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Nasza okładka

Pastorałka

Powracamy do praktyki by w numerze grudniowym przedstawiać malarskie
dzieło o tematyce bożonarodzeniowej.
Dziś prezentujemy mistrza fresku Giotto di Bondone, urodzonego w 1266 roku
malarza i architekta włoskiego. Uzdolniony plastycznie chłopiec znalazł się
w kręgu zainteresowania mistrza Cimabue, który malował freski w bazylice św.
Franciszka z Asyżu.
Po pewnym czasie został dopuszczony do pracy przy freskach, wędrując z mistrzem do Pizy i Rzymu, rozwijając swój
talent i doskonaląc warsztat. Po powrocie
do Florencji żeni się, ma ośmioro dzieci –
cztery córki i czterech synów. Wiele maluje we Florencji i Asyżu. We Florencji
pełni też stanowisko Nadzorcy Budowy
Miasta i Katedry. Zaprojektował m.in.
dzwonnicę, most i fortyfikacje. Zmarł we
Florencji 8 stycznia 1337 roku w pełni
sławy. Krytycy i malarze zachwycali się
skalą barw, harmonią kolorów, zrównoważeniem kompozycji i metafizycznym
spokojem malowanych postaci.
Prezentowany fresk „Narodziny Jezusa” powstał w latach 1303 – 5 jako
jeden z 40 fresków w kaplicy Scrovegnich w Padwie. Ma rozmiary 200cm x
185 cm. Fresk obrazuje jeden z najbardziej popularnych wątków religijnych
malowanych przez malarzy. Gdy Święta
Rodzina przybyła do Betlejem nie znalazła dla siebie miejsca, więc schronili się
poza miastem. Wówczas Maria porodziła
syna. Wg. Ewangelii narodziny nastąpiły w stajence lub zadaszonym schronieniu dla zwierząt o czym świadczą słowa:
„Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk. 2 7)
Giotto odszedł od tradycyjnego
przedstawienia wątku. Tłem dla narodzin
Jezusa uczynił skalny krajobraz z występem zadaszonym drewnianym okapem.
Zgodnie z bizantyjską tradycją ikonograficzną umieścił Marię w pozycji leżącej,
ale już układ ciała Matki był nowością w
sztuce. Maria pochyla się nad małym Jezusem, zbliżając swoją twarz do twarzy
dziecka. Na pierwszym planie po lewej
stronie osioł został namalowany w skrócie perspektywicznym. Obok Józef tradycyjnie pogrążony we śnie, po prawej
stronie dwie postacie wysłuchują słów
anioła, który ogłasza przyjście Mesjasza
na świat.
„Lecz anioł rzekł do nich - nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie znakiem dla was:
znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. i nagle przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich” (Łk. 2 10-12)
(wła)
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Gdy w polu paśli, oczy podnieśli,
głosy z oddali hen usłyszeli.
Anioł przyzywa, drogę wskazywa,
gwałtuje, zwołuje, kto żyw, haj czuje.

Wiersz staroświecki
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.

Święta Tereska! Służba niebieska,
każden człek żywy, tam cud prawdziwy!
Osioł, baranki, w progu stajenki
wnet stają, kłaniają, Bogu cześć dają.
I my Dzieciątku Ubożuniątku
sera grudeczkę, chleba skibeczkę
przynieśli w darze, w serdecznej wierze
składamy, śpiewamy, ucieszyć chcemy.
Ty już tu z nami na niskiej ziemi,
gdy Boża wola. Szczęśliwa dola!
Od gwiazd jaśniejsze, z królów
najlepsze,
Słodkie Dzieciątko!
Po wiek Paniątko.
Marta Hanus

Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski

Świętujemy
niepodległość Polski
11 listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepodległość.
W celu uczczenia 95 rocznicy tego wydarzenia 17 listopada 2013 roku w kościele
parafialnym w Sieniawie po Mszy Św.
odbył się koncert utworów patriotycznych
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół
Publicznych w Sieniawie.
Mogliśmy wysłuchać kilku niezwykle pięknie, uczuciowo wyrecytowanych wierszy.
Zachwyt wzbudziły
przede wszystkim
pieśni patriotyczne.
Utwory takie jak
„Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały
pąki...”, „Rota”, „My
Pierwsza Brygada”,
„Powrócisz tu...”,
„Miejcie nadzieję...”
przybliżyły nam nie
tylko historię Polski,
ale przede wszyst-

kim uczucia ludzi żyjących w czasach
zaborów i walczących o jej wolność.
Niezwykły koncert zgromadził liczne
audytorium.
Z pewnością dzięki wspaniałemu
występowi uczniów na nowo odkryliśmy wagę i znaczenie Święta Niepodległości. Za możliwość doświadczenia
niezwykłych emocji dziękujemy pani
dyrektor Halinie Chmielewskiej oraz
przygotowującym uczniów nauczycielom: Piotrowi Boczarowi, Renacie
Kilar, Wiesławowi Urbanikowi, Joannie
Konderli – Oziminie.
Sabina Zięba

Wydarzyło się w grudniu
24.XII.1223 – w Greccio (Włochy) św. Franciszek z
Asyżu urządził pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
Do jaskini w lesie zwołał swoich braci i mieszkańców pobliskich osad. Umieścił tam żłobek wyścielany słomą a w nim figurkę Jezusa. Mieszkańcy
przyprowadzili owce, woły i osła.
15.XII.1523 – zm. Jan Boner, przybyły z Niemiec,
kupiec i główny bankier królów Jana Olbrachta,
Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego, od
1498 r. rajca krakowski. W 1514 r. uzyskał szlachectwo. Oddzielił skarb państwa od skarbu królewskiego.
10.XII.1603 – zm. William Gilbert, ang. pisarz i
przyrodnik, odkrył m.in. zjawisko magnesowania
przez indukcję, wysunął też hipotezę, że Ziemia jest
wielkim magnesem.
17.XII.1903 – w USA odbył się pierwszy sterowany
lot z napędem silnikowym. Orville Wright przeleciał
samolotem o napędzie łańcuchowym „Flyer” z silnikiem o mocy 12 KM na odległość 36,5 m. leciał z
prędkością 48 km/h na wys. około 3 m, lot trwał 12
sekund.
1.XII.1913 – 100 lat temu rozpoczęła pracę w Pittsburgu (USA), pierwsza w historii stacja benzynowa.
21.XII.1913 – w niedzielnym wydaniu amerykańskiego dziennika „Fun” ukazała się pierwsza krzyżówka „Oryginal crossword puzzle” zawierająca 32
hasła. Spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. Wynalazek nie został opatentowany i przez
Wlk. Brytanię rozpowszechniła się w Europie.
23.XII.1953 – w podziemnym bunkrze w Moskwie,
gdzie był więziony w czasie procesu, gen. Paweł
Batickij strzałem z pistoletu uśmiercił Ławrentija
Berię, ostatniego oprawcę tajnej policji politycznej
Stalina.
13.XII.1963 – 50 lat temu, papież Paweł VI mianował Karola Wojtyłę arcybiskupem, metropolitą
krakowskim, a 29.V.!967 wyniósł do godności kardynała.
27.XII.1953 – zm. Julian Tuwim, poeta, satyryk,
autor książek dla dzieci i młodzieży. Czołowy poeta
grupy „Skamander”, stały współtwórca i kierownik
literacki kabaretów Qui pro Quo, Banda, Miraż i
Czarny Kot.
6.XII.1983 – w domu aukcyjnym Sotheby w Londynie Hans Kraus kupił za 8 140 000 funtów manuskrypt „Ewangelii Henryka Lwa, księcia Saksonii”
z 1170 roku. Iluminowana przez mnicha z opactwa
Helmershausen Abbey w Niemczech miała 226 kartek, w tym 41 stron ilustracji.
11.XII.1992 – zarząd gminy negocjował sprzedaż
działki i budynku byłej przychodni zdrowia w Rymanowie z przeznaczeniem dla Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej SA. Wartość nieruchomości
wyszacowano na 227 mln zł.
14.XII.2003 – 10 lat temu, w rodzinnym mieście
Tikrecie zatrzymano b. dyktatora Iraku Saddama
Husajna. Ukrywał się w zamaskowanym
podziemnym schronie.
Wacław Łabuda
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Kapral urządza nowym
żołnierzom
sprawdzian z
przerobionej
wiedzy wojskowej:
- Szeregowy,
co powinien
zrobić żołnierz, będący w składzie amunicji,
gdy wybuchnie pożar?
- Powinien wylecieć w
powietrze!
* * *
* *
Klient w restauracji
ma wątpliwości:
- Panie kelner, jak to
jest, że trzy jajka sadzone kosztują u was
tyle samo, co jajecznica z pięciu jajek?
- Dlatego, że jajka sadzone można
bardzo łatwo policzyć!
* * * * *
Do sklepu wchodzi baca i nie zamyka drzwi.
- Zamykać drzwi! W domu nie macie?! - wrzeszczy sprzedawczyni.
- Drzwi mom, i takom cholere jak
wy tyz mom!
* * * * *
Chirurg pyta pacjenta;
- Czy jest pan przesądny?
- Nie, a dlaczego pan pyta?
- Bo od jutra będzie pan wstawał
tylko lewą nogą!
* * * * *
Rozprawa w sądzie:
- Ile pozwana ma lat?
- Zaraz policzę – jak wychodziłam
za niego to on miał 40 a ja 20, bo byłam o połowę młodsza. To jak teraz
ma 70 lat to ja mam 35 lat.
* * * * *
Nauczyciel ma pretensje do ucznia:
- Dlaczego nie przygotowałeś się do
lekcji?
- Bo wyczytałem w moim horoskopie na ten tydzień, że wszystkie moje
wysiłki mają okazać się daremne!
* * * * *
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Wybrał (wła)

Spokojnych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego
w nadchodzącym
Nowym 2014 Roku,
aby przyjście na świat
Chrystusa
przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość.
życzy
redakcja

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Lesław Materniak (LM)
– tel. 507 140 048
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 22.11.2013
Współpracowali przy numerze:
Jerzy Bolanowski, Zofia
Gierlach, Marta Hanus, Sławomir
Kasperkowicz, Waldemar Kilar,
Gabriela Kolasa, Maria Przybylska,
Katarzyna Rysz-Jęczkowska,
Arkadiusz Szajna, Łucja Urbanik,
Weronika Wais, Małgorzata Wojtuń,
Sabina Zięba.
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów.
Wszelkie listy oraz materiały składać
można również w kiosku w rynku do
20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne z poglądami
redakcji.
Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić
można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej
w Rymanowie Zdroju
Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy Barbara Pruś
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
„Narodziny Jezusa” (1305)
– Giotto di Bondone
(fot. archiwum)

NASZ RYMANÓW

3

Wieści z regionu…
 Ponad 10 mln złotych kosztowała
modernizacja i rozbudowa powojskowego kompleksu przy ul. Grodzkiej w
Przemyślu. Zostanie tutaj przeniesiona
Przemyska Biblioteka Publiczna. Być
może znajdzie się również... sala ślubów.
 Na malowniczych wzgórzach w okolicy Zaklikowa stanie farma wiatrowa
z sześcioma wiatrakami. Na razie stanął
wysoki na sto metrów maszt, służący do
pomiaru prędkości i kierunku wiatru.
Inwestorzy - Green Power Development
i Contino Wind Group – na wybudowanie
masztu wyłożyli 200 tysięcy zł. Sześć
turbin z wielkimi łopatami stanie na
terenach rolniczych, leżących w okolicy
wsi Stare Baraki i Zdziechowice Pierwsze. Urządzenia wytworzą prąd o łącznej
mocy około 18 MW.
 W czwartek (31.10) Senat Uniwe
rsytetu Rzeszowskiego jednogłośnie
przyjął wniosek w sprawie uruchomienia
na Wydziale Medycznym jednolitych
studiów magisterskich na kierunku lekarskim. To ważny krok do uruchomienia
medycyny w Rzeszowie.
Poszukiwany od 7 lat lider - według
prokuratury - grupy przestępczej, która handlowała lewym paliwem został
zatrzymany. Wpadł we Wszystkich Świętych, gdy wychodził z żoną i dziećmi z
jednego z sanockich cmentarzy.

W przemyskiej archikatedrze w
Dzień Zaduszny odbył się powtórny pochówek szczątków biskupów wydobytych
podczas renowacji podziemi archikatedralnych. Nabożeństwu przewodniczył
abp Józef Michalik.
 Mają za sobą sześć lat pracy. Mnóstwo
starań, ale było warto, bo w Rzeszowie
powstało Podkarpackie Centrum
Edukacji Ekologicznej z prawdziwego zdarzenia. Stworzyli je członkowie
stowarzyszenia Ekoskop. Otwarcie na
początku grudnia.
 Będąca w upadłości likwidacyjnej
fabryka Autosan z Sanoka dostarczyła
autobus dla Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Ciechanowie. To pierwszy
pojazd, który opuścił zakład od początku
października - poinformowała spółka w
komunikacie.
 Trzy restauracje z naszego regionu otrzymały wyróżnienie. Wśród nich
dwie, które ubiegają się o znalezienie
się na Szlaku Kulinarnym „Podkarpackie Smaki”. Restauracja Patio w Grand
Hotelu „Rzeszów” (ul. Dymnickiego
1a), restauracja Wesele w hotelu Bristol
Tradition & Luxury (Rynek 20-23) oraz
Restauracja Zamku Dubiecko (Zamkowa 1).Miano najlepszej restauracji otrzymała Romantyczna Hotel Spa Dr Irena
Eris ze Wzgórz Dylewskich.

 Rzeszów w rankingach pokazujących
wykorzystanie pieniędzy unijnych spada.
Podobnie kiepsko wiedzie się też samorządowi województwa. Ale w naszym
regionie są także prawdziwe unijne
tygrysy. To Przemyśl i Krosno.
 Prokuratura postawiła zarzuty właścicielowi psów ze Stalowej Woli, które
dotkliwie pogryzły 6-letnią dziewczynkę.
Dziecko przebywa w szpitalu. Lekarze
musieli założyć na rany około 300 szwów.
 Prokuratura prowadzi postępowanie w
sprawie usiłowania wyłudzenia 2,5 mln
zł. Chodzi o budynek KUL w Stalowej
Woli, w którym za unijne środki miały
powstać sale wykładowe, a powstały
mieszkania. - Aktualne władze KUL-u nie
mają z tą sprawą nic wspólnego - mówi
Adam Cierpiatka, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Tarnobrzegu.
 20 listopada Parlament Europejski głosował nad raportem dotyczącym
ostatecznego kształtu europejskich korytarzy transportowych TEN-T. Niestety,
wszystkie zgłoszone poprawki dotyczące
włączenia drogi Via Carpathia, w Polsce
zwanej S-19, do sieci głównych korytarzy
transportowych w Europie zostały przez
Parlament Europejski odrzucone.
 W październiku 2013 roku prace
budowlane na drodze Zagórz - Komańcza miały doczekać się finału. Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Remont
potrwa najprawdopodobniej do jesieni
przyszłego roku.
 Stal Sanok sprzedała wyciąg narciarski w Karlikowie! Zasoby finansowe
klubu zostaną zasilone kwotą 1,8 mln zł.
Większość pieniędzy (1,5 mln) zostanie
przeznaczona na spłatę długów. Pozostałe
300 tys. zł zapewni komfort bieżącej działalności. Istnieje duża szansa, że nowy
właściciel stacji narciarskiej zostanie
sponsorem strategicznym klubu.
 10 osób uczestniczyło w pierwszym
treningu rugby zorganizowanym na sanockich Błoniach. Sportowcy deklarują
wytrwałość, a po cichu padają pierwsze
pytania o nazwę nowej drużyny. - Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania.

Zajęcia spodobały się, trenowaliśmy
prawie 2h. W niedzielę kolejne spotkanie mówi Paweł Smoliński, współorganizator.
 Bieszczadzka leśna kolejka wąskotorowa będzie kursować podczas tegorocznej zimy. W tym roku przewiozła ponad
94 tys. turystów - poinformował Mariusz
Wermiński, prezes fundacji zarządzającej
bieszczadzką kolejką leśną.

Firma PolskiBus.com uruchomiła nowe połączenie z Rzeszowa do
Wrocławia przez Kraków. Połączenia
odbywać się będą już od 8 grudnia. Linia
została otwarta specjalnie na życzenie
mieszkańców Rzeszowa oraz klientów
przewoźnika.
 W Markowej wmurowano kamień
węgielny pod budowę Muzeum Polaków
Ratujących Żydów na Podkarpaciu im.
Rodziny Ulmów. Wokół budynku muzeum powstanie ogród pamięci. Będzie
to owocowy sad. Pod każdym drzewem
znajdą się granitowe kostki z nazwiskami
osób ratujących Żydów.
 W jasielskiej firmie DeltaTech Electronics produkującej m.in. urządzenia
diagnostyczne dla motoryzacji, powstały
prototypy hulajnóg z napędem elektrycznym. - To pojazd, który może być alternatywą dla amerykańskich seagwayów
i tandetnych hulajnóg, które są dostępne
na rynku - mówi Leszek Preisner, jeden
z konstruktorów elektrycznej hulajnogi.

Z powiatu…

Kilka miesięcy trwały prace remontowe w Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Doszły nowe eksponaty, ale przede
wszystkim unowocześniony został sposób ich prezentacji. Jest nowe oświetlenie, nagłośnienie, mulitmedia.
 Dobra wiadomość dla mieszkańców
Krosna. W przyszłym roku nie będzie
podwyżek podatków i opłat lokalnych,
pozostaną na poziomie z bieżącego roku.
Powód - zbyt niska inflacja.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie uruchomiła we
wszystkich swoich filiach stałe punkty

Odeszli do wieczności
(15.X – 15.XI.2013)
16.X – Grysztar Ludwika z d. Pelczar (l. 81) – Rymanów
22.X – Penar Teresa Władysława z d. Chudzińska (l. 57)
– Klimkówka
22.X – Pelczar Aniela z d. Cypcar (l. 90) – Rymanów
24.X – Marcisz Mieczysław (l. 63) – Głębokie
29.X – Pelczarski Stanisław (l. 83) – Rymanów
2.XI – Penar Kazimierz Józef (l. 76) – Klimkówka
2.XI – Wermiński Włodzimierz (l. 82) – Posada Górna
3.XI – Kosiba Cecylia z d. Węgrzyn (l. 84) – Wróblik Królewski
6.XI – Dembiczak Jan (l. 67) – Rymanów
10.XI – Walus Zofia z d. Dąbrowska (l. 76) – Głębokie
(wła)
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bookcrossingowe, czyli miejsca, gdzie
bezpłatnie można wymieniać się książkami. To efekt zainteresowania po jednorazowej, wakacyjnej akcji.
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie sięga po coraz młodszych „studentów” - dla dzieci i młodzieży uruchamia Akademię Młodych.
Raz w miesiącu zaprasza je na zajęcia
artystyczne oraz cały cykl wykładów i
warsztatów z wielu interesujących poszczególne grupy wiekowe tematów.

