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W wielokulturowym Rymanowie

Wystrój kościoła w Wróbliku
na Święta Wielkiej Nocy
W kościele parafialnym pw. WNMP we Wróbliku Królewskim
już od wielu lat istnieje zwyczaj bogatego ubierania świątyni z
okazji Świąt Wielkanocnych – największych świąt kościelnych.
Zwyczaj ten wprowadził obecny proboszcz, ks. Marian Płocica.
Przez okres całego Wielkiego Postu wierni składają ofiary na
zakup kwiatów i potrzebnych elementów do wystroju. Efektem
wspólnego wysiłku parafian i księdza proboszcza jest robiący
duże wrażenie wystrój Ciemnicy, Bożego Grobu i Ołtarza Głównego. Zdjęcia przedstawiają udekorowany kościół w 2017 roku.
Grupa parafian zajmująca się dekoracją kościoła
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W wielokulturowym
Rymanowie

W

pisując się w X obchody
Międzynarodowego
Dnia
Pamięci o ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu w Zespole Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej przygotowana została wystawa na temat:
„W wielokulturowym Rymanowie:
Polacy, Żydzi i Łemkowie”.
Część wystawy poświęcona została
kulturze materialnej by przybliżyć zwyczaje, folklor i obrzędowość mniejszości
łemkowskiej i żydowskiej. Cytry, bandury, bałałajka to niektóre z instrumentów
muzycznych, które pięknie komponowały się z ludowymi strojami łemkowskimi. Zwiedzający mieli wyjątkową
okazję zobaczyć grekokatolicki modlitewnik z 1886 roku czy ikonę Matki Boskiej Włodzimierskiej - Współczującej
pisanej przez Pana Roberta Myszkala.
Ślady obecności tej społeczności na tym
terenie prowadzą do cerkwi, dobrze zachowaną świątynię w Bałuciance przedstawił na swej akwareli Pan Andrzej
Niziołek. Obrzędowość ludności żydowskiej ilustrowały: tałes, lampki chanukowe, menora, jarmułki, tefilin, obrzędowa
ceramika. Tałes, pożyczony przez Panią
Elżbietę Porembską, pochodzi z Izraela

Zimowy obóz koszykarski
w ZSP Rymanów

P

odczas ferii zimowych zorganizowany został stacjonarny obóz sportowy dla koszykarek z SP Rymanów.
Dziewczęta mieszkały w internacie
funkcjonującym przy ZSP, ćwiczyły w
miejscowej hali sportowej , a na wspólne
posiłki chodziły do Jasia Wędrowniczka.
Zajęcia sportowe, w fantastycznej atmosferze, w formie gier i zabaw z elementami
profesjonalnego treningu odbywały się
pod nadzorem wybitnego szkoleniowca,
najbardziej utytułowanego, polskiego
trenera męskiej koszykówki młodzieżowej, Jerzego Szambelana . Pan Jerzy, po
zakończeniu swojej kariery koszykarskiej,

i wykonany został przez potomków rymanowskich Żydów, a podarowany jej
został kiedyś przez Pana Józefa Rotema.
Oprócz źródeł materialnych wystawa obejmowała tablice informacyjne z
wiadomościami i fotografiami poświęconymi: społeczności łemkowskiej,
społeczności Żydowskiej, społeczności
polskiej i wielokulturowości Rymanowa. Przedstawiona treść zawierała
charakterystykę poszczególnych grup
społecznych. Fotografie ilustrowały środowisko, w którym żyli Łemkowie, Żydzi i Polacy ich stroje, zwyczaje, zajęcia.
Ramy czasowe obejmowały wiek XIX i
I połowę XX do Społeczność polska została ukazana przez pryzmat dwóch wyjątkowych osób: hrabiny Anny z Działyńskiej Potockiej oraz doktora Ignacego
Bieleckiego. Tablica poświęcona wielokulturowości Rymanowa miała na celu
ukazanie zgodnego współistnienia wielu
nacji. Potwierdzała to fotografią, na której rada miasta Rymanowa składała się z
Żydów i Polaków. Inne zdjęcie utwierdzało nas w przekonaniu, że Łemkowie,
przywożąc na targ do Rymanowa swoje
produkty, znajdowali na nie nabywców.
Cenną była inicjatywa Stowarzyszenia
„Spotkanie Rymanów”, by upamiętnić
Polaków – rymanowian ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Na
wystawie znalazł się także dokument

w języku polskim, angielskim i hebrajskim potwierdzający pomoc udzielaną
ukrywającym się Żydom. Ekumeniczna
modlitwa rabina i księdza Mieczysława
Szostaka za zmarłych i pomordowanych
jest swoistym symbolem - pomostem pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Wystawa została zaprezentowana
w sali konferencyjnej restauracji „Jaś
Wędrowniczek”. Atmosferę dawnego
Rymanowa przywróciły wiszące na ścianach obrazy ilustrujące obiekty i zabudowę starego Rymanowa. Obrazy zostały udostępnione dzięki uprzejmości pani
Danuty Litarowicz - dyrektor GOK w
Rymanowie.
Odwiedzający wystawę nie kryli
wzruszenia, szczególnie, gdy na fotografiach mogli zobaczyć bliskie sobie osoby.
Swój zachwyt ekspozycje wyraził także
gość wieczoru prof. Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
koordynator obchodów Dnia Pamięci o
Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
Całość wystawy została przygotowana przez Panią Annę Bałukę, nauczycielkę historii w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Autorka wystawy pragnie podziękować wszystkim
osobom, które udostępniły swoje zbiory
i pamiątki, czym przyczyniły się do ubogacenia ekspozycji.

przez wiele lat trenował ekstraklasowy
zespół „Stal” Stalowa Wola. Prowadził
również zespoły młodzieżowe, które
pod jego okiem zdobywały medale Mistrzostw Polski oraz czołowe miejsca w
Mistrzostwach Europy. Jego największym
osiągnięciem było wywalczenie wicemistrzostwa świata z męską drużyną U-17,
w 2010r. podczas turnieju rozgrywanego
w Hamburgu. Można by powiedzieć: ”Jak
się uczyć, to uczyć się od najlepszych”.
I takie właśnie możliwości szlifowania koszykarskiego warsztatu dla swoich
podopiecznych stwarza Kamil Szepieniec,
który robi wszystko co jest w jego mocy,
aby zajęcia z najmłodszymi adeptkami
koszykówki były urozmaicone, ciekawe
i atrakcyjne. W tym celu ,nie tak dawno,
na wspólny trening zaprosił do Rymanowa największe gwiazdy ekstra ligowego,

koszykarskiego zespołu „Miasto Szkła
Krosno”.
Tego typu stacjonarne obozy sportowe stwarzają ogromne możliwości szkoleniowe. Trenerzy są w stanie przekazać
ćwiczącym duży zasób wiedzy teoretycznej i w sposób metodyczny nauczać
poszczególne elementy danej dyscypliny.
Zawodnicy natomiast mają odpowiednio
dużo czasu aby do perfekcji opanować
technikę żmudnie powtarzanych ćwiczeń,
poprzez które podnoszą swoje umiejętności. Podczas tygodniowego obozu jest
czas, nie tylko na intensywny trening ,ale
również na luźne rozmowy z rówieśnikami i trenerami, nawiązywanie nowych
przyjaźni, na dobrą zabawę ,wyśmienity
humor, relaks i aktywny wypoczynek.
Marek Sokołowski
fot. Maciej Czado
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Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych

W

dniu 1 lutego 2018 roku w
Zajeździe ,,Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie odbyło
się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP - z siedzibą w Krynicy. Do Stowarzyszenia
należą 43 gminy uzdrowiskowe spośród 46 funkcjonujących na terenie
Polski.
Zarząd SGU RP tworzą;
1/ Jan Golba – Prezes – burmistrz Muszyny,
2/ Leszek Dzierżewicz- W-ce Prezes –
burmistrz Ciechocinka,
3/ Janusz Gromek- W-ce Prezes – prezydent Kołobrzegu,
4/ Jerzy Terlecki – Członek Zarządu burmistrz Polanicy,
5/ Wojciech Farbaniec - Członek Zarządu – burmistrz Rymanowa.
Stowarzyszenie w roku 2016 obchodziło 25 lecie funkcjonowania.
Powstało na początku transformacji
ustrojowej w 1991 roku- pierwszym
prezesem był ówczesny burmistrz Konstancina – nieżyjący już - Józef Chlebowicz. Kolejnym prezesem został
Pan Jan Golba – były burmistrz Krynicy -obecny Muszyny. Stowarzyszenie
na przestrzeni lat prowadziło politykę
wspierania lecznictwa uzdrowiskowego
jak również zabiegało o rozwój na ich
terenie infrastruktury – co w ostatnich
25 latach jest widoczne.
Nasze uzdrowiska mogą już konkurować z renomowanymi uzdrowiskami zachodniej Europy. Do rozwoju
uzdrowisk przyczyniła się wprowadzona opłata uzdrowiskowa przeznaczana
na inwestycje w strefach uzdrowiskowych jak również środki pomocowe z
UE w ramach programów regionalnych.
W województwie podkarpackim są 4
uzdrowiska – kolejne w Latoszynie k/
Dębicy się tworzy. Dwa uzdrowiska -w
Rymanowie i Horyńcu są własnością
samorządu województwa podkarpackiego- pozostałe w Iwoniczu Zdroju i
Polańczyku są prywatne.
Województwo podkarpackie w perspektywie 2014-2020 wyodrębniło pulę
środków na inwestycje w 4 gminach
uzdrowiskowych- jest pula 20 mln euro
– z maksymalnym dofinansowaniem jednej inwestycji do 2 mln euro- obecnie
wnioski złożone przez samorządy gmin
uzdrowiskowych - jak również przez
podmioty lecznicze – oczekują na ocenę
merytoryczną w urzędzie marszałkowskim. W przypadku naszej gminy-również złożony został wniosek na budowę
basenu otwartego w Rymanowie Zdroju.
Mam nadzieję-że uda się te środki pozyskać i Rymanów Zdrój zmieni się w
niedługim czasie.- mówi Wojciech Farbaniec
Uzdrowiska w Polsce funkcjonowały w oparciu o szereg ustaw, obecnie
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propozycje wypracowane przez Zespół
ds. opracowania koncepcji zmian w
zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowisk oczekują na procedowanie i uchwalenie przez sejm RP.
Zespół ww. powołany został przez MZ
22 listopada 2016.
W składzie zespołu są konsultanci
krajowi ds. medycznych -przedstawiciele organizacji uzdrowiskowych, instytucji rządowych i resortów oraz przedstawiciele Zespołu trójstronnego ds.
Ochrony Zdrowia. Zespół działał do 3112-2017 roku -ostatnie podsumowujące
posiedzenie odbyło się 11 grudnia 2017
roku podczas którego uzgodniono i przyjęto do przekazania MZ – proponowane
zmiany w ustawie.

OPERAT UZDROWISKOWY;
- gmina sporządza raz na 10 lat-operat
uzdrowiskowy w którym określa możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na danym terenie, potwierdza
lecznicze właściwości surowców i klimatu, składa wniosek do uprawnionej
jednostki przez MZ o wydanie odpowiedniego świadectwa. Operat dzieli się
na część opisową z zaznaczonymi strefami ochrony uzdrowiskowej. Uzgadnia
ten operat z komisją uzdrowiskową rady
gminy i przesyła operat ministrowi zdrowia-aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
- Jeśli warunki określone w ustawie są
spełnione, minister wydaje decyzję o
możliwości prowadzenia lecznictwa

Zmiany proponowane przez SGU
RP dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego zostały przez Zespół przyjęte. Zespół
wydał 10 komunikatów ze swoich posiedzeń- wójtowie burmistrzowie, prezydenci byli na bieżąco informowani o pracach zespołu. Zmiany proponowane w
ustawie i rozporządzeniach dotyczących
lecznictwa uzdrowiskowego aktualizują
zgłaszane potrzeby przez gminy jak i
podmioty świadczące usługi lecznicze.
UZDROWISKO - uzdrowiskiem
może zostać obszar, który ma złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach
leczniczych. Posiada;
− uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową,
− energetyczną,
− prowadzi właściwą gospodarkę odpadami,
− ma uregulowany transport zbiorowy,
− zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i
urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
przygotowane do prowadzenia lecznictwa.
Po spełnieniu tych warunków gmina
może się starać o uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

uzdrowiskowego - ustala też kierunki
lecznicze,
- jeżeli MZ stwierdzi jakieś nieprawidłowości -wyznacza czas na ich usunięcie
-do 5 lat maksymalnie-jeśli gmina nie
usunie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie – MZ wystąpi do Rady
Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska,
- gmina Rymanów jest w trakcie prowadzenia badań klimatu , powietrza i nasłonecznienia oraz hałasu potrzebnych do
operatu uzdrowiskowego. Całość prac
prowadzi i nadzoruje nam PAN. Termin
złożenia operatu – to wrzesień 2018
roku
Korzystam z okazji by zapytać dr
Jana Golbę (na zdjęciu z włodarzami
naszej gminy) o działalność Stowarzyszenia.
Jakie cele ma Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych?
Służy pomocą gminom uzdrowiskowym, które przekazują nam swoje
problemy wymagające interwencji i
pomocy. Podejmuje uchwały o formie i
sposobach pomocy.
Jak często zbiera się zarząd?
Zwykle raz na kwartał, bo obliguje

go do tego statut, ale zwykle częściej, bo
takie są potrzeby gmin. Teraz przygotowywany jest Kongres Uzdrowisk Polskich, ale będzie to kongres szczególny
bo odbędzie się w dwóch państwach – w
polskim Augustowie i Litewskich Druskiennikach.
Druskienniki to dawne polskie
uzdrowisko, ulubione przez Józefa Piłsudskiego…
Tak, ale zostało kompletnie zaniedbane w czasach radzieckich i dopiero
teraz, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości odzyskuje swoją świetność.
Szefowa uzdrowiska jeździła na wszystkie spotkania na których rozpatrywano
problemy uzdrowisk, podpatrywała i
notowała wszystkie przykłady i później

