lp.

Nazwa Konkursu

Imię i nazwisko ucznia

Tytuł

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

Konkurs Polonistyczny

Anna Kuszel

laureat

Waldemar Kilar

2.

Konkurs Polonistyczny

Karolina Rygiel

laureat

Waldemar Kilar

3.

Konkurs Polonistyczny

Karol Jurasz

finalista

Waldemar Kilar

4.

Konkurs Polonistyczny

Marcelina Hanus

finalista

Waldemar Kilar

5.

Konkurs Polonistyczny

Martyna Jasina

finalista

Waldemar Kilar

6.

Konkurs Polonistyczny

Jan Jurasz

finalista

Waldemar Kilar

7.

Konkurs Języka Angielskiego

Jan Jurasz

finalista

Agnieszka Kwolek – Śliwka

8.

Konkurs Matematyczny

Karol Jurasz

laureat

Edyta Krukar

9.

Konkurs Matematyczny

Jan Jurasz

finalista

Edyta Krukar

10.

Konkurs Fizyczny

Jan Jurasz

finalista

Beata Kilar

11.

Konkurs Chemiczny

Martyna Jasina

finalista

Beata Kilar

się w działalność charytatywną. Jest nad
wyraz dojrzała i sumienna. Startuje w
konkursach i turniejach, gdyż wie, że trzeba stale poszerzać swe horyzonty. Pracuje
szybko i sprawnie. Jest zmotywowana do
ciężkiej pracy, ponieważ ma świadomość
tego, iż jest to klucz do jej kariery. Szybko
opanowuje nowe treści. Doskonale odnajduje się w otoczeniu uporządkowanym.
Lubi nowe wyzwania, gdyż wyzwalają w
niej kreatywność i mobilizację do pracy.
Uchodzi za osobę bardzo ambitną, dążącą
do realizacji swych marzeń.
Sukcesy naukowe najwybitniejszych
uczniów Zespołu Szkół Publicznych w
Posadzie Górnej napawają dumą i każą
z radością patrzeć w przyszłość, ponie-

5 kroków do
zdrowszej wersji
siebie,

czyli co jeść, by cieszyć się
lepszym samopoczuciem na
wiosnę!

K

iedy mamy wiosnę w pełni to
najlepszy moment, aby wybierać
świeże produkty i urozmaicić
menu o sporą dawkę witamin! Nie od
dziś wiadomo, że sposób odżywiania się
wpływa nie tylko na kondycję naszego
organizmu, ale również na nastrój. Jakie
wiosenne warzywa i owoce powinniśmy
zatem uwzględnić w swojej codziennej
diecie, by cieszyć się lepszym zdrowiem i
poprawić samopoczucie radzi dr n. roln.
Beata Piłka, dietetyk Grupy LUX MED.
Po pierwsze: mała rzodkiew, wielkie działanie!
Rzodkiewki, choć małe i niepozorne,
zawierają bardzo dużo potasu, ważnego
przede wszystkim dla osób mających problemy z ciśnieniem, jest również dość zasobna w witaminę C, zawiera witaminy z
gr B również żelazo. Zawierają też bardzo
mało kalorii, więc będą dobry dodatkiem
do śniadaniowego menu lub sprawdzą się
jako zdrowa przekąska. Można je nawet
hodować na domowym balkonie!

waż są dowodem na to, że doskonale
zaplanowana praca pedagogiczna daje
wymierny efekt i zbieżna jest z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych:
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
dyrekcji szkoły. Każdy z olimpijczyków
dzięki zdobytym laurom ma szeroki
wybór najlepszych szkół ponadgimnazjalnych nie tylko w regionie i ze spokojem może projektować swoją dalszą
karierę naukową na wybranym profilu
kształcenia. Promowanie zdolności i talentów młodzieży pełni także ważną rolę
wychowawczą, ponieważ uświadamia
innym rówieśnikom, że dzięki pracy i
determinacji można osiągnąć sukces. Po
raz kolejny placówka w Posadzie Górnej

pretenduje o tytuł: „Szkoła przyjazna
utalentowanym uczniom”, przyznawany
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
za dbanie o harmonijny rozwój wybitnych
wychowanków. Inspiracją dla nas wszystkich niech będzie myśl brazylijskiego
teologa Heldera Cammary: „Jeżeli marzy
tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko
marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć
wszyscy razem, będzie to już początek
nowej rzeczywistości”.