Ruszył najbardziej prestiżowy konkurs fotograficzny w Krośnie
- Ogólnopolskie Biennale Fotografii
Miasto i Ludzie. W tym roku jest organizowany po raz 7 i podobnie jak w roku
ubiegłym powraca do korzeni, czyli do
Krosna. Organizator - Muzeum Rzemiosła - spodziewa się sporej ilości zgłoszeń, bo podtytuł tegorocznej edycji to
„Lubię to!”

Po kilkunastu latach starań swoje
podwoje otwiera w Krośnie Prywatne
Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych. Wśród ponad 1,5 tysiąca eksponatów są prawdziwe unikaty, których nie
posiadają żadne inne muzea. Atrakcją
jest zbudowany przez Niemców schron
przeciwlotniczy. Prywatne Muzeum
Podkarpackich Pól Bitewnych mieści
się przy ul. Czajkowskiego 92. Jest to
pierwsze w Krośnie prywatne muzeum.
Właścicielami są osoby fizyczne, pasjonaci historii Podkarpacia: Piotr i Dorota
Kiełtykowie oraz Lesław Wilk.
 Sztuka światowego formatu zawitała do Centrum Dziedzictwa Szkła. Do
lutego można tam oglądać szklane arcydzieła niezwykle cenionego artysty Czesława Zubera. Jego prace są tak samo
piękne, co drogie. Jedne z mniejszych w
galeriach sztuki osiągają cenę kilkunastu
tysięcy euro. Mogą się podobać każdemu.
 Zamiast wywoływania po nazwisku, wyświetlony numerek. Szpital w
Krośnie wprowadził system kolejkowy.
Są też inne nowości: telewizja i monitory z wiadomościami. Będzie też bezprzewodowy internet, który z pewnością
urozmaici pacjentom pobyt w szpitalu.

W dniach 21-22 października
10-osobowa delegacja leśników z terenu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przebywała z wizytą na
Ukrainie. Poniedziałek spędzili we Lwowie, gdzie spotkali się z przedstawicielami lwowskiej dyrekcji lasów Ukrainy, a
następnie na Cmentarzu Łyczakowskim
uprzątnęli groby kilkunastu leśników.
We wtorek spotkali się z delegacją leśników ukraińskich z Nadleśnictwa Rawa
Ruska.
 Już wkrótce pacjenci krośnieńskiego zpitala będą operowani w jednym z
najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce. Dobiega właśnie

końca II etap inwestycji, do sfinalizowania którego konieczny
jest jeszcze zakup brakującego
sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia. Będzie to
możliwe dzięki ostatniej transzy
dotacji w wysokości 1,5 miliona
złotych, którą krośnieński Szpital otrzymał właśnie z budżetu
Województwa Podkarpackiego.
 Rozpoczęto roboty drogowe na dwóch odcinkach Drogi
Krajowej nr 28 . Wprowadzono
zmianę organizacji ruchu i ruch
wahadłowy. Odcinek pierwszy –
od skrzyżowania Al. Jana Pawła
i ul. Kochanowskiego na długości 365 m w kierunku Miejsca
Piastowego. W pierwszej fazie
robót zostanie zamknięta jezdnia lewa, a cały ruch zostanie
skierowany na jezdnię prawą.
 Od stycznia 2014 r. rodziny wielodzietne z Krosna na
podstawie Karty Rodziny „Trzy
Plus” będą mogły korzystać ze
zniżek na basen, lodowisko czy
na imprezy kulturalne organizowane przez RCKP. Posiadacze
kart będą mieli również rabat w
opłacie za śmieci. Na ostatniej
sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli Program wspierania rodzin wielodzietnych pn.
„Krosno przyjazne rodzinie”.

Wspomnienie
ks. Mariusza Flisa
Życie to chwila, życie to cud .
Życie się stale zmienia
Ma swój początek, ma radość i trud
i sens zawiera istnienia
Choć wiele kosztuje i bólu i troskraz cieszy, raz ma przeciwności
Lecz powiem: nie warte zachodu za groszgdy nie ma w nim dobra, miłości,
uśmiechu, radości, pokory i gdy….
otwarcia w nim brak dla innych
Gdy wszystko to jest, i w życiu jest Bóg
to życie ma cel prawdziwy.
Ten cel, ten drogowskaz był znany na wskroś
Dla księdza naszego Mariusza
Cichością, skromnością – powiedzieć by dośćpogodą ducha nas wzruszał.
I moment! ….Na zawsze zmieniło swój bieg
to życie, co jest jakby chwila
A nas ta wiadomość tragiczna, ta śmierć
po prostu powaliła.
Bo trudno uwierzyć że prawdą to jest
Tak długo był przecież tu z nami
Choć brak nam Go będzie to będzie w nas żył dobrymi wspomnieniami modlitwy, humoru, uśmiechu,
i tej - Jego skromności, dobroci
Więc prośmy w modlitwach;
niech w niebie Go Bóg, za wszystko wynagrodzi


Dwóch obywateli Syrii
i Irańczyk próbowali się nielegalnie dostać do Polski. Do
naszego kraju przyjechali w naczepie tira wracającego z Turcji.
Wpadli w Kobylanach w pow. krośnieńskim.


Policjanci pracowali na miejscu
wypadku na drodze krajowej nr 9 w Barwinku, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn tir zjechał do rowu i przewrócił się
na dach. Kierowca zginął na miejscu.

Z gminy …

11 listopada odbyły się gminne
uroczystości Święta Niepodległości. Po
odprawieniu mszy św. zostały złożone
kwiaty i wieńce pod pomnikiem Ofiar
Systemów Totalitarnych oraz odbyła
się uroczysta odprawa wart. Następnie uczestnicy przemaszerowali do Sali
„Sokoła”, gdzie uczniowie klasy mundurowej złożyli przyrzeczenie, a zebrani mieszkańcy i goście mogli obejrzeć
program „Żeby Polska była Polską” w
wykonaniu uczniów ZSP Klimkówka.
 W dniach 1 i 3 listopada członkowie Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
kwestowali na rzecz odnowy starych
nagrobków. Zebrana kwota wyniosła
6 982,41 zł.

(23.X.2013 Rymanów )
Maria Przybylska

Policjanci krośnieńskiej komendy uczestniczyli w warsztatach terenowych i ćwiczeniach demonstracyjnych
pod hasłem „działania służb i podmiotów ratowniczych podczas wypadków
masowych i klęsk żywiołowych” w Sieniawie w ramach II Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.
„Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”.
 Na odbywającej się w Iwli Powiatowej Gimnazjadzie w Szachach drużyna
Gimnazjum w Rymanowie w składzie:
Teresa Hanus, Mariola Szechyńska,
Gabriela Królicka, Jakub Krukar
oraz Grzegorz Klocek zdobyła pierwsze miejsce i uzyskała awans do rozgrywek na poziomie rejonu. Młodzi szachiści szkolą systematycznie swoje umiejętności w treningach odbywających się
pod okiem panów Piotra Fałatowicza i
Jerzego Krukara, którzy prowadzą zajęcia w Sekcji Szachowej Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”.
 17 listopada na zawodach w armwrestlingu „Debiuty 2013” w Starym Mieście k. Konina, Jakub Rajchel zdobył
tytuł mistrza Polski w kategorii 78 kg.
Gratulujemy!
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Klimkówka pamięta…
Katyń – Smoleńsk
„…Lesie Katyński co w swym łonie
kryjesz tyle tysięcy umęczonych ciał…”
Listopad, chociaż zwykle ponury,
smutny i szary, to nas Polaków olśniewa blaskiem wielkiej nadziei i radości.
Spełniły się nasze marzenia i sny o tej,
co nie zginęła, pękły zaborcze kajdany i
niepodległa Polska po 123 latach niewoli
znów znalazła się na mapie świata. Czyż
więc data 11 listopada 1918 r. nie jest
najważniejszą datą historyczną dla nas
Polaków?
Niełatwa i długa droga wiodła nasz
naród do niepodległości. Przez 123 lata
mroku zaborczej nocy, kilka pokoleń
Polaków śniło i marzyło o tej, która nie
może zginąć, bo jest ich Ojczyzną. Polacy
uparcie walczyli o honor i godność swego
narodu pod hasłem: „To dla Ciebie Polsko
i dla Twojej chwały”. Jakże liczne są mogiły polskich żołnierzy rozsiane po całym
świecie, często bezimienne, anonimowe.

„…Smutne groby bez nazwiska,
Nad którymi krzyż połyska.
Z białej brzozy uciosany,
Próchniejący, zapomniany Krzyż…”
(Rajmund Bergel)
Wszyscy Polacy boleśnie przeżywali
niewolę. Na znak żałoby polskie kobiety
ubierały się w ciemne, często czarne
stroje. Przytoczę tutaj fragment wiersza
nieznanego autora pt. „Nie będziem się
stroić”, który nauczyła mnie moja już
dawno nieżyjąca matka, a która pamiętała
ten trudny dla Polski okres.
„Nie będziem się stroić, my polskie dziewczęta,
O niewoli kraju każda z nas pamięta.
Nie będziem się stroić w barwne, jasne szaty,
Wszak lud na tułaczce z dala od swej chaty.
My polskie dziewczęta, nie lalki bez duszy.
Każda myśl o Polsce oko łzą zaprószy.
Jedni giną w walkach, drudzy cierpią w bólu,
Nie porosły trawą, mogiły na polu…”
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Nigdy nie zapomnimy również o
tych, którym na nieludzkiej ziemi katyńskiej zdeptano godność żołnierską i
ludzką, a okrutnym strzałem w tył głowy
odbierano życie tylko dlatego, że byli
Polakami. Ta nieludzka ziemia katyńska
pochłonęła 22 tys. polskich oficerów, nauczycieli, prawników, artystów, lekarzy.
Prawda o Katyniu ukrywana była
przez wiele lat. 13 kwietnia 1943 r. berlińskie radio podało następujący komunikat:
„Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa
ludność wskazała władzom niemieckim
miejsca tajnych egzekucji wykonywanych
przez bolszewików (…) Władze niemieckie udały się do miejscowości Kosogóry
(Kozie Góry) - miejsce straceń w lasku
katyńskim (…) Znalazły tam dół mający
28 m długości i 16 m szerokości, w którym
znajdowały się ułożone w 12 warstwach
trupy oficerów polskich. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo
powiązani i wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tył głowy…) (Głos
Nauczycielski nr 4/ 1990).
Katyń stał się więc bolesną raną
polskiej historii, ale 10 kwietnia 2010
roku. Polska znów została zraniona, a las
katyński zapłonął od biało-czerwonych
sztandarów. Zginęło 96 najlepszych Polaków. Zginął prezydent naszego narodu
Lech Kaczyński, który leciał tam by
powiedzieć – „Katyńskie doły śmierci
na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał
się o tym nigdy nie dowiedzieć. Ziemia
przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo
miało wymazać ją z ludzkiej pamięci”.
I prawda o Katyniu została ujawniona,
usłyszał ją cały świat. Stała się własnością
całego świata. Ale czy nie za zbyt wielką
cenę? W sercach Polaków krwawi więc,
oprócz katyńskiej, nowa nie zasklepiona
rana smoleńska.
Tak więc w 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, myśli
mieszkańców Klimkówki popłynęły w
stronę Katynia i Smoleńska, gdyż w złowrogi szum katyńskiego lasu wsłuchują
się również niektórzy rodacy Klimkówki, których pochłonęły katyńskie doły

śmierci. To właśnie im i tym, którzy
chcieli uczcić ich pamięć 10 kwietnia
2010 t. poświęcona była w Klimkówce
niepowtarzalna, patriotyczna uroczystość.
Z inicjatywy sołtysa Kazimierza Kielara
oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
i Rozwoju Klimkówki 10 listopada 2013
r. odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicami upamiętniającymi ofiary Katynia,
które były związane z Klimkówką oraz
tablicę poświęconą ofiarom Smoleńska.
Honory wojskowe oddali poległym
druhowie „Sokoły” z klasy wojskowej
z Rymanowa, a orkiestra dęta przywołała klimat tamtych dni. W uroczystości
udział wzięli parlamentarzyści : Alicja
Zając i Stanisław Piotrowicz, starosta
krośnieński Jan Juszczak, przedstawiciele
władz gminnych na czele z burmistrzem
Wojciechem Farbańcem, przedstawiciele
miejscowych organizacji i społeczeństwo
Klimkówki. Zaś liczne poczty sztandarowe potwierdzały wysoką rangę tej
uroczystości. Podczas Mszy św. koncelebrowanej z udziałem ks. dziekana Kazimierza Giery, modlono się za poległych,
modlono się o pokój na świecie i w naszej

Ojczyźnie. Zaś błagalna pieśń „Boże coś
Polskę” zaśpiewana na zakończenie nabożeństwa, była dopełnieniem wszystkich
życzeń i próśb wobec Ojczyzny ukrytych
w naszych polskich sercach.
Dalsza część uroczystości odbyła się
na cmentarzu przy obelisku, przy którym
straż honorową zaciągnęli druhowie „Sokoły” a hymn państwowy zaprezentowany
przez dętą orkiestrę wprowadził podniosły
i uroczysty nastrój, a zarazem skłonił
wszystkich do refleksji nad naszą historią,
często krwawą, ale szlachetną i chlubną.
Wszystkich zebranych powitał sołtys
Kazimierz Kielar, który w swoim wystąpieniu powiedział: „…Nigdy nie zapomnimy tych, którym strzałem w tył głowy
odbierano życie w katyńskim lesie oraz
tych, którzy 10 kwietnia 2010 r. chcieli
uczcić ich pamięć, ale nie zdążyli wypowiedzieć ani jednego słowa na katyńskich
grobach. Dzisiaj i oni odbierają honory,
gdyż po 70. latach na smoleńskiej ziemi
znów popłynęła polska krew…”. Następnie przypomniał nazwiska mieszkańców

nia i Smoleńska. Wszyscy oni, teraz już
tam w górze, wysłuchali apelowej komendy w zwartym żołnierskim szyku. Chwała
im za godność, za krew, za ból, za noce
bez snu i dni pod bombami, za najwyższą
ofiarę złożoną Ojczyźnie.
Obelisk odsłonili parlamentarzyści
wraz z przedstawicielami władz powiatowych i gminnych, a poświęcenia dokonał
proboszcz Klimkówki ks. Henryk Stec w
asyście ks. prałata Kazimierza Pańczyszyna i dziekana ks. Kazimierza Giery.
Biało-czerwone sztandary, jakby na znak
pamięci, mocniej załopotały, a kamienny obelisk utonął w biało-czerwonych
kwiatach składanych przez gości i różne
organizacje.
Pani senator Alicja Zając, wdowa
po senatorze R.P. Stanisławie Zającu,
który zginął w katastrofie smoleńskiej,
podziękowała za żywą pamięć o jej mężu
zachowaną na Podkarpaciu. Poseł Stanisław Piotrowicz w swoim wystąpieniu
wyraził głęboką troskę o dalsze losy
naszej Ojczyzny.

Na Gody
Na gody
Pogasły świece roratnie
Zajaśniały aniołami niebiosa
Różdżka Aaronowa zakwitła
Okna świątynne jak opłatki
Zaprośmy aniołów aby skrzydły złoty
Rozpaliły ogień domowego kręgu
Kolędą wyścielmy żłóbek
Skierujmy serca na wroga
Słowa niech będą serdeczne
Sobie życzmy prostoty
A sadom uśpionym
Owocu ślicznego
Zanieśmy Maryi pieluchy z marzeń
Dajmy Józefowi czas do namysłu
Pasterzom wskażmy drogę do szopy
Królom ozłoćmy korony
Pokażmy braciom otwarte dłonie
Schowajmy noże słów Święta
Chwila nadeszła
Krzesło niech stanie przy krześle
Oparciem zwróconym do siebie
Kamienie zostawmy na pomniki
Oczy niech zobaczą kwiaty
Nie sadźmy drzewa na którym ugnie się
konar
By podnieść ku górze Ciało
Urodziła się nam dobroć
Spada kamień z serca
Obok betlejemskiego Cudu
Czuwajmy jak judejscy pasterze
Aby nie zgasło słońce
Światło świata
Józef Szałankiewicz

Sprostowanie
Klimkówki, którzy zginęli w Katyniu. Oto
oni: Antoni Puchalski – kapitan Wojska
Polskiego, został zamordowany strzałem
w tył głowy w 1940 r. w Katyniu. Józef
Dubiński – major Wojska Polskiego
zamordowany w 1940 r. przez NKWD
w Charkowie. Józef Nycz - porucznik
Wojska Polskiego zamordowany przez
NKWD także w Charkowie w 1940 roku.
Dalej sołtys mówił: „Niech więc nazwiska tych naszych bohaterów przechowuje kamienny obelisk, nad którym czuwa
strażnik polskiej historii – dąb pamięci
narodowej zasadzony przez mieszkańców
Klimkówki po tragedii smoleńskiej”.
Z wielką powagą i wzruszeniem wysłuchali wszyscy obecni apelu poległych,
prowadzonego przez dyrektora szkoły
Mariana Penara. Przy przejmująco bijących werblach i głuchych wystrzałach,
do apelu wzywani byli polscy żołnierze,
którzy polegli na różnych frontach I i II
wojny światowej, wzywano ofiary Katy-

Na końcu prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Promocji i Rozwoju Klimkówki
Rafał Janiga, w kilku ciepłych i serdecznych słowach podziękował wszystkim za
udział w tej patriotycznej uroczystości tak
ważnej dla społeczeństwa Klimkówki.
Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni
goście spotkali się w Domu Ludowym
przy ciepłym poczęstunku, do którego
zachęcała zimna, listopadowa pogoda i
staropolska gościnność.
Kończąc chciałoby się powtórzyć
za poetą:
„…To tu się chylą sztandary,
Pną laurowe wieńce.
To tu przysięgamy – szepcząc,
Wojny już nigdy więcej!
Nigdy więcej!
Zofia Gierlach
fot. Sławomir Kasperkowicz

Kilka lat temu na budynku sanatorium „Maria” odbyło się ponowne
odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt w tym miejscu arcybiskupa Felińskiego. Wspomniano przy tej okazji, że
wcześniejsza tablica zaginęła w bliżej
nieznanych okolicznościach . wysunięto przypuszczenie, że przechowywał tablicę mój ojciec Paweł Solecki. Nie jest
to prawdą. Kiedyś przeglądając zapiski
mojego ojca, odnalazłam notatkę, którą
cytuję dosłownie:
„Na budynku była tabliczka na pamiątkę, że tu był i mieszkał arcybiskup
Feliński. Zabrały ją później siostry zakonne z zakonu założonego przez niego,
bo zbierały wiadomości o biskupie. Saint
Petersburg, Jarosław n. Wołgą, wieś na
Podolu Dźwiniaczka – Zgromadzenie
Zakonne Franciszkanek Rodzina Maryi.
Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy.
Proszę o zamieszczenie tego sprostowania w „Naszym Rymanowie”
Kazimiera Biernat
(Rymanów Zdrój)
NASZ RYMANÓW

7

Spotkanie
z ks. biskupem
Stanisławem Jamrozkiem
W dniu 29 października 2013 r. do
Szkoły Podstawowej w Bziance przybył
z wizytą duszpasterską ksiądz biskup
Stanisław Jamrozek, któremu towarzyszyli: ks. proboszcz parafii w Trześniowie
Witold Szmyd oraz księża katecheci –
Jerzy Ossoliński, Wojciech Bolanowski.
Na początku pani dyrektor Edyta
Jakieła serdecznie powitała dostojnego
gościa. W swoim przemówieniu zwróciła
uwagę na szczególny charakter tej wizyty
oraz jej znaczenie w życiu społeczności
szkolnej. Wyraziła także nadzieję, że
spotkanie zapoczątkuje dobrą współpracę
parafii ze szkołą. Niewątpliwie wśród
wartości, które wprowadza w życie
dziecka i młodego człowieka szkoła, są
też wartości chrześcijańskie, religijne.