Poczta w Rymanowie
Zdroju otwarta

N

owa placówka Poczty Polskiej
w Rymanowie Zdroju została
uroczyście otwarta 5 lutego, przy
dużym zainteresowaniu mediów. Znajduje się w budynku Galerii Zdrój przy
ul. Zdrojowej 40 i czynna będzie w dni
powszednie w godz. 900 – 1600.
Uruchamianie kolejnych placówek,
takich jak ta w Rymanowie Zdroju,
wpisuje się w strategię Poczty Polskiej,
która konsekwentnie dąży do tego, by odpowiadać na zapotrzebowanie klientów.
W ciągu ostatnich dwóch lat Poczta otworzyła ponad 200 nowych placówek w
całej Polsce – powiedział Paweł Kopeć,
dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży
w Poczcie Polskiej.
Placówki otwierane w galeriach i
centrach handlowych maja spełnić oczekiwania Polaków, którzy robiąc zakupy,
mogą skorzystać z Poczty Polskiej, w
sumie takich miejscach jest ponad 180
placówek. Każda decyzja o uruchomieniu
placówki pocztowej poprzedzona jest
szczegółowymi analizami, pod uwagę
bierze się nie tylko udogodnienia dla
społeczeństwa, ale również możliwości
biznesowe. Spółka, podobnie jak inne
podmioty sieciowe stara się lokować
swoje punkty sprzedaży w miejscach biznesowo atrakcyjnych. To równie istotne,
jak spełnianie obowiązków ustawowych
dotyczących gęstości sieci placówek i
zapewnienia obywatelom dostępności
do bezpiecznych, tanich, profesjonalnych usług pocztowych, bankowych i
ubezpieczeniowych w mniejszych miejscowościach i na wsiach.
Poczta Polska obecna jest w każdej
polskiej gminie, a w skali kraju dysponuje największą siecią sprzedaży liczącą ok.
7 500 placówek. Dzięki swojej rozbudowanej infrastrukturze jest naturalnym
partnerem np. dla ZUS czy KRUS do
wdrażania rozmaitych programów społecznych. Misją Poczty jest, aby placówki

stosowała je w praktyce. W uzdrowisko
włożono olbrzymie pieniądze inwestorów prywatnych i dotacje unijne, ale
efekty są zadziwiające. Druskienniki to
przykład powiązania lecznictwa uzdrowiskowego z aktywną turystyką. Na terenach o znikomych tradycjach narciarskich powstał cały kompleks z krytym
stokiem narciarskim i kolejką gondolową i wielki park wodny.
Osoby odwiedzające Rymanów
Zdrój po kilku latach też mówią o kolosalnych zmianach.
Sam mogę to potwierdzić, bo pamiętam go jeszcze z okresu wczasów pracowniczych. Tu nie ma co porównywać, to
dwa różne światy. Pieniądze, które poszły
w uzdrowisko nie zostały zmarnowane.

Kuracjusze z wielkich miast wyrażają obawy, aby nie zurbanizować Rymanów Zdrój ponad miarę.
Tak, ale minął już czas, gdy w
uzdrowiskach dominował obraz starszych osób, poruszających się dostojnie
i popijających wodę mineralną. Dziś
poszukuje się również, oprócz leczenia,
aktywnego kontaktu z przyrodą, ścieżek do ćwiczeń. I trzeba powiedzieć,
że polskie uzdrowiska mogą swobodnie
konkurować z zachodnimi, przedstawiając ofertę na wysokim poziomie. Choć
trzeba też wiedzieć, że w Niemczech jest
350 uzdrowisk a w Polsce 45 a kolejne
czekają na uchwały zatwierdzające ich
status.

stały się lokalnymi centrami usług komunikacyjnych, biznesowych, cyfrowych
oraz usług świadczonych przez państwo.
Od początku lutego Poczta oferuje
nową usługę – odbiorcy przesyłek kurierskich Poczty Polskiej dostają smsowe powiadomienia z numerem
telefonu kuriera, który doręczy
ich paczkę. Nowe rozwiązanie
umożliwia klientowi kontakt z
kurierem i zwiększa komfort obsługi. Klient otrzymuje możliwość
bezpośredniego skontaktowania się
z kurierem doręczającym przesyłkę
i uzgodnienie godziny jej przekazania. Dzięki temu odbiorca przesyłki
oszczędza czas, a kurier racjonalniej zaplanuje trasę przejazdu. Od
lutego smsowe powiadomienia
funkcjonują już we wszystkich
lokalizacjach w kraju i cieszą się
dużym zainteresowaniem klientów. Przesyłki kurierskie Poczty
Polskiej codziennie doręcza 3 500
kurierów.
W dzień wizyty kuriera klienci
dostają automatyczną wiadomość
o przykładowej treści: „ w dn.
2018-02-12 kurier Adam będzie
próbował dostarczyć Twoją przesyłkę nr EE1653863PL. Kontakt
do kuriera: tel. 123 456 789”
Kierownik Działu Rozwoju
Usług KEP w Poczcie Polskiej
mówi: „Umożliwienie kontaktu
klienta z kurierem pozwoli na zmniejszenie liczby sytuacji, gdy kurier próbujący
dostarczyć paczkę nie zastaje nikogo
pod wskazanym adresem. Jeśli chcemy,
aby odbiorca przesyłki kurierskiej został
uprzedzony o doręczeniu, pamiętajmy
o podaniu jego telefonu na etykiecie
adresowej przy nadawaniu paczki”.
Takie powiadamianie to nowość na
rynku logistycznym, Poczta wyprzedza
konkurencję.
Polski rynek e-handlu jest obecnie
jednym z najszybciej rozwijających się
w Europie. W 2017 r. Poczta Polska
dostarczyła ponad 120 mln paczek i przesyłek eCommerce. Zgodnie ze strategią
rozwoju firma planuje zwiększać swoje

udziały w segmencie usług paczkowych
i kurierskich i stale doskonalić jakość
usług.
W listopadzie ub. roku wszyscy
kurierzy Poczty polskiej zostali wyposażeni w terminale płatnicze, dzięki którym

Wacław Łabuda

klient nie musi mieć przy sobie gotówki
odbierając przesyłkę zamówioną za pobraniem. Transakcje kartą lub BLIKIEM
zwiększają komfort korzystania z usług
oraz skracają czas obsługi klienta. Stale
rozwijana jest też sieć punktów odbioru
przesyłek, do których poza placówkami
pocztowymi należą stacje Orlenu, kioski
Ruchu oraz sklepy sieci Żabka i Freshmarket.
(Wykorzystano materiały rzecznika prasowego PP)
(wła)
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Wydarzyło się w marcu
19.III 1058 – zm. Kazimierz Odnowiciel, który
panował w latach 1034-58. Włada w sojuszu z
księciem ruskim Jarosławem Mądrym, z którego
siostrą ożenił się. Przyłącza do Polski Mazowsze,
Pomorze Gdańskie i Śląsk
5.III 1658 – ur. Antoine Cadillac, założyciel
miasta Detroit w 1701 r. Kiedyś to największy
w świecie ośrodek przemysłu samochodowego
(Ford., GM, Chrysler) dziś po rozruchach w
latach 60.tych odsetek białej ludności spadł z 90
% do 10% w 2010 r. Odpływ kapitału, dekoniunktura i zła polityka doprowadziły do upadłości
miasta, którą ogłoszono 18 VII 2013 r.
4.III 1678 – ur. Antonio Vivaldi, włoski skrzypek i kompozytor, twórca m.in. 40 oper, ok. 400
koncertów instrumentalnych, w tym słynnych „4
pór roku”.
18.III 1858 – ur. Rudolf Diesel, niem. konstruktor, wynalazca (w 1897 r) wysokoprężnego silnika
spalinowego, który zrewolucjonizował przemysł
samochodowy. Zginął w tajemniczych okolicznościach podczas podróży morskiej.
12.III 1918 – Moskwa stała się stolicą Rosyjskiej
Federacji Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Przeniesiono ją po okresie gdy stolicą Rosji był
Petersburg.
1.III 1938 –Byung Chull Lee założył w koreańskim Taegu swoją firmę wysyłającą do Pekinu
skrzynki z warzywami i rybami. Samsung, czyli
„trzy gwiazdy” to dziś gigant produkujący od
zmywarek po smartfony i jest wiodącą firmą w
branży, posiadającą zakłady również w Polsce.
1.III 1938 – zm. Władysław Grabski, polityk,
ekonomista, prof. SGGW, do historii Polski
wszedł jako autor reformy walutowej w 1924
(wprowadzenie mocnego złotego).
3.III 1938 – po czterech latach poszukiwań amer.
firma Standard Oil Co. znalazła w Arabii Saudyjskiej złoża ropy, które okazały się największe na
świecie. Jeszcze obecnie, po 80 latach eksploatacji, ocenia się je na 260 mld. baryłek.
19.III 1958 – utworzono Parlament Europejski,
który dziś liczy 730 reprezentantów 20 państw.
Najwięcej posłów w 2016 r. mieli: Niemcy – 99,
Włochy, Francja i (W. Brytania) – 78,Hiszpania
i Polska – 54. Najliczniejsze frakcje to: partie
ludowe i chrześcijańskie, socjaliści, liberałowie i
demokraci. Kadencja trwa 5 lat.
27.III 1968 – podczas rutynowego lotu treningowego zginął Jurij Gagarin. Powstało wiele teorii
spiskowych na ten temat. Odtajnione (w 2003 r)
akta KGB ujawniły winę personelu bazy lotniczej,
którzy podali nieaktualne dane pogodowe.
20.III 1978 – kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, jako pierwsza kobieta na świecie, zakończyła samotny rejs dookoła świata na pokładzie
jachtu „Mazurek”.
25.III 1998 – zm. Zdzisław Kozień, długoletni aktor teatru w Rzeszowie a później wielu
polskich scen. Stworzył wiele wyrazistych ról
filmowych.
27.III 1998 – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków dopuściła do obrotu nowy specyfik
– viagrę. Głównym składnikiem niebieskich tabletek jest cytrynian sildenafilu, uważany wcześniej
za lek na dusznicę.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wybrała
najkorzystniejszą ofertę budowy
trasy S19 od Rudnika nad Sanem do
Niska. Wybór padł na firmę Strabag,
która podejmie się budowy za blisko
200 milionów złotych.
• 10 strażaków, sanie lodowe,
suche skafandry i godzinna akcja
ratunkowa na pękającym lodzie. W
środę po południu(31.01) strażacy
ochotnicy i zawodowcy ratowali
samicę łosia, która została uwięziona
w lodowej pułapce w starym korycie
Wisłoka w Dębinie koło Łańcuta. Po
godzinnej akcji ratunkowej zwierzę
zostało uwolnione.
• Grupa Nowy Styl utworzyła
spółkę z arabskim partnerem. Od
stycznia ma większościowy pakiet
udziałów w spółce Stylis Dubai.
Polsko-arabska spółka będzie wyposażać hotele.
• W strefie przemysłowej Rzeszów-Dworzysko powstaje nowy
salon i serwis samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Na początek
zatrudnienie znajdzie tu ok. 40 osób.
Ale to nie wszystko, bo firma planuje
także drugi etap inwestycji: budowę
blacharni i lakierni obsługującej dwa
oddziały w Rzeszowie. To oznacza
kolejne miejsca pracy w strukturze
Grupy Zasada.
• Badania archeologiczne w
kościele bernardynów w Rzeszowie dopiero się rozpoczęły a już są
pierwsze cenne odkrycia. Pod posadzką przy wejściu naukowcy znaleźli groby jeszcze sprzed XVII w.
Najwięcej emocji wzbudza jednak
przypadkowe odkrycie tajemniczej
podziemnej krypty przy bocznym
ołtarzu, o której istnieniu nikt nie
miał dotąd pojęcia.
• Premier Mateusz Morawiecki
na wniosek wojewody powołał na
stanowisko wicewojewody podkarpackiego Lucynę Podhalicz, byłą
dyrektorkę biura marszałka z PiS,
Marka Kuchcińskiego.
• Ponad 2 tys. studentów Politechniki Rzeszowskiej będzie
mogło zdobyć nowe kwalifikacje
zawodowe dzięki projektowi „Nowa