Po drugie: warzywa strączkowe!
Wiosna to również czas, kiedy możemy urozmaicić dietę o warzywa strączkowe, takie jak fasola czy bób. Oprócz
białka dostarczają też węglowodany.
Poza tym nasiona zasobne są zwłaszcza
w potas, wapń, beta karoten, witaminę C
oraz witaminy z gr. B oraz błonnik, który wpływa na czas trawienia i poprawia
funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Ponadto spożycie nawet niewielkiej ilości
warzyw strączkowych daje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu nie sięgamy
po niezdrowe produkty.
Po trzecie: marchew!
Jeśli w naszej diecie jeszcze nie
zagościła marchew to czas najwyższy to
zmienić. Jako stały składnik zbilansowanej diety wpływa m.in. na wzrok, jak też
zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób
nowotworowych. Marchew jest niezastąpionym źródłem beta-karotenu, który
przyczynia się do wytworzenia witaminy
A, a ta z kolei wpływa na zdrowie naszych
włosów skóry i paznokci.
Po czwarte: truskawki!
Maj zawsze powinien nam się kojarzyć z łubiankami truskawek – to istna
bomba odżywcza! Dzięki nim obniżamy
poziom złego cholesterolu tym samym
chronimy się przed miażdżycą. Ponadto
zawarte w truskawkach pektyny pobudzają pracę jelit przyczyniając się do
szybszego spalania kalorii, a kwasy organiczne regulują trawienie i przyśpieszają

przemianę materii. Doskonale smakują
same, jako dodatek do porannej owsianki
czy w dietetycznej sałatce ze szpinakiem
i serem kozim.
I po piąte: szparagi!
Świeże szparagi również znajdziemy,
choć może z pewnymi kłopotami, na
wiosennym targu. To niskokaloryczna
skarbnica witamin i składników mineralnych. Zawierają asparaginę i inulinę,
które wspomaga pracę jelit i utrzymanie
prawidłowego poziomu nawodnienia organizmu oraz witamin A i E, tak cennych
dla naszej urody.
Wiosna to dobry czas na zmianę
żywieniowych nawyków i zbilansowanie diety poprzez różnorodne, świeże
warzywa i owoce. Aby dowiedzieć się
więcej, co jeść, żeby cieszyć się lepszym
samopoczuciem i zgrabniejszą sylwetką
powinniśmy skonsultować się z doświadczonym dietetykiem, który opracuje dietę.
W ramach „Pakietu dietetycznego” LUX
MED, podczas pierwszej wizyty, specjalista przeprowadzi szczegółowy wywiad
na temat nawyków żywieniowych, stylu
życia, dotychczas stosowanych diet, preferencji pokarmowych i ewentualnych
schorzeń. A następnie opracuje dietę,
uwzględniającą preferencje i potrzeby
organizmu.
Więcej o pakiecie: https://emarket.
luxmed.pl/Emarket/Pakiet-dietetyczny--badania--konsultacja

W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP w
Posadzie Górnej
Waldemar Kilar
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Nowy Paczkomat®
InPost w Rymanowie

I

nPost, należący do amerykańskiego fundusz Advent International
inwestuje w nowe Paczkomaty®
w miejscowościach, które dotychczas
były pomijane pod względem inwestycji
w infrastrukturę logistyczną. Celem
firmy jest postawienie nowoczesnego,
czynnego 24h/ na dobę i 7 dni w
tygodniu urządzenia za pomocą której
można zarówno odebrać jak i nadać
przesyłkę w każdej miejscowości w
Polsce. Tym razem nowy Paczkomat® trafił do Rymanowa, gdzie przy
ulicy Bieleckiego został postawiony
najnowszy Paczkomat® InPostu.

