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1 5 0. Wydanie „Naszego Ryman owa”

To już 150. numer
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce jubileuszowy
150 numer naszego miesięcznika. Jesteśmy z Wami już ponad 12 lat, pierwszy
numer ukazał się w grudniu 2000 roku.
Pracujemy prawie w tym samym składzie i choć trudno dzisiaj w to uwierzyć
- społecznie. Nasz miesięcznik wpisał się
w życie miasta i okolicy, rozchodzi się w
niezmienionym nakładzie, ale przybrał
znacznie lepszą szatę graficzną. Przez ten
czas niewiele zmieniła się też jego cena.
Ma stałych czytelników i choć nie prowadzimy prenumeraty dociera za granice
naszego kraju, o czym dowiadujemy się z
licznej korespondencji, także mailowej.
Na łamach „Naszego Rymanowa” goszczą różne tematy, zawsze jednak pojawiają się wydarzenia, którymi żyje miasto i gmina. Niezmiennie zapraszamy
wszystkich do dyskusji, nie przyjmujemy
tylko anonimów lub listów o charakterze
obraźliwym i zawierających niepotwierdzone informacje mogące bezpodstawnie naruszyć czyjeś dobre imię, stąd nie
publikujemy przysłowiowych listów o
sąsiadach i porządku wokół ich domu
itp. Miło by nam było, gdybyśmy miast
słyszeć: „Niech pani/pan napisze o takiej
sprawie” otrzymali gotową wypowiedź
na ten temat od czytelnika.
Mieszkając w małym środowisku, jakim
jest Rymanów, trudno zachować nierozerwalnie przypisaną naszej profesji obiektywność, ale, proszę wierzyć, staramy
się nie wikłać w spory i prezentować
różne punkty widzenia naszych wspólnych „rymanowskich” spraw.
Piszemy o tym, co blisko nas, w mieście,
gminie, regionie. Wszystko, co dzieje się
i działo się tutaj leży w kręgu zainteresowania miesięcznika. Zdarza się, że publikacje dotyczą tematów mocno odległych,
mamy współpracowników i korespondentów wszędzie tam, gdzie przyszło żyć
rozsianym po świecie rymanowianom,
mamy też korespondentów niezwiąza-

Regulamin XIII
Turnieju Piłki Nożnej
Drużyn Podwórkowych
Jak co roku w sierpniu, Stowarzyszenie nasze organizuje wakacyjne
zawody piłkarskie dla nie
zrzeszonych. Przypominamy zatem regulamin.
Organizatorzy
1. Turniej organizuje Miesięcznik i
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” w
ramach obchodów „Dni Rymanowa” w
terminach i miejscu określonych przez
organizatora.
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nych z Rymanowem, mamy też chwilami
mocno rozpolitykowanych felietonistów
Stacha i Frania, ale uważamy, że „Nasz
Rymanów” powinien przede wszystkim
zajmować się bliższymi nam nie tylko
geograficznie sprawami. Niezmiernie
cieszy mnie więc fakt, że mogę Państwu
polecić nowy lub dokładniej rzecz ujmując wznowiony cykl: „Moja ulica”. Zaczyna go artykuł Wacława Łabudy, który
z nostalgią i łezką żalu wspomina ulicę
swojego dzieciństwa, obecnie podzieloną
na dwie części Garbarską. Wspomniani
już tu felietoniści, mający szczęśliwie
czas na dłuższe pogawędki na naszym
rynku, tym razem zachęcają do powrotu
do nazw miejscowych, próbując wyjaśnić ich pochodzenie. Czy wszyscy dzisiaj potrafią wskazać, gdzie leżą Kąty,
Spalenisko itp.? Namawiam gorąco do
dzielenia się z innymi podobnymi wspomnieniami, dla takich wypowiedzi otwieramy szeroko łamy.
Nasza diecezja z radością powitała nowego biskupa. Został nim człowiek z
Podkarpacia, wychowany religijnie w
duchu tradycyjnych wartości. Pochodzi
z wielodzietnej rodziny, jest miłośnikiem
futbolu, żałuje, że może już nie mieć czasu na grę. Biskup Stanisław Jamrozek
jest doskonale znany w naszej okolicy,
jego pierwszą i jedyną parafią był Rymanów Zdrój. Niedługo po przyjęciu sakry
biskupiej przybył tu, aby odprawić Mszę
św. i spotkać się z parafianami. Wielkim
zaszczytem i przyjemnością była okolicznościowa rozmowa z nim, którą publikujemy w jubileuszowym numerze, z
tej okazji Biskup Stanisław udzielił nam,
redaktorom, oraz czytelnikom błogosławieństwa.
Z radością oddajemy 150 numer w wasze
ręce, drodzy czytelnicy, dziękując zarówno za pochwały jak i krytyczne uwagi.
Maria Zmarz
Przewodnicząca Kolegium
Redakcyjnego

2. Organizator zapewnia napoje chłodzące i drobny poczęstunek, zaś dojazd
odbywa się na koszt własny uczestników.
3. Dla uczestniczących drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody.
4. Organizator zapewnia bezpieczny
plac gry i sędziowanie, nie zapewnia
ubiorów sportowych.
5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
oraz czas trwania meczu ustala organizator, w zależności od liczby drużyn
zgłoszonych do turnieju. Organizator rozstrzyga też wszelkie kwestie
sporne.
Uczestnicy
1. W turnieju biorą udział drużyny z terenu gminy Rymanów, składające się z
zawodników nie zrzeszonych w klubach.
2. Do turnieju w 2013 roku dopuszczeni

W uzdrowisku
(Fraszki Jana Niemczyka)
Lenie wieczory
Najlepiej udają się amory
w ciepłe, pogodne wieczory
Uwaga panowie
Na uroczym deptaku
w pięknym Rymanowie,
można się zakochać
w niejednej wdowie.
Ładne panie
Ładnie wyglądające panie,
łatwiejsze mają polowanie
Zakochana w starszym panu
Ceniła u niego srebro na skroniach,
i jego banknoty w swoich dłoniach.
Celowe pomyłki
Z matematyczną dokładnością
wszystko wyliczyła,
a przy swoim wieku
zawsze się myliła.
Zdrojowe grzyby
Do lasu na grzyby
zabierałem panie,
niejedna do dziś
wspomina grzybobranie.