jakość - zintegrowany program rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej”. Projekt wart
prawie 20 mln zł będzie realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
• Na konferencji «Europa Karpat»
w Przemyślu, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział, że
do 2023 roku, powiat bieszczadzki, leski
oraz gmina Bircza dostaną 800 mln na
rozwój. W czasie konferencji podpisano
porozumienie w sprawie utworzenia
Solińskiego Klastra Energii oraz projekt
Świat Karpackich Rozet.
• Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie jako pierwszy w regionie
rozpoczął leczenie chorych na nowotwory
krwi metodą autoprzeszczepu. Do tej pory
chorzy na białaczkę z Podkarpacia musieli
wyjeżdżać na ratujące życie zabiegi do
szpitali w innych województwach, np.
do klinik w Lublinie, Krakowie czy Katowicach. Teraz będą mogli być leczeni w
brzozowskim ośrodku.
• 120 funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie potrzebnych do obsługi
nowego, polsko - ukraińskiego przejścia
granicznego w Malhowicach, kilkanaście
kilometrów od Przemyśla. Prowadzony
jest ciągły nabór. Chociaż do uruchomienia nowego przejścia w Malhowicach
najszybciej dojdzie w 2020 lub w 2021 r.
to służby graniczne już przygotowują się
do jego obsługi.
• ESAN - tak miałoby nazywać się
najmniejsze dziecko sanockiej fabryki.
Autosan chce produkować nie tylko
elektryczne autobusy, ale także napędzane silnikami elektrycznymi samochody
osobowe.
• Ponad 120 biegaczy narciarskich
wystartowało w biegu głównym na dystansie 9 km w IV edycji Biegu Tropem
Żubra. Zawody odbyły się w sobotę w
Mucznem w gminie Lutowiska. Gruba
pokrywa śnieżna i temperatury poniżej
0 stopni C. sprzyjały rywalizacji. Wygrał
faworyt Robert Faron zawodnik Salco
Garmin Team.
• 9 inkubatorów dla noworodków, 2
ultrasonografy, urządzenie do neuronawigacji i neuromonitoringu - m.in. taką
nową aparaturę ma Kliniczny Szpital
Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.
• W Nadleśnictwie Brzozów rozstrzygnięta została XIX Submisja Drewna Cennego. To coroczny przetarg Regionalnej

Odeszli do wieczności
(15.I – 15.II 2018)

21.I – Urbanik Zofia z d. Dereniowska (l. 91) – Rymanów Zdrój
25.I – Wojtasik Teresa Maria z d. Sołtysik (l. 75) – Sieniawa
28.I – Paczkowska Janina z d. Łuczycka (l. 85) – Rymanów
01.II – Hanus Zofia z d. Zięba (l. 92) – Posada Górna
05.II – Penar Janina Maria z d. Mróz (l. 73) – Klimkówka
05.II – Ryba Marek Stanisław (l. 56) – Wróblik Królewski
15.II – Janowski Józef (l. 73) – Rymanów
(wła)

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
na kłody drewna liściastego poszukiwane
w przemyśle okleiniarskim i lutniczym.
• Inwestycja na wagę ludzkiego życia
jest gotowa do działania. Mowa o lądowisku dla helikopterów, które znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie lubaczowskiego szpitala. W przypadku poważnych
chorób, wypadków, oparzeń czy zatruć
tlenkiem węgla pacjenci szybko zostaną
przeniesieni do innych placówek w całym
kraju.
• W ubiegłym roku w czterech podkarpackich ośrodkach ruchu drogowego
przeprowadzono aż 87 462 egzaminy
praktycznych na prawo jazdy kategorii B.
Najlepiej radzili sobie z nimi kierowcy w
Rzeszowie i Tarnobrzegu.
• Centralne Biuro Antykorupcyjne
zatrzymało prezydenta Tarnobrzega w
trakcie przyjmowania łapówki w wysokości 20 tys. zł w zamian za wydanie
decyzji urzędniczej - poinformowała TVP
Info. Do zatrzymania miało dość w środę
(21.02) w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Z powiatu…
• Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała w poniedziałek 5 lutego
do użytkowania 13 ambulansów oraz 13
urządzeń do kompresji klatki piersiowej
zakupionych dla pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w 2017
roku ze środków pochodzących z budżetu
wojewody podkarpackiego - w ogólnej
kwocie 6 500 000 zł. Do Samodzielnego
Publicznego Pogotowia w Krośnie trafiły
trzy nowe karetki typu C.
• Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubatowej (gm. Iwonicz-Zdrój) mają na swoim wyposażeniu
AED, czyli automatyczny defibrylator
zewnętrzny. Sprzęt ratunkowy będzie służyć mieszkańcom Lubatowej 24h na dobę.
• Ćwiczenia Wojsk Obrony
Terytorialnej w Odrzykoniu są jednym
z elementów szkoleń z jakimi muszą
sobie poradzić terytorialsi. Dla żołnierzy
krośnieńskiej kompani WOTu miejscem
ćwiczeń stał się las nieopodal Szkoły
Podstawowej im. Aleksandra Fredry w
Odrzykoniu, w której żołnierze mieli
wyznaczone miejsce zbiórki. Terytorialsi
ćwiczyli m.in poruszanie się po lesie w
odpowiednich formacjach, prowadzenie
nasłuchu radiowego, udzielania pierwszej
pomocy na polu bitwy.
• Reprezentujący Automobilklub
Małopolski w Krośnie Marcin Wilusz i
Wojciech Witkowski odebrali tytuły Mistrzów Podkarpacia w rajdach samochodowych. Na zorganizowanej przez Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie gali załoga Revline
Racing Team oprócz pucharów i medali
za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Podkarpacia otrzymali także nagrody od
tytularnego sponsora mistrzostw – firmy
Disla.
• 23 marca z Krosna wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pomysłodawcą tej formy duchowych przeżyć jest

twórca „Szlachetnej Paczki” - ksiądz
Jacek Stryczek. Franciszkanie proponują
dwie trasy. Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu wybranej,
ponad 40-kilometrowej trasy w nocy i
modlitwie. Każdy uczestnik otrzyma od
Lidera Rejonu specjalnie przygotowane
na tę okoliczność rozważania - w formie
książeczki lub w formie mp3. Zapisy na
EDK prowadzone są drogą elektroniczną
przez stronę www.edk.org.pl. Wchodząc
na rejon Krosno dokonujemy stosownych
zapisów w rejestracji. Zapisy są konieczne
w celu przygotowania odpowiedniej ilości
pakietów. Limit osób 400.
• Katarzyna Moroń urodziła się 12
lutego 1909 roku. Obecnie jest najstarszą
mieszkanką Podkarpacia i ósmą najstarszą
osobą w Polsce. Najstarsza Polka Tekla
Juniewicz ma już 111 lat. Katarzyna
Moroń mieszkała w Iwli, gdzie ciężko
pracowała w gospodarstwie rolnym.
Podczas walk prowadzonych w czasie
operacji karpacko-dukielskiej jej dom
zniknął z powierzchni ziemi.
• Mogą realistycznie kaszleć, wymiotować sztuczną treścią pokarmową,
krwawić sztuczną krwią, pocić się, czy
też zmienić szerokość źrenicy oka pod
wpływem działania światła - to możliwości symulatorów medycznych, które będą
służyć kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Na realizację projektu
Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Pigonia w Krośnie uzyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 2 437
232,14 zł. Projekt będzie realizowany
w okresie od 1 lutego 2018 do 31 lipca
2020 r., pozwoli polepszyć praktyczne
przygotowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo do aktywności zawodowej.
• Podpalony przez 48-letniego mężczyznę w podkrośnieńskiej Korczynie
dom spłonął całkowicie. Zdążyła z niego
uciec 70-letnia matka podpalacza. Ucierpiały zwierzęta. Jeden z psów jest ciężko
poparzony.
• Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
które ma powstać w budynku dawnego
dworca kolejowego, nie jest już tylko
w sferze planów. Miasto dostało od
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ponad 13 milionów złotych
dofinansowania na jego realizację. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace
budowlane ruszą na wiosnę.
• Hutnicy z Centrum Dziedzictwa
Szkła, zainspirowani filmikiem internetowym, postanowili sprawdzić – czy da
się upiec rybę za pomocą płynnego szkła?
Owiniętego w mokrą gazetę pstrąga, zalali
masą szklaną o temperaturze ponad 1100
stopni i po 10 minutach… zjedli.
• Medycy i strażacy interweniowali
w sobotę (17.02) w jednym z domów na
terenie gminy Korczyna, gdzie dwójka
dzieci podczas kąpieli poczuła się źle. W
budynku strażacy przeprowadzili pomiar,
który wykazał znaczne stężenie tlenku
węgla. To kolejne takie zdarzenie, które
wystąpiło w ostatnim czasie na naszym
terenie.

Z gminy …
• 5 lutego br. w budynku „Galerii
Zdrój” otwarta została nowa placówka
Poczty Polskiej. Uroczyste otwarcie placówki pocztowej odbyło się z udziałem
przedstawicieli Zarządu Poczty Polskiej
w Warszawie oraz kierownictwa Regionu Sieci Poczty Polskiej w Rzeszowie,
Władz gminy Rymanów, Uzdrowiska
Rymanów S.A. W tym ważnym wydarzeniu wziął udział Poseł na sejm RP P. Piotr
Babinetz. (Szerzej na str.5)
• Olga Lorenc prowadząca praktykę
dentystyczną m. in. w Posadzie Górnej
- została wybrana przez pacjentów najlepszym stomatologiem Podkarpacia za 2017
rok. Uroczysta Gala - ESKULAP 2017
– odbyła się 8 lutego 2018 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.
• Obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia Szkoły Sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju zainaugurowała w dniu 6
lutego wystawa w holu głównym gmach
Sejmu RP w Warszawie pod honorowym
patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni
parlamentarzyści, przedstawiciele organu
prowadzącego szkołę tj. Podkarpackiego
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
samorządowcy oraz Zarząd Uzdrowiska
Rymanów.
• Kolizja w Rymanowie. Na szczęście
nie było osób poszkodowanych. Kierowcy
podróżujący w poniedziałkowy poranek
DK28 musieli liczyć się z utrudnieniami.
W kolizji brały udział dwa pojazdy: Alfa
Romeo oraz Peugeot, którego kierowca
zakończył jazdę w pobliskim rowie. Do
kolizji doszło około godziny 7 rano, w
poniedziałek (12.02) na drodze krajowej
28 (ul. Bieleckiego) w Rymanowie.
• 13 lutego 2018r. na trasie „Pod Żukowem” w Ustianowej Górnej przeprowadzono Finały Wojewódzkie Igrzysk
Dzieci w narciarstwie biegowym,
których organizatorami byli Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Szkolny
Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych. Drużyna chłopców z klasy IV i V
ZSP Klimkówka zajęła wysokie II miejsce. Natomiast indywidualnie ogromny
sukces osiągnął Sebastian Garbowski z klasy IV zdobywając złoty medal
i tytuł mistrza województwa w narciarstwie biegowym (str.18).
• Rada Miejska w Rymanowie
uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji
dla gminy Rymanów na lata 2017-2023.
Program wymaga akceptacji Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Gotowy
dokument umożliwi gminie wystąpienie
o 90% dofinansowanie na rewitalizację
Rynku w Rymanowie.
zebrał deka
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„Śladami polskich
pisarzy i poetów”
XV Konkurs Literacki
rozstrzygnięty

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział
wszystko, co pomyśli głowa”.
Juliusz Słowacki

W

szyscy znamy powszechnie
lansowaną tezę, iż literatura
uczy, bawi i wychowuje. Czytanie dzieł poszerza nie tylko horyzonty
myślowe, ale także kształtuje empatię,
uwrażliwia, skłania do refleksji i dyskusji
nad sensem życia. Uważa się, że to właśnie
literatura ojczysta wywiera największy
wpływ na czytelników w zakresie rozbudzania poczucia tożsamości narodowej.
Ta myśl legła u podstaw przeprowadzenia
Konkursu Literackiego „Śladami polskich
pisarzy i poetów”. Zorganizowanie w
Zespole Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej przez nauczycieli języka polskiego
– Alicję Kabiesz i Waldemara Kilara –
15. edycji turnieju pod hasłem „W kręgu
twórczości Juliusza Słowackiego” było
jednym z wydarzeń, którym uczczono 100.
rocznicę odzyskania niepodległości przez
naszą ojczyznę. Promowanie twórczości
wybitnego polskiego poety romantycznego, dramaturga i filozofa – wizjonera,
uznawanego za jednego z trzech polskich
wieszczów narodowych, było celem
nadrzędnym turnieju. Wszak poezja Słowackiego była czymś niezwykłym nawet
na tle bogatej literatury romantycznej.
Cechowała ją ogromna różnorodność,
bogactwo frazy, nowatorska inwencja
językowa i wrażliwość plastyczna.
W dniu 15 lutego 2018 roku w gościnne progi ZSP w Posadzie Górnej przybyło
34 uczestników – miłośników twórczości
autora „Kordiana” z 6 szkół położonych
na terenie gminy Rymanów: z Królika Polskiego, Rymanowa, Klimkówki, Wróblika
Szlacheckiego oraz Sieniawy. Nie zabrakło
także reprezentacji gospodarzy. Konkurs
adresowany był do uczniów z klas VI-VII
szkół podstawowych i II-III gimnazjów.
Zawody otworzył dyrektor Piotr

