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I miejsce dla „Nutek
Św. Józefa”
W dniu 14.03.2013 r. odbył się międzyprzedszkolny „Konkurs piosenki o
Św. Józefie” zorganizowany po raz drugi
przez Przedszkole Publiczne Św. Józefa
z Rzeszowa, które prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Konkurs obejmował zasięgiem prowincję

mi: siostrą dyrektor przedszkola Barbarą
Słowik, s. Alicją Mika oraz p. Barbarą
Panaś, p. Iwoną Wojtuń i p. Edytą Dworzańską.
Zespół „Nutki Św. Józefa” za wykonanie piosenki „O Józefie Święty, Opiekunie nasz” zdobył I miejsce w kategorii zespołów i główną nagrodę
- dwudniowy wyjazd do sanktuarium
św Józefa w Częstochowie. Zespół wystąpił w składzie: Kornelia Magierow-

Józefie”. Tekst i muzyka autorstwa sióstr
karmelitanek, akompaniament na organach elektrycznych p. Iwona Wojtuń.
W dniu prezentacji muzycznych
zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego ”Zawierzyć jak Św. Józef”, w
którym przedszkole Św. Józefa w Rymanowie również zgłosiło swój udział.
Wszystkie wysłane prace otrzymały wyróżnienia. Są to prace wykonane przez
Jakuba Krukara, Wiktora Szczęsnego,

przemyską i przeznaczony był dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli i ochronek prowadzonych przez siostry służebniczki starowiejskie. Uczestnicy mogli
wykonać jeden utwór związany z osobą
św. Józefa. Prezentacja utworów odbywała się według czterech kategorii: soliści w wieku 4 lat, 5 lat i 6 lat oraz zespoły
do 10 osób (w wieku 4-6 lat).
Dzieci z 15 przedszkoli przyjechały
wraz ze swoimi opiekunami w czwartkowy ranek do Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, gdzie wykonały
32 utwory przed powołaną przez organizatora komisją konkursową.
W konkursie wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie, które przyjechały z opiekuna-

ska, Oliwia Kilar, Wiktoria Małopolska, Zofia Hanus, Kornelia Strąk, Sara
Maścibrzuch, Julia Krakowiecka,
Seweryn Doszlik, Damian Olszyński, Sebastian Litarowicz. Prezentację
utworu wzbogaciły przedstawione przez
małych aktorów, w sposób bardzo symboliczny sceny z życia Świętej Rodziny.
W pięknych strojach wystąpili - św. Józef i Maryja z Dzieciątkiem oraz Anioł
Gabriel. Tekst piosenki przygotowała s.
Barbara Słowik, muzykę i akompaniament na organach elektrycznych p. Iwona Wojtuń – nauczyciel rytmiki.
Wyróżnienie w kategorii soliści w
wieku 6 lat zdobyła Laura Urbanik za
wykonanie piosenki „Kochany Święty

Jakuba Wawrzkowicza, Zosię Fiejdasz,
Martynkę Wnęk, Martę Leń, Wiktorię
Małopolską i Kornelię Strąk.
Mali artyści zmęczeni po całym
dniu zmagań, ale rozśpiewani i weseli
wracali w czwartkowe, bardzo zimowe
popołudnie do swoich domów. Długa
powrotna 5-godzinna podróż do Rymanowa, przez zasypane śniegiem drogi
była dla dzieci dużą atrakcją. Wszystkim
małym artystom serdecznie gratulujemy
i czekamy na kolejne sukcesy. Szczególne podziękowania i gratulacje należą się
także opiekunom i nauczycielom z Przedszkola Św. Józefa.
Barbara Pruś
fot. s. Alicja Mika

Konklawe

Zaproszenie

Marzec – rok 2013r
Wieczór, trzynastegoTrzynasty to Dzień Maryjny i środa nowenny do tego
okres postu – pokuty, ważny dla każdego
A w Watykanie dzień konklawe drugiczas modlitwy, nadziei, oczekiwań długich
tak inny od poprzednich, jakby znak specjalnyabdykował Benedykt XVI, w czasie Roku Wiary
-bo sił zabrakło , do posługi trudnej oraz wielkiejuznał zatem, że kto inny trudy te podejmie
Media krzykiem i dysputami fakt ten komentują
Kto będzie teraz papieżem ?-wprost się licytują
A Duch Święty niespodziankę zrobił im nie lada wskazał, by był wybrany ktoś aż z „końca Świata”
Znał na pewno Duch Święty tego wyboru przyczyny
że został Ojcem Świętym Bergoglio z Argentynyktórego wiara, prostota, pokora- bez większego trudu
stała się bardzo jasna, od razu, dla całego ludu
I pewno jak Franciszek Biedaczyna, którego wziął imię
będzie dźwigał cały Kościół mocą wiary w Rzymie
Cech wiele „franciszkowych” ma nasz Papież nowy
niech zatem, jak kiedyś święty Franciszek, dokona odnowy.
Maria Przybylska
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Burmistrz Gminy Rymanów
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
zapraszają mieszkańców na uroczystości

73 rocznicy zbrodni katyńskiej
10 kwietnia 2013 (środa)
Program uroczystości:
- godz. 19oo – Msza św. w intencji
Ofiar Katynia,
- przemarsz na miejsce
upamiętnienia pomordowanych,
- uroczysta odprawa i zmiana warty,
- apel poległych,
- złożenie kwiatów

Wydarzyło się w kwietniu
24.IV.1333 – na króla Polski koronowany zostaje
Kazimierz, który później otrzymał przydomek Wielki.
W chwili koronacji miał 23 lata i był ostatnim władcą
z dynastii Piastów. Mimo że słynął z podbojów
sercowych, nie doczekał się dziedzica tronu.
29.IV.1483 – zakończono podbój Gran Canarii,
drugiej co do wielkości wyspy archipelagu Kanarów.
Walka z lokalnymi mieszkańcami Guanczami trwały 5
lat.
29.IV.1493 – król Polski Jan Olbracht odebrał
przysięgę wierności od wielkiego mistrza Zakonu
Niemieckiego Jana von Tiefena.
5.IV.1573 – otwarto pierwszy most na Wiśle w
Warszawie. Jego budowa trwała prawie 5 lat, od
25.VI.1568 r.
8.IV.1723 – ur. Celestyn Czaplic, wielki łowczy
koronny, marszałek sejmu. Zasłynął dwoma rzeczami:
zasnął na krześle prowadząc obrady sejmu oraz z
tego, że skomponował przyśpiewkę „Kurdesz”, co w j.
staropolskim znaczyło – pieśń biesiadna.
21.IV.1773 – w czasie obrad sejmu rozegrała
się słynna scena protestu Tadeusza Rejtana
przeciwko podpisaniu traktatu rozbiorowego.
Scenę tą namalował J. Matejko w 1866 r., ale tak
daleko odbiegającą od realiów, że potomkowie
osób namalowanych po stronie zdrajców a nie
uczestniczące w zdarzeniu, groziły Matejce procesem i
żądały zniszczenia płótna.
4.IV.1883 – polscy uczeni Uniwersytetu
Jagiellońskiego K. Olszewski i Z. Wróblewski skroplili
tlen, potem jeszcze tlenek węgla i azot. W 1895 r.
skroplili i zestalili argon.
6.IV.1903 – w rosyjskim Kiszyniowie rozchodzi się
plotka, że Żydzi zamordowali rytualnie chrześcijańskie
dziecko. Doszło do rozruchów, zabito 38 osób.
Powstały „Czarne sotnie” zwalczające Żydów, które
skupiały ponad 300 tys. członków.
18.IV.1943 – myśliwiec amerykański „Lightning”
zestrzelił samolot admirała Yamamoto, który był
głównym strategiem japońskiego ataku na Pearl
Harbor. Przez wiele tygodni ukrywano ten fakt, bo
dowódca marynarki cieszył się wielką popularnością.
19.IV.1943 – wybucha powstanie, w skupiającym pół
miliona Żydów, getcie warszawskim jako odpowiedź
na jego likwidację. W 5. rocznicę odsłonięto pomnik
wykonany z bazaltu skandynawskiego, przeznaczonego
pierwotnie na niemiecki pomnik zwycięstwa.
3.IV.1973 – 40 lat temu Marty Cooper z firmy
Motorola odbył, na oczach prawie 50 dziennikarzy,
pierwszą w historii publiczną rozmowę przez telefon
komórkowy. Telefon ten ze względu na gabaryty, został
nazwany cegłą. Do sprzedaży weszły 10 lat później,
ważyły 0,5 kg i kosztowały ok. 4 000 dolarów.
15.IV.2005 – w sali kina „Irys” odbyła się sesja
popularno-naukowa pt.” Izaak Izydor Rabi Noblista
z Rymanowa”. Po sesji odsłonięto na budynku
liceum tablicę poświęconą Rabiemu autorstwa A.
Samborowskiego-Zajdla.
Wacław Łabuda

humor

na
dobry
pocza,tek

- Sąsiedzie,
macie takiego
małego pieska,
a wieszacie na
furtce napis
„Uwaga pies”.
- A bo mi już
go trzy razy
zdeptali!

* * * * *
Tow. Gierek z prezydentem
zachodniego państwa zwiedza
Zakopane, a tu przed chałupą słychać
płacz i krzyk. Podchodzą bliżej i
widzą, że baca turbuje swoją babę.
- Co tu się dzieje? - pyta prezydent
- Chciała mieć fiata - kupiłem, chciała
mercedesa – kupiłem, ale teraz
zachciało jej się helikoptera!
Gdy odeszli kawałek, Gierek wraca i
pyta bacę:
- A o co wam tak na prawdę chodzi?
- Przecież przy obcym nie powiem, że
mi cholera kartki na cukier zgubiła!
* * * * *
Żona do wyjeżdżającego na delegację
męża:
- Kup mi w Warszawie dwa takie
obcisłe sweterki!
- Po co mam to kupować w Warszawie,
sama sobie kup tu na miejscu!
- Świetnie! Właśnie to chciałam
usłyszeć!
* * * * *
Jasio pyta ojca – tato, kto jest
mądrzejszy – ojciec czy syn?
- Oczywiście, że ojciec!
- A kto wymyślił teorię względności?
- Albert Einstein.
- A dlaczego nie jego ojciec?
* * * * *
Małżeństwo je obiad w restauracji.
W pewnej chwili mąż przygląda się
uważnie sałatce w salaterce i pyta
kelnera:
- Czy ta porcja jest na dwie osoby?
- Oczywiście proszę pana.
- To dlaczego jest tylko jeden ślimak!?
* * * * *
Rozmawia dwóch sąsiadów.
- Powiedz, jak to u was jest? Kłócisz
się z żoną a chwalisz teściową!
- Bo teściowa zawsze była przeciwna
naszemu małżeństwu.
* * * * *
Zdenerwowana matka pisze do
nauczycielki:
„bardzo prosimy już nigdy więcej nie
bić Jasia, bo to słabe, biedne, dobre
dziecko. My sami nigdy go nie bijemy.
Chyba, że w obronie własnej…”
* * * * *
Mały chłopiec płacze na ulicy.
- Co się stało synku? – pyta starsza pani.
- Mama dała mi pieniądze na chleb
i mleko, a ja je zgubiłem i na pewno
dostanę teraz lanie!
- Masz tu pieniądze i już nie płacz!
– starsza pani głaszcze chłopca i
odchodzi.
- Chłopiec biegnie na róg ulicy do
dwóch koleżków i woła:
- Jeszcze trzy takie i możemy iść do
kina.
Wybrał (wła)
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Wieści z regionu…

Ponad 25,8 tys. zł za metr
sześcienny.
Kłody
jaworu
z
nadleśnictwa Cisna - to najwyższa cena,
jaką uzyskano podczas tegorocznego
przetargu na cenne gatunki drewna z
podkarpackich lasów - poinformował we
wtorek rzecznik Lasów Państwowych
w Krośnie Edward Marszałek. W tegorocznym przetargu wzięli
udział przedstawiciele 21 firm z
Austrii, Estonii, Niemiec, Polski
i Słowacji. Sprzedano 99 proc.
oferowanej puli drewna, a średnia
cena metra sześciennego sięgnęła
1296 zł.
 Cerkiew Przeniesienia Relikwii św.
Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari w
Rzeszowie należy do dekanatu Przemyśl
diecezji
przemysko-nowosądeckiej
Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego i jest jedyną świątynia
prawosławną w Rzeszowie. Pierwsza
tymczasowa cerkiew powstała w 2007
r. Była to mała drewniana świątynia
z trzema kopułami wraz ze skromny
wnętrzem. 8 sierpnia 2007 arcybiskup
Adama Dubec poświęcił drewnianą
świątynię. We wrześniu 2010 rozpoczęto
budowę murowanej cerkwi, która zastąpi
obecną.

Minister podzielił pieniądze na
kulturę. Podkarpacie dostało ponad 6,5
mln zł. Największa dotacja nie trafiła
jednak ani do organizatorów festiwalu
w Łańcucie, ani teatralnej Maskarady.
Ponad pół miliona złotych i najwyższą
ocenę projektu ministerstwo dało szkole
muzycznej w Mielcu na testowanie
zmian w szkolnictwie artystycznym
 Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o. - polska spółka
zależna koncernu BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH otrzymała
zgodę Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na
przejęcie kontroli nad spółką Zelmer.

Policjanci ze strzyżowskiej
komendy zatrzymali 22-latka, który
jest podejrzany o sprzedaż narkotyków
nieletnim, a także posiadanie środków
odurzających.
Mężczyzna
został
tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Zamiast plastikowych pudełek
w przesyłce z Hongkongu było 312
sztuk farmaceutyków o nazwie Maxman
III. Podkarpaccy celnicy przechwycili
tę przesyłkę i skierowali sprawę
do prokuratury. Odkrycia dokonali
przemyscy funkcjonariusze Służby
Celnej. Paczka miała trafić do mieszkańca
województwa podkarpackiego.
 Chcielibyśmy stworzyć wioskę w
klimacie fantasy, zamieszkaną przez
ludzi, którzy pracują i mieszkają w
średniowiecznych warunkach. Nieco
podobne są tzw. żywe skanseny, jednak
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one nie budują wspólnoty, jedynie
zatrudniają aktorów - mówi Remigiusz
Maciupa, jeden z inicjatorów projektu
„Wioska Fantasy”, która jest budowana
w Kuńkowcach k. Przemyśla

19 żubrów chorych na gruźlicę
zostało odstrzelonych. Kolejne dwa
osobniki znaleziono martwe. Są też
potwierdzone informacje o padnięciu
jeszcze jednego żubra, jego szczątki
powinny zostać odnalezione, gdy śnieg
całkowicie stopnieje.

Rzeszowianin Krystian Herba
„wskoczył” rowerem na najwyższy
budynek Chin. Światowe Centrum
Finansowe w Szanghaju mierzy
dokładnie 492 metry i jest piątym pod
względem wysokości drapaczem chmur
na Ziemi. Herba pokonał go schodami
na rowerze, bijąc tym samym rekord
Guinnessa.

Mieszkańcy zachodniej i
południowej części województwa
podkarpackiego stracili dostęp do
telewizji analogowej. We wtorek (19.03)
o godzinie 1.00 zostały wyłączone
nadajniki w Rzeszowie i Suchej Górze
koło Krosna. O godzinie 5 rano w
siedzibie telewizji TVP Rzeszów
Michał Boni, Minister Administracji i
Cyfryzacji uroczyście włączył sygnał
cyfrowy. Teraz w tej części województwa
dostępna będzie jedynie naziemna
telewizja cyfrowa.
 Flota powietrzna kolumbijskiej armii
wzbogaciła się o pięć nowoczesnych
śmigłowców wielozadaniowych S-70i
Black Hawk wyprodukowanych
w Polskich Zakładach Lotniczych
w Mielcu, należących do Sikorsky
Aircraft. To pierwszy kraj Ameryki
Południowej, który dokonał zakupu
śmigłowców.
 Najsłynniejszy zabytek Przemyśla
- Zamek Kazimierzowski lśni. Wnętrza,
dziedziniec oraz wzgórze zamkowe
odzyskały dawną urodę i nowoczesne
wyposażenie dzięki inwestycji wartej
ponad 10,4 mln zł brutto. Inwestorem
była Gmina Miejska Przemyśl, a
wykonawcą – Skanska.

Nie ma wielu turystów, którzy
mają tyle samozaparcia, by wdrapać
się na szczyt zimą, na wschód słońca,
a to właśnie przez te 30-40 minut jest
magicznie, bajecznie kolorowe niebo.
A skoro ja to widziałem, państwo
także będą mogli - obiecywał Marcin
Kłysewicz. Słowa dotrzymał. Film
„Bieszczady Zimą. Baśniowa Kraina”
jest już gotowy. Sfinansowali go
internauci za pośrednictwem portalu
Polakpotrafi.pl.