Fraszki różnorakie
Niestety
Spełnienie marzenia rzadko zachwyca,
bardziej nęci obietnica.
Xxx
Tylko przy wigilijnej wieczerzy,
w pojednanie każdy wierzy.
Nabrzmiały problem
Jak żyć,
by nie tyć!
???
Zaniedbana strona miasta
chwastami i brudem zarasta.
Ciężkostrawne
Ładna dziewczyna jest apetyczna,
ale nie zawsze bywa dietetyczna.
są zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi.
Aby uniknąć nieporozumień lub dyskwalifikacji drużyn, obowiązkowe są legitymacje szkolne.
3. Każda drużyna musi posiadać dorosłego opiekuna, który odpowiada za
bezpieczeństwo zawodników.
4. Drużyny występują pod obranymi
przez siebie nazwami.
5. Drużynę tworzy: bramkarz + 5 zawodników w polu + 4 rezerwowych. (Razem
10 osób).
Szczegóły oraz termin zgłoszenia drużyn pojawią się na plakatach podanych do pu
blicznej wiadomości w poszczególnych wsiach
i osiedlach przez organizato
rów.
(telefon – 13 43 55 917 lub 602 855 458)

Wydarzyło się w lipcu
18.VII.1573 – 440 lat temu w Wenecji odbył się przed
sądem inkwizycji proces Paolo Veronese, któremu
zarzucono niezgodne z Ewangelią przedstawienie
Ostatniej Wieczerzy. Na obrazie „Uczta u Szymona”
umieścił karły, psy i pijanych żołnierzy, co tłumaczył
koniecznością kompozycyjną. Sąd nakazał nanieść
poprawki. Veronese zmienił tytuł obrazu na „Uczta
u Leviego” i na obrazie o tematyce świeckiej treści
takie uchodziły.
31.VII.1853 – 60 lat temu lampy naftowe konstrukcji
Ignacego Łukaszewicza „dając oślepiająco jasne
światło” rozświetliły salę szpitala we Lwowie
umożliwiając przeprowadzenie pilnej operacji.
Wcześniej lampa taka jaśniała w witrynie lwowskiej
apteki, gdzie pracował.
13.VII.1923 – na wzgórzach k. Los Angeles
jeden z przedsiębiorców umieścił reklamę
HOLLYWOODLAND oświetlaną przez 4 tys. żarówek
.W 1949 r. znak odnowiono i skrócono, a w 1978 r.
zastąpiono zbutwiałe drewno literami stalowymi,
nieco mniejszymi – na 13,5 m. wys.
4.VII.1943 – ginie, wracając z inspekcji, w wypadku
lotniczym w Gibraltarze gen. Władysław Sikorski.
Przyczyny katastrofy do dziś nie są wyjaśnione.
Pochowany na cmentarzu polskich lotników w
Newark, 17.IX.1993 przeniesiono jego prochy do
podziemi wawelskich.
11.VII.1943 – w Pawliwce na Wołyniu oddziały UPA
w ramach czystek etnicznych, zamordowały, paląc
w kościele ponad 100 mieszkających tam Polaków.
Następnego dnia zamordowano kolejne 100 osób.

Wydarzyło się w sierpniu
10.VIII.1853 – we Francji umiera Józef HoeneWroński. W muzeum nauki w Chicago jego nazwisko
widnieje obok Stefana Banacha i Mikołaja Kopernika
na tablicy geniuszy matematycznych. W Polsce
zapomniany, przez wielu uważany za szaleńca.
26.VIII.1883 – Wybuch wulkanu Krakatau uważany
za największą katastrofę żywiołową jaką odnotowała
ludzkość. Siła wybuchu była 13 razy większą od
wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. Wybuch
rozerwał wyspę wyrzucając 5 mld m3 skał. Wybuch i
fala tsunami zabiła ponad 36 tys. ludzi.
13.VIII.1913 – 100 lat temu, Francuz Adolphe
Pegoud wykonał pierwszy skok ze spadochronem z
samolotu. W czasie I wojny zestrzelił 7 samolotów
niemieckich, sam też zginął w walce powietrznej w
1915 roku.
10.VIII.2003 – 10 lat temu w polskim parku im.
Ignacego Paderewskiego, znajdującym się 20 km
od Toronto, odbył się pierwszy Zjazd Rymanowian.
Podczas zjazdu zebrano kilkaset dolarów na pomoc
PSnROzUU w Rymanowie.
14.VIII.2003 – z powodu przeciążenia linii w kilku
miastach wsch. USA zabrakło prądu. Przestało
działać metro, telefony, bankomaty, kasy sklepowe,
klimatyzacja, wodociągi. Zakorkowały się ulice, w
wesołym miasteczku pół godziny głową w dół wisiała
grupa dzieci. Awaria trwała 24 godz. i wykazała
bezradność człowieka.
Wacław Łabuda
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U jasnowidza siedzi
klient
- Jest pan
ojcem dwójki dzieci –
mówi jasnowidz.

- Tak pan myśli ? – zaśmiał się klient,
jestem ojcem trójki dzieci!
- To pan tak myśli – odparł jasnowidz.
* * * * *
- Tatusiu chodź ze
mną do cyrku, bo
będę się bała sama
wracać.
- Nie mam czasu
córko.
- A chłopcy w szkole opowiadali, że występuje tam naga
kobieta, która jeździ na tygrysie!
- No… dobrze, pójdziemy, dawno
już nie widziałem tygrysa.
* * * * *
Pewnego dnia w góralskiej wiosce
wybuchł straszny pożar. Palił się cały
dobytek jednego z górali. Zbiegła się
cała wieś, ale z płomieni nie dało się
już nic uratować.
Odzywa się jeden z górali:
- Teraz to wszyscy przyszli się grzać,
ale podpalić to nie miał kto!
* * * * *
- Proszę pani, tu się nie wolno kąpać
- mówi policjant wychodząc zza
krzaków do stojącej nad brzegiem
nagiej dziewczyny.
- To nie mógł pan powiedzieć gdy się
rozbierałam?
- Rozbierać się wolno!
* * * * *
Po badaniu lekarz zwraca się do pacjenta:
- Ma pan nieregularne tętno, nieregularny oddech! Czy pan pije?
- Tak! Ale regularnie!
* * * * *
- Kochanie, co byś zrobiła gdybym
wygrał w totka?
- Wzięłabym pół kasy i się
wyprowadziła!
- To masz tu 52 złote
i spadaj!
* * * * *
Chłopak pyta się ojca; - co to
jest seks? Ojciec nie wiedząc co
powiedzieć odesłał go do matki.
- Mamo co to jest seks, tato nie wie,
mówi, że to obcy wyraz.
-O tak, dla twojego ojca synku,
nawet bardzo obcy!
* * * * *
W noc poślubną pan młody stoi od
paru godzin przy oknie i wzdycha.
Wreszcie odzywa się panna młoda:
- Czy coś się stało?
- Właściwie to nic.. mówią, że ta noc
poślubna jest taka piękna, a tu leje i
leje….
Wybrał (wła)
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Wieści z regionu…
 Każdy chętny ma możliwość zobaczenia, co kryje wnętrze największego
obiektu hydrotechnicznego w Polscezapory w Solinie. W sezonie (od maja do
końca września) wnętrze zapory mogą
zwiedzać nie tylko umówione wcześniej
grupy wycieczkowe, ale także turyści
indywidualni. Trasa prowadzi przez halę
produkcyjną, maszyn i turbin, do chłodnych (ok. 7 st. C) podziemnych tuneli.
Jedną z galerii można zejść nawet pięć
metrów poniżej dna zbiornika. W miejscu tym odwiedzający poznają zasady
wznoszenia poszczególnych sekcji, instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych zapory oraz sposoby uszczelniania
podłoża. Indywidualni turyści mogą
zwiedzać zaporę „od środka” codziennie, ale tylko z przewodnikiem, wejścia o godz. 10, 12, 14). Musi się zebrać
15 osób. Bilety kosztują 14 zł, ulgowe
(dla dzieci do lat 16) – 10 zł.
 Kult gen. Świerczewskiego, dzieje Chatki Socjologa oazy hipisów na
Caryńskiem oraz nielegalną budowę kościoła w Nowosiółkach opisuje
Krzysztof Potaczała w II tomie reportaży „Bieszczady w PRL-u 2”. Książka
Krzysztofa Potaczały ukazała się nakładem wydawnictwa BOSZ.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w piątek przetargi na budowę dwóch odcinków S19
na Podkarpaciu. Przetargi na budowę
S19 dotyczą budowy drogi o długości
12,5 km na odcinku od Stobiernej do
Sokołowa Małopolskiego, która bezpośrednio połączy się z już oddanym do
ruchu odcinkiem S19 Stobierna - Rzeszów oraz kolejnej części autostradowej
obwodnicy Rzeszowa. Odcinek ten ma
mieć 6,3 km długości i jest powiązany