Cisek, który nie krył radości z powodu
tak dużego zainteresowania młodzieży
szkolnej dorobkiem literackim Juliusza
Słowackiego. Nadmienił, że wszystkie
jego utwory dramatyczne należą do tzw.
żelaznego repertuaru każdego teatru w
Polsce. Zwrócił uwagę, że w poezji artysta
podejmował rozmaite tematy, które są
nadal aktualne i nie straciły na znaczeniu
mimo upływu lat. Przypomniał o jego
smutnym losie emigranta i nadziejach na
odzyskanie wolności przez Polskę spod
jarzma zaborców.
Uczniowie rozwiązywali test wiedzy,
na który złożyły się zadania z zakresu biografii autora oraz wybranych jego dzieł,
m.in. dramatu „Balladyna”, powieści
poetyckiej „Lambro” i liryków – „Sowiński w okopach Woli”, „Testament mój”,
„Smutno mi, Boże”. Pytano o to, jak nazywał się ojczym przyszłego pisarza, jakim
utworem debiutował Słowacki, w jakich
okolicznościach spotkał się z ukochaną
matką podczas życia na emigracji.
Uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością tekstów literackich, w których poruszano zagadnienia
dotyczące zawrotnej kariery Balladyny,
nazywanej polską Lady Makbet, przyczyn
upadku moralnego greckiego powstańcy
Lambra, walczącego z tureckim okupantem, niezgodności historycznej w
sprawie śmierci generała Józefa Longina
Sowińskiego. Konkurs stał na bardzo
wysokim poziomie, czego dowodem były
doskonałe wyniki czołówki laureatów.
Zaszczytne 1. miejsce zajęła Julia Pelczar (SP we Wróbliku Szlacheckim), 2.
miejsce przypadło w udziale Marcelinie
Hanus (ZSP w Posadzie Górnej), a na 3.
lokacie uplasował się Bartosz Kaszubski
(SP we Wróbliku Szlacheckim). Tuż za
podium znalazły się: Kinga Gierula (ZSP
w Rymanowie) i Anna Kuszel (ZSP w
Posadzie Górnej). Wielkie gratulacje dla
wszystkich uczestników.
Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele języka polskiego: Anna
Pelczarska – Wątor i Agnieszka Rygiel
(SP w Króliku Polskim), Waldemar Kilar
(ZSP w Posadzie Górnej), Monika Piech –
Bolanowska (ZSP w Rymanowie), Agata
Barzyk i Joanna Wójcik – Kaczor (SP w
Klimkówce), Katarzyna Jabłońska i Aldo-

na Konieczny (SP we Wróbliku Szlacheckim) oraz Sabina Zięba (SP w Sieniawie).
Podsumowując konkursowe zmagania
młodzieży, dyrektor szkoły Piotr Cisek
wyraził wdzięczność pedagogom za trud i
zaangażowanie. Dodał, że dzięki ich pasji
poznawczej oraz twórczej aktywności
wychowankowie mogli bliżej poznać
dorobek literacki wybitnego twórcy epoki
romantyzmu. Z kolei obecny podczas
uroczystości Jan Materniak, zastępca burmistrza gminy Rymanów, fundator nagród
dla laureatów, pogratulował wszystkim
uczestnikom niemałej wiedzy, a nauczycielom życzył entuzjazmu w wypełnianiu
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szlachetnej misji kształtowania umysłów i
charakterów młodego pokolenia Polaków,
ufając, że wysiłek wkładany w pracę z
dziećmi zaowocuje poczuciem spełnienia
zawodowego oraz stanie się inspiracją do
podejmowania nowych wyzwań.
Konkurs Literacki „Śladami polskich
pisarzy i poetów” dowiódł, że dla uzdolnionej młodzieży twórczość Juliusza Słowackiego może być inspiracją, gdyż jest

silnie związana z życiem narodu, z jego
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Wieszcz ukazywał naród w chwilach
triumfu i w chwilach klęski, walczący
o swą wielkość i dążący do wzniosłych
celów, które przyświecają ludzkości na
szlakach jej życia. Naród polski powinien
być dumny z tak wielkiego dramaturga,
którego styl myślenia oraz krzewione
idee wyprzedzały epokę. I to jest – zdaje

się – wartość największa turnieju wiedzy
o polskiej literaturze.

lektualną „Kratkovciata” w Humennem.
Po powitaniu przez Panią dyrektor
OREW Zuzannę Wojtoń przybyłych gości
przyszedł czas na wspomnienia. Prezentacja multimedialna pozwoliła przenieść się
w przeszłość, gdzie na kartach fotografii
zapisała się ciekawa historia OREW od
początku jego założenia po dzień dzisiejszy. Prezentacja pokazała
jak wiele się zmieniło i
wydarzyło na przestrzeni
15 lat. Ten ważny dla nas
dzień był również okazją
do uhonorowania zaproszonych gości i wręczenia
im statuetek symbolizujących otwarte serce i chęć
pomagania innym, jako
dowód wdzięczności za
wieloletnią współpracę
i wspieranie inicjatyw
podejmowanych przez
placówkę. Podczas uroczystości nie zabrakło
licznych przemówień,
wielu ciepłych słów uznania skierowanych do Pani
dyrektor, pracowników,
rodziców i wychowanków
OREW oraz listów gratulacyjnych.
Część oficjalną zakończył spektakl pt. „
Z miłości do ciebie” w
wykonaniu grupy teatralnej „Przystań”
działającej przy OREW, w skład której
weszli wychowankowie i kadra naszej
placówki. Autorami scenariusza były panie: Monika Górowska –Marcisz, Barbara
Szajna, Teresa Rzońca oraz Beata Litwin.
Wystawiona sztuka ukazała codzienne
sytuacje, z jakimi zmaga się rodzina
dotknięta niepełnosprawnością dziecka.

W spektaklu wykorzystano krótki
film- kampanię społeczną pt. „ Być
człowiekiem” powstałą właśnie na tę
okazję. Wystąpili w niej nasi wychowankowie i zaprzyjaźnieni wolontariusze.
Przedstawiony obraz stał się pretekstem
do przemyśleń nad sensem prawdziwego człowieczeństwa. Nawiązanie do
okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz
wykorzystane cytaty z Pisma Świętego
pozwoliły na głęboką refleksję; że Bóg
kocha każdego z nas bez względu na to
kim jesteśmy, jak wyglądamy i zawsze
ma dla nas wspaniały plan… wystarczy
Mu tylko zaufać. Świetna gra naszych
aktorów, umiejętne operowanie światłem
i obrazem a także muzyka „na żywo” w
wykonaniu zespołu wokalno- instrumentalnego „ Przystań” przyczyniły się do
pozytywnego odbioru spektaklu przez
zaproszonych gości. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do jego
powstania. W szczególności naszym wolontariuszom: Paniom: Sarze Di Pasquale,
Magdalenie Szybce, Panom: Fabianowi Litwinowi, Sławomirowi Szybce,
Rafałowi Piłatowskiemu i Adrianowi
Litwinowi, Pani Marcie Dabkowskiej –
autorce wiersza wykorzystanego w filmie,
Panu Maciejowi Majowi za użyczenie
swego niezwykłego głosu oraz sponsorowi - firmie Big City Pizza z Rzeszowa,
dzięki któremu możliwe było nagranie
wspomnianego filmu - kampanii. Dziękujemy również pozostałym sponsorom;
Państwu: Jolancie i Piotrowi Przybyła,
Firmie Rymatex, Gminie Rymanów oraz
GOK w Rymanowie za współpracę i
okazaną pomoc podczas przygotowań do
tego niezwykłego wydarzenia.

W imieniu Rady Pedagogicznej
ZSP w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

15 lecie OREW-u
w Rymanowie

W

dniu 17 stycznia 2018 r. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Rymanowie świętował Jubileusz 15-lecia
powstania placówki. Na uroczystość
która odbyła się w kinie Sokół w Rymanowie przybyło ponad 50 osób. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele
władz samorządowych, duchowieństwo,
przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką, w tym dyrektorzy
szkół, dyrektorzy OREW-ów, darczyńcy,
przyjaciele placówki oraz Zarząd Koła
PSONI w Rymanowie. Starostwo Powiatowe w Krośnie reprezentował Pan
Adolf Kasprzyk, władze gminy - Zastępca
Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan
Materniak, zaś Podkarpackie Kuratorium
Oświaty- Wicekurator Pan Stanisław Fundakowski. Swoją obecnością zaszczycił
nas Ks. Biskup Stanisław Jamrozek.
Gościem honorowym była pani Barbara

Famielec, z inicjatywy której został utworzony OREW w Rymanowie. Wśród gości, którzy przybyli na naszą uroczystość
była także Wiceprezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Pani
Joanna Janocha oraz nasi przyjaciele ze
Słowacji ze Stowarzyszenia Na Pomoc
Ludziom z Niepełnosprawnością Inte-

Mariola Sokołowska, Beata Litwin
NASZ RYMANÓW
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Upadek prasy
jakościowej

ematy tzw. publiczno-społeczne coraz, mnie poruszają ,i coraz
stając na drodze nie pozwalają się
minąć .Mamy czasy tak złożone, tak pokomplikowane, że w zasadzie gdzie się
nie spojrzy, wszędzie nowe zjawiska,
wszedzie coś odmiennego lub niezrozumiałego się dzieje, a gros tychże ma charakter raczej negatywny.
Bo nie dość, że „spisałam” się na
okoliczność powiększającej się liczby
egoisto-narcyzo-singli, to wysoko funkcjonujący alkoholicy też nic dobrego,
a wszelako cyberseksy, głębiny depresji
czy kapitalizm ze swoją „ponadmierną”
konsumpcją nie nastraja bynajmniej zbyt
cudnie.
Nie twierdzę absolutnie, że tylko i
wyłącznie następuje wysiew zjawisk z
lekka odstających od norm społecznych,
ale tak się jakoś porobiło, że właśnie o
nich czytam bądź gdzie. Osobnicy wyczuleni na tę „nutkę ” społeczną nieodmiennie grzmią, grożą, upominają i
…załamują ręce z bezsilności dumając
jak „frasobliwy Chrystus” przy drodze a dokąd to ?
Te znaki czasu, umieranie wraz z
fizyczną śmiercią autorów, pewnej myśli ,pewnego pozytywnego człowieczeństwa, jest przerażające, bo nic nie
ma w zamian.! Śmierć, w ostatnich latach- twórców jak Bergman, J.Nowak
Jeziorański, G. Holoubek, L. Kołakowski A.Krauze kończy określoną epokę
w tychże dziedzinach w której powyżsi
„nieobecni” działali, tworzyli i oddawali
społeczeństwu swoje najlepsze cząstki
żywota.
Następuje jakowaś jałowość i bynajmniej nie dotyczy ona jednej sfery
życia człowieka, jednej dziedziny sztuki
a wkrada się niepostrzeżenie wszędzie .
Przeraża myśl ,że wszystko co miało dla
pojedynczej jednostki znaczenie, kształciło i rozwijało jej umysł rozwiewa się w
nicości i komercji. Bo jak nazwać nasze
czasopiśmiennictwo?
A może jego już nie ma? Próbując
odnaleźć na półkach „centrumów” jakiś
tygodnik do poczytania z sensem, odnajdujemy wyłącznie nic nie warte kolorowe magazyny zajmujące się „powierzchownością” wątpliwych gwiazd i tym
co mają na sobie . Nikogo nie interesuje
czy gwiazdy „bywają” w filharmonii lub
operze, najważniejsze czy „bywają” na
salonach pokazując coraz to inne toalety.
Świat zalewa fala piśmiennej tandety a
właściciele tychże wychodząc naprzeciw
„zgłodniałej” gawiedzi, „włażą” gwiazdom do domów, śmietników i łóżek.
Na rodzimym rynku pozostała „Polityka”, „Przekrój”, „Newsweek” czy
„Wprost”. Jeżeli jednak w takim tempie
jak obecnie rosnąć będą nakłady różnistych „Show”, „Party” czy „Gal” ogłupiejemy i powolutku, niepostrzeżenie
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cofniemy się w rozwoju umysłowym. A
fakt, że społeczeństwo dawno już wybrało drogę łatwą i przyjemną i swoją
wiedzę o świecie czerpie ze skrótowo
traktowanych wieści w Internecie, jest
nie zaprzeczalny. Poszerza się prasa rozrywkowa przy której czytaniu, a raczej
przeglądaniu nie wysila się nadmiernie
umysłu, bo komu się chce. W zasadzie
wystarczy śledzić jednym okiem wszelakie portale, i szczątki informacji dają
wrażenie, że jest się poinformowanym.
Hedonistyczno-rozrywkowy tryb życia
i takież podejście do niego jest jakoby
przyczyną, według znawców, upadku
prasy poważnej. Słowo drukowane mądre, idzie w odstawkę a redakcje pustoszeją, gazety znikają lub co gorsza
szukając nowych źródeł dochodów idą
w „reklamę”. Mnóstwo tytułów przeznaczonych np. dla starszych Pań, poszły
na skróty i na czterech stronach zrobiły
przegląd filmów „dla dorosłych” na „komórki” oraz anonse mało wybrednych
dam, dla mało wybrednych panów.
Włos się jeży na głowie. Jedna z
moich starszych cioć, w naiwności swej
oddając to niezwykłe dzieło, poprosiła o
program TV bez fotografii rozebranych,
młoda sprzedająca rozbrajająco i szczerze powiedziała „nie ma!”. I tak kilka
moich cioć ma spokój ze słowem drukowanym - nie kupują nic. Młode pokolenie w którym nikt nie wyrobił potrzeby
czytania poważnej prasy drukowanej,
już dawno przeniosło się na portale skąd
czerpie byle jakie wiadomości nie mające żadnego związku z realiami świata
w którym żyje. Ponuro jest już na dziś,
nie myślę by było lepiej bo przeciętny,
młody człowiek nie jest zbytnio zainteresowany światem i człowiekiem obok,
za to bardzo mediami rozrywkowymi,
tabloidami i prasą plotkarską. Ma być
kolorowo, wesoło i beztrosko
i najlepiej żeby nie myśleć
…i byłby raj.
Problem jednak nie dotyczy wyłącznie nas bo cała
prasa światowa przechodzi
poważny kryzys w poważnych mediach. Zwolnienia
kryzysowe dotknęły „New
York Timesa” i „Washington
Post” i strach zagląda w oczy
dziennikarzom, którzy mają
nadal jakieś ambicje dotyczące opisywania rzeczywistości
politycznej, społecznej i kulturalnej. Bo też między nami
mówiąc młodzież, która ma
być przyszłością narodów,
absolutnie nie kwapi się do
podjęcia jakiegokolwiek wysiłku w kierunku „dowiedzenia się” co w trawie piszczy?.
Potężna i totalna komercjalizacja, niechęć do wysiłku
umysłowego stworzyły rynek
w którym nie ma miejsca na
wiedzę z wyższej półki, a
poziom portalowych wieści