Zakład Ceramiki Budowlanej
Hadykówka w październiku ub.
roku ogłosił upadłość, ale syndyk
robił wszystko, by uratować zakład.
Hadykówka właśnie została kupiona
przez Ceramikę Polską, która jest częścią
Południowej Grupy Kapitałowej

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

Z powiatu…
 Zniżki w restauracjach, sklepach,
tańsze bilety na koncerty i zwiedzanie
- to korzyści płynące z posiadania karty
rabatowej, którą od poniedziałku (25.02)
bezpłatnie otrzymać będzie mógł każdy
student PWSZ w Krośnie. W program
przygotowany przez CDS włączyło się
Muzeum Rzemiosła oraz 9 lokali gastronomicznych. W najbliższym czasie
podobne karty zostaną wprowadzone dla
pozostałych krośnian.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie udostępnia swoje
zbiory w internecie - przystąpiła do Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Bez wychodzenia z domu można już także przeczytać pozycje Krośnieńskiej Biblioteki
Publicznej, Muzeum Podkarpackiego
czy biblioteki PWSZ.
 Czekoladowa Pokusa”- pod takim
hasłem 27 lutego odbywała się XI edycja
Międzynarodowego Konkursu „SWEETCUP 2013” w Prešovie na Słowacji.
Tradycyjnie udział w zmaganiach wzięli
uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju,
którzy tym razem dwukrotnie stanęli
na podium. Złoty medal w kategorii kucharz otrzymały Dominika Baran i Justyna Duda za deser „Bezowa pokusa”.
Brązowy medal w kategorii cukiernik
jury przyznało Agacie Biedroń i Kindze
Gazda, które przygotowały tort „Czekoladowy raj”.
 Robert Tomkowicz przez kilkanaście lat zbierał śmieci w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
Za to, że wywiózł je na wysypisko w
Krośnie dostał rachunek. Nie zapłacił,

więc pieniądze ściąga komornik. Prezes
MPGK obiecał, że sprawa zostanie umorzona.

Pogotowie w Krośnie przegrało
konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Od 1 marca każdy, kto wymaga doraźnej pomocy,
musi zgłaszać się do wojewódzkiego
szpitala w Krośnie. Punkty, w których
od 1 marca będzie można skorzystać z
pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu
zdrowia w nocy i święta to: - Szpital w
Krośnie (ul. Korczyńska 57 - wejście
od Izby Przyjęć Planowych – poniżej
SOR) – obejmuje obszar Krosna, Korczyny, Krościenka Wyżnego, Jedlicza
i Wojaszówki.- Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli (ul.
Słowacka 11) – obejmuje obszar: Chorkówki, Dukli, Iwonicza Zdroju, Jaślisk,
Miejsca Piastowego, Rymanowa.

Z Jana - jednego z XVII-wiecznych dzwonów, znajdujących się w
wieży farnej w Krośnie, odpadło serce,
czyli ciężar bijący w dzwon. To samo
grozi Marianowi i Urbanowi. Podjęto już
jednak prace, by przywrócić głos zabytkowym dzwonom. Nowe serca zabiją w
nich już na Wielkanoc.

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów świętowało niedawno dwa lata
swojej działalności. Zrzesza 15 członków którzy w 2012 roku przejechali
łącznie dystans pozwalający na kilkukrotne okrążenie ziemi. Członkowie towarzystwa w ubiegłym roku przejechali
po 7 500 km na każdego członka stowarzyszenia. Niektórzy przejechali ponad
11 000 km. Jak sami mówią o sobie:
Zapobiegając w ten sposób nadciśnieniu
tętniczemu, cholesterolowi, nadwadze i
innym schorzeniom cywilizacyjnym.
 Rozpoczęła się rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Wycięto już wszystkie drzewa i krzaki pod rozbudowę. Prace potrwają do końca 2014 roku i prócz
powiększenia cmentarza obejmą m.in.
budowę kolumbarium, pawilonów handlowych oraz kanalizacji.
 Jakub Ahaddad z I LO im. Kopernika w Krośnie zajął drugie miejsce
na zakończonej dzisiaj w Chorzowie
56. Olimpiadzie Astronomicznej. Tuż

za nim, na trzecim miejscu, znalazł się
Maciej Głowacki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie. Pięcioro laureatów tej ogólnopolskiej rywalizacji będzie reprezentować Polskę na VII Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii
i Astrofizyki, która w tym roku odbędzie
się w Atenach - stolicy Grecji. Zwycięzców tegorocznej olimpiady astronomicznej przedstawiono podczas uroczystości
w Planetarium Śląskim.
 Zawodnicy i trenerzy reprezentujący krośnieńskie kluby zdominowali
tegoroczny finał plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów Podkarpackiego Trójmiasta w 2012 roku. Na
czele stanął Dariusz Oczkowicz - koszykarz oraz Grzegorz Raus - trener młodych piłkarzy.
 W piątek 22.03.), około godz. 21.30
dyżurny krośnieńskiej komendy odebrał telefon od mieszkanki gminy Korczyna z prośbą o pomoc w poszukiwaniu
jej męża. Z wypowiedzi kobiety wynikało, że mężczyzna wyszedł z domu
około godz. 15. Po kilku godzinach żona
z innymi członkami rodziny zaczęła poszukiwania. Niestety nie udało się go
zlokalizować. Na miejsce poszukiwań
zostali skierowani policjanci, którzy
kontynuowali poszukiwania wraz z rodziną zaginionego. Wspólne działania
policjantów i rodziny doprowadziły do
odnalezienia 51-letniego mieszkańca
gminy Korczyna. Pomoc dla mężczyzny
nadeszła dosłownie w ostatniej chwili.
Wychłodzony mężczyzna po odnalezieniu trafił prosto do krośnieńskiego szpitala.

Z gminy …

 W hali sportowej Zespołu Szkół
w Korczynie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Nauczycieli o Puchar
Starosty Krośnieńskiego Jana Juszczaka. W turnieju udział wzięło 5 drużyn
reprezentujących gminy powiatu krośnieńskiego: Rymanów, Iwonicz Zdrój,
Korczyna, Dukla i Chorkówka. Reprezentacja gminy Rymanów zajęła II miejsce. Rymanów wystąpił w składzie: Litarowicz Krzysztof, Penar Marian, Penar
Lucjan, Konderak Sebastian, Bolanowski Łukasz, Rygiel Wojciech, Cetnarski
Szymon.

Odeszli do wieczności

(15.II – 15.III.2013)

11.II – Kochanowski Marek Jan (l. 56) – Rymanów
16.II – Bolanowska Izabela Krystyna (l. 21) – Głębokie
17.II – Dusiński Stefan (l. 91) – Rymanów
19.II – Krukar Władysława z d. Rajchel (l. 89) – Rymanów Zdrój
20.II – Urbanik Stanisław (l. 68) – Królik Polski
23.II – Farbaniec Maria (l. 82) – Rymanów Zdrój
02.III – Paćkowski Kazimierz Paweł (l. 66) – Wróblik Królewski
05.III – Józefczyk Halina z d. Lak (l. 53) – Rymanów
06.III – Krukar Bogdan (l. 46) – Posada Górna
13.III – Brózda Anna z d. Krizanek (l. 79) – Puławy
(wła)

 Odrzykoń 9 marca był szachową stolicą Powiatu Krośnieńskiego.
Uczestniczyło ponad 50 zawodników
którzy reprezentowali gminy: Chorkówka, Dukla, Jedlicze, Krościenko Wyżne,
Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówkę, gminę Krosno. Gościliśmy również zawodników z Rzeszowa i Przemyśla. Zawodnicy grali 9 rund , każda po
30 minut. Jakub Krukar zajął II miejsce,
a Paweł Walkowicz III. Obaj reprezentowali gminę Rymanów.
 W dniu 03.03 2013 roku o godzinie
22:42 Jednostka OSP Rymanów została
zadysponowana do pożaru zakładu stolarskiego w Ladzinie. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia strażacy zastali w budynku stolarni duże zadymienie, ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli na poddasze podając jeden
prąd wody na palący się strop budynku.
 W dniu 8 marca 2013 roku o godzinie 17:20 Miejskie Stanowisko
Kierowania PSP w Krośnie otrzymało
telefoniczną informację o zagrażającej
ruchowi drogowemu rozległej plamie
ropopochodnej na drodze krajowej nr 28
na długości ok. 20 km od Miejsca Piastowego do Długiego (pow. Sanocki).
Substancja ropopochodna na odcinku
o szerokości 40 cm w kilku miejscach
stwarzała zagrożenie dla użytkowników
ruchu drogowego możliwością wpadnięcia w poślizg. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, usunięciu plamy przy
użyciu neutralizatora oraz sorbentu.
 W nowo otwartej Galerii Sztuki w
Rymanowie Zdroju odbyła się prelekcja wygłoszona przez Krzysztofa Smereckiego nt. Anna z Działyńskich Potocka założycielka Rymanowa Zdroju.
Licznie zgromadzona publiczność miała
okazję poznać nieznane fakty z życia
Anny Potockiej i zobaczyć Rymanów
Zdrój na pięknych starych pocztówkach.
 12 marca 2013 roku w Hali Sportowej w Sieniawie zorganizowano finał
w turnieju piłki koszykowej dziewcząt
z gimnazjów z województwa podkarpackiego. Do najlepszej czwórki awansowały drużyny z Gimnazjum w Posadzie
Górnej, Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie,
Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli i Gimnazjum z Wierzawic. Zawody wygrała
drużyna z Wierzawic.
 W dniu 11.03.2013r. gościnnie w siedzibie OSP w Rymanowie złożył roboczą wizytę Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie st.bryg. Bogdan Kuliga w
towarzystwie Komendanta Miejskiego
PSP w Krośnie st.bryg. Krzysztofa Korca. W spotkaniu uczestniczył również
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar
oraz gospodarz spotkania Prezes Zarządu OSP Rymanów dh Łukasz Buczek.
zebrał deka
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Nadał godność
ludzkiemu cierpieniu
Osiem lat temu uczestniczyliśmy
w jednej z najważniejszych katechez
pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Ojciec Święty przypomniał wtedy
światu, że każde cierpienie ma sens, a
jego prawdziwy wymiar zawarty jest w
nadziei, która wykracza poza ziemskie
doświadczenie człowieka.
Papież z Polski udowodnił
ludzkości, że Bóg nie tylko
pomaga człowiekowi przeżywać własne cierpienie, ale
także wyzwalać z niego zbawcze owoce dla całego świata.
Jeszcze nigdy nie był nam tak
bliski jak w chwilach cierpienia. Pokazywał, że w cierpieniu jest wielka godność, że ma
ono głęboki sens. Kiedy kilka
dni przed swoim odejściem
pojawił się w oknie swojego
apartamentu i próbował powiedzieć chociaż parę słów
do kilkunastu tysięcy pielgrzymów zgromadzonych na placu
Świętego Piotra a za pośrednictwem radia i telewizji do
wiernych na całym świecie,
nie udało mu się wypowiedzieć ani słowa.
Przemawiał jednak językiem cierpienia i miłości do każdego człowieka,
który patrzył na Jego spowitą bólem
twarz i drżącą przy błogosławieństwie
dłoń. Niemoc Papieża była widoczna
i poruszająca, a więc żadna z osób nie

XXXVII sesja
Rady Miejskiej
w Rymanowie
Radni po wysłuchaniu zwyczajowego
sprawozdania Burmistrza i Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej oraz informacji z realizacji podjętych uchwał na poprzedniej sesji zapoznali się również ze Sprawozdaniem
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie połączonego z informacją o realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2012 rok.
Dyrektor GOK złożyła sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012 rok. Na sesji
podjęto uchwały w sprawach:
1. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
2. zmian w uchwale budżetowej na 2013
rok,  
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wstydziła się łez. Jego obecność była
jednak wtedy tak silna i tak wyraźna jak
wcześniej żadna inna. W środę 30 marca,
kiedy na placu Świętego Piotra pojawiły
się ponownie rzesze pielgrzymów, mimo
odwołanej audiencji, Ojciec Święty pojawił się w oknie swojego apartamentu
i chociaż nie mógł już nic powiedzieć,
uniósł ręce, by po raz ostatni pobłogosławić „Miastu i światu” a nad zgromadzonymi na placu wiernymi uczynił kilkakrotnie znak krzyża. Było to ostatnie

spotkanie Jana Pawła II z wiernymi.
Wreszcie 2 kwietnia 2005 roku zebrani pielgrzymi na placu Świętego Piotra, a
wraz z nimi miliony osób na całym świecie, usłyszało o godzinie 21.37 krótkie
zdanie: „Drodzy bracia i siostry, Papież
Jan Paweł II powrócił do domu ojca”.
Wśród zgromadzonych zapanowała roz3. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Rymanów,
4. uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Rymanów,
5. utworzenia przez Gminę Rymanów
Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie,
6. włączenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie,
7. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów,
8. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w: Rymanowie, Posadzie
Górnej, Łazach, Milczy,
9. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność
Gminy Rymanów położonej w Ladzinie,
10. zmieniająca uchwałę w sprawie za-

pacz, smutek i ból. Nikt nie wstydził się
wzruszenia i łez. Teraz niepotrzebne już
były słowa.
„Jestem szczęśliwy i wy bądźcie. Módlmy się razem z radością”. Słowa te
napisał Jan Paweł II przy pomocy swego sekretarza kilkanaście godzin przed
śmiercią. Podczas tej katechezy Papież
z Polski pokazał, że śmierć nie jest godziną rozpaczy, lecz powrotem do Domu
Ojca.
Ojciec Święty powiedział, że chce
swój krzyż nieść do końca i że ofiaruje
go za ludzi, którym jest to potrzebne. Nie
bał się cierpieć na oczach świata. Przywrócił w ten sposób godność ludziom
słabym, chorym spychanym na świat
na margines życia. Gasł powoli w bólu
i cierpieniu, które znosił z wielką ludzką
godnością. A kiedy już nie mógł mówić,
był skazany na milczenie, które można
było rozumieć, patrząc na Jego łagodną
twarz i radosne, patrzące w przyszłość,
oczy. I został zrozumiany.
Przez jego cierpienie staliśmy się
lepsi. Doświadczając cierpienia, patrzymy na świat przez pryzmat Jego bólu.
To właśnie cierpienie pozwala nam zrozumieć jakim wielkim darem jest dla
nas życie. Ojciec Święty kochał życie i
umiał się nim cieszyć, ale potrafił też
godnie się z nami pożegnać.
Czas, w którym żył bł. Jan Paweł
II, to dla nas tysiące i miliony mądrych
słów, które pouczały, pocieszały, mobilizowały i krzepiły. Zapach miłości Papieża Polaka wypełnił cały świat. I chociaż
minęło już osiem lat od Jego śmierci,
nie potrafimy powiedzieć o nim, że był,
bo On jest i zawsze będzie.
Zofia Gierlach
twierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Klimkówka”.
11. w sprawie przywrócenia opieki medycznej w godzinach popołudniowych
oraz niedziele i święta przez SPGZOZ w
Miejscu Piastowym.
Ważniejsze uchwały podjęte na sesji
to m.in. uchwała w sprawie utworzenia
Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie z dniem 01.09.2013 r, która pozwoli
dzieciom z Gminy Rymanów (i nie tylko) na kształcenie w zakresie muzyki
bez konieczności dojeżdżania do Krosna
czy Sanoka oraz w sprawie przywrócenia opieki medycznej w godzinach popołudniowych oraz niedziele i święta przez
SPGZOZ w Miejscu Piastowym (uchwała skierowana do Dyrekcji szpitala w
Krośnie świadczącego obecnie usługi w
tym zakresie).W wolnych wnioskach poruszano m.in. sprawy barier ochronnych,
przebudowy mostków, komunikacji
PKS, odmulania rowów przydrożnych.
Na tym porządek sesji wyczerpano.
deka