z realizowanym obecnie odcinkiem drogi S19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł
Świlcza.

Kopiec Konfederatów Barskich
na os. Pobitno, w tej chwili zarośnięty
i zaśmiecony, ma szansę stać się zieloną
wizytówką miasta. Do prezydenta Rzeszowa trafił wniosek mieszkańców tego
osiedla, którzy oczekują rewitalizacji terenu i stworzenia tam m. in. chodników i
ścieżek rowerowych.
 Na ponad 980 mln zł opiewa kontrakt na dokończenie budowy A4 od
węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia.
Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Heilit - Woerner Budowlana
oraz Budimex.
 Dwa razy w tygodniu od 3 września będzie można latać z Jasionki do
Rzymu (Fiumicino) i Paryża (Beauvais).
Połączenia uruchamia Eurolot.

Ministerstwo Skarbu Państwa
zamknęło proces prywatyzacji Uzdrowiska Horyniec w Horyńcu-Zdroju bez
rozstrzygnięcia - poinformował Wojciech Konefał z biura prasowego MSP.
Przejęciem uzdrowiska zainteresowany
jest samorząd województwa.
 16 mln zł zainwestuje spółka ML
System na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu. Firma zbuduje w podstrefie w Trzebownisku halę
produkcyjną, w której wytwarzać będzie
ogniwa i moduły fotowoltaiczne.

Drużyna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w
składzie: Krystyna Daniv, Marta Datsyuk, Dawid Antas i Kacper Gołoś zajęła
pierwsze miejsce w 35. międzynarodowym konkursie Marketplace na zarządzanie wirtualną firmą. Zespół WSIiZ
daleko w tyle zostawił konkurencję z
USA, Kolumbii, Kanady, Malezji i Polski.

Odeszli do wieczności
(15.V – 30.VI.2013)
19.V – Kilar Zbigniew (l. 67) – Rymanów
21.V – Penar Janina Maria z d. Penar (l. 88) – Klimkówka
21.V – Szwarc Anna (l. 76) – Posada Górna
24.V – Szul Marcin Ludwik (l. 38) – Rymanów
25.V – Pelczar Władysław (l. 68) – Klimkówka
25.V – Buczek Czesław (l. 77) – Rymanów
26.V – Szul Stanisława z d. Ingot (l. 76) – Posada Górna
27.V – Bolanowska Maria Grażyna (l. 80) – Wróblik Szlachecki
29.V – Magiera Arkadiusz (l. 40) – Wróblik Królewski
02.VI – Dam Anna Julianna z d. Schimanek (l. 88) – Wróblik Szlachecki
08.VI – Lorenc Weronika z d. Falarz (l. 91) – Rymanów Zdrój
11.VI – Buczek Kazimierz (l. 81) – Ladzin
12.VI – Michalak Janina z d. Gregorowicz (l. 63) – Bzianka
14.VI – Ostach Józef (l. 77) – Milcza
16.VI – Piwko Zbigniew (l. 62) – Sieniawa
17.VI – Biniek Stefania z d. Wojtanowska (l. 86) - Rymanów
19.VI – Gładysiewicz Stefania z d. Dereniowska (l. 71) – Królik Polski
20.VI – Hanus Przemysław Piotr (l. 45) – Rymanów
21.VI – Kasperkowicz Antoni (l. 67) – Klimkówka
25.VI – Fajkiel Aniela z d. Starańczak (l. 87) – Klimkówka
26.VI – Bielak Józef (l. 79) – Rymanów
26.VI – Fajkiel Jan (l. 66) – Klimkówka
(wła)
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 16 drewnianych cerkwi polskich i
ukraińskich zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To pierwszy wpis polskich zabytków od
siedmiu lat. Eksperci UNESCO wpisali na Listę Światowego Dziedzictwa
osiem obiektów z Polski: cerkiew św.
Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w
Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała
Archanioła w Turzańsku (wszystkie na
Podkarpaciu) oraz cerkiew św. Jakuba
Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach,
cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu,
cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie w Małopolsce).
 Adamowi Rymarowiczowi, właścicielowi Bieszczadzkiego Klubu Turystyki Konnej „Stanica”, zamarzyło się,
by na koniach przejechać od Bałtyku po
Morze Czarne. Ale że trudno byłoby to
zrealizować od razu, podzielił projekt na
dwa etapy. W tym roku dojedzie na Węgry, w przyszłym - nad Morze Czarne.
 W Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall otwarto nowy butik. Należy do znanej obuwniczej marki
Gino Rossi.
 Nie trzeba będzie stać w kolejce
po bilet, w czasie podróży, siedząc w
klimatyzowanym wagonie, będzie można skorzystać z darmowego internetu
- taki pociąg kupi Podkarpacki Urząd
Marszałkowski. Urząd marszałkowski
w latach 2013-2015 kupi w sumie siedem nowoczesnych pociągów: cztery
trójczłonowe, dwa dwuczłonowe i jeden
dwuczłonowy z napędem spalinowym.
Trójczłonowe mają jeździć na trasie
Przemyśl - Rzeszów - Dębica - Tarnów,
dwuczłonowe na linii Przeworsk - Stalowa Wola Rozwadów, a spalinowy na
trasie Tarnobrzeg - Stalowa Wola Rozwadów, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. Docelowo spalinowy ma dojeżdżać
do Lublina. Na zakup nowych pociągów
urząd planuje wydać około 120 mln zł.
 Grecja - Kreta, Riwiera Turecka,
Bułgaria - Burgas, Egipt - Hurghada,
Sharm El Sheikh oraz wybrzeże Tunezji
- to pięć najpopularniejszych wakacyjnych kierunków 2013 wśród rzeszowian
rezerwujących wycieczki w biurach
podróży w Rzeszowie. Bezpośrednio z
Rzeszowa można polecieć do 7 kurortów
w 6 krajach.