Jak to drzewiej
bywało…
„Rzeczpospolita” z marca 1923 roku
informuje o mało znanym epizodzie z
naszej historii – wymianie pierwszej
partii więźniów między Polską a Sowietami. Na przygranicznej stacji kolejowej w Kołosowie przyjęto od Rosjan 34
obywateli polskich skazanych na śmierć
przez Sowietów, a przekazano z Polski
23 osoby więzione za agitację komunistyczną. W grupie wydalonych byli
m.in.: Tomasz Dąbal, Stanisław Głowacki, Jechel Fachenhausen, Golin Zander,
Stefania Kalinowska, Taube Feder, Lola
Frydman i Wiktor Górny. 90 lat temu reporter pisał:
„…Tuż obok stacji Kołosowo jest
cmentarz gdzie pochowano 12 tys. repatrjantów zmarłych w bolszewickich
pociągach lub już na polskiej stronie
z wycieńczenia i mrozu. Widziałem ten
cmentarz, bardzo opuszczony. Warto by
się nim ktoś zaopiekował, może Towarzystwo Żałobnego Krzyża. Wróciłem
na stację. Pozapalano pochodnie i ogni-
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Następnie uczniowie zaprezentowali
się w krótkim programie artystycznym,
na który złożyła się również prezentacja
multimedialna pt. „Jesteśmy w drodze
do Boga” zawierająca liczne wydarzenia
z historii naszej szkoły. Uświadomiła
wszystkim zebranym, że szkoła, w
której się uczymy, żyje Bogiem, a sami
uczniowie mają wiele okazji, by wyrazić
swoją wiarę w konkretnych słowach i
czynach realizowanych w ciągu całego
roku szkolnego.
Spotkanie nie mogło się obyć bez
miłej i szczerej rozmowy ks. biskupa
z uczniami naszej szkoły, który skierował słowa uznania za przedstawienie.
Zachęcał, szczególnie najmłodszych
uczniów, do nauki, podkreślając jak
ważna jest wiedza w dorosłym życiu.
Dodał także, że w szkole nie tylko się
uczą, ale kształtują swoją osobowość,
aby stać się w przyszłości dobrymi ludźmi i otwartymi na innych. Po krótkiej
modlitwie w intencji całej społeczności

szkolnej udzielił wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa. Z kolei pani dyrektor
poprosiła czcigodnego gościa o pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej oraz wspólną
fotografię.
Na zakończenie ksiądz biskup spotkał
się z gronem pedagogicznym, z przedstawicielami rodziców i pracownikami
szkoły. Podziękował nauczycielom za
trud kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży. Szczególnie mocno podkreślił, że nawet najmniejsza szkoła jest
centrum kulturalnym w społeczności lokalnej i należy dołożyć wszelkich starań,
aby funkcjonowała jak najdłużej.
Wizyta księdza biskupa Stanisława
Jamrozka upłynęła w miłej i  serdecznej atmosferze. Była dla wszystkich
głębokim przeżyciem, pozostanie na
kartach kroniki, jak również w pamięci
uczestników.

ska. W łunie świateł powiewały polskie
chorągwie, zdobiące bramę powitalną
na polskiej stronie.
Błyszczała brama z sosnowych desek, wystawiona przez bolszewików, na
powitanie darowanych im przez nas,
komunistów polskich. U góry czernił
się z jednej strony napis: „Priwiet raboczim zapada”, z drugiej zaś: „Komunism smietiot wsie granicy swieta”.
Nadjechał wreszcie pociąg bolszewicki,
rozpoczęła się wymiana.
Przywiezionych, komuniści ustawili
przed swoją bramą, by sprawdzić nazwiska przywiezionych (…) był to obraz Grottgerowski: w świetle pochodni
i ognisk stały na śniegu znękane, wynędzniałe postacie jeńców, z węzełkami
w rękach, okryte więziennemi łachmanami. Dwie kobiety z dziećmi na rękach. Podobnych formalności dokonano na polskiej stronie. wyprowadzono z
pociągu Dąbalową kompanię i odczytano nazwiska.
Polscy zakładnicy zatrzymali się pod
bramą, gdzie honorowy pluton artylerii
oddał im honory wojskowe. Były więzień Butyrek, p. Barylski, witał w rocz-

nicę swojego powrotu tych, których też z
Butyrek udało się nam wydostać. Witał
zmartwychpowstałych, witał ludzi wracających z za grobu, którzy nigdy ułaskawienia się nie spodziewali…”
*
25 lat później „Przyjaciółka” w 1948
roku opisuje kolejny polski powojenny
epizod:
„Dzieci polskie, wywiezione przez
Niemców w celu wynarodowienia – w
dalszym ciągu nie wracają do ojczyzny,
tak wielkie robią trudności władze angielskie i amerykańskie naszym delegatom. A tymczasem transporty dzieci
niemieckich, wyjeżdżających do swojej
ojczyzny, stale opuszczają Polskę. Gazety niemieckie celowo podają fałszywe
wiadomości o rzekomej „tragedii” dzieci niemieckich w Polsce.”
*
Giełda Warszawska podała kursy
sprzedaży walut w dniu 16 marca 1923
roku:
Dolary Stanów Zjednoczonych - 42 210 marek
Franki francuskie
- 2 603 marek
Marki niemieckie
- 2,05 marki
(wła)

Małgorzata Wojtuń

roku a potem
peregrynacja
kopii Cudownego Obrazu
Matki Bożej.
Pierwotnej
genezy Apelu
Jasnogórskiego
można doszukiwać się już
w 1918 roku,
kiedy to 4 listopada polscy
żołnierze z 22
Pułku Piechoty, dowodzeni
przez ppor. Artura Wiśniewskiego, wyzwolili Jasną Górę spod
okupacji austriackiej. Wtedy to żołnierze

z zakonnikami stanęli o godz. 2100 przed
Obrazem Królowej Polski i dziękowali
za odzyskaną wolność po 123 latach
zaborów.
Z okazji rozpoczęcia Czuwań soborowych w 1962 roku, przeor o. Anzelm
Radwański podjął decyzję aby pogłębić
praktykę wieczornego spotkania przez
odsłanianie na tę chwilę Cudownego
Obrazu. Apel wzbogacono o specjalne
modlitewne rozważania po powrocie na
stolicę prymasowska kard. Stefana Wyszyńskiego. Odtąd Prymas Tysiąclecia
błogosławił o godz. 2100 całej Polsce i
Polonii rozsianej po świecie.
Największym promotorem i animatorem Jasnogórskiego Apelu był Jan Paweł II.

otrzymał od rodziny życzenia, opłatki i
świąteczne dary. W wigilię ks. Skorodecki
przybrał skromną choinkę. Ks. Prymas
odprawił mszę, modląc się za Kościół,
rodziny a nawet za strażników. Ks. Skorodecki zanotował w swoim dzienniku:
8 grudnia 1953 roku, w pierwszym
„…Ksiądz Prymas nigdy o nikim nie poApelu Jasnogórskim modlono się o wolwiedział złego słowa. Chociaż doznawał
ność, internowanego we wrześniu tego
wielu krzywd.”
roku, Prymasa Polski kard. Stefana WyTrzecią wigilię więzienną kard.
szyńskiego. Niestety, w więzieniu spędził
Wyszyński spędził w klasztorze ss.
trzy swoje wigilie.
Nazaretanek
Pierwszą, 60 lat temu, w
w Komańczy
Stoczku Warmińskim, w za( w budynku
mienionym na więzienie puwybudowastym klasztorze, nasyconym
nym przez
systemami podsłuchowymi
rymanowską
i alarmowymi. Grube na 1,5
firmę braci
metra, nie ogrzewane mury,
Nadziakielodowata woda, stwarzały w
wiczów), do
zimie katastrofalne warunki
którego przybytowe. Prymas zanotował:
wieziono go
„…Nóg nie mogłem rozgrzać
29 październawet w ciągu nocy. Ręce mi
nika 1955
popuchły. Podobnie oczy mi
roku. Zdrowy
zapuchły. Odczuwałem wielki
klimat, piękból w okolicy nerek i całej jamie
na nieskażobrzusznej. Każdego dnia przena przyroda i
chodziłem bóle głowy”. Jednak
Prudnik Śląski - w tym pokoju
opieka sióstr
nawet w takich warunkach,
ks.kardynał przebywał
oraz złagorazem ze współwięźniami : ks.
od 6 października 1954 r.
dzony przez
S. Skorodeckim i s. Leonią,
władze dozór,
zorganizowali symboliczną wigilię.
spowodowały że to miejsce Prymas na6 października 1954 roku przewiezwał „Złotą klatką”. Prymas miał dostęp
ziono ks. Prymasa do kolejnego miejsca
do prasy a w swoim skromnym pokoiku
odosobnienia – opustoszałego klasztoru
oo. Franciszkanów k. Prudnika
Śląskiego. Warunki były zdecydowanie lepsze,
kardynał dysponował już dwoma
pomieszczeniami – sypialnią i
pracownią. Więźniowie mogli korzystać z kaplicy, ogrzewania
i bieżącej wody.
W przededniu
Klasztor ss. Nazaretanek w Komańczy.
wigilii Prymas
Ksiądz Prymas nazwał to miejsce „Złotą klatką”.

mógł nawet przyjmować niektórych gości. Wigilię spożyto w większym gronie,
śpiewano kolędy a o północy Prymas
wziął udział w Pasterce z udziałem
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Kard. Wyszyński nie krył wdzięczności
dla opiekujących się nim sióstr. Jedna z
nich, s. Edyta pisała: „…gdy wchodziłam
do jego pokoju, żeby zanieść mu szklankę
mleka lub napalić w piecu a on akurat coś
pisał przy stoliku, zawsze wstawał. Na
kapuścianym liściu potrafił też przynieść
kilka upieczonych ziemniaków dla siostry,
która usługiwała mu w jadalni. Infirmerce
w czasie spaceru zbierał dziurawiec i inne
zioła. Siostrom z pralni przesyłał owoce, a
chorym słodycze i pozdrowienia. W czasie
sianokosów i żniw zachodził do koszących
z błogosławieństwem”…
W przełomowym 1956 roku, ks.
Prymas spędził już wigilię na wolności
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

60 lat Apelu
Jasnogórskiego
8 grudnia minie 60 lat od Apelu Jasnogórskiego skierowanego do
Maryi Królowej polski w intencji
Kościoła i Ojczyzny. W dniu tym w
1953 roku, po raz pierwszy odprawiono odrębne nabożeństwo maryjne, w czasie którego podjęto również
modły o uwolnienie internowanego
Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. W pierwszym apelu
uczestniczyło zaledwie kilka osób.
Upowszechnienie apelu jako wieczornego nabożeństwa maryjnego
dały Jasnogórskie Śluby Narodu w 1956

Trzy więzienne wigilie
Prymasa Tysiąclecia

www.przk.pl
(wła)

(wła)

Moja modlitwa
w roku wiary
W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego
Niech dzień ten zaczynam
I niech kończę
Tym samym wezwaniem
Gdy ciało swoje –
O Niebieski Ojcze –
Już do snu układam
By nowych sił nabyć
By rankiem wstając
Znowu
Te słowa od nowa powtarzać:
„W Imię Ojca i Syna
I Ducha Świętego
Amen…
Jerzy Bolanowski
NASZ RYMANÓW
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„Ja minę, ty miniesz,
on minie”
„Czy wszystko pozostanie tak samo,
kiedy mnie już nie będzie?
Czy książki odwykną od dotyku moich
rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie?
Przez chwilę będą mówić o mnie,
będą dziwić się mojej śmierci – zapomną”.
(Halina Poświatowska)
Czas Wszystkich Świętych to okres
szczególny. Wtedy wspominamy tych,
którzy odeszli: swych bliskich i znajomych, ale także wybitnych artystów i
mężów stanu, bojowników o wolność
i niepodległość. Jest to czas zadumy i
refleksji nad istotą życia i śmierci, nad
przemijalnością świata. Wówczas pamiętamy też o swych pedagogach, którzy
byli dla nas mistrzami i przewodnikami
po ścieżkach intelektualnych i życiowych
poszukiwań.
Świadomość potęgi czasu legła u
podstaw przygotowania pięknego misterium – poetyckich zaduszek poświęconych pamięci zmarłych nauczycieli i
katechetów ze szkoły w Posadzie Górnej.
Ich zasługi na polu edukacji były ogromne. W ciągu dziesięcioleci kształcili i
wychowywali pokolenia młodych ludzi z
Posady Górnej i Rymanowa Zdroju. Nie
szczędzili sił i trudu, krzewiąc najpiękniejsze humanistyczne wartości. Uczyli,
czym jest dobro, miłość i prawda. Sami
wielokrotnie dawali świadectwo swej
odwagi, bezkompromisowości myślenia
i altruizmu. Zawdzięczamy im skarb najcenniejszy: wykształcenie. Byli to m.in.:
• Jadwiga Królicka – Zielińska (19121983) – nauczycielka biologii i zoologii,
kierownik szkoły,
• Michał Królicki (1903-1992) – nauczyciel matematyki w klasach młodszych,
• Stanisław Penar (1930-1992) – nauczyciel muzyki,
• Florian Lalek (1927-1996) – nauczyciel fizyki i chemii, dyrektor szkoły,
• Augustyn Walczak (1957-2001) –
nauczyciel języka polskiego,
• Helena Myszkal (1940-2005) – nauczycielka matematyki,
• Helena Iwanowska (1936-2006) –
nauczycielka nauczania początkowego,
• Edward Piotrowski (1947-2010) –
nauczyciel muzyki, dyrektor szkoły,
• Bernadetta Czado (1957-2010) –
nauczycielka matematyki,
• Stanisława Lalek (1926-2013) – nauczycielka historii i języka polskiego,
• ks. Franciszek Penar (1924-2013)
– katecheta.
Zaduszki poetyckie pn. „Ja minę, ty
miniesz, on minie” miały piękną oprawę.
Uroczystość odbyła się po mszy świętej,
koncelebrowanej przez księdza biskupa
Stanisława Jamrozka, w kościele parafialnym w Rymanowie Zdroju 4 listopada
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2013 roku. Zgromadziła tłumy wiernych:
przedstawicieli władz samorządowych,
parafian, uczniów i nauczycieli z Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
emerytowanych pracowników, zaprzyjaźnionych pedagogów i dyrektorów z
innych placówek dydaktyczno – wychowawczych, krewnych zmarłych, ich
przyjaciół i współpracowników. Montaż
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Posady
Górnej został przygotowany przez księdza
Grzegorza Kowalczyka oraz Waldemara

przez swych podopiecznych i absolwentów, którzy po latach edukacji w Posadzie
Górnej pięli się po szczeblach kariery zawodowej dzięki wiedzy i umiejętnościom
wyniesionym ze swej macierzystej szkoły.
To tu kształtowały się ich gusta artystyczne, zainteresowania do nauk ścisłych, tu
krystalizowały się ich plany zawodowe.
Nabywali ogłady towarzyskiej, poznawali
swych nauczycieli – mistrzów, podziwiając ich za elokwencję i twórczy entuzjazm.
Niejednokrotnie zwierzali się ze swych

Kilara i Bogusława Malinowskiego.
Podczas poetyckiego wieczoru konferansjerzy: Karolina Rajnik i Łukasz
Rajchel przedstawili zasługi nieżyjących
już nauczycieli i katechetów, których
działalność dydaktyczna i wychowawcza
była wysoko oceniana przez środowisko
lokalne. Byli to bez wątpienia wybitni
pedagodzy. Wielokrotnie angażowali się,
pracując społecznie, realizowali rozmaite
artystyczne i naukowe przedsięwzięcia,
dbając o wszechstronny rozwój swych
uczniów. Swą wzorową postawą zapracowali sobie na dobrą pamięć u potomnych
i sobie współczesnych. Takie przymioty
charakteru jak: zaangażowanie i sumienność, skrupulatność i pracowitość umiejętnie potrafili zaszczepić wychowankom.
Dbali o kulturę języka, kładli nacisk na
szacunek wobec drugiego człowieka,
wpajali wartości patriotyczne. Nie szli
na kompromis, mieli zasady, których się
trzymali, ponieważ one stanowiły fundament pracy pedagogicznej.
Prowadzący uroczystość podkreślali,
że zmarli byli nauczycielami z powołania. Potrafili być surowi i wymagający,
ale jednocześnie posiadali wyjątkowy
dar oczarowania swym przedmiotem
rzesze uczniów dzięki ciekawym eksperymentom, pogadankom, wykładom,
wycieczkom czy projektom. Uczyli z
pasją, czego efektem były wspaniałe
osiągnięcia: tytuły laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych, świetne wyniki z egzaminów wstępnych do szkół
średnich. Autentycznie byli podziwiani

kłopotów – wszak wszyscy wiemy, że
nie lada sztuką jest zdobycie zaufania
młodego człowieka i zbudowanie pomostu
wzajemnego porozumienia. Pedagodzy z
troską pochylali się nad wychowankiem.
Mieli niezwykły dar kontaktu z ludźmi.
Zasługi nieżyjących nauczycieli z
Posady Górnej, bohaterów zaduszek
„Ja minę, ty miniesz, on minie”, były
ogromne. Nic więc dziwnego, że to m.in.
dzięki nim szkoła szybko wysunęła się na
czoło najlepszych placówek w regionie.
Dodajmy, że taki stan rzeczy trwa nadal.
Nie bali się zmian, unikali uproszczeń
w nauczaniu, dostrzegali wielką wagę
działalności innowacyjnej szkoły, a ich
niektóre posunięcia dydaktyczne i wychowawcze wyprzedzały ducha epoki.
Wiele emocji i nieskrywanych wzruszeń wywołały wśród publiczności interpretacje utworów poetyckich. Jakub
Nowak z uczuciem wygłosił wiersz Haliny
Poświatowskiej „Żyje się tylko chwilę”,
Kamila Małek recytowała „Piosenkę o
końcu świata” Czesława Miłosza, Karol
Jurasz bardzo sugestywnie oddał emocje
podmiotu lirycznego z wiersza Wiktora
Woroszylskiego „Ostatni raz”. W zachwyt
wprawiła wszystkich Maria Różowicz
dzięki sile ekspresji utworu księdza Jana
Twardowskiego „Spieszmy się kochać
ludzi”. Z poetyckim słowem doskonale
harmonizowały partie śpiewane. Paulina
Krupa wykonała nostalgiczne pieśni,
poruszające problem przemijania. Umiejętnie oddała nastrój chwili, śpiewając
„Piosenkę dla ptaka” z repertuaru Beaty

Rybotyckiej, „Życie nie stawia pytań”
Edyty Geppert oraz „Zanim będziesz
u brzegu” Hanny Banaszak. Natomiast
Oliwia Staroń oczarowała wszystkich
„Wyspą” Ryszarda Rynkowskiego, „Zegarmistrzem światła” Tadeusza Woźniaka
i pieśnią „Czas płynie i zabija rany” SDM.
W nostalgiczny nastrój wprowadziła
zebranych prezentacja multimedialna
autorstwa Tomasza Pelczara, z pietyzmem przygotowana pod opieką dyrektor
Agnieszki Szul, pokazująca sceny z życia
zawodowego i prywatnego nieżyjących
pedagogów. Zdjęcia korespondowały z
sentencjami o życiu i przemijaniu wy-

bitnych pisarzy i myślicieli. Dostarczyły
wielu intelektualnych przeżyć i autentycznych wzruszeń każdemu z obecnych
uczestników zaduszek.
Pomysł przygotowania wieczornicy
wyrósł na gruncie własnych przemyśleń.
Uroczystość, zdaniem widzów przeżywających katharsis, była piękna, wysmakowana i wysublimowana. W założeniu
miała być hołdem złożonym wszystkim
nauczycielom pracującym przez ponad
stulecie w szkole w Posadzie Górnej: tym
znanym i tym bezimiennym, zaginionym
w pomroce dziejów. Udało się ten zamiar
w pełni zrealizować. Wieczór z poezją,

wzbogacony dźwiękiem i obrazem,
uświadomił wszystkim, że świadomość
przemijania nie musi być bolesna. Może
dać radość i spokój, może skłonić do
refleksji nad tym, byśmy dopełnili swe
życie wartościami dla nas cennymi. Pamiętajmy: najważniejszy jest człowiek.
Dlatego „śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą...”.