i sposób w jaki są przedstawiane woła
o „pomstę” do nieba bram. Brak rzetelności , podstawowej wiedzy i mieszanie
faktów nie wspominając o potwornym
„kaleczeniu” naszego ojczystego języka
jest niewiarygodnie porażający.
Społeczeństwo nie doinformowane
lub co gorsza manipulowane „papką”
portalową to raczej społeczeństwo słabe, mało wartościowe i mało wydajne.
Jakościowe dziennikarstwo, podobnie
jak jakościowa sztuka –kinematografia,
muzyka poważna - jest nieodłącznym
atrybutem naszej codzienności, naszego
bycia i życia tu i teraz, a beztroska z jaką
powyższy temat jest traktowany dobrze
nie wróży na przyszłość. Każdy zgodzi
się ze mną ,że większość naszych rodaków sięga po prasę z półki pod tytułem
„przewertować”, pooglądać aniżeli przeczytać z uwagą . Komu się chce?
Tak więc siły rynku,- czyli większość kupujących cokolwiek – zwrócone
są przeciwko medialnej jakości, przeciwko rzetelności przekazu a dominuje i
wspaniale się ma język sms-owy. Skrótowość, niedopowiedzenia, miałkość i
brak „rozwinięcia tematu”, i gdy obserwuję poczynania co poniektórych młodych ludzi, którzy po kilku wysłanych
sms-ach , nadal nie rozumieją się z odbiorcą i piszą dalej-zdaję sobie sprawę ,
że zagubił się sam człowiek w pogoni
„za szczęściem”, że dumna cywilizacja
nie uwzględnia osobnika po drugiej
stronie ekranu i że brak jakości dotyczy
nie tylko prasy i mediów bo jak spojrzymy wokół to zobaczymy ,że jesteśmy
sami ze sobą, a każda dziedzina życia
społecznego czeka na swojego UZDROWICIELA.
Lucja Urbanik

Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w
tak krótkim czasie zobaczyć
można jak wiele zmian dokonało się w gminie Rymanów. Jakie
problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze na załatwienie. Wykorzystaliśmy
treść numeru 3 (26) „Naszego Rymanowa” z marca 2003 roku.
Wieści z gminy doniosły o istnieniu w Rymanowie,
Sanoku, Iwoniczu, Krośnie i
paru innych miastach nielegalnych linii przewozu pasażerów – informował Dyrektor
Wydziału Transportu Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Jeżdżą bez licencji, płacenia podatków i ubezpieczenia pasażerów.
Po rezygnacji z mandatu
W. Farbańca przeprowadzono
w Rymanowie Zdroju wybory
uzupełniające. Obaj kandydaci: A. Śliwka i L. Telega uzyskali po 192 glosy. W przeprowadzonym losowaniu szczęcie miał L.
Telega. Głosowało prawie 35 % uprawnionych mieszkańców.
Otwórzmy przed nimi życie to
tytuł wiadomości z placówki Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie.
Niedawno zakończono kolejny etap rozbudowy placówki. Pensjonariusze czują
się tu „u siebie” otoczeni życzliwą opieką wielu ludzi i instytucji.
Spotkanie noworoczne zgromadziło
22 stycznia ludzi zainteresowanych sprawami niepełnosprawnych. Były władze
Sejmiku Samorządowego, Starostwa Powiatowego, wójtowie sąsiednich gmin
oraz gospodarze naszej gminy. Po powitaniu wszystkich obecnych, kierownictwo placówki pokazało dokonania i potrzeby dalszych inwestycji.(np. hostelu
na 20 osób wymagających całodobowej
opieki). Na scenie słowa powitanie przekazali gościom pensjonariusze:
„Wszystkim szczęść Boże, witajcie
nam mili,
Myśmy tu dzisiaj z kolędą przybyli…
Po występie wszystkim gościom
wręczono upominki wykonane na zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zimowisko 2003. Tegoroczne ferie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Głębokiem były urozmaicone licznymi atrakcjami, które przygotowali dla
swych wychowanków nauczyciele w
drugim tygodniu ferii. Dzięki wsparciu
finansowemu jakie szkoła otrzymała z
Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych w Rymanowie, dzieci mogły skorzystać z szeregu
ciekawych zajęć w szkole i poza nią.
Odbyły się: zabawa choinkowa, wyjazd na kryty basen do Sanoka, wyjazd

do Muzeum Historycznego w Krośnie,
oglądnięcie filmu „Shrek”, konkurs plastyczny, mistrzostwa w grze w Chińczyka oraz wyjazd do teatru w Rzeszowie
na spektakl „Mały Książę”.
Od redakcji – tocząca się w różnych środowiskach (w Rymanowie też)
dyskusja nad decyzją – czy nasi żołnierze powinni brać udział w przygotowywanej inwazji na Irak. Zbiegło się to z
sensacyjną wiadomością o większych
przydziałach dla żołnierzy szamponu i
proszku do prania.
Ironizowano w prasie jak na wzrost
zdolności bojowej
naszych żołnierzy
wpłynie codzienne
korzystanie z natrysku. Nawet jeśli
nie wykaże w tym
kierunku chęci i
obowiązkowe ablucje wykona
pod
przymusem i dozorem przełożonego.
Porównanie w tym
względzie Polaków
z innymi nacjami
nie wypada dla nas
korzystnie. Jeżeli przeciętny Portugalczyk kąpie się przeciętnie 4,9 razy w
tygodniu, Francuz i Niemiec 4,4 razy,
Włoch i Anglik 3,7 razy to Polak tylko
2,6 razy. Przy okazji zestawiono grupy
zawodowe w Polsce, które nie oszczędzają nadmiernie wodę. Najczęściej kąpią się nie właściciele przedsiębiorstw,
ale kadra średnia – 3,8 razy w tygodniu,
kadra kierownicza 3,5 razy w tygodniu.
Najrzadziej kąpią się robotnicy (1,7
razy) i rolnicy (0,9 razy). Nie wiadomo,
czy badania tego typu przeprowadzane
były w naszej gminie.
Wyspiański – sympatyk rymanowskiego kurortu. Stanisław Wyspiański
przebywał dwukrotnie w Rymanowie
Zdroju lecząc nadwątlone zdrowie, korzystając z tutejszych wód i świeżego
powietrza. Ulubionym miejscem, gdzie
lubił przesiadywać i rozmyślać, było
małe wzniesienie, porośnięte jodłami,
między drogą wiodącą w kierunku Wołtuszowy a budynkiem Leliwa. Kochał
Rymanów, szczególnie ten skrawek zieleni gdzie przesiadywał. Był urzeczony pięknem zdrojowych lasów, o czym
świadczą słowa jakie napisał wracając z
kuracji 24 sierpnia 1901 roku do podwawelskich murów:
Hej, las rymanowski za mgłą
a mnie dzisiaj jechać do Krakowa
czemuż mi to oczy zaszły łzą,
czemuż słońce za chmury się chowa?
Hej, gospodarz myje powóz na drogę,
spakowane koszyska już stoją
jeno rozpierzchłych myśli sprząc nie
mogę
ni w podróżny tobołek związać żałość
moją.
Jeden mi się podobał ten las, jako ściana
stał przede mną posępny, dumny, tajemniczy

była weń uroczystość set-letnia chowana,
milczał, a mnie zdawało się, że pieśnią
krzyczy…
Gdy powrócił do Rymanowa Zdroju
po raz drugi w 1903, był już w nienajlepszej kondycji, bo przeczuwając niedaleką śmierć pisał w uzdrowisku:
Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić,
na jakąż nutę będę nucić
melodię zgonu mą wyprawną?
Rzuciłem przecież go już dawno…
Motyw lasu przewinął się jeszcze
raz w wierszu napisanym w Krakowie 5
lutego 1904, poświęconym towarzyszowi kuracji, księdzu Czaykowskiemu:
Towarzyszowi nocy w Rymanowie
w księżycowej świerkowej głuszy,
gdy idąc lasem psowalismy zdrowie,
a mocy przydając duszy…
Dobrze się stało, że społeczeństwo
Rymanowa uczciło pamięć Wyspiańskiego i w miejscu, gdzie lubił przebywać, wzniosło pomnik z dwóch głazów,
z tablicą pamiątkową oraz altankę, gdzie
można odpocząć i popaść w chwilę refleksji.
Jak to z podatkami bywało to historyczna refleksja przy okazji terminu
płatności podatków. W 1644 roku chłopi w Sieniawie mieli z łanu płacić 22
grosze czynszu i dawać raz do roku po
4 kury, po jednym kapłonie, po pięć jaj
i po miarce orzechów. W ramach pańszczyzny wychodzić mieli do orki, żniwa
od południa do wieczora, do zbioru siana, tarcia konopi, wyrywania lnu i wykopków z jednego łanu po dwoje, natomiast do młócenia, cięcia drzew w lesie
po jednej osobie. Mieli też wozić chrust
z lasu po jednej furze rocznie z łanu, bronować pańskie pole, zwozić zboże, siano
i okopowe, na targ ze zbożem pańskim
jechać i z inną potrzebą do Rymanowa,
Krosna i Brzozowa. Raz do roku na cały
dzień wyjść kosić siano oraz owies. Pańskie konopie namoczyć, wymiędlić i z
paździerzy obetrzeć, śliwki pańskie suszyć i uprząść jedną sztukę przędzy.
Przepisy dbały także o morale
mieszkańców. Urząd Gminy Klimkowski w 1775 r. wydał dekret w sprawie
Andrzejowej Cypcarki i Kazimierza Kielara, jej parobka, którym udowodniono
współżycie cielesne. Otóż skazani mieli
otrzymać po sto plag, przez trzy msze
święte leżeć krzyżem w kościele, oddać
do kościoła na świece po 7 funtów wosku, urzędowi gminnemu zapłacić cztery
grzywny, a dworowi Klimkowskiemu
grzywien siedem. Plagi wymierzone zostały w urzędzie gminnym, natomiast na
prośbę ojca Jana Kielara zmniejszono o
połowę ilość wosku dla kościoła i karę
pieniężną dla dworu.
Obowiązkiem wszystkich było stawić się na pański rozkaz, gdyby rozbójników trzeba było ścigać, stawy rybne
ratować albo gdyby nieprzyjaciel jaki
wieś pustoszył.
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Pozytywnie na
wiosnę, czyli przepisy
na wiosenne przesilenie

W

marcu jak w garncu” oraz
„Kwiecień plecień bo przeplata” - te powiedzenia trafnie
opisują pogodę pierwszych wiosennych
dni. Zmiana pory roku to zawsze wyzwanie dla naszego organizmu. Jak
sobie poradzić z przesileniem? Co jeść,
aby cieszyć się wiosną i razem z przyrodą z nową siłą obudzić się do życia?
W walce ze zmęczeniem i znużeniem
Krótkie dni, mało słońca, niska tem-

„

peratura. Po okresie zimowym często
czujemy się znużeni i zmęczeni. Warto
pamiętać wtedy o kilku składnikach odżywczych, które pomogą w odzyskaniu
dobrego samopoczucia.
Po pierwsze, magnez bez którego nasz
układ nerwowy i mięśnie nie mogłyby
pracować prawidłowo. Znajdziemy go w
pełnoziarnistych produktach zbożowych,
nasionach roślin strączkowych czy orzechach. Wpływa on korzystnie na organizm człowieka w stanach zmęczenia i
znużenia. Wszystkich łasuchów ucieszy z
pewnością fakt, że bogate w magnez jest
także kakao, czyli podstawowy składnik
np. czekolady. Stawiajmy jednak na niewielkie ilości jej gorzkiej odmiany, gdyż
zawiera duże ilości tego składnika.
W walce ze zmęczeniem pomocna
może okazać się również witamina B2 i