Paczkomat® InPost to korzyści nie
tylko dla właścicieli nieruchomości udostępniających przestrzeń swojej działki,
ale także dla wielu innych przedsiębiorców. Analizy wykazują, iż Paczkomaty® InPost dynamizują biznesy
zlokalizowane w ich okolicy. Paczkomat® w zależności od umiejscowienia
odwiedza od kilkuset do nawet kilkunastu
tysięcy osób miesięcznie. Z analiz
InPost wynika, iż obecność maszyny
przy sklepie spożywczym zwiększa
jego obroty do nawet kilkunastu procent. Paczkomat® w okolicy to więcej
klientów dla lokalnych handlowców, czy
usługodawców tj. piekarnia, szewc, czy
salon kosmetyczny etc.
Paczkomaty® InPost to idealne rozwiązanie dla zajętych osób. Przesyłka jest
gotowa do odbioru 24 godziny na dobę,
przez siedem dni w tygodniu. A proces
odbioru i nadawania przesyłek został
uproszczony do maksimum. Nowe maszyna to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie usługami Paczkomatów®
InPost. Tylko w ubiegłym roku wolumen
przesyłek nadanych do Paczkomatów
InPost wzrósł o ponad 50% r/r.
„Chcemy aby Paczkomaty® trafiły
każdej większej miejscowości w Polsce,
tak by także ich mieszkańcy mogli cieszyć
się dostępem naszych usług. W ubiegłym
roku obsłużyliśmy 60 mln przesyłek.
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Największy wzrost notujemy w segmencie
Paczkomatów®. Dlatego w bieżącym
roku uzupełniamy naszą sieć o kolejne
miejscowości i lokalizacje. Tak aby Paczkomat był dostępny dla każdego naszego
klienta - za rogiem – i dzięki temu mógł
on odebrać przesyłkę wracając późno z
pracy, przed odbiorem dzieci ze szkoły, czy
nawet w trakcie weekendowego spaceru.
Mieszkańcy państwa miejscowości będą
mieli od teraz możliwość korzystania z
niewiarygodnie prostego (wystarczy numer telefonu i kod otrzymany SMS-em!) i
szybkiego (już dzień po nadaniu) odbioru
zamówienia – w dodatku o dowolnej
porze w ciągu dnia i nocy – przez 7 dni
w tygodniu. Bez kolejek, w kilkanaście
sekund” – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy Integer.
pl, właściciela marki InPost.
Brzoska dodał, że InPost rozbudowuje sieć Paczkomatów® w odpowiedzi na
zapotrzebowanie klientów.
W 2017 roku zostały opublikowane badania, które wskazują,
że odbiór za pośrednictwem
Paczkomatów stał się drugą
najpopularniejszą formą dostawy po dostawach kurierem,
deklasując przy tym dostawy
pocztą. Więc nie jest zaskoczeniem, że spływają do nas
prośby o postawienie Paczkomatów® praktycznie z całego
kraju. Dlatego intensywnie się
rozwijamy i chcemy, aby coraz
więcej klientów miało szybki i
łatwy dostęp do Paczkomatu” –
podkreśla prezes Grupy Integer.pl
Paczkomaty® InPost cieszą się tak
dużym powodzeniem, że firma zdecydowała się na kolejny etap rozbudowy
własnej sieci. Jest to odpowiedź zarówno
na coraz większy popyt na usługi paczkomatowe, jak i na silny rozwój całego
sektora e-commerce, a w konsekwencji
coraz większą ilość paczek z przedmiotami zakupionymi w Internecie do
dostarczenia. W całej Polsce znajduje
się już 2800 maszyn. A zainteresowanie
usługami Paczkomatów® InPost cały czas
rośnie. Tylko w ubiegłym roku wolumen
przesyłek do Paczkomatów InPost wzrósł
o ponad 50% r/r.
Paczkomat® InPost pozwala na
wygodne i szybkie nadawanie oraz odbieranie przesyłek. To idealne rozwiązanie
dla zabieganych osób – przesyłka jest
gotowa do odbioru 24 godziny na dobę,
przez siedem dni w tygodniu. To paczka
czeka na odbiorcę, a nie Klient na przesyłkę. Paczkomaty są umieszczone w
dogodnych lokalizacjach – na stacjach
benzynowych, przy hipermarketach i
centrach handlowych. Dzięki temu można
odebrać paczkę po drodze do pracy, na
uczelnię, czy na zakupy.
Dla komfortu użytkowników proces odbioru i nadawania przesyłek jest
maksymalnie uproszczony. Do odbioru
przesyłki wystarczy numer telefonu i