Ksiądz biskup
Stanisław Jamrozek

Polski okresie m.in.: Jan Gliściak, Maria
Lorenc, Kazimierz Gawłowicz, Wanda
Przybyła, Danuta Oberc, Ewa Piotrowska,
Irena Nowotarska, Elżbieta Dec, Waldemar Czado, Leonia Penar, Paweł Kinelski,
Dorota Rajchel. Zaproszenie przyjęli również: Elżbieta Nadziakiewicz – dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
oraz ksiądz proboszcz Marek Zajdel.
Program artystyczny, przygotowany
przez Marię Niemczyk, Alicję Zajdel i
Magdalenę Kasperkowicz, z udziałem
uczniów z klas 2a i 2b oraz klasy 3a
był bardzo wzruszający. Rozpoczął się
od powitania gościa pieśnią „Bądź pozdrowiony”, wykonaną chóralnie przez
wszystkich zebranych. Po okolicznościowym przemówieniu dyrektora Piotra
Ciska uczniowie podziękowali wierszem
i piosenką za wizytę. Niemałe wrażenie
na słuchaczach zrobiła refleksyjna pieśń
„Późno już” w wykonaniu Marii Przybyły
i Julii Dąbrowskiej. Burzą braw nagrodzono także Julię za wspaniałą interpretację
utworu „Nie wstydź się swojej wiary”.
Bardzo udanie zaprezentowała się na scenie Zuzanna Jurasz, która zadebiutowała
w roli konferansjerki.
Nie lada niespodzianką było
zorganizowanie
spotkania księdza
biskupa z jego jedynymi wychowankami, których
przygotowywał
do Pierwszej Komunii Świętej.
Było to w roku
1992. Z tej okazji słowa podzięki skierowali do
niego: Katarzyna
Pelczarska – Sabat, Barbara Wacławska – Sabat
oraz Łukasz Bolanowski. Wyrazili
swą wdzięczność
za pracę, opiekę i wychowawczy trud.
Przypomnieli wiele epizodów z życia
ich klasy, której wychowawczynią była
Maria Niemczyk, z udziałem księdza
Stanisława Jamrozka. Łza w oku zakręciła
się niejednemu słuchaczowi. Uznanie i

podziw dla pracy duszpasterskiej znalazły
odzwierciedlenie w wygłoszonej ze swadą
laudacji. W poetyckiej strofie autorki:
Maria Niemczyk, Alicja Szymanowska i
Jolanta Pietruszka przedstawiły zasługi i
dokonania szacownego gościa.
Bez wątpienia ucztą dla ducha była
prelekcja księdza biskupa, który bardzo
szybko nawiązał kontakt z audytorium.
W słowie skierowanym do młodzieży
podkreślił, jak ważna jest edukacja w
życiu każdego z nas. Jest ona kluczem
do sukcesu i kariery zawodowej. Tylko
własną, ciężką i uczciwą pracą można
mieć satysfakcję z osiągniętych celów i
marzeń – taki morał płynął z jego mowy
skierowanej do społeczności szkolnej.
Biskup Jamrozek zaapelował, by młodzi
ludzie, zwłaszcza dziś, w dobie upadku
autorytetów, szanowali swych pedagogów, którzy nie szczędzą sił, wykonując
swą pracę pedagogiczną. Wspomniał
także zasługi nieżyjących nauczycieli,
których poznał podczas pracy w szkole
w Posadzie Górnej. Pomodlił się w intencji wszystkich obecnych oraz udzielił
pasterskiego błogosławieństwa.
Spotkanie zakończyło się wpisem
księdza biskupa do księgi pamiątkowej
oraz wykonaniem wspólnego zdjęcia z
kadrą pedagogiczną. Dla uczestników
niezwykłym przeżyciem była chwila rozmowy ze skromnym i mądrym
człowiekiem. Zainspirował słuchaczy
do pracy nad sobą, samodoskonalenia,
budowania poprawnych relacji z drugim
człowiekiem, niezależnie od przekonań.
Pokazał, że warto mieć swoje życiowe pasje, dzięki którym świat można postrzegać
z zupełnie innej perspektywy. Uczył, by
dzielić się dobrem z innymi, bo tylko w
taki sposób rozwijamy swe talenty. Przekonaliśmy się, że warto mierzyć wysoko,
że nie wolno spocząć na laurach, lecz
stale podejmować wyzwania, poruszać w
rozmowie trudne tematy, unikać uproszczeń. Wrażenia ze spotkania z biskupem
Jamrozkiem, niezwykłą osobowością
Kościoła XXI wieku, najpełniej oddają
słowa Zofii Nałkowskiej: „Największym
urokiem świata jest urok drugiego człowieka”.

z wizytą w Zespole Szkół
Publicznych
w Posadzie Górnej!
„Są ludzie i chwile, których się nie
zapomina”.
Spotkania z artystami, naukowcami
czy sportowcami zawsze są okazją dla
młodego człowieka do poszerzenia horyzontów myślowych, poznania żywej
historii państwa polskiego, rodzimej
kultury i sztuki, przełamywania barier i
uprzedzeń. Stanowić także mogą doskonałą rozrywkę intelektualną. Uczniowie
mają niepowtarzalną możliwość spotkania
się z wielkimi ludźmi, których mądre
słowa stały się dla wielu drogowskazem
w życiu. Swą obecnością wywarli pewien
wpływ na kształtowanie charakterów,
postaw patriotycznych i mentalnych.
Pokazali, że tylko praca stanowi o wartości człowieka, jest gwarantem sukcesu,
odniesionego samodzielnie. Te
bezprecedensowe wydarzenia
w życiu szkoły z pewnością
można określić mianem pięknych lekcji wychowawczych.
W bieżącym roku szkolnym cykl „Spotkań z wybitnymi Polakami” w ZSP w Posadzie Górnej zainaugurowała
wizyta księdza biskupa Stanisława Jamrozka, który w dniu
4 listopada 2013 roku przybył
do nas na zaproszenie dyrekcji: Piotra Ciska i Agnieszki
Szul. Dla znamienitego gościa
była to podróż sentymentalna,
ponieważ w latach 1989-1992
pracował jako wikary w parafii
Rymanów Zdrój i katecheta w
szkole w Posadzie Górnej. Dodajmy, że jako pierwszy otrzymał nominację na biskupa z rąk papieża
Franciszka. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się m.in.
emerytowani pedagodzy, pracujący z
hierarchą Kościoła w przełomowym dla

W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar
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Zaduszki Rymanowskie
- wciąż żyją w naszej
pamięci…
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
(Wisława Szymborska)
W kolejnej odsłonie projektu Zaduszki Rymanowskie realizowanego w
ubiegłym roku szkolnym przez rymanowskich gimnazjalistów prezentujemy
kolejne postacie, spoczywające na rymanowskiej nekropolii, które na trwale
zapisały się w historii naszego miasta i
pozostają w naszej pamięci.
Józef Sołtysik
Urodził się w
Rymanowie 16
grudnia 1921 r.
Był absolwentem wychowania fizycznego
przy Akademii
Lekarskiej we
Wr o c ł a w i u .
Pracę w szkole rozpoczął
w 1950 r. jako
nauczyciel
wychowania
fizycznego i
przysposobienia obronnego. Od 1963 był dyrektorem
szkoły podstawowej i liceum w Rymanowie. Z jego inicjatywy wybudowano salę
gimnastyczną przy szkole w Rymanowie.
Był osobą bardzo szanowaną i cenioną w
środowisku. Zmarł w 2000r., pochowany
został na rymanowskim cmentarzu.

Hermina Sołtysik

Tadeusz Ziajka

Urodziła się w
1926 roku. W
wieku 20 lat rozpoczęła pracę
jako nauczycielka, później w
Domu Kultury w
Rymanowie. Prowadziła bibliotekę. Reżyserowała także sztuki
teatralne, które
później wystawiała dla mieszkańców
Rymanowa. Prowadziła kółko teatralne
dla młodzieży. Sama również brała udział
w przedstawieniach, świetnie wcielała się
w każdą rolę. Teatr był jej wielką pasją,
posiadała dar reżyserowania. Bardzo
kochała poezję. Zmarła w 1997 roku,
spoczywa na cmentarzu w Rymanowie.

Urodził się w 1927 roku. Studiował na
Akademii Medycznej we Wrocławiu
na wydziale stomatologicznym. Przez
dłuższy czas był kierownikiem Pracowni
Stomatologicznej w Krośnie.
Następnie przyjechał do Rymanowa, gdzie
pracował jako
szkolny stomatolog. Bardzo lubił dzieci
i swoją pracę.
Zmarł w 1992
roku. Spoczywa
na cmentarzu w
Rymanowie.

Władysław Zarzycki
Urodzony 6 września 1923 roku. Był
uczniem gimnazjum we Lwowie. 17 września 1939 roku
został aresztowany przez NKWD
i wywieziony na
Syberię. Należał
d o a r m i i f o rmowanej przez
gen. Andersa.
Był kanonierem
5 Kresowego
Pułku Artylerii
Przeciwpancernej. Najcięższe
walki toczył pod
Monte Cassino.
Zdemobilizowany w czerwcu 1947
roku, powrócił do Rymanowa. Zmarł w
1975 roku, spoczywa na rymanowskim
cmentarzu.

Uczniowie gimnazjum w Rymanowie.

Kwestowaliśmy
po raz dziewiąty
W dniach: 1 i 3 listopada członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” kwestowali przy bramach
rymanowskiego cmentarza na rzecz
renowacji starych nagrobków już po
raz dziewiąty. Po raz pierwszy kwestowaliśmy w 2005 roku, zbierając 3 305
złotych.
Miło nam poinformować, że w tym
roku zebrano rekordową sumę

6 982,41 zł.

Jest to kwota, która w porównaniu z
liczbą mieszkańców Rymanowa, stanowi powód do dumy. W Krośnie zebrano
11 tys. zł. a w większej 20 razy Stalowej Woli – 5,5 tys. zł.
W kweście uczestniczyli: Lesław
Niemczyk, Grażyna Skolarczyk, Ignacy
Puchta, Barbara Gajda, Barbara Haduch,
Józefa Rygiel, Dariusz Królicki, Bronisław Dobrowolski, Maria Przybylska,
Elżbieta Maślany, Andrzej Wiernusz,
Maria Kopecka, Teresa Zając, Władysława Łabuda, Barbara Pruś, Marian
Maśnik, Jan Penar, Jerzy Krukar, Jan
Łabuda, Zygmunt Pelczar, Paweł Nadziakiewicz, Kazimierz Filar, Wacław
Łabuda, Marcin Sołtysik, Maria Zmarz,
Maria Kilar, Robert Szajna Piotr Fałatowicz, Danuta Małek, Janusz Hanus,
Ryszard Kasperkowicz, Marian Dziamba, Czesław Szajna, Szymon Kilar, Katarzyna Rozenbajger, Jadwiga Krukar.
W sumie przez 9 lat zebrano na ten
szczytny cel już prawie 49 tysięcy zł.
Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim
ofiarodawcom i kwestującym
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Maturalne dywagacje
30 września upłynął termin składania przez przyszłorocznych maturzystów
wstępnych deklaracji maturalnych. Będą
to ostatnie matury przeprowadzane wg
dotychczasowej formuły. W roku 2015
do egzaminu maturalnego przystąpią bowiem uczniowie, którzy realizują nową
PRZEDMIOT

podstawę programową zgodnie z ostatnią reformą programową, która weszła
do szkół ponadgimnazjalnych w 2012
roku.
To jest przyszłość, a patrząc wstecz
należy powiedzieć, że wyniki rymanowskich licealistów w ostatnich latach
są bardzo satysfakcjonujące zarówno
dla absolwentów jak i dla pedagogów.
WYNIK
EGZAMINU W %

Satysfakcjonuje nie tylko 100% zdawalność, ale również bardzo wysokie
wyniki z poszczególnych przedmiotów.
Cieszy również fakt, iż wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej plasuje się w
polu szkół sukcesu.
Szczegółową analizę egzaminu maturalnego w 2013 roku LO w Rymanowie prezentuje poniższa tabela:
UCZEŃ

86%
83%

Ziemba Dominika
Uliasz Paula

80%

Janas Sara, Śliwka Jacek, Wójcik Klaudia

85%
80%

Ziemba Dominika
Hićkiewicz Kinga

75%

Janas Sara

JĘZYK ANGIELSKI
Poziom rozszerzony
Średni wynik w kraju 67%
Średni wynik w szkole 67%

100%
98%
96%
96%
94%
92%
90%
82%
78%
76%
74%
70%
100%
98%
97%
96%
95%
92%
89%
88%
86%

Farbaniec Tomasz, Jakieła Maciej, Przyboś Adam
Ćwiąkała Gracjan, Penar Kamila, Różowicz Patrycja
Pitrus Szymon, Rajchel Natalia, Rajchel Marek
Rusnok Aurelia, Staroń Piotr
Hićkiewicz Kinga
Janas Sara
Penar Dominik
Farbaniec Tomasz
Rajchel Natalia
Jakieła Maciej
Przyboś Adam
Rajchel Marek
Dworzański Jakub, Mika Beniamin, Przyboś Adam
Różowicz Patrycja, Staroń Piotr, Śliwka Jacek
Rajchel Łukasz
Penar Kamila, Szaran Arkadiusz
Rajchel Natalia
Przyboś Adam
Mika Beniamin
Rajchel Łukasz
Ćwiąkała Gracjan

JĘZYK NIEMIECKI poz. podst.

62%

Różowicz Jakub

JĘZYK ROSYJSKI poz. podst.

94%

Goryczka Roman

JĘZYK POLSKI
Poziom podstawowy
Średni wynik w kraju 55%
Średni wynik w szkole59%
JĘZYK POLSKI
Poziom rozszerzony
Średni wynik w kraju 55%
Średni wynik w szkole 59%
MATEMATYKA
Poziom podstawowy
Średni wynik w kraju 55%
Średni wynik w szkole 69%

MATEMATYKA
Poziom rozszerzony
Średni wynik w kraju 54%
Średni wynik w szkole 63%
JĘZYK ANGIELSKI
Poziom podstawowy
Średni wynik w kraju 68%
Średni wynik w szkole 67%

Osiedle nr 1 czy rejon?
Na jednym z zebrań zarządu osiedla nr.1 w Rymanowie zrodził się pomysł,
a by zmienić jego nazwę. Nazwa – osiedle nr.1 nie dość, że sucha i sformalizowana, to okazuje się jeszcze mało precyzyjna. Mieszkańcy zgłaszali, że często
nie rozumieją, która sprawa dotyczy ul. Osiedle, która całego miasta, a która
tej części Rymanowa, określanej zwyczajowo jako osiedle („na cegielnisku”).
Zaproponowano, aby trzy jednostki pomocnicze Rymanowa miały nazwy:
Rejon Rymanów Miasto, Rejon Rymanów - Posada Dolna i Rejon Rymanów
Zdrój. Zarząd osiedla i Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” wystąpili do miejskiej rady o zaakceptowanie tej propozycji.
Postanowiono również przedstawić Czytelnikom „Naszego Rymanowa”
problem do świątecznych dyskusji.

Ogłoszenie
Mieszkanie do wynajęcia
powierzchnia 60 m2
Rymanów ul. Szkolna 1
Telefon kontaktowy

13 46 44 944

(wła)
NASZ RYMANÓW
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Piłkarskie święto
młodych w Sieniawie
Atmosfera piłkarskiego święta towarzyszyła imprezie sportowej zorganizowanej w dniach 16 i 17 listopada 2013
roku przez Stowarzyszenie Aktiv Pro.