Gryź na zdrowie
twój mózg potrzebuje
orzechów

W

starożytności wierzono, że
orzechy to rośliny magiczne,
które przynoszą szczęście.
Dzisiaj wiemy, że „magia” orzechów
to przede wszystkim ich właściwości. Różnorodność tych darów natury
sprawia, że wykorzystując je w codziennej diecie możemy spodziewać
się poprawy nie tylko swojego samopoczucia. Które orzechy będą najlepszym wsparciem dla mózgu i jakie
inne korzyści płyną z sięgania po nie
na co dzień zdradza Katarzyna Zadka
– dietetyk, ekspert żywieniowy programu edukacyjnego „Żyj smacznie i
zdrowo”.
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niacyna, biorące udział w metabolizmie
białek, węglowodanów i tłuszczów w
naszym organizmie. Źródłem niacyny są
m.in. mięso drobiowe, korzeń pietruszki i
nasiona roślin strączkowych. Dodatkowo
pomaga ona w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych. Z kolei witamina B2, zawarta w produktach mlecznych oraz jajach, wpływa na zdrowy
wygląd naszej skóry.
Wiosną zadbajmy również o odpowiednią dawkę żelaza, które pomaga w
walce ze zmęczeniem oraz wspomaga
odporność. Żelazo znajdziemy przede
wszystkim w czerwonym mięsie, produktach z pełnego ziarna, ale także w żółtku
jaja. Roślinnymi źródłami żelaza są z
kolei zielone warzywa i nasiona roślin
strączkowych.
Lepszą przyswajalność żelaza uzyskamy dzięki włączeniu do diety produktów bogatych w kwas foliowy i witaminę
C. Takie artykuły spożywcze korzystnie
wpłyną na naszą odporność i funkcjonowanie w okresie przesilenia wiosennego.
Chcąc dostarczyć żelaza w odpowiedniej
dawce, sięgnijmy po warzywa i owoce np.
paprykę, pomidora czy jabłko. W okresie
oczekiwania na pierwsze świeże, sezonowe zbiory warto wspierać się mrożonkami
i kiszonkami – dodaje Katarzyna Zadka,
dietetyk programu edukacyjnego ,,Żyj
smacznie i zdrowo” marki WINIARY.
Na koniec pamiętajmy o witaminie D
i selenie, które pomogą przetrwać okres
przesileń bez przeziębień. Dobrym źródłem obu składników są ryby. Najlepiej
wybierać gatunki obfitujące również w
nienasycone kwasy tłuszczowe tj. makrela, śledź, łosoś czy pstrąg.
Przepis na szczęście
O zdrowie warto zadbać już od
samego rana, przygotowując śniadanie.
Poranną dawkę energii zapewni pełnoziarniste pieczywo podane z pastą jajeczną i makrelą. Ryby są źródłem kwasów
omega-3, które wpływają pozytywnie na

kondycję naszego mózgu. O naszą witalność zadba również pełnowartościowe
białko oraz żelazo zawarte w jajku, a
pełnoziarniste pieczywo poprzez dużą
zawartość węglowodanów złożonych i
błonnika, zagwarantuje uczucie sytości
przez cały poranek.
Idealnym daniem na wiosenny obiad
może być makaron razowy ze szpinakiem

ORZECH WŁOSKI WCALE NIE Z
WŁOCH
Ci, którzy kojarzą orzech włoski ze
słoneczną Italią są w błędzie. Gatunek
ten przywędrował do nas nie z Włoch,
a z Wołoszczyzny – historycznej krainy
w Rumunii i to właśnie stąd wzięła się
jego nazwa. Wiadomo jednak, że najbardziej liczy się wnętrze, a orzech włoski
ma się czym pochwalić. W stosunku do
orzechów laskowych, pistacji czy arachidowych orzech włoski zawiera szczególnie duże ilości dobroczynnych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które
korzystnie wpływają na pracę mózgu. To
właśnie dlatego orzechy włoskie są szczególnie polecane osobom uczącym się –
podpowiada Katarzyna Zadka. Orzechy
włoskie są nie tylko idealną przekąską
w trakcie nauki, ale sprawdzają się także jako dodatek do lodów, muesli albo
owsianki. Skutecznie urozmaicą także
sałatki, np. popularna surówka Colesław
zyska nowy, zaskakujący smak, jeśli do-

damy do niej ananasa i orzechy włoskie.
Przy tym warto pamiętać, że orzechy łatwo się psują, dlatego lepiej kupować je
w łupinach i samemu obierać. Tak obrane orzechy powinno się przechowywać
w szczelnym, szklanym słoju.
TROPIKALNE ORZECHY NERKOWCA
Orzechy nerkowca przybywają do
nas z Brazylii. Tropikalne drzewa, których są nasionami, to bliscy krewni mango i pistacji. – Nerkowce są źródłem
potasu, magnezu, cynku i żelaza. Dzięki
swojemu słodkiemu smakowi, orzechy
nerkowca są doskonałą bazą do deserów.
Inspiracją może być także zastosowanie
nerkowców w kuchni indyjskiej – tam dodaje się je w całości do różnych rodzajów potrawy curry – proponuje Katarzyna Zadka. Ciekawym pomysłem będzie
także przyrządzenie domowego masła
orzechowego. Wbrew pozorom to nic
trudnego! Wystarczą uprażone orzechy
nerkowca, szczypta soli i odrobina miodu. Składniki trzeba dokładnie utrzeć i

i orzechami włoskimi. Ten rodzaj makaronu zawiera wiele mikro- i makroelementów takich jak magnez, cynk czy żelazo. Z
kolei szpinak jest dobrym źródłem żelaza,
a orzechy – witaminy młodości – witaminy E i dobroczynnych tłuszczy.
Z kolei na wiosenną kolację warto
wybrać posiłek, który nie obciąży układu
pokarmowego. Dobrą propozycją może
być delikatna kasza kuskus podana w
pomidorach. Dodając do niej ulubione
warzywa bardzo szybko przygotujemy
danie, które nie tylko przywróci nam siły
po dniu pełnym wrażeń, ale również pomoże w walce z wiosennym przesileniem.
Oczywiście nie możemy zapominać
o aktywności fizycznej, która pobudza
organizm do działania i dodaje energii.
Warto zatem zatroszczyć się o ruch na
świeżym powietrzu, tym bardziej, że
wiosenne promienie słońca pomagają
zapewnić odpowiedni poziom witaminy
D - jej niedobór prowadzi między innymi
do osłabienia i utraty apetytu.
Więcej przepisów na pyszne i wartościowe posiłki na stronie www.zyjsamcznieizdrowo.pl.

gotowe! Domowe masło orzechowe z
powodzeniem sprawdzi się na kanapce,
albo wzmocni smak sosu do makaronu
czy mięsa.
ORZESZKI TO NIE ORZECHY
Orzeszki ziemne, czyli popularne
fistaszki, to tak naprawdę nasiona roślin
strączkowych, które wyglądem, smakiem i składem przypominają orzechy.
To bogactwo potasu, magnezu, żelaza i
cynku, a także witamin z grupy B, czyli
składników istotnych dla naszego układu
krążenia, a ponadto pomagających nam
w walce ze stresem i poprawie koncentracji. To także źródło witaminy E – witaminy młodości. A co jeśli znudzą się
fistaszki? Sięgajmy po orzechy laskowe,
które są jeszcze bogatsze w witaminę E
i składniki mineralne. – przekonuje Katarzyna Zadka. Fistaszki zasługują na
pozytywną ocenę także ze względu na
łagodny smak, który doskonale komponuje się z deserami. Z orzeszków ziemnych można robić ciasteczka, muffinki, a
nawet tarty, np. pyszną tartę z toffi. Warto przy tym wybierać orzeszki naturalne.
Prażone, czy smażone dostarczą nam – i
tak spożywanego w nadmiarze –sodu, a
orzeszki w czekoladzie dodadzą dodatkowych kalorii.
ZDROWY UMIAR
Do orzechów przylgnęła łatka produktów tłustych i kalorycznych.- Rzeczywiście 100g orzechów to , około 600
kcal. Jedzone jednak w rozsądnych ilościach przyniosą nam wiele korzyści.
Zawarte w nich tłuszcze to nienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny Omega 3,

Szkółka szachowa
zaprasza

S

zachy znane są od wielu stuleci.
Pierwsze wersje gry, według pisanych źródeł, znano już w Persji w
VI wieku, gdzie przywieziono je z Indii.
Stopniowo zdobywają zwolenników

które nie tylko korzystnie wpływają na
mózg, wzrok, czy nawet nastrój, ale są
także świetnym uzupełnieniem diety dla
osób, które jedzą za mało ryb i olejów roślinnych. Poza tym, orzechy to nie tylko
tłuszcz – zawierają też cenne dla mózgu
składniki mineralne: magnez, selen i witaminy w tym witamin E w proporcjach
zależnych od gatunku. Jaka jest zatem
rekomendowana porcja? To garść orzechów, która sprawdzi się doskonale jako
przekąska w trakcie pracowitego dnia,
a nie wniesie do menu więcej kalorii
niż porcja słodkości uboższych w cenne
składniki– tłumaczy Katarzyna Zadka.
Orzech włoski przypomina kształtem
mózg, może to sama natura nam podpowiada, że orzechy są cenne dla naszego
organizmu? Nie pozostaje więc nic innego, jak wziąć orzechy w garść i stawić
czoła kolejnemu wyzwaniu!
******************************

„Żyj smacznie i zdrowo” to program
edukacyjny marki WINIARY, prowadzony w polskich gimnazjach i szkołach
podstawowych. Misją programu „Żyj
smacznie i zdrowo” jest przekazanie
uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zachęcenie ich do
wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych
prób gotowania. W ramach projektu
promuje się wśród młodzieży postawę
proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności. Do tej pory, w siedmiu
edycjach „Żyj smacznie i zdrowo” wzięło
udział blisko 80% szkół gimnazjalnych z

również w Europie, zmieniają się
też stopniowo zasady tej gry. W
Polsce Jan Kochanowski pisze o
szachach jako królewskiej grze,
choć chętnie też grali szlachcice
i mieszczanie.
„Złoty okres” szachów
nastąpił w epoce Odrodzenia.
Pojawiły się pierwsze podręczniki
i kluby, rozgrywano turnieje.
Pierwszy turniej o międzynarodowym charakterze rozegrano w
1851 roku w Londynie. W 1924
roku powstała Międzynarodowa
Federacja Szachowa i zaczęto
rozgrywać olimpiady szachowe.
W Polsce pierwsze indywidualne
mistrzostwa kraju rozegrano w
1926 roku.
Obecnie ta rozwijająca intelekt gra, przegrywa w oczach młodych
z oferowanymi w internecie „strzelankami”.
Sekcja szachowa Stowarzyszenia
Nasz Rymanów odnosi sukcesy w rozgrywkach ligowych Podkarpacia. Jednym
z zawodników tej drużyny jest Jerzy
Krukar, posiadający uprawnienia instruktorskie. Podjął się prowadzenia szkółki
dla najmłodszych adeptów szachów. Do
kółka przyjmowani są wszyscy chętni
(nawet w wieku 5 – 6 lat), uczestnictwo
w zajęciach jest nieodpłatne, a obecność

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT za rok 2017
wypełnione zostaną bez żadnych opłat
w Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku w parku
całej Polski, a w lekcjach uczestniczyło
ok 800 000 uczniów.
Program marki WINIARY jest częścią strategii firmy Nestlé, w ramach
której firma zobowiązuje się produkować
wysokiej jakości produkty, będąc jednocześnie wiarygodnym partnerem w żywieniu i dbałości o zdrowie Konsumentów.
Patroni honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Żywności i Żywienia.