Las karpacki
Nie było nas – był las, nie będzie
nas – będzie las. Może wielu czytelników
miesięcznika Nasz Rymanów uzna to
powiedzenie za – co nieco banalne, ale
przecież w tych, zdawać by się mogło,
ułożonych całkiem nieskomplikowanie
wyrazach kryje się coś więcej, niż tylko
stwierdzenie ponadczasowości naszych
beskidzkich kniei, będących wszak tylko
swoistymi resztkami dawnych, olbrzymich puszcz karpackich. Bo przecież te
lasy stanowią bardzo ważną, integralną
część dziejów naszej ziemi. Tu w znacznej mierze kształtowała się jej historia,
jej przeszłość. Ileż zdarzeń, ileż ludzkich
losów splotło się z tym niepowtarzalnym,
zielonym kobiercem pokrywającym nasze
góry. Bo wierzchołki Beskidu Niskiego
nie są wysokie. To nie szczyty Wysokich
Bieszczadów, Gorganów czy Czarnohory,
śmiało wznoszące się ponad lasy wystrzelające połoninami hen w górę. Nasze góry
najczęściej nie wyrastają z lasów, ścielą
się wśród nich pokryte korzuchem drzew
i obfitego w naszych stronach poszycia leśnego. Strzegą swych tajemnic wśród niewysokich przecież, ale stromych niekiedy
stoków i potoków spływających wartkim
nurtem, spienioną wodę niosących. To
nie są doliny uporządkowane, poukładane, ucywilizowane. Tu wciąż spotkać
można resztki krajobrazu pierwotnego,
dzikiego. Losy ludzi splatają się niekiedy
z tym leśnym światem.
Ostatnio doświadczyłem tego osobiście, gdy
przyszło mi pracować
w lesie, wśród naszych
karpackich gór. Stało
się to w czasie zimy,
która dla lasów porą
jest szczególną. Spadły
duże śniegi, pokryły
gałęzie drzew, paprocie,
leśne krzewy i trawy.
Stworzyły świat szczególny, krajobraz jedyny
w swoim rodzaju, pełen
swoistego piękna.
Las karpacki….
Ileż to tajemnic skrywa od wieków. Ile
wśród tych kniej żyło ludzi, którzy wycisnęli piętno na dziejach naszej ziemi,
wpisali się w jej historię…Święty Jan z
Dukli, którego spora część życia upłynęła
wśród lasów góry Zaśpit, Cergowej a
ponoć też i górskiego masywu Piotrusia.
Żyjący tu przez wieki Łemkowie,
uprawiający niezbyt urodzajną, kamienistą ziemię dla których las był domem,
nieomal wpisanym w ich całe nieraz
życie. Żołnierze pierwszej wojny światowej, zmagający się w śmiertelnym boju
karpackich lasach wśród mroźnej zimy
1915 roku, gdy nieraz zimno niewiele
mniej groźnym było niż kule czy bagnety
wroga przecież w szeregach obu walczą-

cych ze sobą armii byli Polacy, rozdzieleni
kordonem zaborów. Karpackie Lasy to też
miejsca będące domem dla partyzantów,
którzy w czasie drugiej wojny światowej
pokazać pragnęli hitlerowskiemu okupantowi że Polacy mają swoją godność,
że nie można bezkarnie traktować ich
jak niewolników i gnębić gospodarczo i
poniżać, traktując jak podludzi.
Między Lubatową, Lubatówką,
Rogami i Iwoniczem znajduje się resztka dawnych karpackich borów Lasem
Grabińskim zwana. Tu 24 lipca 1944
roku Niemcy rozstrzelali 72 mężczyzn,
w większości młodych ludzi, za udział w
walce podziemnej w ruchu oporu. Wcześniej więziono ich i katowano w więzieniu
w Jaśle. Aż 38 z nich pochodziło z Lubatowej… Represje hitlerowskiego okupanta za działalność partyzantów dotykały też
boleśnie osoby nie związane bezpośrednio
z ruchem oporu. Cena za chęć walki o
ludzką godność była wtedy bardzo wysoka, podobnie jak po 1944 roku, gdy nie
wszystkim dane było rozpocząć spokojne
życie i zamknąć partyzancki rozdział na
naszej ziemi. Losy żołnierzy wyklętych
są tego przykładem, losy ludzi którzy nie
mogli wobec grożących im surowych represji żyć i pracować, zakładać rodziny,
zresztą - wielu z nich, widząc pozorną
tylko niepodległość naszej Ojczyzny – nie
chciało się z tym pogodzić. Wybrali życie
wśród karpackich lasów, tropieni przez
nowe władze, nie tylko polskie a schwy-

tani, katowani nieludzko z więzieniach
Krosna, Jasła, Sanoka czy Rzeszowa…
U nich wszystkich tych znanych i tych
bezimiennych, z tragicznych lat wojen
światowych ubiegłego wieku, ale też i
z dawnych stuleci, o nich zdają się opowiadać szumem wiatru lasy karpackie,
tak jak i o mieszkańcach tylu wsi Karpat
i Pogórza, tu od pokoleń żyjących, pracujących, zmagających się surowszym niż
gdzieindziej klimatem, wędrujących tędy
turystach czy pracownikach kopalń ropy
naftowej i gazu ziemnego, od stu kilkudziesięciu lat wydobywających te surowce cenne z głębin ziemi. Naftowe szyby
dawno już wrosnąć zdążyły w karpacki

krajobraz, stopiły się w jedno nieomal z
lasami i stokami gór. Jest ich ostatnimi
czasy jakby mniej, ale wziąć jeszcze są
jednym z symboli naszych karpackich
stron, naszej „małej Ojczyzny”. Miną
wieki i zapewne las pokrywający stoki gór
wziąć szumiał będzie smagany wiatrami,
otulający swym płaszczem źródła naszych
potoków i rzek, stąd początek biorących.
Lesław Materniak
fot. Jan Panek

Bartoszów ma 110
lat
Bartoszów leży na wschód od Rymanowa 2 km od centrum część przy szosie
Rymanów – Sieniawa reszta na południe
od szosy. 110 lat temu w 1903 r, Potocki
z Głębokiego kupił ziemię od hrabiego
Potockiego z Rymanowa i wybudował
pierwszy dom. W jego ślady poszli inni
i w ciągu 10 lat powstała osada licząca
12 budynków, z których 4 i kapliczka
z 1909r, stoi do dziś. Nazwa pochodzi
od nazwiska żydowskiego właściciela
karczmy Barth, a nazwa jej Bartoszówka jest na starej mapie z 1880r. Karczma
ta, została podobno zburzona przez Rosjan na początku I-szej wojny światowej
a jedna z nich murowana stoi do dziś w
Gniewoszówce.
W lecie 2010r odwiedził Rymanów
85 - letni Żyd z Izraela, Barth, który
przed II-gą wojną światową tu mieszkał. (może, potomek karczmarza?) Do
I –szej wojny światowej, istniała tu niedaleko cegielnia, o której wiadomo, że
już w 1708 r. wyrabiano tu cegłę. Został
po niej widoczny ślad na jednym z pól i
nazwa cegielnisko.
Przed II-gą wojną światową większość mieszkańców stanowili Łemkowie
(grekokatolicy), którzy na wiosnę, 1945
r wyjechali na Ukrainę. Późno, bo dopiero w 1967 r. podłączono prąd do budynków i została zbudowana wysiłkiem
mieszkańców utwardzona droga. Na początku lat 70-tych XX wieku Bartoszów
przyłączono do miasta jako ulicę.
Na początku lat 90-tych zbudowano i
zarybiono stawy dla wędkarzy i powstały pracownicze ogródki działkowe. W
ostatnich latach wykonano światło uliczne, został położony trwały asfalt i podłączono budynki do kanalizacji. Obecnie
w 22 budynkach (z których część jest
nie zamieszkana) w większości murowanych mieszka około 50 osób, a liczba
ich maleje z powodu emigracji młodych
do innych miejscowości w różne regiony kraju a nawet za granicę. Starsza od
Bartoszowa jest Nowa Wieś i Łazy, a
dużo starsza Zmysłówka. Warto by było
poznać i ich historię.
Kazimierz Walus
NASZ RYMANÓW
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Rozwiane wątpliwości
Wiele emocji wywołał fakt
umieszczenia na liście upamiętnionych
„dębami katyńskimi” rymanowianina
Kazimierza Nowickiego. Listę przygotował IPN na potrzeby komitetu
organizacyjnego. Zgłaszane przez
nas wątpliwości nie zdały się na nic, a
przecież życiorys K. Nowickiego przedstawialiśmy w naszym miesięczniku w
kwietniu 2001 roku1 podając datę jego
śmierci w Melbourne. Aby rozwiać
wszelkie wątpliwości, powstał ten artykuł i przy okazji, by przypomnieć
sylwetkę naszego rodaka.
Kazimierz Nowicki urodził się w 5
września 1907 roku w Rymanowie z
rodziców Szymona i Filipiny Federkiewicz2. Tutaj kończy szkołę powszechną
a liceum w Jaśle, gdzie z wyróżnieniem
zdaje egzamin maturalny. Na Politechnice
Lwowskiej uzyskuje w 1935 roku dyplom
inżyniera elektryka. W tym czasie odbywa służbę wojskową w Podchorążówce
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim,
ze stałym przydziałem do 6 PAC we
Lwowie.
W 1935 roku podejmuje pracę we
lwowskiej Dyrekcji Poczt i Telekomunikacji w Sekcji Planowania i Budowy Wydziału Technicznego Dyrekcji. Dwa lata
później minister mianuje go Naczelnikiem
Rejonowego Urzędu Telekomunikacyjnego Lwów. Na początku wojny, 5 września
1939 r., zostaje delegatem Ministerstwa
Poczt i Telekomunikacji w sztabie Armii
Karpaty gen. dyw. Fabrycego. Funkcje
tę pełni do dnia kapitulacji Lwowa (22
września), kiedy powraca do RUT Lwów.
Pisze: „Przez administrację okupanta
sowieckiego traktowany byłem jako ten,
który ma spełnić warunki kapitulacyjne –
nie otrzymywałem wynagrodzenia, byłem
pod stałą obserwacją i regularnie przesłuchiwany przez NKWD w ich biurach.
Wypełnienie żądań postawionych mi w
czasie „sesji” w dniu 18 listopada 1939 roku w południe,
nie było dla mnie możliwe bez
podania nazwisk i działalności
tak mojego personelu technicznego, jak też eksploatacyjnego
i administracji cywilnej oraz
wojskowej współpracującej z
Urzędem do wybuchu wojny.
Tego też dnia w nocy, po zdaniu
poważnych kwot pieniężnych
od sowieckich dowódców lotnictwa jednemu z techników
Urzędu, rozpocząłem ucieczkę
do strefy Polski pod okupacją
niemiecką”.3
Po przekroczeniu Bugu
pod Sokalem (2.XII.1939) dostaje się do
Rymanowa. Po rozmowie ze znajomym
burmistrzem miasta w Jaśle, przekonał
się, że nie ma szans na pracę w swoim
zawodzie w okupowanej Polsce. Razem
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z bratem Antonim przekraczają Karpaty
i meldują się u mjr Młotka w konsulacie
w Budapeszcie. Kazimierz Nowicki
otrzymuje dokumenty podróży do Wojska Polskiego we Francji. W koszarach

Besier w Paryżu zgłasza się jako ochotnik,
porucznik artylerii. Przebywa kolejno w
kilku „ośrodkach wyczekiwania” odbywając przewidziane szkolenia. Nadeszła
jednak kapitulacja wojsk francuskich,
polscy ochotnicy podejmują kroki aby
dostać się na Wyspy Brytyjskie.
Po pewnych perturbacjach dostaje
się do zgrupowania płk Sosabowskiego w Fort William gdzie przechodzi
przeszkolenie bojowe na kursie tzw.
„cichociemnych”. Spotkała go tutaj
niemiła przygoda: „… Do ćwiczeń spadochronowych w formującej się tu, pod
dowództwem płk Sosabowskiego, Bry-

gadzie Spadochronowej, udawało się bez
badań lekarza brygady, toteż dopiero gdy
w okresie tych ćwiczeń w tzw. „małpim
gaju” doszedłem do treningowego skoku
z dziury makiety samolotu (…) w czasie

skoku uderzyłem głową w rurę wylotową i
lądowałem nieprawidłowo. Spowodowało
to natychmiastową interwencję lekarza,
który stwierdził nieregularność błędnika
w uszach i zakwalifikowanie mnie za nie
nadającego się na spadochroniarza”4.
Kazimierz Nowicki zostaje odkomendowany do Baonu Łączności Sztabu
N. W. w Stanmore. 1 czerwca 1942 roku
zostaje służbowo skierowany do Sekcji
Łączności z Krajem Oddziału VI Sztabu, zwanego także krajowym. Do jego
obowiązków należało kontrolowanie i
opracowywanie sposobów bezpiecznych
zrzutów urządzeń telegraficznych w
kraju. Powadzi także fachowe szkolenia,
o nowych środkach transmisji telekomunikacyjnych dla wyższych dowódców,
organizujących sieci telekomunikacyjne
we Francji i Belgii.
Po zakończeniu działań wojennych,
w 1945 roku podjął decyzje o pozostaniu
w Wielkiej Brytanii. Pracuje między
innymi w Polish University College
jako wykładowca na wydziale Electrical
Engeeniring Departament. Przedmiotem
wykładów była tematyka telekomunikacji
przewodowej.
Gdy uzyskuje zgodę konsulatu polskiego, wnosi podanie o przyznanie
obywatelstwa brytyjskiego. Dowiaduje
się, że istnieje możliwość uzyskania
pracy w Ministerstwie Poczt i Telekomunikacji Australii. Podejmuje decyzję
o wyjeździe na Antypody, z żoną i córką
przypływa do Melbourne. Rozpoczyna
pracę w Australia Postmaster’s General w
Centrall Office w Melbourne w wydziale
urządzeń telefonicznych obejmujących:
konstrukcje aparatów telefonicznych:
publicznych telefonów wrzutowych, ręcznych i automatycznych central miejskich i
międzymiastowych. W firmie tej pracuje
do 1972 a potem na emeryturze jeszcze
jako konsultant firmy Telecom.
Szanowany jako pracownik, w 1969
roku za swoją pracę zawodową został
osobiście udekorowany przez królową
Elżbietę II wysokim brytyjskim
odznaczeniem – Medalem British Empire.
Był człowiekiem bardzo aktywnym społecznie, zarówno w
Polsce jak i swej nowej ojczyźnie. Pracę społeczną rozpoczął
w Polsce, gdy przyjeżdżał ze
szkoły średniej na wakacje
do Rymanowa. Zbierali się tu
młodzi ludzie różnych profesji
– od studentów, kandydatów
na zawodowych oficerów, po
kleryków i nauczycieli. Wspomina: „W każdą niedzielę po
dziewiątówce odbywały się
przechadzki dyskusyjne w wyniku których zawsze przygotowywało się
przynajmniej jedno przedstawienie jakieś
popularnej komedii i sezon wakacyjny
kończył się odegraniem sztuki dwa lub trzy
razy w sali Sokoła w miasteczku Rymanów

i sali teatralnej w Rymanowie Zdroju, 3
kilometry w głąb Karpat”5.
W latach studiów we Lwowie, był
jednym z założycieli Akademickiego
Oddziału Związku Strzeleckiego, którego inicjatorem i opiekunem był gen.
Popowicz.
Już jako pracownik Rejonowego Urzędu Telekomunikacji we Lwowie, pracuje
przy organizowaniu i utrzymaniu polskich
szkółek powszechnych w miejscowo-

ściach o przewadze ludności ukraińskiej.
Rejonowy Urząd Telekomunikacji dostarczał samochody, kupował podręczniki,
zeszyty i sprzęt szkolny. Obsługiwał co
najmniej trzy szkoły, leżące na wschód
od Lwowa.
W Wielkiej Brytanii działa aktywnie
w stowarzyszeniu elektryków. Zajmuje
się też tłumaczeniem na język polski,
wydaje podstawowe książki angielskie z
dziedziny radia i radiotechniki. Pracę tą

kontynuuje później w Australii. W nowej
ojczyźnie wstępuje do Związku Polaków,
gdzie jest bardzo aktywnym członkiem.
Zmarł w Melbourne 11 grudnia 1999
roku, dożywając sędziwego wieku – 92
lat. Pochowany jest na cmentarzu w
Springvale6
(Dziękuję rodzinie i przyjaciołom rodziny
Kazimierza Nowickiego za udostępnienie
dokumentów).
Wacław Łabuda
Marian Dziamba – Rymanowianie na antypodach, w; „Nasz Rymanów” nr.4/2001.(str. 9)
Autor pisał: Starsi czytelnicy pamiętają zapewne
p. profesor Bronisławę Nowicką. Do połowy lat
sześćdziesiątych uczyła w rymanowskim liceum
łaciny, j. polskiego i j. niemieckiego. Wielu odwiedzało jej dom przy ul. Sanockiej 9, gdzie udzielała
korepetycji. W tym wspomnieniu będzie mowa o
bracie p. profesor – Kazimierzu Nowickim”.
2
Testimonium ortus et baptismi (świadectwo
chrztu) wystawione przez ks. proboszcza Józefa
Wolskiego 5 lutego 1947 roku.
3
Kazimierz Nowicki – Mój życiorys (z autopoprawkami z 1998 roku), str. 2.
4
Tamże, str.4.
5
Tamże str.8.
6
Lekarskie świadectwo zgonu, które wystawiła
13.12.1999 dr Natasha Cukierman
1

Dzień Kobiet
W dniu 9 marca 2013 r. w Hali
Sportowej, mieszczącej się przy ul.
Kwiatowej w Sieniawie odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Organizatorem tej imprezy był Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie. Podczas
uroczystości, panie z KGW Sieniawa i
KGW Rymanów-Posada Dolna zapewniły
wszystkim Kobietom i zaproszonym
gościom maksymalną dawkę śmiechu (aż
do łez) podczas przygotowanych skeczy.
Instruktor sportu Bartosz Biel przygotował atrakcje sportowe –
wyścigi rzędów dla pań. Do udziału w
konkurencjach sportowych zgłosiły się
panie uczęszczające na cotygodniowe
zajęcia aerobiku. Do grupy dołączyła
także pani Kasia - gospodarz obiektu.
Pod okiem animatora kultury – pana
Pawła Kuligi – wspaniale w tańcu cha-cha

zaprezentowała się para taneczna – Joanna
Litarowicz i Kamil Janowski.
Mogliśmy również podziwiać
prezentacje taneczne w wykonaniu
zespołów WHISK i SOLVI działających
przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Rymanowie oraz wysłuchać piosenek
zaprezentowanych przez uczniów ZSP
w Sieniawie, przygotowanych przez
Joannę Oziminę oraz współpracujących
z sekcją muzyczną działającą przy
GOK pod kierunkiem Sławomira Szybki.
Dodatkową atrakcją było układanie puzzli,
gdzie Panie musiały się nieźle natrudzić.
Całą uroczystość prowadził Grzegorz
Wojtoń, któremu serdecznie dziękujemy za
profesjonalne prowadzenie i uświetnienie
naszego święta. Na zakończenie Burmistrz
Gminy - pan Wojciech Farbaniec –
przekazał wszystkim Kobietom serdeczne
życzenia. Wyrazem uznania było wręczenie
tulipanów.