kod odbioru – nie trzeba odbierać paczki
osobiście, możemy przekazać informacje
innej osobie. Jeśli chcemy mieć też możliwość nadawania paczek i śledzenia naszych przesyłek, wystarczy zarejestrować
się na stronie internetowej. Po rejestracji
otrzymamy dostęp do managera paczek,
dzięki któremu będziemy mogli obserwować każdy etap dostarczenia paczki.
O przyjściu przesyłki adresat jest
zawsze powiadamiany sms’em lub e-mailem. Za usługę można zapłacić: kartą
kredytową, przelewem elektronicznym
lub przy odbiorze przesyłki, jeżeli wybraliśmy opcję odbioru paczki za pobraniem.
Dzięki sprawnej logistyce, większość
paczek dostarczana jest już następnego
dnia po nadaniu. Paczkomaty® InPost,
jako jedyne na rynku łączą niską cenę (od
10,44 zł brutto) z błyskawicznym terminem dostawy i wygodą odbioru.
W grudniu ubiegłego roku InPost
wprowadził nowatorskie rozwiązanie
oparte na sztucznej inteligencji - chatbot
„Paczucha”. Wystarczy w komunikatorze
Messenger wpisać „InPost – Paczkomaty, kurier” i zadać pytanie np.: „Jaki
jest status przesyłki nr…?”, „Gdzie jest
najbliższy Paczkomat?” by otrzymać natychmiastową odpowiedź wygenerowaną
przez samouczącego się chatbota.
***
Grupa Integer, właściciel marki InPost jest liderem nowoczesnego sektora
logistycznego w Polsce. Poprzez nowatorskie rozwiązanie takie jak Paczkomaty®
InPost zrewolucjonizował rynek logistyki
dla e-commerce w Polsce i Europie.
Paczkomaty® InPost oprócz Polski i
Wielkiej Brytanii - w których funkcjonują
kolejno największe sieci - są obecne we
Francji i Włoszech. Ponadto w sieci InPost Paczkomaty® funkcjonują w m.in.
Czechach i Słowacji. Oprócz tego Paczkomaty® z powodzeniem są wykorzystywane w sieciach lokalnych firm kurierskich
lub pocztowych w takich krajach jak
Chile, Estonia, Litwa i Łotwa, Australia,
Kolumbia, Islandia czy Irlandia. Na koniec 2016 roku na całym świecie działało
ponad 6000 Paczkomatów®, z tego ponad
5000 w sieci InPost.
Wojciech Kądziołka
Rzecznik Prasowy InPost S.A.