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 82 na odcinku Zagórz-Komańcza. Ten, kto zdecyduje się na
podróż tą drogą, musi się liczyć z utrudnieniami w postaci ruchu wahadłowego,
i to aż w 13 miejscach.

Z powiatu…

 Zdjęcia z ciekawymi stylizacjami,
newsy ze świata mody, wyłowione na
ulicach godne uwagi stroje - to zawartość popularnych dziś blogów o modzie.
Wśród blogerów są także krośnianie.

Kamil i Karolina swój serwis BigLittleFashion wzbogacili o metamorfozy i
promocję zdolnych z branży fashion.
 Zgodnie z zapowiedzią, krośnieński MOSiR wybudował i uruchomił dla
mieszkańców, miłośników aktywnego
spędzania wolnego czasu, Fitness Park
- siłownię pod gołym niebem. Urządzenia znajdują się w pobliżu hali sportowej
przy ul. Bursaki.
 Siatkarska drużyna PWSZ Krosno
drugi raz z rzędu sięgnęła po tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Studentki tej
uczelni jednocześnie reprezentują Krosno
w II lidze. Udany dla nich sezon dobiega
powoli końca, ale przed nimi najważniejsze mecze i szansa na awans do I ligi.
 Wykorzystanie wód mineralnych,
budowa strefy wolnego czasu, galeria
„Stare Miasto” i reaktywacja huty szkła
przy Grodzkiej - to inicjatywy, które prezydent Krosna chciałby wcielić w życie.
Podzielił się nimi z uczestnikami konferencji „Pomysł na Krosno”, podczas której każdy mógł zgłosić swoje koncepcje,
by w Krośnie żyło się lepiej, wygodniej
i dostatniej.

67-latka z Olkusza spacerując
po deptaku w Iwoniczu-Zdroju, na
jednym ze skwerów znalazła etui, w
którym było 6,3 tys. zł. Kobieta zaniosła pieniądze na policje. Po ok. 10 minutach na posterunek zgłosiło się dwóch
mężczyzn: 40-letni mieszkaniec gminy
Lidzbark oraz 75-letni krośnianin. Zięć
z teściem chcieli właśnie zgłosić, że zgubili pieniądze. Policjanci zweryfikowali
dane i okazało się, że faktycznie zguba
należała do nich.
 Od wielu miesięcy pewne jest, że
dofinansowania na modernizację krośnieńskiego lotniska nie będzie. Sporą
część pieniędzy Krosno jednak „odzyska” - tyle że pójdą one na inną ważną
inwestycję - budowę ponad 2 km drogi
„G” i uzbrojenie nowych terenów pod
inwestycje. Jest zgoda zarządu woje-

wództwa. Na razie mowa jest o 23 milionach, ale pula dotacji może się zwiększyć. Będzie to blisko 2,2 km tzw. drogi
„G”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
która połączy ul. Lotników z ul. Witosa. Powstaną też dodatkowe drogi wewnętrzne komunikujące działki dla inwestorów, miejsca parkingowe i plac do
zawracania. Kompleksowo, m.in. w sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i
deszczową uzbrojonych zostanie łącznie
około 14,4 ha terenów zlokalizowanych
przy lotnisku, przy planowanej drodze.
 Ponad tysiąc osób odwiedziło Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w
Krośnie podczas X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Na czytelników czekało wiele imprez, atrakcji i zajęć czytelniczych. Tegoroczne propozycje kierowane były do wszystkich, od maluchów po
seniorów. Obchody Tygodnia Bibliotek
upłynęły pod hasłem „ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” .

Na prawie 1 milion złotych szacowane są straty po pożarze hali produkcyjnej zakładu tworzyw sztucznych
w Haczowie w powiecie brzozowskim.
Strażacy o pożarze zostali poinformowani w sobotę(15.06) kilka minut po
godz. 15. W Haczowie zapalił się budynek ponad 400-metrowej hali, w której
na co dzień produkowano m.in. łodzie.
- Było dość duże zadymienie. W akcji
brało udział 43 strażaków z państwowej
i ochotniczej straży. Po godzinie ogień
został ugaszony. Spłonęły maszyny produkcyjne, elementy łodzi, surowce, bramy garażowe, okna, dach. Cały budynek
jest popękany. Nikomu nic się nie stało
- mówi Waldemar Skoczylas z podkarpackiej straży pożarnej.
 Grupa Nowy Styl z Krosna, jeden z
największych producentów mebli biurowych w Europie, przejmuje kolejną niemiecką firmę – Rohde & Grahl. Dzięki temu
zwiększy sprzedaż i rozszerzy sieć dystrybucji na rynku zachodnim.


Nie Arabella a Marcredo Center Krosno - tak nazywać się będzie
centrum handlowe, które powstanie na
terenach inwestycyjnych przy ul. Sikorskiego w Krośnie. Inwestor zakupił już
ziemię, chce ruszyć z budową jeszcze
jesienią tego roku.

Z gminy …

 Rekordową liczbę nagród rozdał w
tym roku prezydent Krosna dla uczniów
krośnieńskich szkół za osiągnięcia w
dobiegającym końca roku szkolnym.
Za najlepszego ucznia w Krośnie został
uznany Maciej Głowacki, uczeń II klasy
„Kopernika”. Przypominamy ,że Maciek
jest mieszkańcem Rymanowa Zdroju,
wcześniej był uczniem ZSP Posada Górna.