Dla ducha był urozmaicony program
artystyczny, a dla ciała pracownicy
GOK – Hali przygotowali słodki
poczęstunek. Tego dnia można było miło
i aktywnie spędzić sobotnie popołudnie.
Ponadto w dniu 8 marca w sali kina
„Sokół” w Rymanowie zorganizowano
koncert operetkowy „Od czardasza do
kankana” wykonany przez artystów
teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic.
Było bardzo miło posłuchać piosenek i
pooglądać przepiękne tańce. Publiczność
dobrze się bawiła.
Katarzyna Paszkiewicz
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Zaduszki Rymanowskie
– symbolika nagrobna
Kiedy odwiedzamy cmentarze, nieraz
zastanawiamy się nad kodem symbolicznym, przesłaniem ideowym poszczególnych rzeźb
ozdabiających groby.
Cmentarze to
nie tylko zapis historii,
lecz również
obraz zawikłanej nieraz
symboliki.
Cmentarze
z ich kodem symbolicznym
– to wielka
księga żałoby i śmierci
otwarta dla
tych, którzy
potrafią ją
właściwie odczytać. Od początku do
końca zrozumieć przesłanie śmierci,
żałoby i wiary w życie pozagrobowe. Od
ciemnych słów rozpaczy do jasnej wiekuistej światłości. Metaforyka śmierci jest
dostrzegalna wszędzie. Od nieśmiertelników czy niepozornych główek maku,
symbolu śmierci, spokojnego snu, lecz i
zmartwychwstania do życia wiecznego.
To właśnie za cmentarną bramą wielkiej ciszy żywi stają wobec zmarłych, a
przenikająca z nagrobków symbolika
przypomina, że jesteśmy tylko cieniem i
prochem – „pulvis et umbra sumus”, jak
pisał w „Carmina” Horacy.
Śmierć piękna, śmierć opłakiwana – na przełomie wieku XVIII i XIX
zmienia się perspektywa spojrzenia na
ten nieodłączny element istnienia. Początkowo ludzie starali się raczej zadbać
o własne miejsce pochówku, a jeżeli
myśleli o śmierci to raczej w kontekście
własnym, niż innych, bliskich. Budowali
kościoły, w których potem miały być
umieszczane ich doczesne szczątki, czy
zamawiali nagrobki mające przekazywać
kolejnym pokoleniom historię ich życia
i zasług . W momencie kiedy doszło do
zmiany, zmiany która prawdopodobnie
dotyczyła mentalności ludzkiej, zaczęto praktykowanie pewnych rytuałów
związanych ze śmiercią i pochówkiem
osób najbliższych. Pojawiły się płaczki,
cmentarze były odwiedzane nie tylko
podczas pogrzebów, ale również cyklicznie, stały się miejscem spotkań z bliskim
zmarłym, miejscem zadumy. Nagrobki
upamiętniały w pewien sposób nie tylko
osobę, która odeszła ale także smutek, żal
oraz tęsknotę jakie po sobie zostawiła w
sercach innych.
Kolejne rozważania w ramach projektu „Zaduszki Rymanowskie” mają na celu
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przybliżyć architektoniczną symbolikę
nekropoli - miasta umarłych o charakterze
grzebalnym, czyli o grobach wykopanych
w ziemi i oznaczonych nagrobkami.
Rymanowski cmentarz usytuowany na
niewielkim wzniesieniu, w niedużej
odległości od centrum miasta
i kościoła parafialnego oraz
wzniesienia zwanego Kalwarią,
na którą prowadzą stacje drogi
krzyżowej - to miejsce, gdzie
można się spotkać z historią naszej miejscowości od założycieli
Rymanowa po czasy współczesne. Upływający czas, czynniki
klimatyczne i przyrodnicze
wywierają niekorzystny wpływ
na najstarsze obiekty naszej
pradziejowej historii. Wiele z
nich jest mocno zniszczonych,
wiele zapomnianych. Dzięki
inicjatywie Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”, które zapoczątkowało w listopadzie 2005
roku kwestę na rzecz renowacji
nagrobków i wsparciu gminy,
część zniszczonych nagrobków została
odnowiona i można dzisiaj podziwiać
kunszt i precyzję starych mistrzów
kamieniarstwa, grawerów i rzeźbiarzy.
Wchodząc na rymanowski cmentarz
spotykamy się z różnorodną symboliką
nagrobną; czy przechodzimy obok bezmyślnie, czy może zastanawiamy się nad
jej znaczeniem?
Jezus Chrystus symbolizuje życie
wieczne, pozaziemskie. Jest on również
znakiem niezwykłego,
nadzwyczajnego przyjścia na świat.
Ma być
triumfalnym
powrotem
w czasach
ostatecznych
oraz sądzie
nad światem. Figury
Chrystusa
przybierały
formę upadającego
pod Krzyżem, modlącego się w
Ogrodzie Oliwnym, Zmartwychwstałego,
wreszcie ukazującego swoje serce.
Maryja jest nie tylko Matką Jezusa ale
także Matką Kościoła . Często znajduje się
na nagrobkach jako symbol dobrego człowieka , zasługującego na życie wieczne .
Przedstawiana jest w różnych formach
np. czuwająca lub modląca się za dusze
zmarłego. Wśród ulubionych tematów
ikonograficznych związanych z Madonną
należą: Immaculata, Assunta, Różańcowa,
zatem te, które wyrażają ideę przezwyciężania zła oraz wiecznego orędownictwa
Matki Bożej za ludzkimi duszami.

Krzyż kojarzy się dzisiaj głównie z chrześcijaństwem. Krzyż chrześcijański jest
połączeniem dwóch „belek” - dłuższej
ustawionej pionowo i krótszej ustawionej
poziomo. Lecz symbol ten znany jest już
od prehistorii np. swastyka czy ankh.
Krzyż służył jako narzędzie kary w krajach
Bliskiego Wschodu jak
i w potężnych cywilizacjach Europy m.in.
w Rzymie, czy Grecji.Wszytko zmieniło
się po śmierci Jezusa, od kiedy krzyż stał
się symbolem wiary
chrześcijańskiej. Narzędzie Męki Pańskiej,
zbawczej mocy ofiary
Syna i Jego triumfu
nad złem, symbol życia nad śmiercią. W
swych podstawowych
formach (greckiej i
łacińskiej) krzyż jest
tym samym wyznaniem wiary i znakiem błogosławieństwa.
Początkowo „zastępował” również wizerunek samego Chrystusa.
Krzyż był utożsamiany często przez
teologów z rajskim drzewem życia, ale
i za przeciwieństwo drzewa poznania
dobra i zła, ponieważ przyniósł ludzkości zbawienie, czyli życie, podczas
gdy drugie z drzew stało się przyczyną
grzechu(śmierci). W XIX wieku krzyż
stał się tak popularną ozdobą, że trudno
było znaleźć cmentarz bez krzyży. Aczkolwiek wykorzystywanie ich w większości zależało od mieszkańców danych
państw i ich religijności. Do połowy XX
wieku na wiejskich cmentarzach bardzo
popularne były nagrobki w formie krzyża.
Tak bogata symbolika krzyża sprawiła ,że
stał się on nie tylko symbolem wiary ale i
talizmanem, amuletem.
Serce - dopiero od średniowiecza jest
jednoznacznym symbolem miłości.
Wcześniej bywało kojarzone z wnętrzem
człowieka, z tym co w nas duchowe. Jako
siedlisko rozumu, woli i pamięci, znak
serca symbolizował
najważniejsze zdolności duchowe
człowieka.
Pismo Święte mówi
nam, że Pan
patrzy w
serce, które
raduje się
w Panu, ale
wspomina
również o
zatwardziałym sercu faraona. Zbawicielowi podczas
Męki na Krzyżu przebito Serce włócznią.
To właśnie z Rany Serca, z Krwi i Wody,
które wypłynęły z boku Chrystusa, na-

rodził się Kościół i rodzi się nieustannie
podczas każdej Mszy św. Ikonografia bardzo często ukazywała Serce Zbawiciela,
zwłaszcza w związku z rozwojem kultu
Ran Jezusa, a po wizjach mistycznych św.
Marii Małgorzaty Alacoque – pod koniec
XVII w. – nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusa. Z czasem obok Serca Jezusa
pojawiło się również Serce Maryi. Przypomniano sobie bowiem o proroctwie
starca Symeona, który obwieścił Matce
Zbawiciela, że Jej Serce miecz przeniknie.
Anioły - to duchy które strzegą nas i pomagają nam w codziennych trudnościach,
są przy nas przez cały czas. Anioł jest
wizerunkiem Boga, przejawem ukrytej
światłości.
Anioł strażnik
grobu - u tego
anioła niezbędne jest wejście
albo drzwi, jest
to anioł stróż
który nas strzeże. Archanioł
Michał pełni
ważne obowiązki związane ze śmiercią
a właściwie losami człowieka po przekroczeniu jej progów. Anioł modlitwy stał
się najpopularniejszym przedstawicielem
anioła na cmentarzach. Nieważne jaki
styl w sztuce był akurat modny, anioł ten
zmieniał kostium , ale nadal modlił się za
dusze. Smutne Anioły Śmierci przypominają o zmarłych i naszym żalu po nich.

Naszym zdaniem
Cześć – Stachu – w poprzednim numerze Naszego Rymanowa rozmawialiśmy jak ważny dla naszej wiary będzie
wybór nowego papieża i jakiego byśmy
chcieli aby wzmocnił nasz Kościół. Dzisiaj możemy powiedzieć, że lepszego
wyboru kardynałowie dokonać nie mogli
– życzenia nasze się spełniły. Co prawda,
dopiero zaczyna swoje najwyższe „pasterstwo”, ale wszystko wskazuje, że już
wprowadza pozytywne zmiany na samej
górze, tylko zastanawia mnie, czy te zachodzące zmiany dotrą do samego dołu?
Franiu - Ks. Grzegorz Śniadoch powiedział : „Jeśli jednak uda się zdyscyplinować kościelne szeregi, które się niestety mocno rozluźniły, to na czekający
nas pontyfikat spojrzę z optymizmem.
Pamiętajmy, że bez dyscypliny armią
nie da się sprawnie dowodzić”. Sama
osobowość papieża- Franciszka, jego zachowanie jako prostego człowieka, Jego
zwrot ku ludziom zwykłym, ubogim –
często zapomnianym, który posiada tak
szlachetne cechy i które będzie chciał
wprowadzać je w nasze życie jak miłość,
wierność, posłuszeństwo, lojalność,
skromność, ubóstwo.

Motyw roślin. Od wielu wieków świat
roślin był bardzo ważny w rozmyślaniu
na temat przemijania życia ludzkiego.
Wiele przemian
podczas życia roślin porównywano do przemian w
życiu człowieka.
Jednym z przykładów są narodziny
człowieka bądź
śmierć. Świat roślin od pradziejów
był najpopularniejszym punktem odniesienia
w rozważaniach
o życiu i śmierci.
Co prawda przypominał o przemijaniu, nawet tego
co piękne i młode
(złamane drzewa lub kwiaty), ale jednocześnie dawał nadzieję na zmartwychwstanie (odradzanie się roślin na wiosnę).
Świadectwem trwania życia (kult płodności) było też wydawanie owoców.
Róża. Niekiedy cmentarne symbole
nakładają się na siebie, jak to bywa z zawieszonym na pniu strzaskanego dębu lub
złamanej kolumnie różanym wieńcem.
W tym przypadku zadaniem róży jest
„umilać zmarłym spoczynek wieczny”,
lecz nie tylko. Otóż kolce róży mają
odpędzać od grobu wszelkie złe moce.
To także odległy, bo sięgający antyku
przejaw czci dla zmarłych na pamiątkę
pięknego Adonisa, z którego krwi urosła
pierwsza czerwona róża. Kolor czerwieni

i czerwony kwiat są bodaj najstarszymi
symbolami śmierci, odległym wspomnieniem „czerwonych pochówków”,
człowieka pierwotnego w grobach
wypełnionych kolorem ochry, symbolem bólu i żałoby. Róża- jest
jednym z najbardziej popularnych
kwiatów-symboli, choć wyjątkowo
wieloznacznym. Jest symbolem
przemijającej doczesności.
Bratki-otwarte ku niebu i promieniom słonecznym kwiaty te łączono
przede wszystkim z dobroczynną
mocą słońca. Bluszcz-Podobnie jak
inne wiecznie zielone rośliny bluszcz
już od czasów starożytnych symbolizował niezniszczalne życie.
Światło – jest symbolem życia. Jest
to też światło Chrystusa, którym ma
promieniować człowiek wierzący.
Jezus nazywany jest światłością
świata, wiecznym światłem, które
wierni będą oglądać w niebie. Opuszczona
pochodnia jest jednak symbolem śmierci.