Na zaproszenie trenerów Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro do Sieniawy przybyły
młodzieżowe drużyny TS Wisły Kraków,
Sandecji Nowy Sącz, Glinika Gorlice,
Ekoballu Sanok, Przełomu Besko, UKS
6-tki Jasło, MOSiRu Brzozów oraz Beniaminka Krosno. Uroczystego
otwarcia Festiwalu Piłkarstwa
Dziecięcego dokonał Prezes
Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej Kazimierz Greń
w asyście Sławomira Miklicza
Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
Burmistrza Gminy Rymanów
Wojciecha Farbańca. Prezes
Kazimierz Greń na ręce Katarzyny Rysz – Jęczkowskiej
przekazał piłkę i koszulkę reprezentanta Polski z podpisami zawodników i szkoleniowców kadry A. W pierwszym
dniu imprezy swoje zawody
rozegrały drużyny rocznika
2006, natomiast w niedzielę parkiet należał do sześciolatków.
Młodzi zawodnicy pozostawili serce
na boisku. Zawody sportowe zarówno w
pierwszym jak i drugim dniu, dostarczyły uczestnikom niesamowitych emocji.
Mimo różnych wyników spotkań, podczas Festiwalu nie było wygranych ani
przegranych. Założeniem turnieju była
wspólna zabawa, jak również stworzenie
młodym piłkarzom szansy na rozgrywanie
pasjonujących spotkań, a przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności.
Na zakończenie turnieju każdy zawodnik
otrzymał pamiątkowy medal, a na ręce
trenera został przekazany pamiątkowy
puchar. W przerwach pomiędzy rozgrywanymi meczami, zawodnicy wraz z
rodzicami mieli możliwość skorzystania
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z zajęć profilaktycznych. Pogadanka z Panią psycholog miała za zadanie uświadomienie młodym piłkarzom, jak ważną w
ich życiu rolę odgrywa uprawianie sportu.
Wspaniałą atmosferę, przypominającą klimat z europejskich stadionów,
stworzyli rodzice, którzy przez cały czas
ostro dopingowali swoje pociechy. Najliczniejszą grupę, bez wątpienia, stanowili

Dodatkowym elementem dwudniowego Festiwalu była także dwugodzinna
konferencja szkoleniowa dla trenerów
i nauczycieli wychowania fizycznego.
Szkoleniowcy Wisły Kraków – Rafał
Wisłocki oraz Bartosz Podlewski przekazali uczestnikom swoją wiedzę na
temat metod pracy z dziećmi. Wykłady
składały się z zajęć praktycznych oraz

kibice TS Wisły Kraków, którzy po raz
pierwszy gościli w Gminie Rymanów.
Dziękując za zaproszenie, zapowiedzieli
już swoją kolejną wizytę, będąc pod wrażeniem podkarpackiej gościnności oraz
urokliwych krajobrazów.

teoretycznych. Na spotkanie szkoleniowe
przybyli trenerzy z całego Województwa
Podkarpackiego.
Dwudniowe święto piłkarskie, dostarczyło wszystkim uczestnikom niesamowitych emocji. Młodzi piłkarze zaprezentowali świetne widowisko
sportowe, a o wspaniałą oprawę zadbali licznie zgromadzeni kibice. Niesamowity klimat,
który towarzyszył imprezie, z
pewnością pozostanie na długi
czas w pamięci młodych piłkarzy Akademii Piłkarskiej Aktiv
Pro. Dla tych zawodników był
to pierwszy występ na profesjonalnym turnieju, a sam fakt
rozegrania meczu przeciwko
drużynie Wisły Kraków był
dla większości niezwykłym
przeżyciem oraz spełnieniem
dziecięcych marzeń.
KRJ

Piłkarze Aktiv Pro
z wizytą w Warszawie
7 listopada piłkarze rocznika 2003,
2004 i 2005 Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro wzięli udział w wyjeździe do
Warszawy.

W stolicy, oprócz deszczowej pogody, czekały na młodych zawodników
liczne atrakcje, które bez wątpienia wynagrodziły pogodowy grymas. Wizyta

została rozpoczęta od zwiedzania Sejmu
RP oraz wysłuchania wykładu przygotowanego przez pracownika Kancelarii

POLECAMY m.in.:

* smaczne obiady domowe już
od 10 zł (zupa + II danie)
* pizzę
* zapiekanki

Sejmu RP oraz Posła na Sejm Marka
Rząsy. Kolejnym etapem napiętego
programu było odwiedzenie Centrum
Nauki Kopernik. Młodzi piłkarze byli
zachwyceni tym miejscem. Popularny
Kopernik przysporzył uczestnikom dużo
atrakcji, zaskakując Ich co rusz nowinkami technicznymi. Magiczne miejsce,

Aktiv Pro pozostawiły serce na boisku.
Rozegrane mecze zakończyły się wynikami 2:1 dla Aktiv Pro, remisem 0:0
oraz jednym meczem przegranym 6:4.
Na zakończenie dnia, uczestnicy udali
się na Stadion Legii Warszawa, aby na
Łazienkowskiej pokibicować polskiej
drużynie, rozgrywającej spotkanie z tu-

pełne ciekawostek, zainteresowało nawet
najbardziej rozbrykanych.

reckim Trabzonsporem w fazie grupowej
Pucharu UEFA. Wyjazd organizowany
przez Stowarzyszenie Aktiv Pro z pew-

Kolejnym elementem wyjazdu był mecz
sparingowy rozegrany z młodzieżowymi
drużynami Polonii Warszawa. Drużyny

nością pozostanie na długo w pamięci
młodych adeptów piłki nożnej.
Katarzyna Rysz - Jęczkowska

Restauracja „PIWNICA”

zaprasza codziennie w godzinach od 700 do 2200

Dowozimy na życzenie do
klienta

ORGANIZUJEMY

przyjęcia okolicznościowe:
·
·
·
·
·

komunie
wesela
wieczorki
stypy
osiemnastki, urodziny, imieniny

tel.: 605 558 801,
13 43 55 245 wew. 303
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Czas podsumowań
(druga część sezonu
rowerowego Sekcji Kolarskiej
„Nasz Rymanów”)
Maratony Rowerowe Cyklokarpaty.pl

Trzeci etap maratonu rowerowego
Cyklokarpaty Kellys Maraton 2013
odbył się podczas trwającego w Kluszkowcach od piątku do niedzieli festiwalu Joy Ride Fest. Trasa wyścigu należała
do jednego z najtrudniejszych etapów w
całym maratonie. Jest mocno pagórkowata, kamienista a dodatkowo po opadach
deszczu , które właśnie miały miejsce
pojawiło się na niej błoto. Również wystające korzenie drzew nie dawały o sobie
zapomnieć ani na podjazdach ani też na
zjazdach. Najlepszy zawodnik w kategorii
HM Open Piotr Biernawski powiedział po
ukończonym wyścigu: - Wiedziałem, że
będzie źle, ale nie sadziłem że aż tak źle.
W sumie dzisiaj nie padało, wczoraj tylko
pokropiło ale była masakra. Dla mnie najtrudniej było podczas ostatniego odcinka
trasy, bo rower odmówił posłuszeństwa,
odpadały mi jakieś części ale dojechałem.
Aleksandra Królicka wygrała kategorię
HK 2( 17-29 lat) i była druga wśród kobiet
open, Dariusz Królicki zajął 3 miejsce w
kategorii HM 3( powyżej 40 lat).
W sobotę (08.06) miłośnicy górskiej
jazdy rowerowej mieli okazję sprawdzić swoją kondycję na leśnych duktach
okolic Strzyżowa. 8 czerwca br. odbył
się bowiem V Strzyżowski Maraton Rowerowy CYKLOKARPATY 2013. Trasa
maratonu wiodła malowniczymi polno-leśnymi terenami na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Zawodnicy jadący trasą Hobby
musieli ‘wspiąć’ się na Pasmo Brzeżanki i
pokonać przewyższenie 455 m, natomiast
śmiałkowie którzy wybrali trasę Mega i
Giga wjechać na Pasmo Jazowej pokonując przewyższenie odpowiednio 1850 m i
2340 m. Jazda leśnymi duktami o błotnistym po ostatnich opadach deszczu podłożu, zjazdy i podjazdy, szutrowe polne
drogi poprzecinane kałużami wymagały
od rowerzystów nie tylko dużego wysiłku
fizycznego, ale również silnej woli walki,
by jechać dalej. Ubłoceni i zmęczeni, w
różnym czasie docierali na metę maratonu, wszyscy jednak szczęśliwi, że w tak
pięknych okolicznościach przyrody mogli
po raz kolejny stoczyć walkę z samym
sobą. Na dystansie Hobby A. Królicka
była 5, D. Królicki 7, W. Potasiewicz 12.
Na dystansie Mega Jan Potasiewicz był 3,
a Dawid Stanisz w wyścigu dzieci zajął
1 miejsce.
Cyklokarpaty Polańczyk(23.06.2013) gościł uczestników piątej
edycji CYKLOKARPAT. Upały poprzedzające niedzielne ściganie wysuszyły
trasę, ale sobotnia ulewa zamieniła ją w
błotniste bagna ,a wydawało się że będzie jak nigdy sucho ,wyszło jak zawsze
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mokro. Początek 50 kilometrowej trasy
biegł po asfalcie i można było rozgrzać
mięśnie przed trudniejszymi odcinkamiprzynajmniej tak się wydawało ,bo rzeka
którą trzeba było pokonać pieszo szybko
ostudziła nogi gotowe na poważne wyzwania. I tak musieliśmy pokonać cztery
razy rzekę ,gdzie woda sięgała do połowy

uda. Trasa biegła wokół okolicznych
miejscowości nieopodal Zalewu Solińskiego i obfitowała w przepiękne widoki
na pasmo Bieszczad. Dystans Hobby- W.
Potasiewicz 8 miejsce, D. Królicki ( pomylił trasę) 12 miejsce, P. Potasiewicz 12
miejsce.. Dystans Mega- Jan Potasiewicz
2 miejsce, dystans Giga Robert Albrycht
4 miejsce.
Cyklokarpaty Pruchnik – „piekielny maraton”. Wymagająca trasa oraz niemiłosierny żar lejący się z nieba spowodował, że maraton dla niektórych zamienił

Aleksandra Królicka na trasie
się w walkę o życie. Karetki pogotowia
raczej nie narzekały na brak pracy. Upał
rozleniwił i przytłoczył kolarzy, gdyż nie
byli oni chętni do jakichkolwiek ataków

od startu. Pierwsze asfaltowe podjazdy
duża grupa pokonywała razem. Kilku
harcowników próbowało ją rozerwać, ale
niespecjalnie to wychodziło w tym dniu.
Dystans Hobby- D. Królicki 5 miejsce,
W. Potasiewicz 11, B. Dobrowolski 14.
Na dystansie Mega Jan Potasiewicz ponownie był drugi.

Dawid Stanisz na podium
Cyklokarpaty Dukla- Dukla gościła
siódmą rundę maratonu rowerowego
Cyklokarpaty. O 11:00 przy dźwiękach
Two Steps from Hell wystartowali kolarze
dystansów Mega (41 km) oraz Giga (61
km) a 30 minut później dystans Hobby (17
km). Zaraz na początku kolorowy peleton
wspinał się szlakiem żółtym w kierunku
Chyrowej. Błoto na początkowych kilometrach trasy dało w kość wielu zawodnikom. Niektórzy zawodnicy brali rower
na plecy i woleli z tzw. ”buta” pokonać
najgorsze fragmenty. Na dalszej części
trasy było już sucho, z kilkoma orzeźwiającymi przejazdami przez strumyki oraz
ciekawymi zjazdami na których prędkości
dochodziły do 70 km/h. Dystans HobbyW. Potasiewicz 7 miejsce, a na dystansie
Mega J. Potasiewicz kolejny raz był drugi.
Najdłuższy dystans Giga (61 km) wygrał
w swojej kategorii nasz przedstawiciel
Robert Albrycht.
Cyklokarpaty Komańcza- Kolejna,
już ósma runda maratonu Cyklokarpaty
odbyła się w Komańczy. Padający żar z
nieba na zawodników nie był sprzymierzeńcem na trasach przygotowanych przez
klub Żbik. Start miał lekki poślizg ze
względu na roboty remontowe na drogach
w kierunku Komańczy. Na starcie zjawiło
się 380 zawodników rywalizujących tradycyjnie na trzech dystansach. Hobby- A.
Królicka 5 miejsce, W. Potasiewicz 13.
Dystans Mega- G. Potasiewicz 29, D.
Królicki 30, B. Dobrowolski 12, J. Potasiewicz 5, P. Potasiewicz 36. Na dystansie
giga niezawodny R. Albrycht ponownie
był pierwszy.
Cyklokarpaty Wierchomla- Przedostatnia runda cyklu maratonów rowerowych Cyklokarpaty odbyła sie w
Wierchomli. Na zawodników czekały

Robert Albrycht na trasie
tradycyjnie trzy dystanse. Wysoka temperatura dochodząca do 31°C na starcie nie
zniechęciła zawodników do rywalizacji.
Na starcie stanęło 307 zawodników z czego 37 nie ukończyło z różnych powodów.
Trasa ciężka, z 5 km podjazdem zaraz na
początku po starcie, z niebezpiecznymi
zjazdami po korzeniach, ,głazach oraz w
unoszącym się kurzu. W warunkach upału
ważną rzeczą było odpowiednie i regularne nawadnianie organizmu. Kto tego nie
czynił to „odcinało mu prąd”. Hobby- A.
Królicka 1 miejsce, D. Królicki 8 miejsce.
Dystans Giga- R. Albrycht 1 miejsce.
Cyklokarpaty Jasło- Cykl maratonów rowerowych zakończony! Finałowy
wyścig odbył się w Jaśle do którego zjechało 321 zawodników i zawodniczek.
Pogoda dopisała, temperatura idealna do
jazdy(18 C). Peleton dystansów Mega i
Giga rusza kilka minut po 11 a dystans
Hobby o 11:30 zaczynając wyścig przejeżdżając przez wąską kładkę gęsiego.
Przejazd honorowy przez miasto i po 8 km
ostre ściganie się na szutrowych drogach,
leśnych ścieżkach z trudnymi technicznie
odcinkami. Na trasie każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Hobby- A. Królicka 3miejsce, D. Królicki- 10, B. Dobrowolski- 17.
Mega- J. Potasiewicz 4miejsce, Giga- R.
Albrycht – 1 miejsce. Wyniki klasyfikacji generalnej- A. Królicka- 3 miejsce,
D. Królicki -9, W. Potasiewicz 10.
Mega- Jan Potasiewicz 2 miejsce, GigaRobert Albrycht 6 miejsce ( do pełnej
klasyfikacji zabrakło jednego startu).
Klasyfikacja drużynowa- 19 miejsce
na 187 sklasyfikowanych zespołów.
Warto dodać, że nowy zawodnik sekcji
Dawid Stanisz startujący w wyścigach
dziecięcych wygrał wszystkie swoje starty
zajmując pierwsze miejsce w nieoficjalnej
klasyfikacji dzieci.
Horal MTB Maraton, 10.08.2013,
Słowacja
W miejscowości Svit na Słowacji odbyła się już 14 edycja jednego z najpopularniejszych maratonów rowerowych na

terenie Słowacji – Horal MTB Marathon
wchodząca w skład Intersport Marathon
Series. Na starcie zameldowało się blisko
600 kolarzy z kilku krajów startujących
na 5 dystansach. Do wyboru były następujące trasy : Krejzi 130 km, Lejzi 73 km,
Senzi 43 km, Ízi 28 km. MTB Rymanów
reprezentowali tym razem Aleksandra
Królicka, która wygrała kategorię kobieca
na dystansie 43 km, oraz Dariusz Królicki,
który na tym samym dystansie zajął 21
miejsce w swojej kategorii.
XVIII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2013
20 lipca 2013 w Iwoniczu-Zdroju odbyły
się Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Kolarstwie Górskim „Family
Cup”. Reprezentant MTB Rymanów
Dawid Stanisz wygrał swoją kategorię, a
Robert Albrycht był drugi. Obaj uzyskali
awans do finału ogólnopolskiego w Kielcach. W finale wystartował tylko Dawid
Stanisz zajmując 3 miejsce.

II Zawody Rowerowe MTB –
Wietrzno.
W sobotę 5 października na zakończenie rowerowego ścigania Wietrzno
gościło rowerzystów, którzy wzięli udział
w II Zawodach Rowerowych MTB – edycja jesienna. Organizatorem zawodów
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dukli oraz Gmina Dukla. Na liczącą
31 kilometrów trasę w wyścigu głównym wyruszyło 100 zawodników: kobiet
i mężczyzn. 18 osób liczyła kategoria
Junior, która ścigała się na dystansie 10
km. Trasa przebiegała po lasach w okolicy Wietrzna, ale również zawodnicy
przejeżdżali przez Bóbrkę, Pałacówkę,
Kobylany oraz w pobliżu wiatraków.
Gminę Rymanów reprezentowali: Julia
Deptuch-1miejsce, Mateusz Farbaniec 3
miejsce, Dawid Stanisz 1 miejsce, Dariusz
Królicki 8 miejsce, Bronisław Dobrowolski 9 miejsce, Grzegorz Nowotarski 26
miejsce( debiut w zawodach MTB).
deka

zaprasza

restauracja „Piwnica” w Rymanowie
Specjalnie dla Państwa zapewniamy:
•
•
•
•
•
•

Tańce przy muzyce zespołu „Mucha Band”
4 dania gorące
Zimne przekąski
Ciasto i owoce
Napoje gorące i zimne
Szampan i alkohol
Rozpoczynamy o godz. 19.00

250zł od pary

Informacja i rezerwacja:
13 43 55 245 w.303 , 605 55 88 01, zajazd@bog-mar.com.pl
lub w restauracji „Piwnica” Rymanów, ul. Mitkowskiego 8
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Szanowni Czytelnicy
miesięcznika
„Nasz Rymanów”
Ius est ars boni et aequi

(prawo jest sztuką stosowanie tego, co
dobre i słuszne)

Z ogromną radością informuję, iż
od dnia 18 listopada 2013 r. niezamożni
mieszkańcy regionu mogą korzystać z
bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez studentów Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Porady udzielane będą przez studentów
pod opieką wykładowców uczelni w
ramach uruchomionych przez Uczelnię
Klinik Prawa oraz Administracji. Studenci WSPiA pracujący w Klinice, będą
zajmować się m.in. wydawaniem opinii
prawnych w indywidualnych sprawach z
zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Uroczyste otwarcie
Klinik połączone z wręczeniem aktów powołania nastąpiło w czwartek 14 listopada
2013 roku w Sali konferencyjnej WSPiA.