zależy od możliwości dziecka. Zajęcia są
dostosowane do poziomu wtajemniczenia
szachowego dziecka, a najmłodsi mają
zajęcia w formie zabawowej.
Zajęcia odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 1630 w sali koło
kasy kina „Sokół”.
Zapisy na zajęcia pod telefonem
603 473 444
(wła)
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C

ześć – Franio , zadaję sobie pytanie, czy w naszym kraju dojdzie
kiedyś do normalności, spokoju, do
normalnych stosunków międzyludzkich,
kiedy wszyscy będziemy patrzeć w przyszłość z nadzieją spełnienia się naszych
marzeń, marzeń o Wielkiej Polsce. Jednak
dochodzę do wniosku, że pewnie szybko
nie nastąpi, bo jak nie mamy wrogów zewnętrznych to zawsze znajdą się „swoi”,
a ostatnio mamy ich aż nadto. Kiedy w
kraju w dobrym kierunku idą sprawy,
społeczne, gospodarcze, porządkowe –
sądownicze, ( bo jak, że można zgodzić
się z wyrokiem Sądu Najwyższego, który
uniewinnia swojego kolegę sędziego złapanego na gorącym uczynku kradzieży
50-ciu zł. starszej kobiecie.
Ten film powinni obejrzeć ci mądrzy
z Brukseli, aby przekonali się jakie mamy
sądy i czy dalej tak być powinno). Kiedy
Polska staje się państwem liczącym się
wśród innych państw U.E. a nawet świata, zawsze znajdzie się ktoś, aby temu
przeszkodzić.
Franio – ostatnio jesteśmy świadkami
nieuzasadnionych pretensji Izraela do
Polski, którym nie odpowiada uchwalona
przez nasz parlament ustawa o IPN –ie, a
konkretnie o zapisie dotyczącego „holokaustu”. Dzisiaj jesteśmy świadkami jak
złą politykę pod tym względem prowadziły wcześniejsze rządy, przez te wszystkie
dziesięciolecia obawiano się aby nie dotykać wrażliwego tematu dla Niemiec, Rosji
czy Ukrainy, przez ten okres byliśmy
posłuszni z pochyloną głową gotowi do
przytakiwania, ta uległość jest skutkiem
obecnej sytuacji, którą dzisiaj mamy.
Mądrość życiowa mówi-„ Każde zło należy zniszczyć jeszcze w jego zarodku”,
dopiero teraz obecny rząd tak czyni – jest
to o wiele za późno, ale dobrze, że według
tej zasady. Wicepremier Beata Szydło
powiedziała ,”To jest nasz obowiązek
wobec przyszłych pokoleń, bo jeżeli nie
zrobimy tego teraz, to nie wryje się to w
pamięć światową, to może się okazać, że
kolejne pokolenia będą oskarżały Polskę
o Holokaust bądź o wywołanie II wojny
światowej”.
Franio – to wszystko się mści za to, że
przez tyle lat historia była zakłamywana,
i o wielu istotnych sprawach młodzież w
ogóle nie słyszała, wrogowie nasi odczekali ten czas i teraz przystąpili do ataku.
Aby to chociaż w pewnym stopniu naprawić należy większy nacisk położyć na
prawdziwą historię, a niemieckie obozy,
powinna zwiedzać młodzież, aby obraz
ten i przeżycia utkwiły w ich pamięci na
zawsze. Premier Morawiecki powiedział
tylko prawdę i to niektórych bardzo zabolało, bo w końcu całemu światu należy
uświadomić i przedstawić tragiczne losy
naszego narodu, popełnione ludobójstwo
na naszym narodzie przez tych ze wschodu i tych na zachodzie. Czy jeszcze po
tylu latach musimy milczeć i być dalej
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znieważani przez tych, którym wydaje się,
że muszą dalej rządzić całym światem,
bo mają pieniądze. Naszemu poniżaniu
należy powiedzieć – koniec – rządowi nie
wolno zrobić nawet jeden krok wstecz, bo
już nigdy nie będziemy sobą, jak wyczują
naszą słabość.
Stachu – już kiedyś to mówiliśmy, że
każdy cios zadany od wroga boli inaczej,
ale cios od najbliższego jest zdecydowanie bardziej bolesny i trudny do odparcia.
Kiedy już sami Niemcy, biorą winę na
siebie (i słusznie) za powstanie „Holokaustu” za zamordowanie miliony Polaków
i Żydów głosząc to całemu światu, a tym
samym oczyszczając Polaków od jakiegokolwiek współudziału w tej zbrodni.
To ludzie mieszkający w Polsce jak: Cimoszewicz – Święcicki – Giertych – Lis i
inni swymi wypowiedziami obarczają nas
Polaków o współudział w tym haniebnym
ludobójstwie. Nie będziemy tu czytelnikom tłumaczyć ilu to Żydów ocalonych
zostało dzięki poświęceniom Polaków,
ilu Polaków za ratowanie Żydów – oddało własne życie, ginęły całe rodziny,
itd. Kiedyś pytany Żyd , czy on ratował
by Polaka narażając życie własne, bez
najmniejszego zastanowienia, odpowiedział – NIGDY. Żydzi doskonale wiedzą
jaką cenę Polacy płacili za ich ratowanie
i ilu z nich dzięki nam Polakom udało się
przeżyć, ale jakoś trudno przechodzi im
przez gardło słowo „DZIĘKUJEMY”, a
wręcz przeciwnie, stale maja jeszcze pretensje, to co, jeszcze mało zrobiliśmy dla
nich, a co Żydzi zrobili dla nas? Oni przez
tyle lat oczekują od całego świata litości i
współczucia i słusznie, ale kto nam współczuje za tyle ofiar ludzkich, za zniszczenie
całego kraju i zero odszkodowań, a jeszcze jesteśmy atakowani ze wszystkich
stron, nawet przez tych (swoich wcześniej
wspomnianych)–. Wojna była w Polsce i
należy to zrozumieć, niesie ona ze sobą
(bezprawie) Polak zabił Polaka, Żyd zabił
Żyda, Polak- Żyda- Żyd – Polaka. A dlaczego, teraz tak mało mówią o głównych
sprawcach, Niemcach i Ruskich, a mało,
że to Polska straciła najwięcej w czasie
wojny i po wojnie także – Jałta – i dziesięciolecia ruskiej niewoli.
Stachu – wróćmy do tych nazwisk,
które nie mam przyjemności powtarzać,
które wcześniej wymieniliśmy, kim oni
naprawdę są dla Polski, jak mamy ich
nazywać, co oni oczekują od kraju w
którym żyją, czy to są synowie Polski, czy
oni Polskę traktują jako swoją Ojczyznę?
Franio – te same pytania należy zadać
tym, którzy jeżdżą do Brukseli z oszczerstwami na własną Ojczyznę, w której się
urodzili i wychowali, ale odpowiednio nie
wykształcili, bo każdy mądry – przyzwoity człowiek nigdy o swojej matce, ojcu,
ojczyźnie nie powinien mówić źle, - mówi
się dobrze, - albo w ogóle się nie mówi.
Dalej możemy zastanawiać się komu
nie odpowiada obecny rząd i dołączyć
ich do tej całej „rodziny”. Każdy dzień
budzą nas sensacyjne wiadomości – kogo
zamknęli, komu postawiono zarzuty, jaka

następna afera za poprzedniego rządu
wyjdzie na jaw, o jakich następnych złodziejach dowiemy się jutro i w następnych
dniach.
O wielu nazwiskach poprzedniej
ekipy już prawie zapomnieliśmy, ale co
raz są nam przypominane, ale jako osoby oskarżone, i każdy kto kiedykolwiek
działał na szkodę Polski powinien ponieść
odpowiednią karę, aby nigdy więcej nie
powtórzyły się takie rządy jakie były za
czasów PO i PSL.
To dlatego szef opozycji twardo zapowiada, że jak dojdą do władzy to w pierwszej kolejności zlikwiduje, ABW, -CBA,
-IPN, bo jego celem jest nie dopuścić
do rozliczeń złodziejstwa popełnionego
za rządów PO i PSL, ludzi działających
na szkodę Polski. Pocieszające jest to,
że marzenia Schetyny i jego towarzyszy
nigdy się nie spełnią, a sprawiedliwości
stanie się za dość.
Takim też najbliższym tematem niezgody będzie „Pomnik Smoleński”- to
już opozycja a szczególnie Grupiński,
i wielu jego kolegów zapowiedział, że
jak oni dojdą do władzy, to w pierwszej
kolejności pomnik ten będzie zburzony.
Stachu – zastanówmy się, czy przyjemnie jest żyć pośród takich ludzi?
Czy przyjemnie jest oglądać ich gęby
w telewizji? Czy przyjemnie jest wysłuchiwać ich brednie uwłaczające ludzkiej
godności? Czy w ogóle ci ludzie wiedzą
czego chcą i niech zadadzą sobie pytanie
– kim oni są dla Polski i Polaków? Niszczenie pomników jest rzeczą ogólnie nie
dobrą, - ale tu należy rozróżnić kiedy i
czym uzasadniono kiedyś wybudowanie
danego pomnika, - przecież – na moim
podwórku nie pozwolę aby stał pomnik
mojego najgorszego wroga, mordercy
moich przodków, rabusiów, czy ciemiężycieli przez wiele lat naszego Narodu.
Natomiast zapowiadanie, że będzie
zniszczony pomnik, który jeszcze nie
jest postawiony, a poświęcony będzie
ofiarom „Tragedii Smoleńskiej” gdzie
zginęli sami wybitni, zasłużeni Polacy,
jest to dla normalnego człowieka, nie do
zrozumienia. Zamiary takie to nic innego
jak, zapowiadane „ barbarzyństwo”, to
brak nawet odrobiny człowieczeństwa,
tacy „ludzie” nie powinni mieć miejsca
wśród ludzi kulturalnych, katolików,
prawdziwych patriotów. Najpierw pewnie zaczną oblewanie czerwoną farbą i
głupimi demonstracjami, na czele z tymi
z białymi różami a wspomagać ich będą
ci co poprzewracało się im w głowach, a
kiedyś uważano ich za bohaterów. O jakiej
Polsce grupa tych oszołomów marzy,
przecież nie można dalej okradać własną
Ojczyznę i działać na jej szkodę, bo tak
czynią tylko wrogowie – sabotażyści.
Stachu – bądźmy dobrej nadziei – oni
są już bardzo słabi i będą coraz słabsi, to
ich zachowanie to jak ostatnie podrygi
agonii.
Stacho i Franio

wiązani do Polisy” uruchomi
m.in. infolinię, za pośrednictwem której poszkodowani
otrzymają bezpłatne porady,
w jaki sposób wyplątać się
Kraków ma swój Rynek, Wawel i Smoka
uszyła akcja informacyjna dla z toksycznych produktów
Zakopane Krupówki, Wielką Krokiew, Morskie Oko
osób poszkodowanych przez po- finansowych.
Warszawa Syrenkę, Zamek i Stadion Narodowy
średników i towarzystwa ubezSzacuje się, że ok. 3,5
A Rymanów Topór i Legendę że odkryły go Krowy
pieczeniowe pod hasłem „Odzyskaj milionów Polaków wykuWielcy ludzie, wielkie miasta, wielkie sprawy
pieniądze z funduszy i polisolokaty”.
Pełno huku, pełno pisku, krzyku i wrzawy
piło różnego rodzaju polisy
Stowarzyszenie „Przywiązani do z ubezpieczeniowym funPolityka, manipulacje, za czy przeciw, układy
Polisy” informuje, że Sąd Apelacyjny duszem kapitałowym czyli
Wszędobylskie wywiady, parady i zdrady
utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK tzw. polisolokaty. Miały one
U nas cicho, tak zwyczajnie na boku
nakładającą na Getin Noble Bank karę 5 służyć pomnażaniu oszczędSłychać pszczółki i szemranie potoku
mln złotych za naruszenie zbiorowych ności. Tymczasem zarabiają
I nie pisał o nas żaden wieszcz znany
interesów konsumentów. –Wyrok sądu po- na nich jedynie towarzystwa
Prosty lud tutaj mieszkał nie Pany
twierdza praktyki polegające na przekazy- ubezpieczeniowe i ich sprzeZa to pisze dla nas od wieków
waniu w trakcie prezentowania informacji dawcy. Prowizje pobierane co
Krętych, górskich, woda naszych cieków
dotyczących możliwości przystąpienia miesiąc za zarządzanie sięgaO krainie w dolinie pośród gór i lasów
Z jodem w powietrzu i brakiem hałasu
ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK ją w niektórych przypadkach
Z alejkami, ścieżkami, uśmiechem na twarzy
cech produktów w sposób mogący wpro- kilkudziesięciu złotych. Z
O takiej krainie każdy dzisiaj marzy
wadzać konsumentów w błąd w zakresie wpłacanych przez klientów
Tak właśnie się mieszka w ukochanym Zdroju
ryzyka związanego z inwestowaniem składek nawet 20% mogą staOn jest dla nas wszystkich oazą spokoju
środków pieniężnych poprzez wyekspo- nowić opłaty pobierane przez
Krainą zaciszy zwyczajnych i Panów
nowanie korzyści związanych z inwestycją ubezpieczycieli. -Wysokie
Taki jest właśnie Nasz piękny Rymanów
kosztem informacji dotyczących okolicz- opłaty bieżące pochłaniają
ności, w których inwestycja może nie zazwyczaj zyski z funduszy, o
Adam Śliwka
przynieść zysku lub wygenerować straty, ile takie są. Pamiętać należy,
co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, że ubezpieczyciele pobierają
cytuje orzeczenie Piotr Sułek.
opłaty niezależnie od osiągaPoszkodowanych podobnymi prakty- nych wyników a ochrona ubezpieczeniowa toksycznego produktu, ubezpieczyciele
kami może być nieokreślona liczba osób. jest zazwyczaj iluzoryczna. Połączenie stosują „opłatę likwidacyjną” bezprawnie
UOKiK ukarał też za podobne praktyki ubezpieczeń z funduszami inwestycyjnymi zatrzymując część oszczędności, dodaje
firmę Open Finance oraz Idea Bank. i dopuszczenie takiej oferty w ustawie o Piotr Sułek. Najskuteczniejszą drogą do
Stowarzyszenie rusza z kampanią infor- ubezpieczeniach było błędem, wyjaśnia odzyskania oszczędności jest proces sąmacyjną skierowaną do wszystkich po- Piotr Sułek.
dowy. Polskie sądy wielokrotnie orzekały,
siadaczy polis UFK zarówno grupowych
Sądy na szczęście po stronie klien- że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują
jak i indywidualnych. W tej chwili akcja tów
w umowach niedozwolone zapisy. Wieskierowana jest do mieszkańców wojeDoradcy sprzedający polisolokaty lokrotnie stwierdzały, że sprzedaż tzw.
wództw: podkarpackiego, małopolskiego, otrzymywali bardzo wysokie prowizje a polisolokat była nierzetelna, a klientów
opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. To klienci nie byli o tym fakcie informowani! nie informowano wyczerpująco o ryzyku
już druga edycja cieszącej się dużym za- -Kiedy ludzie orientują się, że wpadli w związanym z kupowanymi „polisami”.
interesowaniem kampanii informacyjnej, finansową pułapkę i chcą wyplątać się z -Dokąd ubezpieczyciele nie zobaczą wyw ramach której Stowarzyszenie „Przyroku, udają, że nie wiedzą o co chodzi i
traktują klientów arogancko. Szanse na
odzyskanie oszczędności są tymczasem
bardzo duże – mówi Piotr Sułek -Sądy
z reguły stają po stronie konsumentów i
nakazują oddanie bezprawnie pobranych
Na moim strychu, koło komina, stoi do szycia stara maszyna
opłat. Wielu poszkodowanych czeka
Kiedyś służyła babci i mamie, teraz już do niej nikt się nie garnie
jednak proces sądowy.
Bo teraz są już maszyny lepsze, o elektrycznym super napędzie
Konkretna pomoc - bezpłatna poA stare, jak ta babci na strychu, już tylko służą w formie antyku
rada prawna
Lecz mino tego, jak mi się zdaje – jakby maszyna ta szyła dalej
Stowarzyszenie „Przywiązani do
Bo słychać nocą wielkie szuranie, turkanie koła, zgrzyty w pedale
Polisy” zorganizowało dyżury eksperI śniło mi się raz jednej nocy, że szyła babci ciepły szlafroczek
tów, którzy udzielają bezpłatnych porad
I bezrękawnik ciepły dziadkowi, z białego płótna fartuszek nowy
dotyczących tego, jak wyplątać się z nieZ flaneli ciepłą pościel na zimę, na bardzo grubą, starą pierzynę
korzystnej umowy i odzyskać utracone
I jeszcze marzy, by uszyć nowe, dla mnie - dla wnuczki suknie balowe
pieniądze. Konsultacje są udzielane pod
Takie, jak dawniej nosiły panny- strojne w bogate, gęste falbany
numerem telefonu 721 565 623, do 15
I tym marzeniem tak rozpalona, szyje i szyje wciąż jak szalona
marca (poniedziałek - czwartek w goAż kot się wreszcie na nią rozzłościł i na maszynę znienacka skoczył
dzinach 10.00 - 17.00) Pytania można też
I przestraszona wreszcie ucichła, ale o szyciu stale rozmyśla
kierować
na adres przywiazanidopolisy@
Do dawnych czasów wrócić by chciała, kiedy to babcia przy niej siadała
gmail.com
Równo pedałem nogą ruszając i igłę nitką jej nadziewając
(inf.pras.)
Kiedy to szyła różne ubrania, a dziś już tylko służy do stania
I to jej bardzo się nie podoba. Tak by szyć chciała. Nie może! Szkoda!!!!