Represjonowani
W związku z prowadzonymi przez historyków pracami badawczymi, uprzejmie
prosimy osoby, których bliscy byli represjonowani przez komunistyczne organy
bezpieczeństwa w latach 1944 – 1958
o kontakt z redakcją lub bezpośrednio
z p. Krzysztofem Buczkiem
(tel. 663 637 523)

Starożytność
a rekrutacja
na Uniwersytet
Rzeszowski

K

onkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae
discimus” organizowany przez
Uniwersytet Rzeszowski pod Honorowym Patronatem Rektora i Podkarpackiego Kuratora Oświaty ma charakter
interdyscyplinarny i przeznaczony jest
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
wykazujących szczególne zainteresowanie kulturą antyczną.
W bieżącym roku odbyła się już IX
edycja antycznych zmagań. Dziewięć
najlepszych 3-osobowych drużyn po
dwuetapowych, pisemnych eliminacjach
zostało zakwalifikowanych przez Komisją
Konkursową do Finału. W tym elitarnym
gronie znalazła również drużyna repre-

„Trzynastego
wszystko zdarzyć się
może…”

T

ak właśnie śpiewała legendarna
piosenkarka bigbitu Katarzyna
Sobczyk. Piątek 13 kwietnia okazał
się być niezwykle szczęśliwym dniem dla
Mateusza Kasperkowicza, ucznia klasy
1C naszego liceum, bowiem właśnie w
tym dniu znalazł się w gronie zwycięzców
X edycji Konkursu Języka Angielskiego
dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez PWSZ w Krośnie.
Konkurs ten ma formę zbliżoną do
rozszerzonej matury z języka angielskiego
lub raczej egzaminu CAE (Certificate in
Advanced English), zatem składa się z
trzech części. Do konkursu zgłosiło się
łącznie 72 uczniów, którzy na początek
zmierzyli się z testem obejmującym zadania ze słuchania, czytania oraz gramatyki.
Po tej części komisja wyłoniła dziesiątkę

zentująca Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie w składzie: Klaudia
Rafalska, Paula Rolnik
i Przemysław Śliwka.
Wszyscy są uczniami
klasy drugiej o profilu
humanistyczno – prawniczym. Eliminacje III
stopnia miały charakter ustny i polegały na
przygotowaniu „scenki
rodzajowej” dotyczącej
wybranej przez uczestników dziedziny życia w
starożytności oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania. Finalistów oceniało
jury, w skład którego wchodzili pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni: dr hab.
Piotr Berdowski (Instytut Historii URz)
dr Maciej Milczanowski (WSIiZ), dr
Michał Dzik (Instytut Archeologii URz)
oraz mgr Renata Nowak (URz). Licealiści z Rymanowa zajęli trzecie miejsce i
zdobyli tytuł Laureata. Obok dyplomów i
uczniów, którzy zdobyli
największą liczbę
punktów. Następnie
uczestnicy zmagań mieli
45 minut na napisanie
wypracowania, zaś na
koniec zdawali egzamin
ustny.
Mateusz ostatecznie uplasował się na
4 miejscu. Oprócz gadżetów oraz książek otrzymał voucher uprawniający go do bezpłatnego zdawania egzaminu
CAE, który jest uznawany przez ponad 4000
instytucji edukacyjnych
i firm. Potwierdza on zaawansowany
poziom znajomości języka angielskiego.
Certyfikat z egzaminu CAE można wykorzystać przy aplikowaniu na uniwersytet
oraz podczas składania podania o wizę
studencką w Wielkiej Brytanii i Australii.
Poświadcza on znajomość angielskiego
na poziomie oczekiwanym od studentów

nagród rzeczowych, otrzymali dodatkowe
20 punktów, które mogą być doliczone
przy rekrutacji, jeśli wybiorą studia na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczniom
serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze
wielu sukcesów.
Beata Suwała Szczechowska

licencjackich i profesjonalistów pracujących w renomowanych firmach. Test
CAE umożliwia odniesienie sukcesu w
pracy i nauce w krajach anglojęzycznych.
Prawie wszystkie uczelnie brytyjskie,
uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
oraz uczelnie wyższe w USA i Kanadzie
uznają testy CAE. Zdanie egzaminu pomaga uzyskać nawet do 70 dodatkowych
punktów UCAS Tariff. Warto nadmienić
fakt, iż egzamin ten kosztuje około 620
PLN.
Zwycięzcy gratulujemy wiedzy,
umiejętności, odwagi, jak również niezaprzeczalnego talentu językowego, a
także życzymy podobnych sukcesów w
przyszłości.
		