„Standardów świadczenia pomocy
prawnej”. Podczas uroczystości prof.
Jerzy Posłuszny – Rektor Uczelni powiedział: „Osoby pracujące w Klinikach
to najlepsi studenci naszej Uczelni. Zostaliście wybrani w drodze wieloetapowego
konkursu. Zostaliście przeszkoleni i macie
odpowiednią wiedzę, która będzie służyć
mieszkańcom regionu. Podczas pracy w
Klinice będziecie pomagać rozwiązywać
często bardzo trudne problemy natury
prawnej, z którymi ludzie nie mogą sobie
poradzić. Wierzę, że doskonale sobie z
tym poradzicie”. Rektor przypomniał
również, że Klinika w WSPiA działa pod
patronatem Rzecznika.
Jako pracownik Kliniki Prawa podczas audycji „Między Nami” w Polskim
Radiu Rzeszów oznajmiłem, że:
1) „Z chwilą powołania do życia
Kliniki Prawa system kształcenia studentów prawa na mojej Uczelni osobiście
mogę porównać do konstrukcji Łuku
Triumfalnego, dlaczego? Pierwszym
filarem wyżej wspomnianej budowli
jest teoria, drugim zaś praktyka, która
realizowana jest przez pracę w sądach,

(przyporządkowanie do stanu faktycznego
odpowiednich norm prawnych).”
2)„Praca w Klinice to również pomoc
ludziom potrzebującym, których nie stać
na otrzymanie porady prawnej we własnej
sprawie. (...)”
3)„Przystępując do Klinika Prawa
obrałem sobie również za cel walkę z
pierwszą częścią usłyszanej przeze mnie
opinii: „Prawnik drąży sakiewkę, lekarz
ciało, a teolog duszę”. (…)
4)„Uruchomienie Kliniki Prawa ma
również na celu zwiększenie świadomości
prawnej mieszkańców regionu.”
Klinika Prawa oraz Klinika Administracji mieści się na parterze Budynku A
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie.
Godziny otwarcia Kliniki Prawa: Poniedziałek godz. 10-12, Środa godz. 16-18
Godziny otwarcia Kliniki Administracji:
Wtorek godz. 10-12, Czwartek godz.
16-18 Tel: 17 867 04 16,
email: klinika.prawa@wspia.eu
Arkadiusz Szajna
Student IV roku Prawa,Pracownik
KlinikiPrawa,
Prezes Koła Naukowego Kryminalistyki
i Kryminologii WSPiA

Przemyślenia
Jana Niemczyka

Na zdjęciu ( pierwszy plan: po prawej
stronie: prof. Jerzy Posłuszny - Rektor,
po stronie lewej: Arkadiusz Szajna- Pracownik Kliniki Prawa. W tle: po prawej
stronie Maciej Szmigiero – Zastępca
Dyrektora Generalnego RPO, po stronie
lewej: prof. Czesław P. Kłak- Opiekun
Kliniki Prawa)
W otwarciu Kliniki Prawa i Kliniki Administracji uczestniczyła Pani
Anna Habało, Prokurator Apelacyjny w
Rzeszowie. Podczas niniejszej uroczystości wykład pt. „Dostęp do pomocy
prawnej, a działalność Rzecznika
Praw Obywatelskich” wygłosił gość
specjalny - Maciej Szmigiero, Zastępca
Dyrektora Generalnego w Biurze RPO.
Wykład wygłosił również prof. Czesław
P. Kłak - Opiekuna Kliniki Prawa w
WSPiA. Jego wystąpienie dotyczyło
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prokuraturach (zapoznawanie się z
określoną instytucją poprzez szkolenia z
zakresu sporządzania pism procesowych,
uczestniczenie w oględzinach, rozprawach itp. ) oraz w ramach prowadzonych
zajęć w systemie tzw. triady przedmiotu
składającej się z wykładu (prowadzone
przez profesorów), ćwiczeń (prowadzone
przez doktorów nauk prawnych) oraz
warsztatów (prowadzonych przez praktyków, czyli zawodowych sędziów oraz
prokuratorów). Ostatnim elementem jest
Klinika stanowiąca zwieńczenie wyżej
wspomnianej budowli, bowiem zdobytą
wiedzę teoretyczną, praktyczną będziemy
się starali zastosować do rozwiązania
prawdziwych, życiowych problemów.
Sami pod patronatem wykładowców
będziemy musieli dokonać subsumcji

Była amatorką,
ale nie w sztuce kochania.
*
Starość pozwala poznać
zalety młodości.
*
Z choroby na władzę,
trudno się wyleczyć.
*
Mężczyźnie więcej zabrania
żona niż prawo.
*
Gdy wkoło widzisz biedę,
nie mów o milionach.
*
Nie kochaj,
a nie zaznasz rozczarowania.
*
Codziennie jabłuszko –
zdrowe serduszko.
*
Jako narzeczone,
wszystkie panie są miłe.

Uzależnieniom mówię
„ NIE”
Pod takim hasłem w dniu
24.09.2013 r. w naszej szkole (ZSP
w Rymanowie) odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia
Pomocy Arka Noego. Głównym
wątkiem spotkania była przestroga przed
alkoholizmem, przemocą i narkotykami.
Ważnym celem było przekonanie nas
- uczniów do stanowczego mówienia
„NIE” dealerom i kolegom promującym
narkotyki i alkohol.
Przedstawiono nam prawdę
o uzależnieniu i trudnej drodze, jaką
trzeba pokonać, żeby wyzwolić się z
sideł nałogu. Dla nas było to z jednej
strony wstrząsające, bo nikt dotąd tak

nam tego nie przedstawiał, a z drugiej
zaś bardzo cenne, bo robili to ludzie,
którzy sami wyzwolili się z nałogów.
Nie mówili nam, czym jest narkotyk i
narkomania, ale przekazywali prawdę
o swoim życiu. O tym, co stracili, jak
trudno było im wyjść z nałogu, jakie
były jego przyczyny, a wreszcie kto im
pomógł. Okazuje się, że w trudnych
chwilach często opuszczają nas koledzy i
koleżanki, którzy wcześniej deklarowali
swoją przyjaźń, zostaje natomiast
rodzina i wiara. Przedstawiciele Arki
Noego dawali świadectwo swojego
życia i odradzali wybór „drogi na
skróty”. Ich opowieści były naprawdę
zdumiewające. Poprzez opowieści o
swoim życiu, a także o tych kolegach,
którym się nie udało, przestrzegali nas

Wielkie wyprawy
(sezon 2013–2014)
Zapraszamy na piątą edycję cyklu spotkań z podróżnikami
„Wielkie Wyprawy”- wieczory dla lubiących przygody
i podróże...

04.12.2013 (środa) – godz. 18.30
PIOTR BLAMA

„Nowy świat - podróż do Ameryki Południowej”

Mówi o sobie „Prawdziwe podróżowanie zacząłem od
Indii i Nepalu. Azja mnie pochłonęła, byłem tam 3 razy, około
16 miesięcy. Ostatni wyjazd do Azji zaowocował zakupem
roweru i jazdą przez Tybet , Nepal i Pakistan, ok 2000 km.”.
Po Azji przyszłą kolej na nowy kontynent i moją fascynację
Ameryką Południową.....		
		

				
WSTĘP: dorośli – 5 zł/osoba
Dzieci i młodzież szkolna – wstęp wolny
Następne spotkania:

3.I.2014 - Ryszard Pawłowski – „40
lat w górach – wywiad rzeka…”
5.II.2014 – Agnieszka i Włodek Bilińscy –
„Bieszczady – przygoda życia”
Wszystkie wielkie podróże zaczynają się od pierwszego
kroku, zrób go z „Jasiem Wędrowniczkiem”

Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
ul.Bieleckiego 8, Rymanów
tel.: 13-43-567-33, 603-364-444
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl
www.jas-wedrowniczek.pl

przed zgubnymi skutkami sięgania po
narkotyki, czy alkohol. Brak zrozumienia
i akceptacji, której nam często brakuje w
tym zagonionym świecie, nie powinien
popychać nas w szpony nałogu.
Spotkanie niektórych z nas
zachęciło do podjęcia rozmów z bliskimi,
może niektórym uświadomiło, z czym
mają do czynienia, ale przede wszystkim
zmusiło do myślenia i zastanowienia się
nad samym sobą i swoją przyszłością
w kontekście zagrożeń, jakie niosą
uzależnienia. Zatem zanim sięgniemy
po alkohol, narkotyki lub inne
używki, zastanówmy się, czy warto?
Weronika Wais, Gabriela Kolasa
(uczennice gimnazjum w Rymanowie)

Luksusowy piernik
(na dużą blachę piekarnika)
„Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla
ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”
Anthelm Brillant- Savarin)
Składniki ciasta:
- 25 dag miodu
- 4 i pół szklanki mąki
- 1 i pół kostki margaryny
- 4 łyżeczki kakao
- szklanka cukru
- ¾ szklanki mleka
- łyżeczka sody spożywczej
- 2 paczki przyprawy do piernika

ŚW
PR IĄTE
OP
OZ CZN
YC A
JA

Krem:
- 3 jajka
- szklanka cukru
- 4 łyżeczki kakao
- 20 dag cukru pudru
- pół kostki masła
- pół kostki margaryny
- orzechy, płatki migdałów, wiórka kokosowe,
papaja
Wykonanie:
Rozpoczynamy od wykonania ciasta. Margarynę rozpuszczamy i po przestudzeniu łączymy ją z ciepłym mlekiem oraz
miodem, cały czas mieszając. Dodajemy pozostałe składniki:
mąkę, kakao, cukier, przyprawę korzenną i czubatą łyżeczkę
sody. Po wyrobieniu, masę ciastową przekładamy na blachę,
którą wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 1800 i pieczemy
przez około 50 minut. Wyjmujemy gdy brzegi ciasta zaczną
odchodzić od blachy. Zostawiamy do wystygnięcia.
Ciasto dzielimy na cztery kwadraty, każdy przekrawamy na
dwie warstwy. Przystępujemy do wykonania kremu. Na parze,
czyli w garnuszku wstawionym do większego garnka z wrzącą wodą, ubijamy mikserem jajka z cukrem. Gdy masa będzie
puszysta, przekładamy garnuszek do zlewozmywaka z zimną
wodą, nie przerywając ubijania.
Masło i margarynę rozcieramy z cukrem pudrem i dodajemy na zmianę – łyżkę masy jajecznej i łyżkę kakao, nie przerywając mieszania. Gdy cały krem jest gotowy, smarujemy nim
kwadraty i parami składamy.
Wierzch oblewamy lukrem czekoladowym i dekorujemy
bakaliami.
Smakosz
NASZ RYMANÓW
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Mama - koleżanka ?
Zmieniły się czasy, zmianom ulegają poglądy, normy społeczne, wartości a relacje rodzinne coraz mniej
przypominają „zdrowy układ” w którym dziecko czuło się bezpiecznie a,
zazwyczaj to mama „wstydziła” się za
dorastającą latorośl, odwrotnie bywało najczęściej w domach patologicznych np. alkoholików. Zmiany na tyle
zreformowały aktualne stosunki domowe, że psychologowie potwierdzają
powiększenie się populacji matek - koleżanek.
Jak donoszą specjaliści nie wychodzi
to na dobre ani jednej, ani drugiej ze stron.
Mama jako osoba dorosła, posiadająca
życiowe doświadczenie, żyjąca po prostu
dłużej, wie więcej i powinna swojemu
dziecku ułatwić wejście w dorosłość, a
jednocześnie być przykładem i drogowskazem po labiryntach życia. Dom rodzinny, a w nim matka, ma do spełnienia
rolę opiekuńczą i wychowawczą. Troszcząc się o dziecko powinna także zachować zdrowy dystans do wszystkiego co
robi dorastający człowiek. Człowiek coraz bardziej pogubiony w zagmatwanym
świecie, gdzie wartości zarówno moralne
jak etyczne zmieniły sens, a nazbyt modna mama - koleżanka bardziej traci szacunek aniżeli go zyskuje.
Faktem jest, że mocno zachwiana
równowaga w macierzyństwie nie sprzyja „normalności” relacji. Matki zbyt
młode by „zaskoczyć” na macierzyństwo
po „podchowaniu” dziecka do wieku lat
17, kiedy same mają 36 lat, odreagowują „straconą młodość”. Znam i mam we
własnej rodzinie taki przykład, rodzice
sobie - bo oboje „zgubili” młodość, dzieci sobie - coraz bardziej zbuntowane,
uciekają do rówieśników, kłamią i będąc
w okresie trudnym dla nastolatka, nie
bardzo mogą liczyć na mądrość matki
czy ojca. Biorąc pod uwagę, że rodzina
jest dobrze sytuowana i dzięki pomocy
dziadków już dawno osiągnęła o wiele
więcej niż inne młode małżeństwa - brak
koncentracji na komplikujących się relacjach z dziećmi, budzi zaskoczenie.
Wiele bardzo zbuntowanych dziewcząt twierdzi, że mama to mama, koleżanek mam dość, a mama jest potrzebna
jako oparcie i bezpieczeństwo, ma być
„głosem rozsądku” nie kumpelką w imprezach. Kobiety rodzące swoje pierwsze dziecko ok. 30-35 lat, koncentrują
się absolutnie na wychowaniu, trosce,
opiece i nie spuszczają oka z malucha,
co także bywa stosunkowo uciążliwe dla
reszty rodziny.
Rozmowa gdziekolwiek by nie miała
miejsca kręci się wokół dziecka, a dziecko znajduje się w centrum (dosłownie)
rozmowy i uwagi. Dorastanie w atmos-

20

NASZ RYMANÓW

ferze skupiania na sobie całego zainteresowania otoczenia zapewne nie będzie
sprzyjać normalności w całym procesie
wychowawczym. Łatwo się mówi, gorzej zachować rozsądek, gdy dziadkowie po obu stronach czekali niecierpliwie na pierwszego wnuka, a rodzice po
30-tce mają pierwsze dziecko – jak postąpić by maluch nie żył pod kloszem i
nie stał się despotą ?.
Ile jest procent matki we współczesnej matce? Różnica pokoleń jak nigdy
dotąd uległa zatarciu, a mamy miast ganić swoje dorastające córki za zbyt śmiałe ubiory, same chcą mieć podobne fatałaszki. Następuje faza klonów własnych
córek. Tyle, że jak mawiano o playboyach, jest on atrakcyjny gdy ma lat 20-30,
kiedy przekroczy lat 40-ści jest już tylko
żałosny. Matka współczesna chce być na
topie, ma konto na facebooku (po co?),
pyta córkę o iPoda, o wszelkie technologiczne nowości –nastolatek w domu
staje się ekspertem w materii elektroniki
i jej obsługi. Koleżeńskie relacje może i
stwarzają miłą atmosferę domową, ale
nie zapewniają bezpieczeństwa, są płytkie a dziecko traci matkę w sensie psychologicznym.
W układzie matka – córka, ktoś musi
być dorosły, musi pokazać drogę życia,
czegoś zakazać lub coś nakazać, ustanowić karę i ją wyegzekwować, pochwalić
i zmotywować do pracy lub nauki. Oczywiście każdy rozsądny rodzic zdaje sobie sprawę, że nie wracamy do czasów
Pani Matki i nie oczekujemy całowania
dłoni, ale także nie przekraczamy tejże
domowej przyjaźni i nie spoufalamy się
z naszym dzieckiem. Był moment, że
zmęczona utarczkami, pozwoliłam na
więcej i zauważyłam, że moja córka bardzo źle się z tym czuje. Niby żartowała,
że ma luz jednak gdy przestałam pytać
o której wróci i z kim była na spotkaniu,
czuła się zawiedziona. Jak pytałam, to
słyszałam - sprawdzasz mnie!, jak nie
pytałam - sama pisała sms-a gdzie i z
kim jest.
Nie ulega wątpliwości, że ani rygor, ani zbytni dozór wskazany nie jest.
Ale także puszczenie na szerokie wody i
udawanie mamy - koleżanki super trendy, do niczego dobrego nie doprowadzi.
Będąc bardziej przyjacielsko nastawiona
w wychowywaniu, własnej córki nie
dziwiłam się absolutnie niczemu i poznałam wszystkie sekrety bez natarczywego wypytywania. Przypominałam
notorycznie, że nie jestem koleżanką
gdy słyszałam –„ja się opowiedziałam
jak koleżance nie oczekuję interwencji”.
Sprowadzałam wszystko do poziomu
matki - jestem nią i nie oczekuj, że nie
będę zwracać uwagi na nie zdany egzamin, krzywdzącego cię chłopaka, czy
alkohol po którym jedziemy do szpitala.
Koleżanka do szpitala nie zawozi, nie