To On sam do tej pory prowadził życie
nie na poziomie wysokich dostojników
kościelnych, ale jako najzwyklejszy człowiek, o czym dowiadujemy się teraz, to
On żyjąc wśród takiej grupy ludzi potrafi
najlepiej zrozumieć ich potrzeby i trudne sytuacje życiowe.- Samo przybranie
imienia „ Franciszek” (wiemy, że chodzi
o św. Franciszka z Asyżu) mówi samo za
siebie. Może przy okazji przytoczę kilka
zdań o św. Franciszku z „ Przewodnika
po Asyżu” – Święty Franciszek urodził
się w zimie 1181-1182r. Rodzicami jego
byli Piotr i Joanna Bernardone (była to
bogata rodzina kupiecka). Jako na znak
szczególnego wybraństwa Bożego,
Franciszek przyszedł na świat w stajni
znajdującej się na parterze ojcowskiego
domu. W latach swojej młodości Franciszek poznał co to jest życie wygodne,
przepych i jaka jest moc pieniądza zyskującego mu powszechne uznanie, (ale
po tajemniczym śnie w Sapoleto 1205r,):
słowa Chrystusa z Krzyża w kościele
św, Damiana, który polecił Franciszkowi naprawić swój Kościół : „ Franciszku, idź napraw mój dom, który rozpada
się w gruzy” (w przenośni odpowiada
dzisiejszym czasom). Wyrzeczenie się
dóbr ojcowskich i decyzja obrania życia w bezwzględnym ubóstwie zasugerowanym mu przez czytaną Ewangelię
podczas mszy świętej „ Nie bierzcie nic

na drogę: ani laski, ani torby podróżnej,
ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też
po dwie suknie” ( Łuk.9\3 ) Rozpoczął
życie w ubóstwie, wszyscy uznali go
za pomyleńca. Nie stronił już więcej od
trędowatych, ale się nad nimi nachylał i
całował ich. Nie wytykał nikomu wad,
ale uważał siebie za grzesznika, który
musi sam się poprawić. Siła jego przykładu bardziej poruszyła współczesnych
mu ludzi niż działalność któregokolwiek
innego pewnego siebie reformatora.- (to
tylko tyle z początku życia św, Franciszka).
Stachu – moim zdaniem, na dzisiejsze
czasy lepszego papieża nie mogliśmy
sobie wymarzyć, posiada On wszystkie
cechy, jakie powinien mieć „Najwyższy
Pasterz”. Chciałbym, aby cechy te zostały wprowadzone na sam dół do naszych
bezpośrednich pasterzy i w każdym z
nich je widzieli, bo wielu z nas wiarę
naszą kojarzy sobie z osobowością katechety, wikarego, proboszcza, itd. Można by tu jeszcze wiele mówić o naszych
oczekiwaniach – ale lepiej niech każdy z
nas zada sobie pytanie co należy zrobić
aby wiarę naszą wzmocnić?
Niechaj – Chrystus zmartwychwstały prowadzi nowego Papieża Franciszka
drogą, którą sam wybrał dla ratowania
„domu Pana, który rozpada się w gruzy”
Szczęść Boże!
Stacho i Franio

A światłość wiekuista niechaj im świeci
na wieki…
Uczniowie klas trzecich gimnazjum
w Rymanowie
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Płonie ognisko…,

czyli słów kilka
o rymanowskich harcerzach
Jest poniedziałek, godzina 15,
jak co tydzień zbieramy się przy klasie
naszego opiekuna na harcerską zbiórkę. Nikt nie narzeka, że popołudnie
można spędzić inaczej, poza szkołą, bo
każdy z nas właśnie tu chce być i wie,
dlaczego w ten dzień zakłada harcerski
mundur.
„Drużynowy jest wśród nas,
opowiada starodawne dzieje...”
Każdy harcerz powinien znać
historię organizacji, do której należy, a
więc na początek kilka informacji o skautingu. Jest on jedną z najpopularniejszych
organizacji młodzieżowych działających
w wielu krajach. Rozwinął się w Anglii
na przełomie XIX i XX wieku, a pierwsze grupy skautowe powstały w Polsce
już przed I wojną światową, dzięki zaangażowaniu Andrzeja Małkowskiego,
którego uważa się
za twórcę polskiego
harcerstwa.
Na naszych
ziemiach najwcześniej w Krośnie
utworzono pierwszą
Skautową Drużynę
Męską im. Tadeusza
Kościuszki (przy
obecnym LO im.
M. Kopernika). W
czerwcu ubiegłego
roku Hufiec Krośnieński im. Jana i
Stanisława Magurów
(harcerzy, żołnierzy AK) obchodził
100-lecie swego istnienia.
Po I wojnie
światowej ruch skautowy znalazł swoich
zwolenników także w Rymanowie. Bardzo prężnie w okresie międzywojennym
działały gromada zuchowa i drużyna
harcerska, a później rozwijały się po
wojnie aż do lat 80-tych, kiedy to nastąpił
spadek popularności skautingu. Do grona
zasłużonych dla harcerstwa działaczy należą m.in. dh Jan Winiarski, dh Zdzisław
Niedzielski.
„Bo choć mało mam lat, w mym harcerskim mundurze, Bogu, ludziom i Ojczyźnie
- na ich wieczną chwałę służę.”
Po okresie mniejszego zainteresowania harcerstwem, od kilku lat
działa przy Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie reaktywowana 12 DH im.
Zawiszy Czarnego, jedyna w naszej gminie drużyna należąca do krośnieńskiego
Hufca (druhny i druhowie z drużyny w
Sieniawie organizacyjnie przynależą do
Hufca Sanok). Jej członkowie wzorem
swego patrona - rycerza z Garbowa - odpowiedzialnie pragną kontynuować bogatą tradycję harcerską szkoły. Nie byłoby
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to możliwe bez dużego zaangażowania
druha Stanisława Penara, który potrafi
zachęcić młodzież do wstępowania w
szeregi rymanowskiej drużyny.
Harcerska służba wiąże się z
zabawą i przyjemnościami, ale także
obowiązkiem i niekiedy wyrzeczeniami.
Kierując się znanym powiedzeniem: polegać jak na Zawiszy, druhowie są tymi,
na których zawsze można liczyć. Biorą
udział w uroczystościach państwowych i
lokalnych, z dumą noszą szary mundur z
harcerskim krzyżem na piersi oraz lilijkę
na berecie.
„Harcerzem być to wcale nie wada,
Harcerzem być każdemu wypada,
Harcerzem być to gratka nie lada,
Harcerzem być to innym pomagać.”
Obecnie DH skupia w swych
szeregach 46 harcerzy i harcerek podzielonych na cztery zastępy. Wszyscy są
uczniami naszej szkoły, choć reprezentują
różne jej etapy: podstawówkę, gimnazjum
lub liceum.
Nowych kandydatów na harcerzy wciąż przybywa. W odpowiedzi na

pytania: dlaczego decydują się dołączyć
do drużyny lub co zmieniło w ich życiu
harcerstwo, można usłyszeć, że sprawia
im to frajdę, daje możliwość miłego
spędzenia czasu czy zdobycia nowych
umiejętności. Mają też okazję, wyjeżdżając na biwaki i obozy, poznania ciekawych
ludzi, nawiązania przyjaźni i zobaczenia
niezwykłych miejsc. Oto kilka przykładów naszej skautowej działalności.
W ubiegłym roku braliśmy
udział w wielu imprezach organizowanych przez Hufiec Krosno, a także Szczep
Harcerski z Krościenka Wyżnego. Jeszcze
przed wakacjami uczestniczyliśmy w obchodach 100-lecia Hufca Krosno. Wtedy
też odbył się bieg patrolowy w okolicach
krośnieńskiego rynku, a wieczorem uroczyste ognisko. W czerwcu po raz pierwszy wystawiliśmy patrol do Harcerskiej
Gry Terenowo Sprawnościowej (3-dniowe zawody harcerskie, sprawdzające
umiejętności, wiedzę oraz ducha sportowej walki), która w tym roku odbywała
się na stanicy Hufca w Woli Michowej.

Niestety, tradycji HGTS-owej stało się
zadość, gdyż jako debiutanci zajęliśmy
odległe miejsce, ale w tym roku również
mamy zamiar wystartować i dać z siebie
wszystko, aby poprawić wyniki. Zaś początkiem lipca część drużyny wyjechała
wraz ze Szczepem z Krościenka Wyżnego
na obóz harcerski nad Morze Bałtyckie do
Międzywodzia. Był to już nasz trzeci tego
rodzaju wyjazd, lecz pierwszy tak daleko.
Kolejny raz mieliśmy znakomitą okazję
do zdobywania nowych sprawności, które
później można wykorzystać w życiu, a ich
oznaczenia przyszyć na rękaw munduru.
Poznaliśmy wiele wspaniałych osób, z
którymi nadal możemy się spotykać przy
różnych okazjach.
Tuż po wakacjach odbyło się
rozpoczęcie Roku Harcerskiego połączone z zakończeniem uroczystości związanych z setną rocznicą powstania Hufca
Krosno. Wszyscy byliśmy wzruszeni
tym, że kontynuujemy już ponad stuletnią
tradycję. Główne uroczystości odbywały
się w Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie. Na scenie odznaczano zasłużonych
instruktorów ZHP oraz
osoby, które swą pracą
w samorządach, szkołach i placówkach kultury wspierają naszą
organizację. Harcerze
z naszego Hufca włożyli wiele serca i pracy
w artystyczną część
spotkania (koncert pt.
„Historia pieśnią pisana” do obejrzenia i
posłuchania na stronie
Hufca). W pierwszych
dniach listopada zostaliśmy zaproszeni na
biwak w Krościenku
Wyżnym. Spaliśmy
w krościeńskim gimnazjum, co było nie
lada przeżyciem. Chyba po raz pierwszy
w życiu spędziliśmy cały weekend w
szkole! Świetnie się bawiliśmy, uczestnicząc w zręcznościowych zawodach,
a także biegu patrolowym. Tym razem
jednak nie daliśmy plamy, zajmując II
miejsce. Odbyła się także uroczysta,
patriotyczna konferencja zakończona
biwakiem. Ostatnio zaś konkurowaliśmy
w harcerskich zawodach sportowych
w tenisie stołowym, w których na nasi
druhowie zajęli punktowane III miejsce.
Zapewne i w tym roku czeka nas mnóstwo
niezapomnianych przygód.
Z pewnością czas, który poświęcamy na harcerstwo, nie jest czasem
straconym, a kiedyś będzie miłym wspomnieniem młodości. Harcerzem może
zostać każdy, niekoniecznie musi być
uczeniem naszej szkoły. Wystarczą tylko
chęci i pozytywne nastawienie.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
dh Anna Miszczyk

XIII Podkarpacka
Olimpiada Tenisa
Stołowego
w ZSP Klimkówka
9 marca 2013 r. w Zespole Szkół
Publicznych w Klimkówce została
rozegrana XIII Podkarpacka Olimpiada
Tenisa Stołowego na szczeblu gminnym.
Turniej został zorganizowany pod
patronatem Burmistrza Gminy Rymanów
pana Wojciecha Farbańca. W olimpiadzie
brało udział 75 zawodników z Klimkówki,
Posady Górnej, Rymanowa, Rymanowa
Zdroju, Puław, Królika Polskiego i
Milczy.
Wyniki turnieju w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria mężczyzn powyżej 45 lat
1. Krukar Andrzej – Klimkówka
2. Piotrowski Artur – Posada Górna
3. Zych Stanisław – Klimkówka
Kategoria mężczyzn od 20 - 44 lat
1. Wilusz Łukasz – Klimkówka
2. Penar Dawid – Klimkówka
Kategoria chłopców od 17 - 19 lat
1. Przybyła Sebastian - Klimkówka
2. Szajna Ireneusz – Rymanów
3. Cypcar Marcin – Klimkówka
Kategoria chłopców od 14 – 16 lat
1. Wiernasz Kamil – Klimkówka
2. Chudziński Sebastian - Klimkówka
3. Zajdel Marcin – Klimkówka

Kategoria chłopców do 13 lat
1. Litwin Maciej – Klimkówka
2. Ozimina Sebastian – Królik Polski
3. Kasperkowicz Marcin – Klimkówka
Kategoria dziewcząt od 17 – 19 lat
1. Wilusz Paulina – Klimkówka
Kategoria dziewcząt od 14 -16 lat
1. Rajchel Weronika – Klimkówka
2. Józefowicz Patrycja – Klimkówka
3. Śliwka Zuzanna – Posada Górna
Kategoria dziewcząt do 13 lat
1. Bebło Weronika – Królik Polski
2. Szlemp Klaudia – Milcza

3. Jakubowicz Martyna – Klimkówka
Po zakończeniu zawodów Zastępca
Burmistrza Gminy Rymanów pan
Jan Materniak i Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Klimkówce pan
Marian Penar wręczyli zwycięzcom
poszczególnych kategorii wiekowych
pamiątkowe medale, puchary, dyplomy i
nagrody rzeczowe.
Małgorzata Jakubowicz
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Projekt „Imprezy obrzędowo - folklorystyczne oraz warsztaty rękodzieła
jako forma zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego Podkarpacia” w ramach działania Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 zakładał
zorganizowanie przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie trzech rodzajów
warsztatów mających promować rękodzieło i tradycyjną kuchnię wśród mieszkańców gminy Rymanów oraz dwóch
dużych imprez plenerowych.
W ramach projektu placówka podjęła się zorganizowania warsztatów: bożonarodzeniowych, wielkanocnych oraz
kulinarnych. Warsztaty bożonarodzeniowe zaplanowane zostały na trzy dni,
na początku grudnia 2012 r. Uczestnicy
zajęć nabyli umiejętności wykonywania
tradycyjnych ozdób choinkowych, stroików oraz innych świątecznych elementów dekoracyjnych. W zajęciach zaplanowano udział 15 uczestników, głównie
osób mających predyspozycje artystyczne, chcących uczyć się tworzenia tradycyjnych bożonarodzeniowych ozdób
i dekoracji. W celu poinformowania
mieszkańców gminy o naborze, w gablotach i na tablicach ogłoszeń oraz na
stronach internetowych GOK i UG w
Rymanowie umieszczono plakaty zachęcające do wzięcia udziału w warsztatach.
Powiadomione o tym przedsięwzięciu
miały też zostać pozostałe gminy zrze-

szone w LGD. Dla osób biorących udział
w warsztatach organizator zapewniał
potrzebne materiały i poczęstunek. Placówka zatrudniła do prowadzenia zajęć
profesjonalnego plastyka posiadającego
doświadczenie w przeprowadzeniu tego
typu kursów rękodzieła.
Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie podjął się również w ramach
projektu zorganizowania we wrześniu
2012 r. warsztatów kulinarnych, których
uczestnicy uczyli się przygotowywania
potraw regionalnych. W trzydniowym
kursie wzięło udział 25 kobiet. Placówka udostępniła pod warsztaty kuchnię i
salę widowiskową. Projekt przewidywał
zaproszenie na warsztaty kulinarne również pań z gmin zrzeszonych w LGD.
Zajęcia kulinarne prowadziła osoba zawodowo zajmująca się gastronomią, zatrudniona jako specjalista od gospodarstwa domowego w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
W ramach kursu zrealizowano wykłady
dotyczące tradycyjnej kuchni oraz podstaw przygotowywania posiłków, a także zajęcia praktyczne, czyli gotowanie
regionalnych potraw.
Odnośnie imprez plenerowych Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zdeklarował się w ramach tegoż projektu
zorganizować: „Wesele Podkarpackie”,
a także Przegląd Kapel Ludowych,
„Koncert na Dwa Świerszcze i Kapele”.
„Wesele Podkarpackie” odbyło się
5 sierpnia 2012 r. w amfiteatrze przy
„Zielonym Domku” w Rymanowie
Zdroju. Porę widowiska zaplanowano
na niedzielne popołudnie, czas trwania natomiast na 5 godzin. W imprezie
wzięło udział 10 zespołów obrzędowych
z całego Podkarpacia. Placówka przygotowała dla każdego z zaproszonych

zespołów miejsce pod namiotem zaopatrzone w stół i krzesła, wieszaki, napoje
chłodzące, termosy z kawą i herbatą, w
celu zapewnienia uczestnikom widowiska komfortowych warunków podczas
przerw w występach. Program „Wesela
Podkarpackiego” zakładał następujące
punkty: prolog weselny, zmówiny, proszaki, wiechowiny, swaszczyny, przyjazd młodego do pani młodej, rękowiy,
błogosławieństwo i wyjście do kościoła,
bramy weselne, oczepiny, biały wieniec,
kulawienie młodej oraz poprawiny i
przenosiny. Kolejne etapy tradycyjnego
wesela zaprezentowane były przez przybyłe zespoły, zgodnie z tradycją XIX i
początków XX wieku. Imprezę otwierał
barwny korowód przechodzący przez
uzdrowiskowy park. Docelową grupą
odbiorców widowiska byli kuracjusze,
turyści i mieszkańcy gminy. W usprawnieniu przebiegu imprezy oraz w działaniach organizacyjnych pracownikom
GOK-u pomagali strażacy z OSP oraz
członkinie KGW.
W Przeglądzie Kapel Ludowych
„Koncert na Dwa Świerszcze i Kapele”
wystąpiło 6 kapel z gminy Rymanów
oraz gmin sąsiednich, np. Zarszyn, Bukowsko. Widowisko odbyło się 15 sierpnia 2012 r. w amfiteatrze przy „Zielonym
Domku” w Rymanowie Zdroju. Każda z
występujących kapel zaprezentowała zebranej publiczności swój rodzimy folklor. Placówka dla każdej kapeli przygotowała poczęstunek oraz pamiątkowy
szklany puchar.
Przed instytucją jest jeszcze jeden
element projektu do zrealizowania,
mianowicie
zorganizowanie
w
połowie marca 2013 r. warsztatów
wielkanocnych.

Projekt „Na końcu
języka? Wyraź to
inaczej! w ZSP
Klimkówka

zapamiętywania oraz pantomima. Na
warsztatach poruszono także problem
niepełnosprawności. Biorący udział w
zajęciach uczniowie zaangażowali się w
tzw. Misję Afganistan- ,,kredki zamiast
karabinów”. Wykonywali papierowe,
zdobione według własnego pomysłu,
zakładki do książek, ze sprzedaży któ-

rych dochód będzie przeznaczony na
zakup przyborów szkolnych dla najbiedniejszych dzieci z Afganistanu.
Na zakończenie warsztatów każda
osoba w nich uczestnicząca otrzymała
imienny dyplom z wyszczególnioną tematyką przeprowadzonych zajęć.