W Rymanowie została oficjalnie
uruchomiona największa na Podkarpaciu farma wiatrowa o mocy 26 MW.
Właścicielem jest Ikea. To warta ok.
100 mln zł inwestycja portugalskiej firmy Martifer. Budowa elektrowni wiatrowych w Rymanowie rozpoczęła się pod
koniec 2011 roku a wczoraj (24.06.) odbyło się oficjalne otwarcie i przekazanie
jej spółce Ikea Retail. To trzecia farma
wiatrowa, którą Ikea kupiła w Polsce.
Dwie pozostałe także są na Podkarpaciu.
To wybudowane w poprzednich latach
farmy wiatrowe w Bukowsku (pow. sanocki) i Łękach Dukielskich (pow. krośnieński).
 Wczoraj(22.06) o godz. 15.30 happeningiem „Przestańmy biec!” rozpoczęła się „Noc Profilaktyki” w Krośnie i
Rymanowie Zdroju, która promuje modę
na życie bez uzależnień. W akcję włączyła się krośnieńska Policja. Funkcjonariusze w obu miejscowościach prowadzili rozmowy profilaktyczne na temat
uzależnień i odpowiedzialności karnej
nieletnich.
zebrał deka

Pożegnanie
29 maja, na cmentarzu w Wróbliku Szlacheckim, rodzina oraz grono przyjaciół i znajomych pożegnało
ś.p. Grażynę Bolanowską. W latach 1975 – 91 pracownika Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Krośnie. Zaangażowana w działalność komitetu obywatelskiego w czasie przemian ustrojowych. Członek redakcji pierwszej gazety w historii
Rymanowa – „Gazety Rymanowskiej” na łamach której prezentowała tematykę ekologiczną. Nad Jej trumną, długoletni współpracownik, Marian Sobutka powiedział: Przyszliśmy z wielkim smutkiem, żalem pożegnać Cię. Byłaś dla nas, a przynajmniej
dla mnie, niedoścignionym wzorem: kolegi, pracownika, nauczyciela, patrioty, katolika: - Człowieka. Twoje życie nie było łatwe,
bo Ty nie szukałaś łatwych dróg. Bóg- Honor- Ojczyzna, to hasło Twojego życia. Pracowałaś zawodowo w czasach, w których bez
kompromisów, nawet najzdolniejszy, niczego nie mógł osiągnąć, a przyzwoitość i honor były traktowane jako brak rozsądku czy
wręcz niezaradność. Ty zawsze szłaś drogą uczciwości, bezinteresownej pomocy innym, drogą miłości Ojczyzny, Solidarności z
krzywdzonymi, a jedynym drogowskazem na Twojej drodze był Dekalog. Dlatego w latach 80-tych poświęciłaś całą swoją energię
na budowanie nowego ustroju opartego na miłości Ojczyzny, solidarności i sprawiedliwości społecznej wypływającej z nauki Kościoła.Za to byłaś prześladowana w stanie wojennym; zwolniona dyscyplinarnie z pracy, i chociaż ostatecznie przywrócona wyrokiem sądu – nigdy nie doczekałaś się uznania na jakie zasługujesz. Nie pozwalałaś sobie pomóc, chociaż Ty pomagałaś wszystkim
dookoła. Do tego stopnia, że sama odeszłaś w sile wieku na groszową emeryturę by zwolnić miejsce pracy młodszym. To nie było
i nie jest powszechne. Niewiele z Twoich ideałów zostało wcielone w życie, a może nawet żaden? I to było dla Ciebie najbardziej
bolesne – wiem to z naszych rozmów.
Droga Ś.p. Grażyno
Dziękuję Ci, w imieniu koleżanek i kolegów, obecnych jak i nieobecnych, za to, że byłaś przykładem; wzorem i motorem rozbudzania dobra, które tkwi w każdym człowieku, a które nie zawsze ma kto rozbudzić. Pozostaniesz zawsze w naszej pamięci jako ten kto
nigdy nie był nieszczery, na kogo zawsze można było liczyć, kto zawsze służył (bezinteresownie) dobrą radą ale i potrafił podzielić
się ostatnią kromką chleba w czasach gdy było o nią trudno. Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie !
Wydanie Jubileuszowe
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Biskup Stanisław
w parafii Biskupa
Stanisława
Nowo powołany biskup naszej przemyskiej diecezji Stanisław Jamrozek
odwiedził Rymanów Zdrój, by odprawić
mszę św. w swojej jedynej parafii. Wszyscy dobrze go tu pamiętają, wspominają
z uśmiechem. W trakcie pobytu zgodził
się udzielić „Naszemu Rymanowowi”
okolicznościowego wywiadu.
Ekscelencjo, na początku
chciałabym życzyć wszelkich
łask Bożych i opieki Matki Boskiej z okazji otrzymania sakry
biskupiej w imieniu swoim i
naszych czytelników. Cieszymy
się, że mamy nowego biskupa
Dziękuję bardzo, chciałbym pozdrowić wszystkich rymanowian.
Jestem z tym miejscem związany
bardzo mocno, bo to była pierwsza
parafia, i to wszystko w sercu pozostało, czego się tutaj nauczyłem,
czego doświadczyłem.
Rymanów Zdrój to pierwsza
i jedyna parafia księdza biskupa,
nie mylę się? Widać tutaj pewien
znak – do parafii pod wezwaniem
Stanisława Biskupa przyjeżdża biskup Stanisław. Czy to jakiś znak?
To prawda, że to moja jedyna parafia
prosto po święceniach, bo później już nie
byłem jako wikariusz nigdzie, pomagałem
i pracowałem na różnych parafiach, ale
Rymanów Zdrój pozostał jedyną parafią,
w której byłem oficjalnie mianowany
do pracy duszpasterskiej. Natomiast św.
Stanisław mi towarzyszy od samego
chrztu świętego, a później tutaj jako
patron parafii zdrojowej i jako
wielki patron, z którym zawsze
będę związany. Rodzice mi takie
imię wybrali, więc to zobowiązuje, żeby naśladować go w moim
życiu codziennym.
Wspomniał ksiądz biskup
o swojej rodzinie. Rodzina, z
której ksiądz się wywodzi to
rzeczywiście piękny przykład w
dzisiejszych czasach wychowania religijnego charakterystycznego tu u nas na Podkarpaciu,
ksiądz biskup ma jedenaścioro
rodzeństwa, wszystkich wzrusza siostra bliźniaczka. Co ksiądz
biskup zechciałby powiedzieć o wartościach rodzinnych, o swojej rodzinie?
Nauczyliśmy się bardzo dużo od
swoich rodziców, przede wszystkim takiej
prostej, ale głębokiej wiary, ale też takie
cechy głęboko ludzkie, jak życzliwość
dla drugiego człowieka, otwartości, pra-
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cowitości, bo jednak trzeba było utrzymać
cały dom, to kosztowało dużo wysiłku.
Zarówno tatę jak i mamę widziałem cały
czas zaangażowanych w coś, dzięki temu
i my się nauczyliśmy pracować, nawet
uprawianie pola, pójście razem w pole
nauczyło nas takiej ludzkiej solidarności,
troski nawzajem o siebie i pomocy. Z
domu rodzinnego wyniosło się umiłowanie ziemi, miłość do pracy, ale i miłość
dla drugiego człowieka, który obok nas
żyje i który może potrzebuje pomocy, te
wartości, które są niezastąpione. Rodzice