Anna Kenar – Szul
(nauczycielka języka angielskiego w
ZSP Rymanów)
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Kowalscy pakują
się przed wyjazdem
nad morze.
Mąż pyta żonę:
- Kochanie, po
co wkładasz do
walizki tą czarną
sukienkę?
- Och kochanie!
Przecież oboje wiemy że słabo pływasz!
* * * * *
Do apteki przychodzi facet i popisuje się
swoim dowcipem:
- Czy ma pani mrożoną marchewkę?
- Oczywiście!
- A peruki są?
- Są!
- A teflonowe patelnie dostanę?
- Naturalnie.
- I to wszystko mogę kupić?
- Jasne, poproszę o receptę!
* * * * *
Młoda mężatka przychodzi do lekarza i
skarży się, że nie może zajść w ciążę.
- Proszę się rozebrać – mówi lekarz.
- Panie doktorze jest pan miły, ale pierwsze
dziecko wolałabym mieć z mężem…
* * * * *
Malarz chwali się krytykowi sztuki swoim
nowym pokaźnym dziełem:
- Udało mi się namalować duży pejzaż!
- Duży to on jest, ale czy się udało?
* * * * *
Po powrocie z przedszkola mała Zosia mówi
do mamy:
- Zgadnij co mieliśmy na obiad?
- Powiedz na jaką literę.
- Zaczyna się na – klu…
- To chyba wiem, kluski!
- A nie – klupnik!
* * * * *
Do szkoły jazdy przychodzi staruszek.
- Chciałem się zapisać na kurs prowadzenia
autobusów!
- Nie za późno ? – pyta instruktor
- Nie. Byłem na badaniach, żeby przedłużyć
prawo jazdy na moje auto, i on mi
powiedział, że w moim wieku to najlepiej
jeździć autobusem!
* * * * *
W czasie przymiarki krawiec pyta klienta:
- Czy szanowny pan jest żonaty?
- Tak.
- Wobec tego mogę zaproponować tajną
kieszeń w marynarce.
* * * * *
- Przyjechała do mnie teściowa i już siedzi
dwa tygodnie!
- To niedobrze?
- Najgorsze, że nie dociera do niej że już pół
roku rozwiodłem się z jej córką!
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Humor z zeszytów szkolnych;
- górale robią kierpce z własnej skóry.
- koń trojański to była zdradziecka sztuka.
- gdy wiosną umarła babcia
automatycznie powiększył się metraż
mieszkania.
- mumie służyły jako wkłady do grobów.
- żołnierze noszą zielone mundury aby
udawać trawę.
Wybrał (wła)

Sprzedam
Przyczepę kempingową
Produkcji holenderskiej - AWENTO
z przedsionkiem – wiata.
Wyposażenie: kuchnia, lodówka, toaleta
centralne ogrzewanie
Stan bardzo dobry – zarejestrowana
Cena do uzgodnienia
Rymanów. tel. 13 43 55 917
kom. 609 026 061