Promujemy dziedzictwo
kulturowe Podkarpacia

Szkoła powinna być miejscem, w którym każde dziecko może rozwijać swoje
talenty i zainteresowania oraz zdobywać
nowe doświadczenia. W związku z powyższym, podczas tegorocznych ferii zimowych, uczniowie naszej szkoły mieli
możliwość uczestniczenia w projekcie
Na końcu języka? Wyraź to inaczej!
Zajęcia organizowane przez Fundację
Rozwoju Wolontariatu – Projektor, odbywały się w drugim tygodniu ferii (18 –
22 luty 2013). Prowadzącymi warsztaty
były dwie studentki – Agata i Kasia, które zaoferowały uczniom zajęcia o zróżnicowanej i bardzo ciekawej tematyce.
Uczestnicy poznali elementy kaligrafii arabskiej, podstawy języka migowego
oraz zagłębiali się w angielskich tradycjach. Interesujące dla dzieci okazały
się również mnemotechniki- techniki

14

NASZ RYMANÓW

Łukasz Michalak

Aneta Wilusz

Wiatraki
Kiedy kilka lat temu zobaczyliśmy
piękne nowe, duże wiatraki, uważaliśmy je za wprowadzanie nowoczesności
i pozytywne działanie na rzecz ekologii, a nawet to, ze dzięki tym wiatrakom
będziemy mieć tańszy prąd. Dzisiaj jesteśmy tym wszystkim zawiedzeni, bo
jak się okazuje nic z tych rzeczy się nie
spełniło, a wręcz odwrotnie – stwarzają
one same problemy dla naszego codziennego życia, działając przede wszystkim
w sposób niewidoczny gołym okiem na
nasze zdrowie.
Poniżej przytoczę relacje osób mieszkających w pobliżu turbin wiatrowych
opublikowane w raporcie „ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE”- wyniki międzynarodowych
badań – Wrocław luty 2010 autorstwa: prof. dr hab. n. med. Maria Podolak- Dawidziak, członek Komitetu
Patafizjologii PAN prof. dr hab. inż.
Adam Janiak, członek Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Mateusz Gorczyca,
dr inż. Andrzej Kozik. mgr inż. Rafał
Januszkiewicz, mgr inż. Bartosz Tomeczko.
Zatroskany
„• Ciągłe migotanie, nawet przy zaciągniętych zasłonach, powoduje PIEKŁO.
Hałas boli. Dniem i nocą staram się go
zagłuszyć telewizorem. Nie potrafię przy
nim czytać książki ani pisać listów.( odległość od farmy wiatrowej 1600m)
W nocy przeszkadza hałas - gdy wiatr
wieje w określonym kierunku, koliduje z
cyklami snu, uniemożliwia wypoczynek.
W ciągu dnia, utrudnia przebywanie na
zewnątrz, choćby przez krótki okres czasu, z powodu olbrzymiego, grzmiącego
dźwięku. Obie te rzeczy powodują bóle
głowy, niepokój, drażliwość. (odległość
1600m.)[...]
• Irytujący hałas z farmy wiatrowej przy
wietrze ze wschodu. Niemalże odczuwa
się go tak samo silnie jak słyszy. Po dłuższym czasie doprowadza do szaleństwa,
głównie ze względu na swój charakter,
a nie głośność. Nie mogę otworzyć frontowych drzwi ani okien, gdy wiatr wieje
ze wschodu i pracuje wszystkie 7 wiatraków. (odległość 650m)[...]
• Jakość życia diametralnie się zmieniła
po wybudowaniu wiatraków. Nie mamy
już wpływu na nasze życie, np., nie możemy pracować czy siedzieć w ogrodzie, a
czasami nie możemy nawet wytrzymać w
domu czy wyspać się w nocy. (odległość
1600m)[...]
• Nie mam wpływu na porę, o której będę
mógł pracować lub siedzieć w moim
własnym ogrodzie. Nie potrafię już przespać całej nocy. Gdy hałas jest duży,
budzę się z bólem głowy i mdłościami.
Uczucie podobne do podróżowania samolotem – uszy wydają się opuchnięte

od środka. Nie mogę pracować dłużej niż
2-3 godziny w ogrodzie, gdy wiatr wieje
ze wschodu. Mimo że nie widzimy farmy
wiatrowej z naszej posiadłości, hałas jest
straszliwy. (odległość 700m)[...]
• Nasze życie i dom zostały zniszczone,
trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć. Staliśmy się wybuchowi, zanikła umiejętność
koncentracji. Aby stłumić hałas zastawiliśmy ścianę wszystkim co znaleźliśmy: materacami, kołdrami, poduszkami
grubymi na kilkanaście centymetrów,
3 warstwami tkaniny tłumiącej hałas,
3 warstwami falistego azbestu, kocami,
zasłonami a nawet dywanem. (odległość
700m)[...]
• Odcinam się od większości społeczeństwa mającej mylne wrażenie, że energia
wiatrowa to dobra alternatywa. Zostałem zmuszony do sprzedaży domu i ziemi
po znacznie zaniżonej cenie. Miał to być
dom, w którym spędzę emeryturę. Odkąd
się stamtąd wyprowadziłem, stan mojego
zdrowia znacznie się poprawił. (odległość 1600m)[...]
• Kiedy hałas pojawi się w twojej głowie,
wydaje się pulsować z częstotliwością
serca, co wyjątkowo drażni i uniemożliwia sen, często przez wiele nocy z rzędu.
Nie powoduje tego poziomu hałasu, tylko
jego okresowy charakter. Kiedy już myślisz, że się skończyło, znowu się zaczyna.(odległość 800 m)[...]
• Inwestycjami wiatrowymi interesuje
się ostatnio ABW, do której zadań należy

Sukcesy narciarzy
z Klimkówki
W dniach 26-27 lutego 2013r. na
trasach biegowych w Ustianowej odbyły
się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej i Gimnazjada w narciarstwie
biegowym. Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół Publicznych

zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa państwa. [...]
• W sierpniu ujawniono, że w Dusznikach inwestor zapłacił 148 tys. zł za
plan zagospodarowania uwzględniający
budowę farmy 64 wiatraków. Lokalnej
organizacji społecznej wspieranej przez
pełnomocnika rządu ds. ,korupcji, oraz
prokuraturę udało się zablokować plany
budowy największej w Wielkopolsce farmy elektrowni wiatrowych, która miała
powstać z naruszeniem prawa. W efekcie tego cofnięto decyzje środowiskowe
i unieważniono zezwolenia budowlane.
Zarazem kontrola regionalnej izby obrachunkowej wykazała, że władze gminy
złamały prawo zgadzając się na sponsorowanie planu zagospodarowania. Takie
praktyki stosowane są również w innych
polskich gminach.[...]”
Od redakcji: Jest to jeden z punktów widzenia ważnego obecnie tematu. Zapraszamy wszystkich do dalszej
dyskusji na łamach.
w Klimkówce. W klasyfikacji zespołowej
chłopców szkół gimnazjalnych drużyna
z Klimkówki zajęła wysokie III miejsce
na 14 startujących szkół. Indywidualnie
bardzo wysoką lokatę i prawo startu w
Ogólnopolskiej Gimnazjadzie wywalczyli: Marcin Penar – III miejsce i Wiktor
Penar – IV miejsce. Zespół dziewczyn w
tych zawodach zajął IV miejsce. Dzielnie
w zawodach walczyli też uczniowie ze
szkoły podstawowej, chłopcy
zdobyli również III miejsce
na 18 startujących szkół, a
dziewczynki IV miejsce. Indywidualnie w biegu na 2km.
Michał Krukar zajął V miejsce.
Kolejnym etapem tych
zawodów były Ogólnopolskie Igrzyska i Gimnazjada
w Zakopanem, które odbyły się w dniach 5-7 marca
2013r. W biegu na 3 km.
stylem klasycznym brązowy
medal zdobył Wiktor Penar, a
Marcin Penar zajął VIII miejsce.
Wyniki, jakie osiągnęli
zawodnicy ze szkoły z Klimkówki, zostały poparte ciężką
i systematyczną pracą treningową. Serdecznie gratulujemy
uczniom i opiekunom, życząc
dalszych sukcesów sportowych.
Jacek Penar
NASZ RYMANÓW
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Internetowy przegląd
prasy
Prezentujemy
fragmenty
z internetowych wydań gazet lokalnych.
Tym razem z „Nowin”i „SuperNowości”.
Koniec telewizji analogowej. Jako
pierwszy na Podkarpaciu został
wyłączony nadajnik na Suchej Górze
– już 19 marca. – Po kilku godzinach
od wyłączenia sygnału analogowego
został włączony sygnał cyfrowy –
mówi Marcin Krawczyk, dyrektor
rzeszowskiej
delegatury
Urzędu
Telekomunikacji Elektronicznej. Kolejne
nadajniki, na górze Jawor i Tatarskiej
Górze, zostaną wyłączone 17 czerwca,
a ostatni - w okolicach Leżajska 23 lipca. Po wyłączeniu nadawania
analogowego odbiór telewizji naziemnej
w telewizorach starego typu (bez
MPEG4) będzie niemożliwy. - To co ja
teraz mam zrobić. Nie mam pieniędzy
na nowoczesny telewizor – martwi się
pani Anna, siedemdziesięciolatka z
Rzeszowa, która przyszła po radę do
jednego ze sklepów ze sprzętem RTV. Niekoniecznie. Do telewizorów starszego
typu wystarczy dokupić za ok. 100
złotych dekoder i będzie można oglądać
telewizję, jak dawniej – wytłumaczył jej
sprzedawca. - Uważajmy na krążących
po domach oszustów – przestrzega
wojewoda
Małgorzata
ChomyczŚmigielska. – Szczegółowe informacje
na temat tego, co jest niezbędne do
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej
można znaleźć na stronie internetowej

Akcja „Zima”
W czasie tegorocznych ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie wyszedł do dzieci z bogatą
ofertą spędzenia wolnego czasu pod
nazwą Akcja „ Zima”. W jej programie
znalazły się niedzielne seanse filmowe
w Kinie „Sokół”, zajęcia muzyczno- ruchowe- „Baw się razem z nami”, gry i
zabawy świetlicowe- „Pomysł na ferie”,
zajęcia plastyczne - „Zabawa w kolory”,
zajęcia kulinarne - „Smacznie, zdrowo,
kolorowo”, zajęcia integracyjne - „Razem
wesoło” oraz „Turniej gier i zabaw”. W
repertuarze filmowym pojawiły się tytuły
takie jak : „Delfin Plum”, „Zakochany
Wilczek”, „Ale cyrk”.
Akcja „Zima” rozpoczęła się 10.02,
zakończyła natomiast 24.02, dzieci mogły
korzystać z atrakcji organizowanych przez
GOK każdego dnia ferii.
Propozycja placówki spotkała się
z zainteresowaniem młodych ludzi, nie
tylko mieszkańców gminy, ale także i kuracjuszy przebywających w Rymanowie
Zdroju. Dużą popularnością cieszyły się
seanse filmowe, gromadziły one liczną
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naszego urzędu (http://rzeszow.uw.gov.
pl/cyfryzacja.html) lub pod numerem
specjalnej infolinii: 800 007 788 –
dodała. Może się jednak zdarzyć, że w
niektórych rejonach województwa, mimo
posiadania odpowiedniego telewizora
czy dekodera, telewizja cyfrowa będzie
przez pewien czas niedostępna. – To
prawda, na mapie regionu są tzw. białe
plamy – przyznaje Marcin Krawczyk.
– Mamy zapewnione pieniądze na
zniwelowanie tego problemu. Tzw.
doświetlanie rozpoczniemy po 17
marca – dodaje. Dla tych, którzy
korzystają z telewizji przez kablówkę
czy antenę satelitarną – nic. I, co ważne,
te osoby nie muszą kupować żadnych
dodatkowych dekoderów ani nowych
telewizorów, żeby oglądać programy
w telewizji. Dla pozostałych zmiana
sygnału z analogowego na cyfrowy,
to przede wszystkim lepsza jakość
obrazu oraz zdecydowanie większa
niż dotąd liczbą dostępnych kanałów.
Opieka społeczna Ile można
wyciągnąć z opieki społecznej? Państwo
oferuje tak dużą pomoc, że leniwym
i wygodnym nie opłaca się podjąć
legalnej pracy. Osoby, które od lat żyją
na garnuszku państwa mają bardzo
roszczeniowe podejście do pomocy
społecznej. Uważają, że państwo ma
obowiązek im pomagać, oni zaś wobec
państwa nie mają żadnych obowiązków.
Polska z roku na rok staje się państwem
opiekuńczym, które zamiast wspierać
przedsiębiorczych, zrzuca na ich barki
coraz więcej obciążeń, a foruje tych,
którym pracować się nie chce, tych,
którzy potrafią kombinować i wiedzą

jak się ustawić, by żyć na koszt innych
podatników. Przykre to, ale prawdziwe.
Jeśli jednak zgłębimy listę świadczeń,
na które mogą liczyć osoby osiągające
minimalne dochody, okaże się, że przy
niewielkim wysiłku żyje im się tak samo
albo nawet lepiej niż tym, którzy harują
na etatach lub ciągną lawirującą na
skraju opłacalności własną działalność
gospodarczą. Swoistym remedium
dla tych, którzy brzydzą się pracą jest
ustawa o pomocy społecznej. To na jej
podstawie mogą uzyskać: zasiłek stały,
zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub
specjalny zasiłek celowy. Z zapisów tej
ustawy korzystają także osoby, którym
należy się pomoc dla rodzin zastępczych
oraz pomoc na usamodzielnienie
i kontynuowanie nauki. Drugim
dokumentem, który zna na pamięć
każdy sprytny bezrobotny, jest ustawa o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Ona pozwala na wypłatę osobom,
które nie przekraczają miesięcznego
dochodu na jednego członka rodziny w
kwocie 456 zł, kolejnej pomocy, w tym:
zasiłku stałego, zasiłku okresowego,
a także całego wachlarza innych
świadczeń społecznych: świadczenie
pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, świadczenia
rodzinne i dodatek do zasiłku
rodzinnego. Kwoty poszczególnych
zasiłków zależą od dochodów rodziny.
Becikowe wynosi 1000 zł, zasiłki celowe
od kilkudziesięciu do nawet kilkuset
złotych, zasiłki okresowe i stałe także
liczone są w setkach złotych na rodzinę.

publiczność. Dzieci chętnie przychodziły
na zajęcia kulinarne, na których uczyły
się przyrządzać proste potrawy. Wiele
osób uczęszczało również na zajęcia
plastyczne, muzyczno-ruchowe oraz gry i
zabawy świetlicowe, podczas których mali
uczestnicy rozwijali zdolności artystyczne,
a także próbowali swoich sił rozwiązując
łamigłówki.