uczyli nas prostej wiary, kiedy szliśmy do
kościoła, zawsze był taki podział, chłopaki szli z tatą, dziewczyny z mamą, uczyliśmy się kontaktu z Panem Bogiem. To
wszystko pozostawia w sercu trwały ślad.
Pomimo tej ciężkiej pracy znajdował
ksiądz biskup czas na sport, był zawodnikiem w czasach nauki w technikum
budowlanym i później. Czy księdzu biskupowi wypada pójść pograć w piłkę? I
czy ksiądz znalazłby na to czas obecnie?
Na pewno bardzo mnie ciągnie do
piłki, do ostatnich miesięcy graliśmy
w seminarium z klerykami i przyznam
się, że czasem z nimi – jako przełożeni-

wygrywaliśmy, czyli nie jest tak pewnie
źle, ale teraz pewnie będzie to bardzo
ograniczone, może czasami się uda w
jakimś gronie księży zagrać. O dużym
boisku to już nie ma co marzyć, bo nie ma
też sił, ale tak dla przyjemności to bardzo
chętnie bym zagrał. Pasja do sportu pozostaje w sercu i całe życie pewnie będzie

człowiekowi towarzyszyć. Kiedy kilka lat
temu miałam kontuzję ścięgna Achillesa
to doświadczyłem, jak trudno się obejść
bez piłki, oczywiście tak dla rekreacji, dla
zdrowia, żeby się poruszać.
Skoro nie piłka nożna to może czas pozwoli na spacery po Rymanowie Zdroju,
ma tutaj ekscelencja wspaniałych poprzedników, ścieżki wydeptywał choćby
arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński.
Na pewno zechcę tutaj przyjechać,
bo Rymanów, jak już wspomniałem, to
nie tylko pierwsza parafia, ale i pierwsza
miłość, jest głęboko w sercu,
miłość jedyna na jedynej parafii, zawsze mnie tu ciągnie
i chętnie tutaj, jak tylko będę
mógł przyjadę, żeby sobie
pochodzić po szlakach i odpocząć od tych codziennych
obowiązków, zajęć.
Sacra biskupia dla
księdza biskupa to pierwsza
decyzja personalna dotycząca Kościoła w Polsce
papieża Franciszka. Wszyscy patrzymy z nadzieją w
stronę Rzymu. Czy zdaniem
księdza biskupa w Kościele katolickim następuje jakiś nurt odrodzenia,
powrotu do korzeni, do ewangelicznych wartości ubóstwa rozumianego jako poprzestawanie na małym?
Jest zawołanie samego Jezusa, żeby
takimi być, stawać się Jemu bliskimi.
Jestem przekonany, że Kościół się odrodzi, odradzał się i będzie się odradzał.
To od nas zależy, od każdego wierzącego człowieka, na pewno szczególnie
od pasterzy Kościoła, od biskupów czy
księży, ale Bóg wzbudza takiego ducha,
chce, żebyśmy się odznaczali duchem
prostoty, otwartości, to, co nam ojciec
św. Franciszek proponuje,
to jest zadanie na dzisiejsze
czasy, oczywiście, jeśli Pan
Bóg pozwoli, to chciałbym
realizować taką wizję bliskości z człowiekiem, z
drugim, otwartości na jego
potrzeby i przychodzenia
z pomocą na ile jest się w
stanie to uczynić, ale tutaj
Duch św. działa i jestem
przekonany, że Kościół
taką drogą pójdzie i został
do tego powołany.
Jako kapłan ksiądz
biskup prowadził działalność na
rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, czy nadal ekscelencja będzie się tym zajmować?
Na pewno teraz będę miał ograniczoną
możliwość spotykania się z takimi ludźmi,
ale na ile potrafię będę się starał z nimi
spotykać, bo dzięki naszym rekolekcjom

czy dniom skupienia udało się bardzo
wielu osobom pomóc. Nauczyłem się
wiele przy takich osobach, jak postępować, jak żyć, jak się odnosić do drugiego
człowieka. To dzieło będzie kontynuowane w Przemyślu, tym bardziej, że został
wyświęcony na księdza kleryk, który ze
mną pracował i myślę, że to dzieło będzie
się nadal rozwijało. Doświadczyłem tego,
że pomoc czyniona drugiemu człowiekowi jest potrzebna i nadal będę się starał to
czynić w miarę możliwości.
Ksiądz biskup pisał pracę o wpływie Wspólnoty odnowy w Duchu św.
na hierarchię wartości u młodzieży.
Nie ukrywam, że jako nauczycielce
sprawa wartości u młodzieży jest
mi szczególnie bliska. Jest tak, że
część dzieci z ambicjami, a część nie
dostrzega żadnej wartości w nauce,
dużo zależy od rodziny. Jest tak dużo
ściągania, odpisywania, braku chęci

do nauki. Czy ksiądz biskup zechciałby coś do tej młodzieży powiedzieć?
Jeśli chodzi o naukę to jest to coś niezastąpionego, to czego nauczymy się jest
naszym skarbem, który przechowujemy
i którym się dzielimy z innymi ludźmi.
Chyba Einstein powiedział mądrze, że
dużo wiedzy przybliża do Pana Boga,
mało od Niego oddala. Wiedza połączona
z otwartością na to, co Boże, co płynie
z góry będzie rodziła wiarę świadomą,
dojrzałą. A z drugiej strony to, czego się
nauczymy jest darem dla człowieka. Uczę
się nie dlatego, że muszę się uczyć, ale
chcę, bo wiem, że z tego buduję piękny
gmach dla mojego przyszłego życia.
Mądrość, nie tylko intelektualna, ale
połączona z Bożą mądrością spowoduje,
że będziemy ludźmi, którzy idą pięknie
przez życie, troszcząc się nawzajem o
siebie, pomagając. Ja to też wyniosłem
ze szkoły. Nauka się opłaci. Czasami