siedzi noc całą przy łóżku, nie sprawdza
temperatury czoła, nie wzywa lekarza.
Nie kupuje też niezbędnych rzeczy, nie
finansuje wesela i nie przepisuje mieszkania po swojej matce.
Są granice i będzie dobrze dla obu
stron jak szybko się porozumiemy, ustalając szczeble drabiny domowej. Nic
bowiem bardziej nie sprzyja konfliktom, niż nie poukładany dom, w którym
jak w shakerze wybełtane są wszelkie
role i nikt tegoż bałaganu nie nadzoruje z mądrością i sensem. Infantylizacja
osobowości matki niczemu nie służy, a
mówienie tym samym głosem lub naśladowanie córki- nastolatki wprawia tę
ostatnią w zakłopotanie. Był czas gdy
moja córka będąc w gimnazjum często
mówiła o „super mamie Magdy”. Magda
opowiada jak to mama przyszła z ojcem
po imprezie po alkoholu, jak mama podbiera jej spodnie - rurki bo ona w nich
lepiej wygląda, jak razem farbują włosy.
Czas pokazał, że to co było cool
w gimnazjum, zmieniło formę w liceum,
zaś będąc na studiach Magda przestała
mówić o mamie. Chciała i potrzebowała
mamy, która poradzi, wysłucha w sytuacjach problematycznych wskaże drogę,
a kiedy należy zmotywuje do działania.
Oczywiście należy mieć na uwadze, że
my, matki także uczymy się macierzyństwa i po urodzeniu dziecka nie otrzymujemy w neseserku instrukcji obsługi.
Nie mamy od zaraz monopolu na bycie
mądrą i rozważną mamą. Wszystkiego
uczymy się razem z dorastaniem naszego dziecka – poznajemy potrzeby, nawyki, charakter czy osobowość i intuicyjnie
wyczuwamy co w danej chwili jest prawidłowe a co niebezpieczne.
Z czasem oddalajmy się mając w polu
widzenia znajomych, zainteresowania,
próby i błędy jakie nasze dziecko musi
popełnić, by nauczyć się żyć i by przy
byle okazji „pod górkę” nie uciekało
pod opiekuńcze skrzydła domu. By przy
takich okazjach, mając poczucie bezpieczeństwa i oparcia w mądrej matce,
próbowało samodzielnie rozwiązać problem, a później z radością opowiedziało
o udanym „egzaminie z życia”.
Zwierzanie się dziecku i wprowadzanie w swoje życie jest fatalnym nieporozumieniem, stawiamy i siebie i dziecko
w wyjątkowo niezręcznej sytuacji .Matka ma zadbać o zdrowe poczucie rzeczywistości i zapewne w przyszłości nasz
potomek na życie całe zapamięta bardziej mamę troszczącą się o dom i jego
mieszkańców niż tę „rozchichotaną” nad
drinkiem w młodzieżowym klubie.
Nie mylmy życiowych ról.
Łucja Urbanik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VI edycja projektu ”Czas na aktywność
w gminie Rymanów” już za nami …
Po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie
Rymanów” (okres trwania projektu 01.01.2013 do 30.06.2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII –
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ma na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, na które główny wpływ
ma ubóstwo wynikające z bezrobocia, oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku zakwalifikowano
do uczestnictwa w projekcie szesnaście osób, w tym dwanaście kobiet. Pracownicy socjalni z wszystkimi beneficjentami zawarli
kontrakty socjalne – czyli umowy, w których obie ze stron zobligowały się do realizacji zadań wynikających z projektu.
W ramach tegorocznego projektu siedem rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny, osiem osób skorzystało ze szkoleń
zawodowych, a jedna osoba podnosi poziom swojego wykształcenia. Zaplanowano i zrealizowano serię spotkań ze specjalistami:
• doradcą zawodowym,
• psychologiem,
• trenerem kompetencji społecznych i komunikacyjnych,
• radcą prawnym.
W ramach projektu działa też grupa wsparcia, która spotyka się regularnie i ma na celu wzmocnienie motywacji, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, wymianę doświadczeń życiowych. Od lutego b.r. asystent rodziny pomaga zakwalifikowanym do
projektu rodzinom we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków, realizuje indywidualny plan pracy
z poszczególnymi rodzinami, utrzymuje z nimi stały kontakt i pomaga w przezwyciężeniu codziennych trudności. Asystent rodziny pomaga rodzinom prowadząc odpowiednie treningi, takie jak: trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego, dbania o zdrowie, edukację, organizowanie czasu wolnego itp. Rodziny objęte wsparciem asystenta skorzystały z
rodzinnego poradnictwa psychologicznego. Na indywidualnych spotkaniach z psychologiem omawiano kwestię pełnienia funkcji
rodzicielskich, rozwiązywanie konfliktów, poczucia własnej wartości, określenia predyspozycji społecznych i zawodowych, na
bieżąco udzielano wsparcia psychologicznego.
W ramach projektu cztery kobiety w październiku ukończyły kurs zawodowy „Opiekunka osób starszych”, który odbywał się
w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Zajęcia trwały 100 godzin i miały charakter zarówno teoretyczny,
jak i praktyczny, dzięki temu Panie mogły w pełni zapoznać się z charakterem pracy opiekunki. Wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia o ukończonym kursie oraz odpowiednie referencje. Mamy nadzieję, że dzięki nowym kwalifikacjom szybko znajdą pracę.
Drugi organizowany w ramach projektu kurs zawodowy to „Operator wózków jezdniowych, w tym zasilanych gazem z obsługą
komputera i kas fiskalnych”. Udział w nim wzięło trzech mężczyzn oraz jedna kobieta. Kurs ten podobnie, jak poprzedni trwał 100
godzin i podzielony został na zajęcia teoretyczne i praktyczne, realizowany był w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Krośnie.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończonym kursie. Naszym kursantom życzymy wielu ofert pracy!
W ramach projektu beneficjenci kursów zawodowych mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych
konsultacji z doradcą zawodowym. Podczas zajęć poruszono tematykę z zakresu lokalnego rynku pracy, zasad i sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz określania predyspozycji zawodowych. Na zajęciach z trenerem
kompetencji społecznych i komunikacyjnych zapoznano uczestników projektu ze sposobami radzenia sobie z krytyką, stresem,
jak budować pozytywny obraz siebie, poczucia własnej wartości, motywacji do działania. Omawiano tematykę komunikacji
werbalnej i niewerbalnej.
W listopadzie zostały zorganizowane zajęcia z radcą prawnym, który przybliżył uczestnikom projektu przepisy prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy dla pracowników, zasady prowadzenia własnej działalności i zakładania spółdzielni socjalnych,
podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego. W trakcie tych spotkań uczestnicy
mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prawniczych.
W ramach projektu jedna z jego uczestniczek podjęła naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych, na kierunku „Opiekun w domu
pomocy społecznej.” Nauka w szkole będzie trwała 4 semestry. Mamy nadzieję, że podniesienie poziomu wykształcenia przyczyni
się do znalezienia atrakcyjnych ofert pracy. Życzymy jak najlepszych wyników w nauce.
Przez cały czas realizowanego projektu pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną na rzecz wszystkich beneficjentów, którzy
objęci są również wsparciem finansowym. Na zakończenie działań realizowanych w tym roku zaplanowano w grudniu spotkanie
podsumowujące, na którym nastąpi ocena i ewaluacja projektu. Na to spotkanie już zapraszamy wszystkich uczestników!!!
Wzorem minionych lat, zamierzamy kontynuować dotychczasowe działania w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie
Rymanów”, którego zakończenie nastąpi w czerwcu 2015 r. Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych
na terenie gminy Rymanów, korzystających ze wsparcie tut. ośrodka, bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych utratą
pracy oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Osoby chętne do wzięcia w nim udziału zapraszamy serdecznie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, ul. Dworska 42, od poniedziałku do piątku od 700 do 1500, gdzie uzyskają Państwo
szczegółowe informacje.
Uczestnikom tegorocznego projektu bardzo dziękujemy za uczestnictwo!
Zespół projektowy
NASZ RYMANÓW
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Nowy sprzęt
rymanowskich strażaków
29 września 2013 r. odprawiona
została w kościele parafialnym pw.
Św. Wawrzyńca w Rymanowie Msza
Święta w intencji strażaków, podczas
której druhowie dziękowali Panu Bogu
za opiekę i polecali się jego łaskawości.

Uroczystość poświęcenia i przekazania
dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym
pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie.
Ksiądz proboszcz Mieczysław Szostak
przywitał zaproszonych gości. Mszę w
intencji strażaków i ich rodzin odprawił
ks. prałat Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej, homilię
wygłosił ks. Józef Jasiurkowski kapelan
strażaków powiatu dębickiego. W koncelebrze uczestniczył również ks. Tadeusz
Wawryszko kapelan strażaków powiatu
jasielskiego. Podczas modlitwy w kościele
prosiliśmy Boga, by obdarzył wszelkimi
łaskami wszystkich strażaków, którzy z
miłości do bliźnich pomagają innym w
potrzebie, niejednokrotnie narażając przy
tym własne życie.
Po Mszy św. kolumna marszowa
powróciła pod remizę strażacką w Rymanowie, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się
od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Janusza Litwina, meldunek
odebrał V-ce Prezes Zarządu Głównego
ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny.
Prezes Jednostki Łukasz Buczek otworzył II część uroczystości witając przy
tym zaproszonych gości, Prezes OSP
w Rymanowie w swoim przemówieniu
podkreślił że „Dziś spełniają się marzenia
rymanowskich strażaków, dziś otrzymujemy sprzęt, o który zabiegaliśmy od dawna.
Zabiegaliśmy o niego nie dla siebie, ale
dla całej społeczności. Społeczności,
której od ponad 130 lat ofiarnie służymy”( cyt. „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie
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służy.”) Sprawozdanie z części operacyjnej złożył naczelnik Grzegorz Zawada.
Kolejnym punktem uroczystości
było poświęcenie i przekazanie dwóch
samochodów - fabrycznie nowego lekkiego samochodu Renault Master wraz
zestawem narzędzi hydraulicznych oraz
ciężkiego samochodu Jelcz 442 pozyskanego z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej z Krosna. Najpierw
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar
odczytał uchwały
ws. nadania w/w
sprzętu. Poświęcenia samochodów dokonał ks.
Tadeusz Wawryszko - kapelan strażaków
powiatu jasielskiego. Przekazania kluczyków
i dokumentów
dokonał Prezes
ZG ZOSP RP w
Warszawie dh
Janusz Konieczny wraz z Podkarpackim
Komendantem Wojewódzkim PSP st.bryg
Bogdanem Kuligą, Komendantem Miejskim PSP w Krośnie st.bryg. Krzysztofem
Korcem, Przedstawicielem WFOŚiGW
panem Janem Węgrzyniakiem, Prezesem
ZOP ZOSP RP w Krośnie Janem Kilarem
oraz Burmistrzem Gminy Wojciechem
Farbańcem. Kluczyki odebrał Prezes
jednostki Łukasz Buczek, gdzie następnie przekazał kierowcom dh Tomaszowi
Dubisowi i Naczelnikowi Grzegorzowi
Zawadzie, kierowcy przystąpili do próby
technicznej pojazdów włączając sygnały
świetlne i dźwiękowe. Następnie wielu
druhów zostało docenionych za swoją
wieloletnią społeczną służbę
odznaczeniami.
Srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni
zostali: Łukasz
Buczek, Grzegorz Zawada,
Wojciech Kilar.
Brązowe medale
za zasługi dla pożarnictwa otrzym a l i : To m a s z
Dubis, Artur
Penar, Krzysztof
Oberc, Piotr Maśnik, Paweł Deptuch,
Radosław Krukar. Odznaką „Strażak
Wzorowy” wyróżnieni zostali: Kamil
Jaślar, Dariusz Jaślar, Maciej Wermiński,
Igor Matkowski. Odznaki za wysługę
lat otrzymali: Jan Penar wysługa lat 30Marek Kołodziejczyk, Wojciech Kilar
wysługa lat 25 – Paweł Penar wysługa
lat 15 -Artur Penar, Krzysztof Deptuch
wysługa lat 10 – Łukasz Buczek, Tomasz

Dubis, Radosław Krukar wysługa lat 5.
W imieniu odznaczonych podziękował
naczelnik Grzegorz Zawada.
Następnie głos zabrał. V-ce Prezes ZG
ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes
ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz
Konieczny – który podziękował wszystkim strażakom za to, że chcą pomagać i
nieść pomoc innym. Głos zabrali również:
Podkarpacki Komendant Wojewódzki
PSP w Rzeszowie st.bryg Bogdan Kuliga
w asyście Komendanta Miejskiego PSP w
Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korca oraz
Z-cy Komendanta Powiatowego PSP
w Sanoku bryg. Lesława Penara oraz
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec.
Na uroczystość przybyli m.in. Prezesi ZOP ZOSP RP w Krośnie – Jan
Kilar, V-ce Prezes Kazimierz Gładysz, w
Dębicy Krzysztof Moskal, V-ce Prezes
Władysław Radzik. Z-ca Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Mariusz
Bieńczak, Dowódca JRG KM PSP w
Krośnie bryg. Paweł Gaj wraz z zastępcą
st.kpt. Krzysztof Marszałek. Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Jan Węgrzyniak. Z-ca Burmistrza
Gminy Jan Materniak, Przewodniczący
Rady Gminy Henryk Smolik wraz z
zastępcą Dariuszem Królickim. Danuta
Litarowicz Dyrektor GOK w Rymanowie,
Prezes Stowarzyszenia Nasz Rymanów,
zarazem Przewodniczący osiedla nr1
Czesław Szajna, Dyrektor firmy BIBMOT z Mielca Kazimierz Bik, Prezes
firmy BOG-MAR Marian Skolarczyk.
Na zakończenie uroczystości Prezes OSP
w Rymanowie podziękował wszystkim
osobom, które przyczyniły się do zakupu
i pozyskania samochodów oraz sprzętu
ratowniczo – gaśniczego wręczając razem
z Naczelnikiem pamiątkowe statuetki.

Po posiłku goście dokonali wpisów do
pamiątkowej Kroniki OSP. Wykonali
także zdjęcia uwieczniające ten kolejny
etap w historii jednostki. Uroczystość
uświetniły poczty sztandarowe OSP z
Gminy Rymanów oraz Orkiestra Dęta
z Rymanowa, której kapelmistrzem jest
Błażej Ziemiański. Strażacy z OSP Rymanów, którzy tworzyli poczet sztandarowy:
Marian Potasiewicz, Piotr Maśnik, Jakub

Józefczyk, druhowie którzy tworzyli
poczet flagowy: Kamil Jaślar, Krzysztof
Oberc, Krzysztof Deptuch.
Samochody Renault Master, Jelcz 442
oraz sprzęt do ratownictwa drogowego
trafiły do naszej jednostki dzięki takim
osobom jak: Prezes ZG ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes ZOW ZOSP RP w
Rzeszowie dh Janusz Konieczny, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław
Leśniakiewicz, Podkarpacki Komendant
Wojewódzki PSP w Rzeszowie st.bryg
Bogdan Kuliga, Prezes WFOŚiGW w
Rzeszowie Jan Tomaka, Burmistrz Gminy
Rymanów Wojciech Farbaniec.
Piękna historia Jednostkę założył w 1881 r. ówczesny właściciel
Rymanowa, hrabia Stanisław Antoni
Potocki. Działające przy OSP Amator
skie Kółko artystyczne znaczną część
dochodu uzyskanego z organizowanych
przedstawień przeznaczało na potrzeby
strażaków. Organizowano wiele imprez
i uroczystości narodowych, rosły szeregi
strażaków i majątek tej organizacji. OSP
współpracowało także z Towarzystwem
Gimnastycznym „SOKÓŁ”. W 1931 r.
druhowie otrzymali sztandar ufundowany
przez społeczeństwo Pięć lat później posiadali już motorową sikawkę strażacką.
W okresie okupacji druh Michał Lorenc
z narażeniem życia własnego i rodziny
przechował sztandar organizacji. W 1957
r. OSP posiadała samochód STAR 20,
motopompę M-800 raz inny sprzęt pożarniczy. Siedem lat później miała samochód
marki Bedford. W 1968 r. został zastąpiony przez STARA 26. W 1976 r. oddano do
użytku, wybudowaną przy wsparciu środków gminnych, nową strażnicę. W 1981
r. jednostkę wyróżniono Złotym Znakiem
Związku OSP RP. Wkrótce wzbogaciła się
o drugi samochód gaśniczy GCBA marki
Jelcz 315. W 1995 r. OSP została włączona do KSR-G. W 2001 r. z okazji jubileuszu 120-lecia działalności poświęcono
okolicznościową tablicę pamiątkową.
W trakcie uroczystości prezes Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie
Janusz Konieczny odznaczył jednostkę
Medalem Honorowym im. Bolesława
Chomicza. W ostatniej dekadzie szeregi
OSP zasiliło wielu nowych członków.
Pozyskano różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny pozwalający samodzielnie prowadzić działania ratowniczo- gaśnicze.
Członkowie jednostki ciągle podnoszą
swe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach. Aktywnie uczestniczą
w życiu społeczności lokalnej Miasta i
Gminy Rymanów. Biorą udział w licznych
akcjach również na terenie powiatu, a
nawet poza nim. np. w 2004 gasili pożar
wieży kościelnej w Rymanowie, 2006 r.
- pożar tartaku we Wróbliku Szlacheckim, a w 2010 walczyli z powodzią oraz
usuwaniem jej skutków na terenie gmin
Rymanów, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg, Gorzyce, Sandomierz.
Dzień dzisiejszy Jednostka OSP Rymanów dysponuje trzema samochodami

gaśniczymi, ciężkim marki Jelcz, średnim
marki Star oraz lekkim do ratownictwa
drogowego Renault Master, łodzią z silnikiem zaburtowym, sprzętem do ratownictwa drogowego, pilarkami, pompami
sprzętem medycznym oraz innym. Remiza posiada dwa boksy garażowe, dwu stanowiskowy garaż typu blaszak świetlicę,
zaplecze kuchenno-sanitarne, łazienkę,
warsztat i magazyn. We własnym zakresie
druhowie przeprowadzili szereg prac gospodarczych celem lepszego funkcjonowania jednostki. Prezesem jednostki jest
Łukasz Buczek, naczelnikiem Grzegorz
Zawada, pozostałe osoby i funkcje Janusz
Konieczny V-ce Prezes, Jan Kilar V-ce
Prezes, Artur Penar Skarbnik, Maśnik

Piotr Gospodarz Remizy, Staniszewski
Michał Sekretarz. Druhowie popularyzują działania jednostki na swojej stronie
internetowej. Korzystają także ze sprawdzonych form dostępnych dla każdego –
przeszklonej gabloty, usytuowanej obok
remizy, zawierającej np. zaproszenie do
wstępowania w szeregi OSP, kierowane
do młodych osób, zdjęcia z akcji, itp.
materiały. Młodzi następcy mają w swej
jednostce nieoceniony skarb w postaci
doświadczenia wcześniej urodzonych
druhów, chętnych do dzielenia się nim w
każdym czasie.
Zarząd OSP Rymanów

Wypadek taksówki
15 października na ul. Sanockiej w Rymanowie doszło do wypadku taksówki.
W akcji mógł się wykazać nowy nabytek OSP Rymanów – Renault Master. Gdy
przybyli na miejsce zastali leżący na dachu samochód, który blokował jeden pas
ruchu. Na czas oględzin droga nr. 28 relacji Krosno – Sanok została zablokowana i
wyznaczono objazd przez Sieniawę.
Z ustaleń wynikło, że na mokrej nawierzchni
jezdni kierowca
taksówki stracił
panowanie nad
pojazdem. W
wyniku wypadku pasażer został
przewieziony do
szpitala, a kierowcę ukarano mandatem.