W czasie Akcji „Zima” dzieci miały
możliwość skorzystania z wielu atrakcji, a
przy tym miło, wesoło i aktywnie spędzić
wolny czas. Dzięki różnorodnej ofercie
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Opracował : Andrzej Biel

Łukasz Michalak

„Paplanie”
komórkowe
Podejmuję temat, który dla większości czytelników nie jest już, co
najmniej od dekady, ani ciekawy, ani
intrygujący ani także żadnego objawienia nie stanowi. Z prostej przyczyny, że nie mając zbyt wielu możliwości
odseparowania się od „rozmawiaczo-krzykaczy” aparatów komórkowych.
Ratując własną psychikę, nauczyliśmy się ignorować, tudzież w najlepszym razie „uciekać” myślowo w świat,
kiedy to nikt nie „darł się” nad naszą
głową, informując z dokładnością, gdzie
jest, co robi i ile tu jeszcze posiedzi, bo
„ludzi od cholery” w tej np. przychodni.
Przestały dzwonić aparaty w miejscach
kultu, poza tym przybytkiem „paplanina” jest wszechobecna i ma się coraz
lepiej. Powstał niejako nowy „homogadacz” nie rozstający się z ukochanym
aparatem, śpiący z nim przy uchu, gadający w trakcie płacenia w kasie, podczas
wyprowadzania psa lub „wyprowadzania” dziecka na spacer. Bo ten rodzaj
„rodzica komórkowca” to już coraz częściej spotykany „homogadacz”.
Dziecko będące dodatkiem spacerowym idzie sobie samo, podnosząc
kamyczki, zrywając listki samo-sobie,
a mama lub tata „paple”. Absolutnie
bowiem nie można nazwać powyższej
czynności rozmową czy wymianą myśli.
Ponieważ gadający nie krępując się ani
troszeczkę, mając włączony tryb głośnomówiący, powiadamia kogoś po drugiej
stronie telefonu – gdzie idzie, z kim i
po co, a przy okazji powiadamia przypadkowych przechodniów. Relacje międzyludzkie potwornie się spłyciły, wieje
ubóstwem duchowym i słownikowym,
a rozmawianie polega na skrótowości
sms-owej.
Ileż to razy słyszałam od córki …że
dzwoni, bo wraca z uczelni, lub idzie na
busa lub płaci w supermarkecie! To ja się
rozłączałam, tłumacząc, że paplanie nie
jest mi niezbędne, a jeżeli ma coś konkretnie do przegadania, to w normalnych
warunkach wieczorem we własnym pokoju. Przestaliśmy się słuchać, rozmawiać, my „nadajemy” bez ładu i składu o byle czym, byle gdzie, byle tylko
zagadać czas, życie, a może całą naszą
egzystencję? Z rozrzewnieniem wracam
do Kabaretu Starszych Panów, gdzie
bezsprzecznie dominowały potrzeby
drugiego człowieka, który był słuchany
i słuchający doskonale orientował się w
tematyce przekazywanej mu przez rozmówcę. Szacunek dla interlokutora, a
przy okazji i dla samego siebie, wymagał
skupienia swojej uwagi i koncentracji tu
i teraz na osobie. Druga strona czuła się

komfortowo i miała świadomość ważności swojego przekazu.
Jakże często współcześnie oburzamy
się na wywlekane przez telewizyjne programy podpatrujące „życie małżeńskie”
na żywo lub „umieranie” na oczach widzów (F.Fawcett). Jesteśmy bardzo zaskoczeni, zdziwieni – jak tak można?,
gdzie etyka?, gdzie zasady ogólnoludzkie?. To samo jednak za chwil parę robimy na ulicy, w aptece, sklepie czy przychodni, gdy ogłaszamy wszystkim co
nam dolega lub co kupujemy. Płytkość i
przelotność relacji międzyludzkich dała
społeczne przyzwolenie na przekazywanie bardzo intymnych szczegółów z
własnego życia przypadkowym słuchaczom. Kiedy dawniej umawiałam się z
mamą na rozmowę, skupiona siedziałam
na fotelu i nie robiłam w tym czasie tysiąca spraw, jak mają w zwyczaju nowocześni telekomórkowcy.
Znajoma stosunkowo niedawno opowiadała mi, mocno zbulwersowana, jak
rozmawiając z kontrahentem usłyszała
dziwne poszumy, otwieranie drzwi, aż
ku swojemu zaskoczeniu….szum spuszczanej wody. Bynajmniej nie rzecz w
samym fakcie używania i wykorzystywania aparatów do celów użytecznych,
rzecz w traktowaniu osobnika po drugiej
stronie, bowiem mimo, że z jednej strony
jesteśmy w wieku „wysokiej cywilizacji”, z drugiej oczekujemy poszanowania własnej osoby. Robimy wszystko,
wszędzie i dochodzimy do mistrzostwa
wykonując różniste drobne prace równocześnie rozmawiając. Tylko czy to
aby na pewno jest jeszcze wymiana zdań
ze zrozumieniem, czy to już bezmyślne
„paplanie z bełkotem” włącznie?.
Jak nazwać nie tylko nie wyłączanie
telefonu w operze, teatrze, ale odbieranie i informowanie rozmówcy, że spektakl „taki sobie”!. Z powyższych przyczyn Teatr Aleksandryjski z Petersburga
wprowadził dwa lata temu zakaz używania aparatów komórkowych, a skoro
nie skutkował za bardzo, wprowadzono
specjalne systemy zagłuszania. Miłośnicy baletu nie widzą nic niestosownego w
paplaninie i całkowitym ignorowaniu, ba
lekceważeniu artystów na scenie.
Takaż sama sytuacja miewa miejsce
na prawie każdej uczelni wyższej. Podczas wygłaszania referatu, prowadzącej
dzwoni telefon, który ona odbiera i z
przekazem „zaraz wracam” wychodzi,
po powrocie kontynuuje bez zbędnych
„ceregielowych” przeprosin. To samo
ma jednak miejsce w szkołach i tam
prym wodzą nauczyciele. Państwo profesorstwo podczas lekcji bez żenady odbiera telefony i pan z historii informuje żonę,
że chce na obiad pomidorową! Moja córka
będąca świadkiem tego nieco dziwnego
przekazu była jednak zaskoczona, oczekiwała powagi od osoby dorosłej, bądź co
bądź pedagoga. Przykład idzie z góry?

Badacze zauważają, pocieszająco,
nieco zmian .Otóż ta codzienna „smycz”
zaczyna ciążyć. I tak, jeżeli sprzedawcy
piecyków czy rowerów odbiorą telefon
o porach wszelkich, to już redaktor poważnej gazety niekoniecznie. Biznes zaczyna się różnicować, a dostępność osoby skraca się do godzin pracy, a nie jak
dotychczas, 24 godziny na dobę. Mamy
prawo do prywatności i wywieszenia tabliczki z napisem „od 18 jestem osoba
prywatną”. Niepotrzebnym marnowaniem czasu i przestrzeni życiowej powoli nazywają całą „komórkową paplaninę” biznesmeni, którzy cenią swój czas i
swoje pieniądze. Pozostają ci pomniejsi
nadal jak „dzieciaczki” zachłyśnięci zabawką do gadania.
Płytkość komunikacji doprowadziła
do absurdu bo już nie tylko zrywa się z
partnerem poprzez sms-a, ale takoż były
już przypadki zwolnienia z pracy przy
pomocy powyższego. Nestor polskiej
socjologii Zygmunt Bauman słusznie
zauważa, że my już nie rozmawiamy,
my mówimy i oczekujemy słuchania,
słuchania i jeszcze raz słuchania. Jak to
onegdaj w rodzinie usłyszałam przy okazji rozmowy o chorobie, że w USA nikt
nie opowiada siostrze czy mamie o problemach, bo idzie do …psychoanalityka,
notabene będącego na każdym rogu. Ta
osoba była w Stanach 6 lat i stała się
bardziej papieska, (czytaj bardziej amerykańska).
Tyle, że typowe „wygadanie się” nie
kosztuje w Polsce ani centa, a jego odbiorcą jest zazwyczaj kolega czy koleżanka, co to ani nie pomoże realnie
ani nie zaszkodzi, ot…gadał dziad do
obrazu, rzec można. Ruszyła falanga
badaczy, specjalistów roztrząsających
na czynniki pierwsze rolę aparatów komórkowych w życiu człowieka. I tak
socjologowie podsyłają ankiety (a jakże
dostałam) gdzie zadają sto pytań typu
„czy śpisz z telefonem?”, czy życie bez
telefonu komórkowego byłoby dla ciebie możliwe?”, czy zdarza ci się wyłączać telefon”?. Pytania kosmiczne, tak
jak i temat jakim przyszło zajmować się
Ośrodkom Badania Opinii Publicznej.
Widać, że poważniejszych problemów
Ośrodki Badawcze nie mają, bowiem
gdyby tak zająć się zbadaniem liczby
ludzi, którzy biorą udział i pomagają w
Fundacjach np. Anny Dymnej czy Ewy
Błaszczyk, zapewne pożytek byłby niewspółmierny, zwyczajnie korzystniejszy
i ludzki. A pytanie mnie „czy śpię z komórką”.. nie tylko jest żałosne, ale żenujące i świadczy o miałkości, płytkości i
zwyczajnej głupocie pseudo-badacza.
Łucja Urbanik
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Niechciana podróż
(cz.VI)
W polskim mundurze
To już ostatnia część wspomnień
Anny Lipińskiej (Sołtysik) córki rymanowianina kpt. rez. Stanisława Sołtysika, jeńca obozu w Starobielsku,
uczczonego „dębem katyńskim” w Rymanowie. To historia rodziny wywiezionej z Łucka 13 kwietnia 1940 roku,
która po okresie zesłania szczęśliwie
dostała się do armii polskiej w Anglii.
Wanda i mama miały ciężką przeprawę z majorem. Jednostka w Kara-su nie
mogła zająć się większą grupą cywili, bo
opiekowała się już sierotami, żołnierz
polski już dzielił się swoją racją żywieniową z cywilami. Major nie chciał nas
włączyć na listę, jednak mama z Wandą
wyjednały od niego zaświadczenie dla
władz rosyjskich, które zezwalało nam
pozostać na terenie Kara-su. Nasze panie
obiecały, że nie będą korzystać z żadnej
pomocy wojska, same się będą żywić i
znajdą sobie jakieś pomieszczenie. Wróciły do nas przygnębione, ale zadowolone, że możemy pozostać. W przeciwnym
przypadku odesłaliby nas do okolicznych wiosek i wtedy pewnie nigdy nie
opuścilibyśmy Rosji.
Wracając do majora, naszeptanie
spotkały osoby z którymi podróżowaliśmy uprzednio i teraz pomogły nas one
przenieść nasze rzeczy do swoich mieszkań, gdzie udzielono nam tymczasowo
pomocy. Wandę z babcia przyjęła jedna rodzina, a ja z mamą i bratem oraz
dziadkiem spałyśmy pod gołym niebem
na podwórzu.
Zaraz zaczęłyśmy szukać mieszkania i sprzedawać rzeczy na rynku by
mieć z czego żyć. Rzeczy nasze poskładane były koło mieszkań naszych znajomych i przyciągały złodziejaszków. Jednego wieczora mama kazała mi zostawić
u znajomych walizkę, która zawierała
wszystkie najbardziej wartościowe drobiazgi – papiery, biżuterię i bardzo stary
obraz Matki Bożej, który był w rodzinie
mamy od pokoleń. Nie wiem co mi się
stało tego wieczora. Nie chciałam wejść
do pokoju znajomych, bo był tam młody oficer, znajomy tych panienek. Uparłam się tak jak osioł i żadne tłumaczenia
mamy nie pomagały. Walizka została
przy mnie, a ja spałam niestety w kurniku, oczywiście przy otwartych drzwiach.
W nocy obudziłam się, słysząc jakiś ruch
przy sobie. Wyciągnęłam się, ale niewiele myśląc spałam dalej. Gdy przebudziłam się rano walizki nie było. Trudno sobie wyobrazić jak oberwałam od mamy.
Po tygodniu mój brat, który rozumiał
trochę uzbecki, usłyszał od chłopów, że
znaleźli nad rzeką jakieś polskie papiery. Chłop zawołany przez mamę pokazał
nam co znalazł – były to kartki z leksy-
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konu. Zaprowadził nas nad rzekę i rzeczywiście znaleźliśmy, to czego złodzieje nie potrzebowali, dokumenty ojca,
leksykon i jeszcze trochę drobiazgów.
Mam to dzisiaj u siebie. Cała sytuacja
wynikła z mojego głupiego uporu, czego
bardzo żałowałam, ale naprawić już nie
mogłam.
Spanie na dworze zaczęło nam dokuczać, bo noce były już chłodne i znowu Wanda z mamą chodziły od domu do
domy w poszukiwaniu odpowiedniego
lokum. Znaleźliśmy dom, gdzie właściciele odstąpili nam jeden pokój dla nas
i Wandy z rodzicami. Gotowaliśmy w
ogródku na specjalnie zbudowanym piecyku, którego gospodarze używali w lecie. Ciasno było okropnie, ale dach nad
głową był. Pani Wanda nie była z nami
długo, zgłosiła się do wojska, a będąc
kiedyś w „Strzelcu” została przyjęta i
otrzymała stanowisko komendantki w V
KDP.
Dowiedziałyśmy się od pani Wandy,
że możemy składać podania do wojska,
czyli do PSK. Starsze koleżanki pisząc
podania mogły podać różne dane o swoich przeszkoleniach, a ja niestety będąc
młodsza, nie miałam się czym wykazać.
Wspomniałam tylko, że byłam traktorzystką. Śmiałyśmy się później, że to
właśnie pomogło w decyzji władz i zostałam przyjęta z tego powodu. Mama z
wielkimi oporami zgodziła się na moje
podanie do wojska, teraz również nie był
szczęśliwa, ale widząc moją radość, pogodziła się z tym.
Decydowały też inne względy, chodziło o transport wojska do Persji, o którym się ciągle mówiło. Osoby mające
kogoś w wojsku mogły zapisać swoje
rodziny na transport. My nie mieliśmy
nikogo, bo ojciec zaginął, był w Starobielsku, ale nikt nic o nich oficjalnie nie
wiedział. Idąc więc do wojska mogłam
wpisać mamę i brata na listę transportu.
Tydzień później pojechałam do
Dżelalabadu i tam przyjęto mnie do
PSK, gdzie pani Wanda była już wcześniej. Trudno opisać moja radość, kiedy
wkładałam mundur, który nosiłam aż
do zwolnienia z wojska w Anglii. Lata
spędzone w PSK wspominam z łezką w
oku. Były to najprzyjemniejsze lata, bo
żyło się nadzieją powrotu do wolnej Polski.
Mundury, które nam dano były często
niedopasowane, zbyt długie spódnice,
battle dresy szerokie, rękawy za długie.
Musiałyśmy je same sobie przerabiać
albo prosić starsze koleżanki o pomoc.
Zaraz wysłano nas na przeszkolenie
wojskowe, a potem rozdzielono do różnych funkcji. Ja byłam w łączności przy
telefonach po odbyciu kursu. Tam po raz
pierwszy spotkałam mojego przyszłego
męża, który wtedy zupełnie nie zwrócił
na mnie uwagi. Zapytał jedynie czy nie
pochodzę z Częstochowy. Od razu bardzo mi się spodobał, dziwiłam się tylko

dlaczego zapuścił sobie bokobrody.
Na kursie uczyłyśmy się odbierania
znaków Morse’a i bardzo dobrze nam
to wychodziło, ale po pewnym czasie
widziałam, ze mój sąsiad podchorąży
Henryk., coś się bardzo myli. Okazało
się, że robił to celowo, bo nie chciał zostać w łączności. Przeniósł się do innej
jednostki i straciliśmy ze sobą kontakt.
mój wygląd wtedy pozostawiał wiele do
życzenia, bo obcięłam sobie włosy „na
chłopca” i wyglądałam mało atrakcyjnie.
W tym czasie, zażywając wolności,
mieliśmy dużo rozrywek, zabawa po zabawie. Czasem po nieprzespanej nocy
trzeba było mieć wartę lub służbę, a wieczorem znów zabawa w innej jednostce
wojskowej. Zdarzały się też śmieszne
sytuacje. Na poranną służbę stawałyśmy do raportu zaspane i niekompletne
ubrane, wbrew temu czego od nas wymagała nasza komendantka. Najśmieszniej wyglądały nasze ochotniczki (tak
nas nazywano), które należały do grupy
artystycznej. Nasze artystki miały przeważnie to, czego nie powinno się nosić
pod mundurem, łaszki przykryte były
jedynie płaszczem wojskowym. Takie
rzeczy, śmieszne niekiedy, zdarzały się
w czasie alarmu, gdy dziewczyny nie
były na to przygotowane. Na przykład
pani Zosia, trochę starsza od nas siedemnastolatek, ubrała na nogi ciężkie buty
odwrotnie. Można sobie wyobrazić, jak
potem cierpiała w marszu.
Na marsz trzeba było zabrać ze sobą
cały ekwipunek. Ale zdarzało się, że zamiast chlebaka w plecaku było sześć butelek na wodę, lub zamiast wojskowych
rzeczy – pończochy na występy, szminki, pudry i różne fatałaszki. Śmiechu
było wtedy co niemiara, ale po pewnym
czasie zrobili z nas wojsko.
Mama była z Romkiem dalej w Kara-su, a ja czasem do nich przyjeżdżałam.
Coraz częściej mówiło się, że pojedziemy do Persji. Stalin nas nie chce, bo nie
ma środków na utrzymanie wojska polskiego, ale prawdziwą przyczyną mogło
być miedzy innymi to, że Rosjanie dowiadywali się prawdy o życiu w Polsce,
co było w Rosji celowo mylnie przedstawiane.
Stalin chciał nasza armię wysłać jak
najszybciej na front. Nasze władze nie
zgadzały się, bo nasza armia nie przeszła
jeszcze pełnego przeszkolenia. Żołnierze
po łagrach i więzieniach byli wycieńczeni, jedzenie w Rosji było więcej niż marne. Generał Anders, który sam wyszedł
ranny z więzienia po 1939 roku, rozumiał całą sytuację w przeciwieństwie do
wielu polityków, którzy przez Rumunię I
Francję dotarli do Londynu. Wielu było
przeciwnych gen. Sikorskiemu, że zawarł umowę ze Stalinem. Nie rozumieli,
że umowa uratowała wielu z nas, będących na zsyłce. Londyn miał bomby, ale
nie poniewierkę, upokorzenie, wybijanie
zębów, głód a potem wyczerpująca po-

dróż przypadkowym transportem i piechotą. Ilu w tej podróży zginęło, w łachmanach, na opuchniętych nogach?
Jeśli chodzi o decyzje wyjazdu, to
są na ten temat różne opinie. W Polsce
ukazała się książka Pruszyńskiego, który twierdzi, że tylko Churchill i Stalin
decydowali. Wydaje mi się, ze musieli
decydować, bo jeden dawał transport, a
drugi miał zagospodarować to wojsko w
Iraku, by pilnowali rafinerii. Anglicy z
Iraku jako lepiej wyszkoleni mieli udać
się na front.
Nasi, słabo wyszkoleni, głodni
po Rosji, chorzy, wynędzniali, musieli
przejść rekonwalescencję i szkolenia,
by potem móc walczyć. Jestem pewna,
że gen. Anders przedstawił to wszystko
gen. Sikorskiemu, gdy ten był z wizytą
w Rosji. Wtedy obaj panowie zaczęli
naciskać na Churchilla, prowadzącego
rozmowy ze Stalinem. Nasze władze nie
mogły same decydować, musiały poddać
się decyzji tych polityków.
Chodziło też o ludność cywilną, co
z nią zrobić, bo powrót na swoje ziemie