bieszczadzkiego pejzażu można
spokojnie wypocząć i zregenerować swoje siły. Ale to jeszcze nie
wszystko. Można tutaj ubogacić
się duchowo, odwiedzając miejsca
kultu religijnego, których w tym
regionie nie brakuje.
Trwa w dalszym ciągu sezon waNa początek trzeba zawędrokacyjno-urlopowy, i nasze turystyczne wać do zabytkowego kościoła,
marzenia możemy realizować w różny otoczonego sędziwymi jesionami,
sposób. Tym razem zachęcam do spotka- znajdującego się w Jasieniu, nienia z ciekawym regionem Polski, znaj- daleko Ustrzyk Dolnych. Każdego
dującym się na południowo-wschodnim dnia przychodzą tutaj pobożni
krańcu województwa podkarpackiego, pielgrzymi z głęboką tęsknotą i
określanym jako Bieszczady.
oczekiwaniem w oczach. Przychodzą do
Bieszczady to kraina urokliwych Matki Bożej, by powierzyć Jej wszystgór, lasów i połokie swoje troski, radości
nin, chyba jedyny
i kłopoty, zaś dobra mattak duży obszar
ka zachowuje je w swoim
Polski, gdzie
czułym, matczynym sercu
przyroda zachoi zapewnia o pocieszeniu.
wała nieskażone
Obraz Matki Bożej w
piękno. Patrząc na
Jasieniu nie jest zwykłym
rozległe połoniny
obrazem. Każdy kto przed
i przecinające je
nim szczerze i serdecznie
dolinki, wydaje
modli, zostaje wysłuchany i
się nam, że żyodchodzi z głęboką nadzieją
cie tutaj zupełnie
w sercu. Ciekawa jest histozanikło, ale jest
ria tego obrazu. Sięga 1612
inaczej. To tutaj
roku, kiedy to znaleziono go
właśnie życie jest
w tlejących popiołach świąprawdziwe. W gętyni spalonej przez Tatarów.
stych, rozciągająObraz okazał się cudownie
cych się wokoło
nienaruszony. Umieszczono
lasach, zwierzęta
go w kościele w Rudkach na
Matka Boska Rudecka
polują zgodnie z
ziemi lwowskiej. Po ostatniej
prawami natury. Ludzie tutaj są pracowici wojnie, gdy przesunięta granica zostawiła
i życzliwi, gotowi serdecznie przyjąć po- Rudki poza Polską, Matka Boża Rudecka
znanego wędrowca i odstąpić mu nawet wskutek zmienionej sytuacji, musiała
własne łóżko wraz z kolacją i dobrym opuścić rodzinne strony i przeżyć bolesną
słowem.
tułaczkę. Gościła najpierw w seminarium
Bieszczady przyciągają tysiące duchownym w Przemyślu, a później w
turystów swoim pięknem i zapachem 1968 roku znalazła swoje sanktuarium w
lasów bukowo – świerkowych otaczają- bieszczadzkim Jasieniu, gdzie do dzisiaj
cych urocze połoniny i pełne tajemnic i nas wysłuchuje, rozumie
legend góry. W ciszy prawdziwego uroku

wydaje się, że to nie przerzuca się na
wartości materialne, wymierne, ale jeżeli
ktoś jest dobrze przygotowany do pracy
przyszłej, do zawodu, jestem przekonany,
że nie będzie cierpiał niedostatku, głodu,
to, czego się nauczy będzie podwaliną do
tego, żeby utrzymać rodzinę. Ale trzeba
też na to popatrzeć z Boskiej perspektywy.
Pan Bóg mnie powołuje do tego, żeby
rozwijać talenty, do tego mnie wezwał.
A oszustwo, odpisywanie zadań, ściąganie? To jest taka plaga w Polsce, niektórzy uważają to wręcz za normalne.
To jest problem, ale trzeba spojrzenia
wiary. Muszę się nauczyć tego, że jako
człowiek wierzący mam być przykładem
dla innych, przykładać się do uczenia, czytania, to jest skarb, który głęboko zostaje.
Dziękuję za rozmowę i specjalne pozdrowienia
Maria Zmarz

Na bieszczadzkich
wakacyjnourlopowych szlakach

Kardynał Karol Wojtyła
w Jasieniu 6.VI.1968 r.

i uczy przebaczać. Matka Boża Rudecka
w swoim czczonym obrazie przybrała
tytuł Matki Bożej Bieszczadzkiej – Królowej Bieszczadów.
Będąc w Bieszczadach, warto również
zatrzymać się w kościele parafialnym w
Polańczyku. W głównym ołtarzu tego
kościoła znajduje się piękny obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, uważany za
cudowny, koronowany przez Jana Pawła
II w 1999 roku. Jest to stara ruska ikona Matki Boskiej Umilenia, nazywana

Matka Boska Umilenia w Polańczyku
Wydanie Jubileuszowe
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także Matka Boską Łopieńską lub
Bojkowską Madonną. Madonna
pochodzi z nieistniejącej już wsi
Opieńka, gdzie znajdowała się już
w XVIII w. Według podania miała
objawić się na drzewie. Turyści
chętnie zatrzymują się przed tym
obrazem i z wielką pokorą proszą
o łaski dla siebie, swoich rodzin
i całej naszej Ojczyzny, a Matka
Boska Umilenia wsłuchuje się w
ich cichy szept i zapewnia o swojej
dobroci i miłości.
Z wielkim kultem Matki Boskiej
możemy się spotkać w Bieszczadach w wielu pięknych drewnianych cerkiewkach zamienionych
teraz ma kościoły katolickie. Już
niedaleko Ustrzyk D. pobożni turyści zatrzymują się w Hoszowczyku
w cerkwi NMP pełniącej rolę kościoła. Nieco dalej we wsi Równia
zachowała się jedna z najcenniejszych cerkwi bieszczadzkich z początku XVIII wieku. Pokrow, czyli
cerkiew p.w. Opieki matki Bożej, zakwalifikowano do zabytków I klasy. Obecnie
również służy katolikom. W Myczkowie
znajduje się dawna cerkiew z XX w. p.w.
Zaśnięcia Matki Bożej, pełniąca obecnie
funkcję rzymskokatolickiego kościoła
parafialnego.
W Bieszczadach znaleźć można ślady pobytów dwóch wielkich Polaków:
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II, jeszcze jako młodego
księdza, który wędrował po Bieszczadach
podziwiając ich surowe piękno. Warto
zobaczyć wielki żelazny krzyż na szczycie Tarnicy, postawiony w 1987 roku na
pamiątkę III pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski. Tablica umieszczona pod krzyżem
przypomina pobyt papieża, który jako
młody ksiądz był tu po raz pierwszy 8
sierpnia 1953 r.
Warto również zobaczyć klasztor
sióstr nazaretanek w Komańczy, gdzie
odbywał karę więzienia ks. Prymas Stefan
Wyszyński w mrocznych powojennych
czasach komunistycznych. W Komańczy
ks. prymas miał więcej swobody niż w
poprzednich miejscach odosobnienia.
Odwiedził go tam ojciec, Stanisław Wyszyński, już jako niemal 80.letni starzec.
Jedna z sióstr tak opisuje to pierwsze, od
ponad dwóch lat, spotkanie ojca z synem:
„Gdy wprowadziłyśmy sędziwego starca
do przygotowanego pokoju, by mógł
pozostać sam na sam z synem, byłyśmy
mimowolnymi świadkami sceny – starzec
ukląkł przez synem – dostojnikiem Kościoła, a syn całował ręce ojca. Powitanie
nastąpiło na kolanach”.
Jak już wcześniej wspomniałam,
niektóre zakątki Bieszczadów pełne są tajemniczych legend, które odzwierciedlają
pobożność mieszkańców tego regionu. W
Zwierzyniu, małej wiosce położonej nad
Sanem, znajduje się cudowne źródełko.
Związana jest z nim legenda którą opisał
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Sprostowanie

do artykułu
Człowiek-najlepsza inwestycja
„Czas na aktywność w gminie
Rymanów” – po raz szósty
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Zródelko w Zwierzyniu