Szansa na odzyskanie
pieniędzy

R

Nasz Rymanów

Stara babcina maszyna

(24.11.2013)

Maria Przybylska
NASZ RYMANÓW
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Syn ogląda książkę
i pyta ojca:
- Tato, dlaczego
Indianie malują
twarz?
- Malują, gdy
szykują się do
wojny.

- To uważaj, bo mama od godziny maluje się
w łazience!
* * * * *
Facet podrywa dziewczynę:
- Mogę się umówić z panią na kawę?
- Oczywiście, ale pod jednym warunkiem…
- Jakim?
- Nie będzie pan palił w łóżku!
* * * * *
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj
uczniowie:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też.
- Znowu pani powie, że ściągałem od ciebie.
* * * * *
Wnuczek przepytuje dziadka:
- Dziadku, czy spełniły się twoje marzenia z
dzieciństwa?
- Tylko jedno.
- Jakie?
- Ojciec tak mnie szarpał za włosy, że
marzyłem aby być łysym!
* * * * *
Przed przejściem dla pieszych stoi trzęsąca
się starowinka o laseczce. Obok stoi
młodzian.
- Chłopcze, przeprowadzisz mnie przez
jezdnię na drugą stronę?
- Oczywiście babciu. Zaraz zapali się zielone
światło…
- Spadaj, na zielonym to sama przejdę
* * * * *
Chłopak zaprosił na randkę swoją
przyjaciółkę. Spacerują po mieście i w
pewnym momencie mijają elegancką
restaurację.
- Ach jaki niesamowity zapach – wzdycha
dziewczyna.
- Podoba ci się? To możemy przejść się tędy
jeszcze raz.
* * * * *
- Panie doktorze, mam kłopoty z chodzeniem
– mówi pacjent.
- Czym to się objawia?
- Już minęło 10 lat jak skończyłem szkołę i
do niczego nie doszedłem!
* * * * *
- Proszę księdza, czy jak w każdą niedzielę
NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
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dam 20 złotych na tacę,
to pójdę do nieba?
- Zawsze warto
spróbować!
Humor z zeszytów
szkolnych;
- pomimo, że na niebie
świecił księżyc, dzień był
smutny i ponury.
- człowiek współczesny
powstał dzięki ludziom
pierwotnym.
- Słowianie mieszkali
w domach z drewna, z
których dym wychodził
mniejszymi otworami a
Słowianie większymi.
- cesarz Klaudiusz był
nieśmiały, więc nie
odważył się zabić swojej
żony.
Wybrał (wła)

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/
naszrymanow

Legenda o Mrozie
Pan Mróz z racji tego, że jest biały lub siwy
Jest uznany, że stary lub po prostu sędziwy
Nie jest to cała prawda – bywa, że Mróz jest młody
Bo nieraz w kilka godzin wyrasta lodem z wody
I z pary wodnej szron zrobi także w minut niewiele
A gdy ciut dłużej zabawi – to w sople dachy ubierze
Na rzekach, na jeziorach lodem skuje on wody
W uszy, w nos szczypie mocno i wszędzie sieje chłodem
Panoszyć się potrafi bez odrobiny litości
Lecz kiedy słońce przygrzewa to Mróz ogromnie się złości
Z tej złości pot z niego cieknie, po prostu ciurkiem się leje
I wszystko co skuł lodem od słońca szybko topnieje
Dlatego, gdy tylko do końca dobiega u nas zima
Odjeżdża na Biegun Północny, bo tam lód wiecznie się trzyma
Tam zbiera na nowo siły, by wrócić gdy będą chłody
I znów się będzie odgrażał - że skuje wszystko lodem
Czasem z wiosną, z jesienią wypady też robi małe
I wtedy, jako przymrozek, płoży się przy ziemi samej
Choć mrozu nie lubimy, mamy też z niego korzyści
Potrafi zamrozić zarazki i wszystkie je często zniszczyć
Na szybach okien malować potrafi wspaniałe pejzaże
I na czerwono; nosy, uszy i całe twarze
I obłoczki przy buzi utworzy, kiedy się chucha
I z jego też przyczyny musimy chodzić w kożuchach.
Kochani! Nie narzekajmy na Mrozu uszczypliwości
Na każdą zimę, uprzejmie zaprośmy go do nas w gości
(29.12.2012)
Maria Przybylska

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

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w kiosku ul.Rynek do 20 każdego miesiąca.
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Marzec 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rymanowie
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.2017,
poz. 2030) Powiat Krośnieński od dnia 1 stycznia 2018 r. realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
w 4 punktach tj. w Starostwie Powiatowym w Krośnie, Urzędzie Miejskim w Dukli, Urzędzie Gminy w Jedliczu oraz Urzędzie
Gminy w Rymanowie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie Urzędu Gminy Rymanów będzie w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 - 14.00 pok. 220.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3. która jest kombatantem, lub
4. która jest weteranem, lub
5. która nie ukończyła 26 lat, lub
6. która ukończyła 65 lat, lub
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty, lub
8. która jest w ciąży.

Zagłębie Ambitnej Turystyki: Rymanów, Zarszyn, Jaśliska, Besko, Bukowsko
W dniu 15 stycznia 2018 w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia
„Zagłębie Ambitnej Turystyki” z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz lokalnych przedsiębiorców
prowadzących działalność turystyczną. W miesiącu lipcu ubiegłego roku z inicjatywy BTT „Przełom Wisłoka” w Puławach zostało
zawarte przez pięć gmin: Rymanów, Zarszyn, Jaśliska, Besko, Bukowsko porozumienie, którego głównym celem jest wykorzystanie walorów turystycznych Beskidu Niskiego, a tym samym wzrost gospodarczy tej części Podkarpacia. Projekty i założenia
programu lokalnego nazwanego „Zagłębiem Ambitnej Turystyki” (ZAT) maja szansę praktycznej realizacji poprzez pozyskanie
unijnych środków finansowych jak i środków lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej.
Głównym produktem ZAT, jaki ma być skierowany do turystów, jest jazda rowerem po wytyczonych szlakach drogowych
poszczególnych gmin i Leśnictw. W założeniach turystyka rowerowa stawiana jest na równi z turystyka pieszą, konna i narciarską.
Sygnatariusze projektu prowadzą wspólne działania mające wypracować najlepsze rozwiązania wykorzystujące potencjał
i walory Beskidu Niskiego. Ostatnio pracowano nad siecią inwestycji drogowych mającą skomunikować gminy i stworzyć większą
sieć turystycznych międzygminnych dróg rowerowych.
W gminie Rymanów planuje się utwardzenie polnej drogi gminnej wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Sieniawskiego
począwszy od planowanej przystani na półwyspie naprzeciw ulicy Nad Zalewem i Słonecznej w Głębokiem aż do mostu na
Wisłoku w Pastwiskach z wykorzystaniem i utwardzeniem szlaku konnego Głębokie- Rudawka oraz obejmujące odwodnienie
i przeprowadzenie odcinka drogi w terenie leśnym, w tym przejście przez jar potoku, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na
Wisłoku w Pastwiskach.
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Sebastian Garbowski z ZSP w Klimkówce Mistrzem Województwa w narciarstwie biegowym
13 lutego 2018r. na trasie „Pod Żukowem” w Ustianowej Górnej przeprowadzono Finały Wojewódzkie Igrzysk Dzieci
w narciarstwie biegowym, których organizatorami byli Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz
Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych.
W bardzo dobrych warunkach śniegowych na znakomicie przygotowanych trasach rywalizowało 95 zawodników i zawodniczek
z 12 szkół z województwa podkarpackiego. Wśród nich byli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klimkówce i osiągnęli
znaczące sukcesy.
Drużyna chłopców z klasy IV i V zajęła wysokie II miejsce. Natomiast indywidualnie ogromny sukces osiągnął Sebastian Garbowski z klasy IV zdobywając złoty medal i tytuł mistrza województwa w narciarstwie biegowym.
W zawodach dobrze zaprezentowała się również drużyna dziewcząt, która zajęła V miejsce.
Uczniów do zawodów przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego: Jacek Penar i Małgorzata Jakubowicz.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów”
Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów” realizowanego przez Gminę Rymanów. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej nr III. Czysta energia, Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Całkowita wartość Projektu wyniosła: 1 821 403,42 zł, w tym wydatki kwalifikowalne – 1 617 000,42zł. Wysokość dofinanso-
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wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 374 450,33 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu.
Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów oraz poprawa
stanu technicznego obiektów. Projekt obejmował modernizację energetyczną 10 budynków:
− Budynku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie;
− Budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem;
− Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Milczy;
− Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim;
− Budynku Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju;
− Budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie;
− Budynku Domu Ludowego w Ladzinie;
− Budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim;
− Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuciance;
− Budynku Domu Ludowego w Rymanowie ul. Mickiewicza.
Realizacja projektu dotyczyła termomodernizacji energetycznej w/w budynków m.in. poprzez: docieplenie ścian zewnętrznych
we wszystkich 10 budynkach, wymianę okien w 6 budynkach oraz drzwi zewnętrznych w 5 obiektach. Ponadto w budynku przy
Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie oraz w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju wykonano modernizację
instalacji c.w.u. z wykorzystaniem energii OZE poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. W budynku - Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie oraz w budynku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie została zmodernizowana instalacja c.o. wraz z montażem nowych kotłów c.o., a w budynku OSP w Bałuciance wykonano nową instalację c.o.
wraz montażem kotła gazowego i grzejników.
W wyniku realizacji projektu nastąpi: poprawa warunków użytkowania w/w budynków i likwidacja dyskomfortu cieplnego odczuwalnego przez użytkowników oraz poprawa jakość powietrza ze względu
na ograniczenie emisyjności źródeł energii. Redukcji ulegną także koszty zaopatrzenia budynków w energię.
Maria Wais
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