Tragiczny wypadek
26 października o godz. 950 jednostka OSP Rymanów została zadysponowana
do wypadku na ul. Sanockiej. Tym razem skutki wypadku były tragiczne. Do akcji
wyjechał samochód ratownictwa drogowego Renault Master.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód rozbity na drzewie,
w środku były dwie osoby, niestety obie nie żyły. Jak się później okazało byli to
dwaj 18.letni mieszkańcy Beska.
Wiele fachowej
pracy wymagało wyciągnięcie i
rozcięcie rozbitego BMW. Według
przeprowadzonej
symulacji zdarzenia, samochód na
dużej szybkości
zjechał na pobocze i następnie
po przejechaniu
rowem około 100
m. uderzył dachem w drzewo.
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XLV sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie

Pasowanie
na przedszkolaka

W pierwszej części sesji radni zapoznali się z informacją o wynikach
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i
matur oraz losach absolwentów LO Rymanów. Zdawalność matury w 2013 r.
wyniosła 100 %, a większość szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Rymanów zmieściła się w grupie szkół
osiągających wysokie wyniki.
Na sesji podjęto uchwały w sprawach
m.in.:
• w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2014 rok
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na
realizację zadania publicznego (Gmina
Rymanów udzieli pomocy finansowej w
wysokości 5 000 zł na zakup ambulansu
sanitarnego)
• w sprawie przejęcia od Powiatu
Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego za zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych zlokalizowanych na terenie
Gminy Rymanów (część dróg odśnieżanych do tej pory przez służby drogowe
powiatu przejmie Gmina Rymanów)
• w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (m.in. na zakup sprzętu
sportowego na kwotę 30 000 zł do hali
sportowej w Sieniawie)
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
na realizację zadania publicznego pn.
„Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy
Rymanów” (wysokość zobowiązania
750 000 zł)
• w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (generalnie stawka
podatków wzrasta o 3 %, tu szczególne
kontrowersje wzbudziła stawka podatku
dla prowadzących działalność gospodarczą - propozycja części radnych polegała
na utrzymania dotychczasowej stawki
19,00 zł, nie uzyskała ona aprobaty w
głosowaniu i ta stawka wyniesie w 2014
r. 19,57 zł)
• w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i
wyznaczenia dla inkasentów terminów
płatności opłat od posiadania psów i
innych opłat lokalnych- nowe stawki
wzrosną z 3,20 na 3,50 zł i ze 1,60 na
2,00 zł.
• Pozostałe uchwały dotyczyły sprzedaży nieruchomości i działek.
W wolnych wnioskach poruszano
m.in. sprawy remontu mostu w Pastwiskach, wycinki drzew w Ladzinie, naprawy chodników przy ul. Kolejowej w
Rymanowie, przejścia pieszego na DK
nr 28 w Klimkówce, budowy chodnika
przy ul. Długiej w Sieniawie. Na tym
porządek sesji wyczerpano.
deka

Pasowanie na przedszkolaka to
uroczystość, która na stałe zagościła
w kalendarzu imprez ZSP Milcza. Jest
to bardzo ważne wydarzenie w życiu
zarówno dzieci jak i ich rodziców, a
także nauczycieli. Dlatego też w dniu19
listopada 2013 roku w Punkcie Przed-
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szkolnym „Wesołe Maluchy” odbyło się
uroczyste „Pasowania na przedszkolaka”
dla dzieci nowo przyjętych. Uroczystość
swoją osobą zaszczycili rodzice oraz
zaproszeni goście:
Burmistrz Gminy Rymanów Jan
Materniak, Radny Stanisław Adam, Dyrektor Beata Kozerska
– Szewczyk, Ksiądz Proboszcz Józef Niezgoda,
przedstawiciele kadry
nauczycielskiej Bożena
Kaczka, Alicja Dudek,
Danuta Zawojska, Edyta
Gryzowska oraz Sławomir Kasperkowicz.
Dzieci przez wiele
dni pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tańców,
cierpliwie znosiły próby części artystycznej.
Był to dla nich ogromny
wysiłek; z jednej strony trwał ciągle okres
adaptacyjny związany
z przyjściem do przedszkola, a z drugiej strony
musiały się skupić na
nauce i na próbach. Uporały się z tym ciężarem
doskonale, chętnie i z
entuzjazmem zaprezentowały program artystyczny, którego efekt
mogli podziwiać rodzice
oraz zaproszeni goście.
Kandydaci na przedszkolaków musieli pod-

dać się przygotowanym dla nich przez
uczniów starszych klas próbom. Dzieci
poprawnie odpowiadały na trudne pytania
oraz dzielnie wykonywały powierzone
zadania. Wszystkie zdały test wzorowo!
W nagrodę Pani Dyrektor pasowała,
każde dziecko na pełnoprawnego przedszkolaka olbrzymią kolorową kredką.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki , jak również słodycze
ufundowane przez Pana Burmistrza oraz

Pana Radnego. Po emocjach związanych
z występami odpoczęły przy zabawie
i słodkim poczęstunku przygotowanym przez niezastąpionych rodziców.
Dorota Skiba

Naszym zdaniem
O cześć Stachu – ostatnio to się nadziało ach nadziało, można powiedzieć,
że prawie wszystko idzie w kierunku, który wcześniej przewidywaliśmy,
tylko, że to dla nas żadna pociecha.
Możemy być tylko częściowo zadowoleni z tego, że ogłupianie narodu przez
obecną władzę już tak łatwo im nie
idzie jak do tej pory, ludzie powoli oczy
otwierają i rzeczywisty obraz gospodarczej sytuacji naszego kraju zaczynają
dostrzegać. Zacznijmy od tego Szczytu
Ekologicznego w Warszawie, o którym
to wcześniej pisaliśmy- nie sposób tu dokładnie opisać wszystko tak, jak byśmy
chcieli, ale powiedzmy sobie szczerze
– koszt tego szczytu to ponad 100 milionów złotych – korzyści żadne, wręcz
odwrotnie, blokują nam korzystanie z
węgla, a wiadomo co taka blokada dla
nas znaczy, a jeszcze część delegacji z
innych państw demonstracyjnie opuściło obrady- tak, że delikatnie to wszystko
ujmując najedliśmy się wstydu i wszystko psu na buty. Chciałoby się o tym
wszystkim jak najszybciej zapomnieć,
ale kac pozostaje.Dodatkowo szczyt ten
rozpoczęli 11 listopada, nasze największe święto państwowe – na oczach całego świata, awantury, bijatyki, podpalenia itd.
Franio- ale to wszystko, co najgorsze
miało być przypisane i obciążone partię
Kaczyńskiego (perfidia czystej wody)
a tymczasem – „organizatorzy” wpadli
we własne pułapki. Na dodatek zacytuję
fragment jednej z gazet „ Szef rosyjskiej
dyplomacji poinformował, że przed
Marszem Niepodległości Rosja bezskutecznie prosiła stronę polską o wzmocnienie ochrony swojej placówki dyplomatycznej – jednak odpowiedziano nam,
że wszystko będzie w porządku”- jak
było wszyscy widzieliśmy. Chociaż Jarosław Kaczyński świętował w Krakowie to i tak usiłowano zwalić winę na
nieobecnego – szczyt bezczelności!
Stachu – ale nie trzeba było czekać 24
godziny, a Rosjanie zrobili odwet – i nic
się nie stało, ale nasza „władza” jak zwykle na kolanach i to jak najszybciej wyjechała z przeprosinami naszych przyjaciół. Dlaczego nas Polaków nikt nigdy
nie przeprasza, jak ci ze wschodu tak i
ci z zachodu, a mają za co, można by tu
wyliczać wiele powodów. Jest powiedzenie - jak się sam nie poszanujesz, to
nie oczekuj poszanowania od innych. To
całe zajście Rosjanie nazwali jako „mały
incydent” – ale my zawsze przepraszamy wszystkich za wszystko. Rosyjski
pisarz- dziennikarz niejaki Piotrowski
( tu mogłem trochę zniekształcić nazwisko) podejrzewa, że uległość naszych
„władz” spowodowana jest szantażem
jak prezydenta tak i premiera przez od-

powiednich Rosjan, wykorzystując do
szantażu tragedię smoleńską, - czy rzeczywiście tak jest – jest to godne zastanowienia. Obecnie w Polsce 2,5 miliona
ludzi żyje w ubóstwie, bez pracy i braku
nadziei na lepszą przyszłość, jest to też
w dużym stopniu powód do okazania
swojego niezadowolenia do rządu i tego
co od dłuższego czasu dzieje się w kraju.
Stachu – gdyby ludzie nie oglądali TV-1
i TVN i podobnych środków przekazu,
nie czytali Gazety Wyborczej, a zainteresowali się innymi mediami, z pewnością
dowiedzieliby się wiele prawdziwych,
ciekawych i ważnych spraw dotyczących nas wszystkich i naszej przyszłości.
Franio – co ty mówisz – przecież Gazetę Wyborczą to czyta tylko sama „inteligencja”, bo Gazetę Polską czy inne
tego rodzaju to czytają tylko tacy jak
my. Od dłuższego już czasu państwo nasze popada w coraz to większą zapaść, a
nam prostym ludziom wciska się na siłę
problemy, sprawy, dotyczące tylko Platformy Obywatelskiej, czy to my mamy
martwić się problemami złodziei, dzisiaj
trudno znaleźć takiego co nie kradnie, a
my mamy swoje problemy, jak przeżyć
do końca miesiąca, bo na nikogo nie
można liczyć. Najgorsze, że świat polityków przekształcił się w bandę złodziei
i krętaczy ta zaraza w szybkim tempie
schodzi do samego dołu, a nawet już
doszła. Wreszcie zrobiono jakąś tam rekonstrukcję rządu, zapowiadaną już od
wiosny, i co w końcu wymieniono część
nieudaczników na tych, co są rządni
władzy, wiernych i posłusznych lizusów
premiera – ludzie rozsądni na pewno
żadnych nadziei z tymi zmianami nie
wiążą. Franio – jak to rozumieć, kiedy
sami ministrowie podają się do dymisji
i to teraz, kiedy doprowadzili nas nad
przepaść, a teraz sami mówią, że dalej z
nami tą drogą nie idą. Minister Rostowski do niedawna miał u premiera pełne
zaufanie, który podobno przeprowadził
nas przez „kryzys”, dziś przy ogromnym
zadłużeniu państwa, nie przygotowanym
budżetem, zabiera swoje klocki i spokojnie sobie odchodzi ( sam wcześniej
zapowiedział że tak zrobi) z pewnością
przez ten czas odpowiednio się dorobił
i spokojnie będzie sobie żył w Anglii
albo USA. W innym normalnym kraju
nie wypuszczono by go za granicę i został by odpowiednio rozliczony za swoje
„zasługi”, ale u nas otrzyma jeszcze odpowiednią odprawę jak wielu innych.
Stachu - wymiana nowych ministrów
– wspomnijmy tylko o Kluzik – Rostkowskiej – tyle ona ma wspólnego z
oświatą, że jej dzieci chodzą do szkoły
i już zapowiedziała, że zacznie od wychowania seksualnego. Wszystko w naszym narodzie zanika, nie ma żadnych
zasad świętości – weźmy np., „honor”
a nasi władcy, – który go ma? Była ona
w PiS, wyprowadziła ludzi z PiS-u do
PJN, obiecywała sobie tam więcej – zo-

stawiła swoich ludzi, przyjaciół w polu i
poszła do Platformy, tu, aby sprawiedliwości stało się zadość sami niedługo ją
skończą. Ta niby rekonstrukcja rządu to
blagier czystej wody, chociaż na pewno
część ludzi dała się na to nabrać. AFERY
– przez duże „A” było ich już nie- mało,
teraz są następne i coraz to większe wielkościami biją rekordy. Tamci, którzy
mieli być ukarani za poprzednie afery
dzisiaj żyją sobie spokojnie i dostatnio,
już wszystko zostało zamazane – zapomniane, a nawet niektórzy bezczelnie
domagają się odszkodowania- czy to
jest normalne państwo? Teraz resort ministra Sikorskiego wystawił pochlebne
referencje firmie zamieszanej w tą, jak
mówią aferę korupcyjną, największą jak
do tej pory – podobno liczy się na wiele
miliardów zł. – i on zostaje dalej na swoim stanowisku – pewnie i jego premier
darzy pełnym zaufaniem.
Stachu – te niby zmiany w rządzie to są
po to, aby jeszcze jakiś czas ratować dobre stołki i oddalić czas ich rozliczania,
bo na pewno czas ten nadejdzie, jak zwykle wszystko ma swój początek i koniec.
Franio – dobrze mówisz, oni już nie rządzą, jadą tylko na zwłokę, bo i w tej sytuacji nie ma już czym rządzić – PiS nie
zdobędzie takiej przewagi, aby rządzić
samodzielnie, bo jedynie tylko w nich
pozostało odrobinę nadziei, pozostałym
partiom losy Polski są obojętne i oni
wszyscy będą dalej dbać tylko o swoje
prywatne sprawy, darzyć się wzajemnym zaufaniem, tak, że na lepsze raczej
nie miejmy nadziei chyba, że będzie cud
i w umysłach ludzi nastąpi jakieś olśnienie. SLD z Millerem na czele, już przebiera nogami, aby w najbliższym czasie
stworzyć wspólną koalicję i dopchać się
do żłobu. Jeżeli teraz po tych wszystkich wpadkach, aferach, kłamstwach,
bezczelnych zachowaniach, arogancji
( w jednym przypadku 2 miliony podpisów obywateli, a w drugim 1 milion
wrzucają do kosza nie licząc się z Narodem to przemawia przez nich buta i
lekceważenie obywateli) nie dojdzie do
jakichś poważnych zmian, to będziemy
już całkowicie narodem, który może być
tylko sługami zachodu – pracować tam
za marne wynagrodzenie, wykonywać
najgorsze prace, a nawet, żeby takie prace wykonywać nasi „przyjaciele”unijni
będą wymagać od naszych emigrantów
wyższego wykształcenia. Stachu- powinniśmy zadać sobie pytanie i zastanowić się, jaka ta nasza Polska, która będzie dalej prowadzona w tym kierunku,
co obecnie, będzie wyglądać za kilka
najbliższych lat?
Mimo nie najlepszego nastroju życzymy WSZYSTKIM PAŃSTWU –
WESOŁYCH ŚWIĄT oraz SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2014.
Stacho i Franio
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Grudzień 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
SPORT i TURYSTYKA
Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy narciarstwa biegowego i nordic walking w Rymanowie-Zdroju. Trasa przygotowywana jest dzięki staraniom Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” , która pozyskała
fundusze z programu Alpy Karpatom na realizację tego przedsięwzięcia pn. Turystyczne podKarpackie – rozwój turystyki
na Podkarpaciu poprzez stworzenie trasy narciarstwa biegowego oraz nordic walking w Rymanowie Zdroju. Wykonanie trasy
możliwe jest także dzięki współpracy z Nadleśnictwem Rymanów oraz Gminą Rymanów, które udostępniły na cele projektu
swoje nieruchomości w okolicach Wołtuszowej. Duże zaangażowanie w realizacji tego zadania wykazał również Pan Kazimierz
Cetnarski. Poniżej przedstawiamy Państwu główne założenia projektu.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy
Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska Projekt pn. „Turystyczne podKarpackie – rozwój
turystyki na Podkarpaciu poprzez stworzenie trasy narciarstwa biegowego oraz nordic walking w Rymanowie
Zdroju” ma na celu wzmocnienie potencjału turystycznego Rymanowa-Zdroju i okolic. Licząca blisko 5 km trasa
będzie doskonałym lokalnym produktem turystycznym,
atrakcyjnym zarówno w sezonie letnim (trasa nordic
walking), jak i w sezonie zimowym (trasa narciarstwa
biegowego). Dzięki takiemu przygotowaniu trasy możliwe będzie wydłużenie sezonu turystycznego w gminie
Rymanów. Grupami docelowymi projektu będą zarówno
mieszkańcy gminy i okolic, oraz liczni turyści wypoczywajacy w uzdrowiskowej miejscowości Rymanów-Zdrój.
Trasa będzie doskonałym produktem dla młodzieży
szkolnej, ponieważ planuje się tutaj organizację zawodów
sportowych, dzięki czemu nastąpi popularyzacja sportu,
jakim jest narciarstwo biegowe. Lokalna Organizacja
Turystyczna „Beskid Niski” planuje również zorganizowanie olimpiady sportowej pn. Zdrowe PodKarpackie.
W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonano m.im prace ziemne polegające na odkrzaczaniu,
niwelowaniu nierówności czy wykonaniu niewielkich
nasypów. Wartość projektu wynosi 22 500 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 250 zł. O otwarciu trasy będziemy informować na bieżąco.

Projektowany przebieg trasy

PROMOCJA GMINY
Działania mające na celu promocję jednostek samorządu terytorialnego są dla każdego samorządu kosztowne, zaś koszty przeznaczane na ten cel w budżetach jednostek samorządowych nie są wystarczające do prowadzenia skutecznych działań. Samorządy,
mając wiele ważniejszych z punktu widzenia mieszkańców spraw, często szukają innych rozwiązań w zakresie promocji gminy.
Jednym z nich jest tworzenie partnerstw z innymi gminami i wspólne pozyskiwanie funduszy europejskich bądź współpraca z
organizacjami pozarządowymi, które również mogą aplikować w różnych programach pomocowych.
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Gmina Rymanów obecnie realizuje projekt promujący nasze piękne strony wraz z gminami Krasnobród (województwo lubelskie)
oraz Solec-Zdrój (województwo świętokrzyskie) pn. „Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju
kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”. Projekt realizowany jest w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.

Głównym celem projektu jest budowa stałego ponadregionalnego powiązania pomiędzy gminą Krasnobród, Rymanów
i Solec-Zdrój oraz stworzenie długoterminowej strategii w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych
regionów Polski Wschodniej, opracowanej na potrzeby ww. gmin.
W ramach realizacji projektu postawiono na następujące obszary działania:
1. Rozwój współpracy:
• Organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz warsztatów dla uczestników projektu, podmiotów zainteresowanych
zagadnieniami turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej oraz inwestorów.
• Wykonanie wspólnych badań mających na celu opracowanie wspólnej strategii (określenie barier inwestycyjnych przedsiębiorstw,
określenie pożądanego kierunku zmian, badanie natężenia ruchu turystycznego, określenie profilu turysty, badania postrzegania
miejscowości, etc.).
• Opracowanie strategii marki poszczególnych gmin.
2. Doskonalenie komunikacji.
3. Podnoszenie kwalifikacji:
• Organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych i seminariów naukowych poświęconych m.in. innowacjom wprowadzanym
w uzdrowiskach, nowoczesnemu zarządzaniu podmiotami turystycznymi, czy możliwościom inwestowania na terenie gmin uzdrowiskowych.
• Współpraca z uczelniami oraz przedsiębiorcami.
4. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionów (prowadzenie badań i warsztatów kreatywnych, opracowanie
programów rozwoju konkurencyjności gmin).
5. Promocja działalności powiązania kooperacyjnego (przygotowanie materiałów promocyjnych, kontakty z mediami,
organizacja jarmarków oraz inne działania, mające na celu promocję regionów i ich walorów turystycznych). Jednym z
najważniejszych dla gmin działań promocyjnych jest szeroka kampania medialna, w ramach której m.in. emitowane są w
TVP 1, TVP 2, TVN spoty reklamujące trzy malownicze uzdrowiska Rymanów – Krasnobród – Solec-Zdrój. Więcej informacji o projekcie na www.malowniczeuzdrowiska. pl
Spełniając najwyższe wymagania jakościowe usług i gwarantując ich bogactwo ofertowe (w sferze leczenia uzdrowiskowego,
odnowy biologicznej, profilaktyki, rekreacji i kultury), polskie uzdrowiska mogą stanowić wysokiej jakości markę, która w
przyszłości z powodzeniem będzie mogła konkurować z uzdrowiskami rangi europejskiej. Projekt promujący gminę Rymanów
realizowany jest także przez stowarzyszenie Gminna Organizacja Turystyczna „Tabor”, która pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach ogłoszonego w styczniu br. konkursu przez Fundację Karpacką z siedzibą w Sanoku.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką - Polska.
Projekt pn. „Tu-rys-tyczne (pod)Karpackie – stworzenie narzędzi promocji i współpracy podmiotów branży turystycznej
i około turystycznej w Gminie Rymanów” zakłada m.in. stworzenie sieci współpracy różnych podmiotów w zakresie wspólnego
działania na rzecz promocji i rozwoju obszaru gminy Rymanów i okolic oraz stworzenie systemu informacji i komunikacji pomiędzy
podmiotami tworzącymi wizerunek turystyczno-rekreacyjno-kulturalny gminy. Jednym z głównych celów projektu jest również
tworzenie wizerunku gminy Rymanów jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące produkty: bajka dla dzieci promująca walory turystyczne gminy Rymanów i okolic, mini przewodnik turystyczny, strona
www, na której będziecie mogli Państwo znaleźć ciekawe informacje związane z turystyką i kulturą, ale także wiele przydatnych
informacji np. przepisy na dania regionalne itp. Zorganizowane zostanie także szkolenie dla członków Gminnej Organizacji Turystycznej „Tabor”, na którym przedstawiona zostanie tematyka współpracy i działania podmiotów turystycznych w sieci. Wartość
projektu wynosi 24 232 zł z czego 21 000 zł będzie dofinansowane z funduszy szwajcarskich w ramach programu Alpy Karpatom.
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