Nostalgia
Nostalgia, to tęsknota do tego, co dawno minęło
Co zostało gdzieś w duszy, sercu zachowane na dnie
Co tam się zapisało, jakby arcydzieło
I czego żaden złodziej już nam nie ukradnie
Z przymkniętymi oczyma, i duszą otwartą
Powojażować jest miło po bezkresie wrażeń
Zobaczyć swe dzieciństwo, jak spisaną kartę
Oczekiwań i przeżyć, kolorowych marzeń
Niekoniecznie bajkowych, nie zawsze pogodnych
Ale takich prawdziwych, za którymi tęskno
Wsi cichej, studni z żurawiem, i z tej studni wody
Babci w chuście, z zapaską, przynoszącej mleko
Jeszcze ciepłe, od krowy - wypijane duszkiem
Obrazów w wielkich ramach wiszących nad łóżkiem
W którym, siennik napchany słomą, poduchy, pierzyna
Były takie wspaniałe – kiedy mroźna zima
I gdy przy otwartych drzwiczkach kuchennego pieca
Dmuchaniem tato ogień pod wieczór rozniecał
Gdzieś w kącie się kopciła latarnia naftowa
My przy kuchennym żarze usiadłszy dokoła
Wpatrzeni w płomień, pilnując, czy aby nie gaśnieSłuchaliśmy jak mama powiadała baśnie,
Legendy, lub życiowe dzieje dziadów swoich
Z codziennych obowiązków, zabaw, nawet wojen
Lub o boginkach leśnych, o zbieraniu malin
O tym jak dawniej w polu ludzie pracowali
O żarnach, cepach, sierpach, oraniu krowami
I o wilkach wyjących bardzo blisko, pod oknami
O chorobach i braku doktora i leków
I o pieszych wędrówkach, do miast, gdzieś daleko
O nauczaniu w szkółkach, o dziecięcych psotach
O pasieniu krów, daleko, przy leśnych wykrotach
O dzieleniu się chlebem, z tymi co nie mieli
O radości z lepszego obiadu z niedzieli
O modlitwach i strachach, o różnych przygodach
Dziś jest lepiej! Mnie jednak tamtych czasów szkoda!
(2013)
Maria Przybylska
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Maj 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Rozbudowa Domu Kultury w Rymanowie stała się faktem
W dniu 27 marca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Rymanów, a Firmą GRAND z siedzibą w Korzennej – reprezentowaną przez Andrzeja Grygiela na realizację zamówienia pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie”.
Planowany termin zakończenia robót to 2 sierpnia 2019 roku. W najbliższych dniach, po Świętach Wielkanocnych, przekazany
zostanie Wykonawcy plac budowy i rozpoczęte zostaną roboty budowlane. Jest to bardzo ważna i oczekiwana inwestycja dla
miasta i gminy Rymanów, na którą pozyskano dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Jeżeli realizacja inwestycji odbędzie się bez
problemów – to nowy Dom Kultury w Rymanowie rozpocznie swoją działalność już na jesieni 2019 roku.
Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów

APEL do właścicieli zwierząt pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie”
SPRZĄTAJĄC PO SWOIM PSIE DBASZ O ESTETYKĘ SWOJEGO OTOCZENIA ORAZ CHRONISZ ZDROWIE
SWOJE WSPÓŁMIESZKAŃCÓW
Nieczystości pozostawiane przez psy i koty są nie tylko nieestetyczne, ale przede wszystkim stanowią problem epidemiologiczny.
Kontakt z psimi lub kocimi odchodami niesie ryzyko zakażenia patogennymi bakteriami oraz pasożytami przewodu pokarmowego (min. tasiemca psiego, tasiemca bąblowca, glisty psiej).
W osiedlowych piaskownicach, na placach zabaw, szkolnych boiskach można znaleźć jaja glisty psiej (Toxacara canis). Ich obecność
i ilość wskazuje na zanieczyszczenie środowiska kałem, co pośrednio może wskazywać na równoczesne występowanie innych
organizmów chorobotwórczych pochodzenia jelitowego (niektórych bakterii, pierwotniaków i tasiemców).
Toxacara canis jest nicieniem, który część cyklu odbywa w glebie, a siedliskiem jego jest jelito cienkie psa. Jaja tego pasożyta
mogą przetrwać w środowisku kilka, a nawet kilkanaście lat, co sprzyja zwiększeniu potencjału inwazyjnego tego pasożyta.
Zarażenie toxacarą powoduje choroby oczu, do ślepoty włącznie.
Lekarze pediatrzy, służby sanitarne przestrzegają, że zabawa w brudnym piasku lub na skażonym trawniku może być przyczyną
wielu schorzeń układu pokarmowego u ludzi, a w szczególności u dzieci od stosunkowo niegroźnych biegunek do utraty wzroku
czy uszkodzenia wątroby i nerek.
Sprzątanie po swoim psie jest podstawowym i skutecznym elementem w zapobieganiu chorobom, na które szczególnie narażone
są dzieci bawiące się na trawinkach i w piaskownicach.
Niesprzątanie po swoim psie jest wykroczeniem!
Każdy, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny, w związku z tym policjant lub strażnik miejski na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu lub
złożenia do sądu wniosku o ukaranie – art. 144 oraz art.145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015
r., poz. 1094 ze zm.). cyt:”...Art. 144.
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik
lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny
do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
NASZ RYMANÓW
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§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości
500 złotych.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę,
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany....”
Alicja Kurylak