Jan Chłap – talent
z Rymanowa
14 kwietnia (niedziela) o godz. 19.00
w Sali Widowiskowej Regionalnego
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się nadzwyczajny koncert.
Jednym z najciekawszych punktów tego
wieczoru będzie występ młodego flecisty
Jana Chłapa. Ten czternastoletni wirtuoz
pochodzi z Rymanowa, a koncert zorganizowany pod egidą Fundacji Paderewskiego z Krosna będzie w rzeczywistości
okazją do wsparcia Jasia, który potrzebuje nowego, profesjonalnego instrumentu.
Jaś jest uczniem Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, gdzie uczy się
pod okiem znakomitego pedagoga, Dariusza Krzoka. Mimo młodego wieku,
Jaś może się pochwalić ogromną liczbą
sukcesów, jest bowiem laureatem wielu
konkursów. Jest ich dokładnie 27 i to na
każdym szczeblu – od regionalnych po
międzynarodowe. Nieprzeciętny talent
Jana został również zauważony przez
ekspertów w telewizyjnym programie
„Mała Orkiestra czyli Muzyczna Zmiana Warty”, który zagości na antenie telewizji publicznej już na wiosnę. Jaś zachwycił jurorów i przeszedł pomyślnie
casting. Sukces jest tym pełniejszy, że w
jury zasiadają takie sławy jak Waldemar
Malicki czy Bernard Chmielarz. Kariera
Jasia nabiera więc rozpędu, a jednym z
elementów niezbędnych do jej właściwego ukierunkowania jest (zdaniem Dariusza Krzoka – nauczyciela Jasia) posiadanie w pełni profesjonalnego instrumentu.
To jednak nie jest takie proste, gdyż tej

nie był możliwy. Rząd brytyjski decydował: Tanganika (gdzie była moja mama),
Rodezja, Indie. Część trafiła do południowej Afryki, a nawet do Meksyku i
Ameryki. Polski rząd w Londynie opłacał ich pracę. Mama jako nauczycielka
początkowo dostawała płacę taka jak w
Anglii, potem im zarobki dość znacznie
poobcinali.
Transport przez Morze Kaspijskie
o mało nas nie zatopił. Statki były tak
przeładowane, że dosłownie chodziliśmy po sobie. Byliśmy tam jak sardynki
w puszce, bez wody w okropnych warunkach, ale przetrwaliśmy, by się tylko
znaleźć poza Rosją. Pierwszy transport
odbył się w marcu i kwietniu, następny
pod koniec sierpnia. Nasza V Dywizji
przybyła wtedy do Pahlewi. Mama od
dłuższego czasu była kierowniczką sierocińca przy V Dywizji w Kara-su, też
przypłynęła z Romkiem i spotkała się ze
mną w Pachlewi.
Pogoda ładna, ciepło, możemy się
kąpać w morzu, przeszliśmy oczyszczenie sanitarne, dezynfekcję naszych rzeklasy flet kosztuje tyle, ile średniej klasy
samochód. Z pomocą przychodzi jednak
Fundacja Paderewskiego z Krosna, która we współpracy z Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zorganizowała
koncert na rzecz Jasia. Obok naszego
młodego talentu (który po raz pierwszy
w życiu wykona tego wieczoru półrecital), w koncercie wystąpi również troje
z czworga założycieli Fundacji: sopra-

czy itd. Zaczął się inny problem – choroba żołądka. Piasek nad morzem, plaża
piękna, ale trzeba uważać gdzie się staje,
bo chorzy ludzie nie kontrolują swoich
spraw fizjologicznych. Nie mogą, mają
straszną biegunkę.
Mama nasza tak strasznie była chora,
że myślałam, że tam zostanie. Chwała
Bogu, zdołałam dotrzeć do jakiegoś namiotu sanitarnego, gdzie siostra szpitalna
dała mi trzy ostatnie pastylki jakie miała.
Powiedziała mi, że dwie są na wieczór
a jedna na rano. Jak pomogą, to mama
zostanie uratowana. Zaniosłam pastylki
mamie i przedstawiłam problem. Jeżeli
będzie się czuła lepiej, to pojadę z wojskiem, jeśli nie, zostanę z nią. Oczywiście gdyby tak się stało, całe moje życie
potoczyłoby się inaczej. Gdy wróciła rano mama wyglądała dużo lepiej i
twierdziła, ze mam jechać z wojskiem.
Pożegnaliśmy się, załadowano nas na
ciężarówki i pojechaliśmy z transportem
V Dywizji do Iraku.
Anna Lipińska (z d. Sołtysik)
nistka Monika Fabisz (również z Rymanowa), pianista Daniel Eibin oraz Ewa
Cisowska, która koncert poprowadzi.
Działania Fundacji Paderewskiego skupiają się wokół propagowania muzyki
klasycznej, a także wspierania uzdolnionej artystycznie młodzieży. Dzięki
współpracy Fundacji z RCKP powstało już wiele wartościowych projektów,
m.in. koncerty Leonory Armellini, półfinalistki ostatniego konkursu
chopinowskiego, wskrzeszenie
Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej, która w tym roku odbędzie
się po raz dwudziesty, koncerty
muzyki dawnej w ramach Kultury Wieków Dawnych, oraz
koncerty w ramach Pejzaży Muzyki. I to właśnie ta, trwająca od
23 marca impreza zakończy się
koncertem Fundacji 14 kwietnia. Warto zachęcić wszystkich
do przyjścia na ten koncert nie
tylko aby wesprzeć Jasia, ale
także posłuchać pięknych pieśni
Rachmaninowa, które wykona
Monika Fabisz. Wraz z Danielem Eibinem wybrali najpiękniejsze, wzruszające i głęboko
zapadające w pamięć utwory.
Zachęcamy do kupna cegiełek,
które są równoznaczne z biletem wstępu na koncert. Ich koszt
to 5, 10 lub 20 złotych. Więcej
informacji znajduje się na plakatach oraz stronie internetowej RCKP. Warto wspierać ponadprzeciętnie utalentowanych
młodych ludzi, tym bardziej że
mieszkają wśród nas.
/fp/
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Kwiecień 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Szanowni Państwo,

Hołdując staropolskiej tradycji
składamy życzenia pełnych radości, życzliwości,
miłości i rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych.
Niech te Święta umocnią naszą tradycję, zjednoczą nasze rodziny przy wielkanocnym
stole, a skrzydła wiary niech przykryją kamienie zwątpienia i uniosą nasze serca
w duchu Zmartwychwstania Pańskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej 		
Henryk SMOLIK

			
Z-ca Burmistrza
Jan MATERNIAK

Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech FARBANIEC

Przedstawiamy Państwu drugą część sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 r. Informacja zawarta w tym numerze dotyczyć
będzie funduszy pozyskanych przez Gminę na realizację różnego rodzaju zadań oraz informacje o ruchu budowlanym w sektorze
prywatnym a także ogłoszenie dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Zadania na które Gmina Rymanów uzyskała dofinansowanie w 2012 r.
Lp.
1
2
3
4
5

6

6
8
9

10

11

Instytucja udzielająca
dofinansowania
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Ministerstwo Sportu i
Turystyki
Ministerstwo Sportu i
Turystyki

Nazwa projektu
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych Rymanów - Łazy
Remont boiska w miejscowości Bzianka
Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego
Zespołu Dworsko – Pałacowego w
Rymanowie
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce
budowlanej przy Domu Ludowym w
Klimkówce
Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko Orlik
2012” (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno
szatniowym) w Klimkówce
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Króliku Polskim

Ministerstwo Sportu i
Turystyki

Sprawni, bezpieczni i zdrowi – powszechna
nauka pływania dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Rymanów

Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
podkarpackiego na lata
2007-2013
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
podkarpackiego na lata
2007-2013

Remont dróg na dz. nr ew. 244 w
miejscowości Puławy
Remont kładki na Taborze przy ul.
Mickiewicza w Rymanowie
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo
-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rymanowie
Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę
ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali
sportowej w Sieniawie
Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie Gminy Rymanów

Wartość projektu
72 516,10

Dofinansowanie
w 2012 r.
58 000,00

Uwagi
zakończono

84 936,67

30 000,00 zakończono

52 000,00

20 000,00 zakończono

20 110,50

10 000,00 zakończono

1 266 301,74

333 000,00

zakończono

500 000,00
1 206 895,64

40 200,00
68 766,29
91 911,43
174 450,00

4 529 595,67

1 019 760,94

200 000,00

zakończono
(100000 w
2011r.)

20 000,00 zakończono

58 089,00

zakończono

91 911,00 zakończono
23 500,00

2 083485,62

zakończono
(wkład własny
50000,00)

zakończono

700 609,71 zakończono
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Zadania w trakcie realizacji za które zwrot środków finansowych planowany jest w 2013 r.
Lp.
1

Instytucja udzielająca
dofinansowania
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

Nazwa projektu

Wartość
projektu

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w
Rymanowie - I etap

Dofinansowanie

1 909 265,47

Uwagi

776 365,00

W trakcie
realizacji

Zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w 2012r. planowane do realizacji
w latach 2013 - 2015r.
Lp.

Źródło

Nazwa zadania

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa podkarpackiego na
lata 2007-2013

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w gminie Rymanów

2

Regionalny Program Operacyjny
Województwa podkarpackiego na
lata 2007-2013

3

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

4

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

5

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6

Program współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina

Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie
Rymanów poprzez rozbudowę zespołu Szkół
publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z
częścią dydaktyczną
Remont i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Rymanowie Zdroju
– Desznie, Gmina Rymanów
Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego
w Rymanowie Zdroju

Wartość
projektu

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

1 980 104,97

1 526 522,66

2 129 007,11

999 994,63

29 292,88

16 670,00

33 5873,12

161 147,00

Nauka jazdy na nartach zjazdowych dla
uczniów szkół z terenu Gminy Rymanów

36 864,00

18 000,00

Rozwój i promocja turystyki
w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i
uzdrowisku Truskawiec

49 795,00
EUR

44 815,5 EUR
(projekt parasolowy)

Informacja o ruchu budowlanym na terenie miasta i gminy Rymanów
WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
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Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rymanów Miasto
Rymanów Zdrój
Posada Górna
Królik Polski
Bałucianka
Klimkówka
Ladzin
Wróblik Szlachecki
Wróblik Królewski
Milcza
Bzianka
Łazy
Sieniawa
Głębokie
Puławy
Wisłoczek
Zmysłówka
Rudawka Rymanowska
RAZEM

Ilość
35
17
10
2
14
2
8
4
5
4
3
1
3
3
1
112

w tym
10
10
6
2
11
1
3
1
4
1
1
1
51

Inwent. Gospod. Garaże Inne
1
24
7
4
3
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
3
4
53

Budynki mieszkalne przekazane do użytku.
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rymanów Miasto
Rymanów Zdrój
Posada Górna
Królik Polski
Bałucianka
Klimkówka
Ladzin
Wróblik Szlachecki
Wróblik Królewski
Milcza
Bzianka
Łazy
Sieniawa
Głębokie
Puławy
Wisłoczek
Zmysłówka
Razem

I l o ś ć I l o ś ć Powierzchnia
budynków mieszkań
mieszk. w m2
4
4
746,30
3
3
377,01
4
4
713,24
1
1
146,5
1
1
115,10
4
4
601,85
4
4
543,41
3
3
443,39
1
1
156,50
25
25
3843,30

OGŁOSZENIA
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie informuje, że w dniach 12-13 kwietnia br. (piątek – sobota) w godz. od 900 do 1700 na
terenie całej Gminy będą rozdawane worki na odpady na kolejne 2 miesiące rozliczeniowe tj. maj i czerwiec. Miejscem odbioru worków
dla mieszkańców Gminy Rymanów będą Domy Ludowe. Mieszkańcy Rymanowa będą mogli odebrać worki w budynku Urzędu Stanu
Cywilnego przy ul. Rynek. Ponadto Burmistrz Gminy informuje, iż przy okazji wydawania worków na śmieci przekazane zostaną
Państwu deklaracje dotyczące wyboru wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowym systemie, który wejdzie
w życie w lipcu br. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o odbiór worków i deklaracji w wyznaczonym terminie.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie wraz z Nadleśnictwem informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 roku (poniedziałek)
w godz. 700 do 1300 odbędzie się po raz czwarty zbiórka makulatury na terenie całej Gminy Rymanów. Akcja ma związek z obchodami
Święta Ziemi. We wszystkich szkołach przygotowane zostaną punkty umożliwiające odbiór makulatury od uczniów i mieszkańców z
terenu naszej Gminy. W zamian za włączenie się do akcji wszyscy zainteresowani za każde dostarczone 10 kg papieru otrzymają 1
drzewko. Dodatkowo szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia, otrzyma atrakcyjną nagrodę.
Serdecznie i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji.
Dyrektor ZGK

Konkurs Talentów
Przedszkolnych
„O Nagrodę
Pluszowego Misia”.
19 marca br. w sali widowiskowej Domu Sokoła w Rymanowie odbył
się Konkurs Talentów Przedszkolnych
„O Nagrodę Pluszowego Misia”. Jak
sama nazwa wskazuje forma ta adresowana była do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a dzieci wystąpiły
w dwóch kategoriach wiekowych: I – 3
i 4 latki, II – 5 latki oraz dzieci z klas
„0”. Konkurs, jak zawsze, cieszył się
ogromnym zainteresowaniem ze strony młodych artystów i ich opiekunów.
Łącznie na scenie obejrzeć można było
50 prezentacji. Wśród młodszych dzieci
najbardziej popularną formą była recytacja, natomiast w starszej grupie wiekowej dominowała piosenka. W obu
grupach pojawiły się także prezentacje z
kategorii „inscenizacja teatralna”. Trze-

ba podkreślić, że każde z dzieci uczestniczących w konkursie było do niego
bardzo dobrze przygotowane, w czym
oczywiście zasługa rodziców i opiekunów. Większość uczestników otrzymała
więc nagrodę-wyróżnienie. Jury postanowiło także przyznać w każdej z grup
wiekowych kilka wyróżnień specjalnych
oraz nagrody GRAND PRIX.
I tak w grupie dzieci młodszych nagrody GRAND PRIX otrzymali:
• Ania Kozak, Dagmara Zięba, Miłosz
Cetnarski i Miłosz Penar za inscenizację
teatralną pt. „ Kapelusz muchomora”,
• Krystian Niemczyk za recytację wiersza pt. „Żuk”.
Nagrodzone dzieci uczęszczają do
Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju.
W tej grupie wiekowej jury postanowiło
przyznać wyróżnienia specjalne dla Sary
Puchalik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie
oraz Klaudii Oberc, Gracjana Tworka,
Samuela Szczęsnego i Antoniego Kaczora z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
w Rymanowie Zdroju.
Natomiast w grupie dzieci starszych
nagrodę GRAND PRIX za recytację

wiersza „O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci” otrzymał Gabriel Puchalik z
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Rymanowie Zdroju-Desznie, natomiast
wyróżnienia specjalne otrzymali:
• Mikołaj Kuzak, Weronika Zając, Mikołaj Kantor i Maciej Dąbrowski z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju,
• Karol Kalita, Bartłomiej Zubik i Piotr
Florczak z Zespołu Szkół Publicznych
we Wróbliku Szlacheckim,
• Julia Malinowska z Przedszkola Sióstr
Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju,
• Paulina Bar z Niepublicznej szkoły
Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie,
• Karol Zajdel z Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim,
• Anna Dąbrowska z Przedszkola Sióstr
Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju,
• Kamil Bronkowski z Zespołu Szkół
Publicznych we Wróbliku Szlacheckim,
• Kamila Oleniacz ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy!
Alina Pulnar.
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