Akcja ,,WIOSENNE PORZĄDKI 2018 r.”
Już po raz czwarty w dniach 11 -13 kwietnia 2018 r. odbyła się akcja zbierania śmieci pod hasłem: ,,WIOSENNE PORZĄDKI
2018”. Organizatorami akcji był Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, Fundacja „JAŚ WĘDROWNICZEK” oraz Gmina
Rymanów.W projekt zaangażowały się wszystkie szkoły z terenu Gminy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze z Sieniawy
oraz mieszkańcy Gminy.
W dniach 11-13 kwietnia br. uczniowie wszystkich szkół / 800-set dzieciaków/ z terenu całej Gminy z dużym zaangażowaniem przystąpili do prac porządkowych na terenie naszej Gminy. Zbiórka śmieci zalegających zwłaszcza w pobliżu przydrożnych
rowów, rzek, na poboczach dróg, a także w rejonie szkół i innych miejsc użyteczności publicznej w sposób znaczny przyczyniła
się do polepszenia jakości środowiska na naszym terenie.
W dniu 13 kwietnia br. do wiosennych porządków przyłączyli się mieszkańcy: Pani Justyna Szepieniec, Marzena Szepieniec
oraz Magdalena Szepieniec wraz z rodzinami oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Wszyscy uczestnicy akcji swoją postawą, zaangażowaniem i ciężką pracą dali przykład jak ważna jest ochrona środowiska. Tegoroczna akcja
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zakończyła się kolejnym sukcesem. Efektem wspólnej pracy było zebranie 283 szt.
worków z różnego rodzaju odpadami.
Oprócz poprawy walorów przyrodniczych i estetycznych akcja miała na celu
wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludzi młodych poprzez zwrócenie uwagi na problem utrzymania czystości w naszej Gminie i

wyrobienia nawyków prawidłowego gospodarowania odpadami. Należy jednak
podkreślić, że przede wszystkim młodzież
szkolna najbardziej zaangażowała się w
akcję sprzątania i to im przede wszystkim
należą się największe podziękowania.
Wszyscy uczniowie szkół, którzy byli
zaangażowali się w  akcję ,,WIOSENNE
PORZĄDKI 2018”, otrzymali poczęstunek od Fundacji „Jaś Wędrowniczek”.
Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja
zbiórki odpadów spowoduje w następnych latach jeszcze większe zaangażowanie całej społeczności lokalnej i
przyczyni się do uświadomienia mieszkańcom, że zaśmiecanie środowiska
jest nieekologiczne i mało edukacyjne.
Żeby przywrócić właściwą harmonię
w środowisku, potrzeba kilkuset rąk
do pracy, które oczyszczą z odpadów
okolicę, w której żyjemy.
ORGANIZATOR AKCJI
Fundacja „Jaś Wędrowniczek”, Gmina
Rymanów, ZGK Rymanów
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