Oscar Kolberg. Legenda opowiada, że pobierająca wodę ze źródła kobieta, ujrzała
krzyż. Chciała go wyciągnąć, ale on stale
się zanurzał. Dopiero gdy ujęła go przez
chustę, podniosła go z wody. By upamiętnić to wydarzenie, Rusini przechowywali
krzyż w miejscowej cerkwi i uroczyście
obchodzili Święto Podwyższenia Krzyża
z procesją do źródła.
Przy drodze wychodzącej z Woli
Michowej, znajduje się źródełko, a
woda czerpana z niego ma być pomocna
przy chorobach oczu. Legenda mówi,
że przypadkowo odnalazł je niewidomy
dziad, który po przemyciu oczu odzyskał
wzrok..
Wspomniałam tutaj tylko o niektórych zakątkach Bieszczadów związanych
z kultem religijnym. Chcąc je wszystkie
poznać, trzeba się tam wybrać i przeżyć
podziw dla Stwórcy, który nieustannie
czuwa nad pięknem i harmonią tego
regionu Polski. Z podróży można przywieźć błogosławieństwo od Królowej
Bieszczadów.
Zofia Gierlach
Dopisek redakcji
Obraz Matki Boskiej Rudeckiej, namalowany na desce o wymiarach 137 na
106 cm przez nieznanego autora w XVI
wieku. Po wielu perypetiach w zawirowaniach historycznych znalazł się w
Jasieniu w 1968 roku. W tym też roku w
Jasieniu był kard. Karol Wojtyła. Niestety
obraz został skradziony w 1992 i ślad po
nim zaginął. Jednak w 1994 roku znany
artysta ukraiński wykonał wierną kopię
obrazu. W 1995 roku został poświęcony a
dwa lata później uroczyście ukoronowany
przez abp Józefa Michalika.
(wła)

W czerwcowym numerze złośliwy chochlik namieszał w drukarni.
Otóż w ww. artykule na temat projektu systemowego realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rymanowie „ Czas na aktywność w
gminie Rymanów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej zostało zamieszczone przez pomyłkę niewłaściwe logo.
Prezentujemy dzisiaj prawidłowe logo:

Za pomyłkę przepraszamy Czytelników
i zespół Projektowy GOPS.
Barbara Pruś

Ogłoszenie
Do sprzedania mieszkanie
w bloku przy ul. Rynek 20
II. piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój i spiżarnia
o łącznej powierzchni 63 m2
Telefon 504 972 972

Przemyślenia
Jana Niemczyka
Zawsze potakiwał,
ale dyrektorom
*
Często nawet prawda
bywa zdradziecka
*
Nawet geniusz
przeżywa kryzysy

Polacy i Ukraińcy –
wspólne sąsiedztwo
na Ziemi Sanockiej
Powiat sanocki od czasów
średniowiecza zamieszkany był przez
ludność polską i ruską. W okresie zaborów należał do Galicji Wschodniej.
Według spisu ludności z 1900r. zamieszkiwało go około 50% ludności
ruskiej (ukraińskiej, starorusińskiej,
łemkowskiej) i 40% ludności polskiej.
Podobnie jak w całym zaborze
austriackim Ukraińcy mieli tu sporo swobody, mogli organizować
szkolnictwo, wytworzyli własną
inteligencję, organizacje wojskowe
i polityczne. Jednocześnie polityka
zaborcy, zgodnie z zasadą divide et
impera, dążyła do przeciwstawienia sobie nawzajem tych narodów.
Antagonizm zrodzony na podłożu
ekonomicznym i narodowościowym
znalazł podatny grunt w nacjonalizmie ukraińskim, który od momentu
swojego ujawnienia był zdecydowanie
wrogi w stosunku do Polaków – wkrótce
w wyniku działalności polityków i duchowieństwa grekokatolickiego rozszerzył
się na sferę wyznaniową. Niemałą rolę
odegrał również romantyzm - marzenia
o stworzeniu „Samostijnej Ukrainy”,
przysłowiowa bieda galicyjska oraz przeciwstawianie ruskiego chłopa polskiemu
dworowi i arystokracji.
Zwaśnioną Galicję zastała wojna. Władze austriackie zezwoliły na powstawanie
polskich i ukraińskich formacji legionowych. Sytuacja powoli dojrzewała do
zbrojnego starcia dwóch narodowości.
W roku 1918 doszło w wielu miejscowościach Galicji do konfrontacji między
obydwoma narodami. Taka sytuacja miała
również miejsce w Sanoku i jego okolicy.
Po I wojnie obszar powiatu wszedł w
skład województwa lwowskiego. Jego północna i środkowa część zamieszkana była
przez ludność polską z niewielką domieszką Ukraińców i Starorusinów. Południową
część powiatu zamieszkiwała przeważnie
ludność łemkowska i ukraińska z pojedynczymi skupiskami ludności polskiej.

Powstało Rymanowskie
Towarzystwo Oświatowe
”Tradycja
i nowoczesność”
W piątkowe późne popołudnie
21 czerwca 2013r. zawiązało się Rymanowskie Towarzystwo Oświatowe
”Tradycja i nowoczesność” . Spotkanie
trwało kilka godzin, uczestniczyli w nim
reprezentanci większości szkół z gminy
(7) oraz przedstawiciele rodziców. Szczególnie dokładnie analizowany był statut

Wydawałoby się, że po wojnie wygaśnie sztucznie wywołany konflikt. W Dołach Jasielsko - Sanockich podobnie jak na
terenie całej dawnej Galicji, język, strój
i religia przestawały politycznie różnić
i uważane były jedynie za odmienności
kulturowe. Współżycie między ludnością
polską a ukraińską na ogół układało się
spokojnie. Świadczyć o tym mogą liczne
przyjaźnie, pokrewieństwa oraz mieszane

Sieniawa 1907 r.

związki małżeńskie. Przestrzegano przy
tym zasady, że syn kontynuował wiarę
ojca, a córka wychowywana była w wierze matki. Wsie mieszane miały zazwyczaj swoje granice, które odznaczały część
polsko - „mazurską” i rusko-ukraińską.
Małżeństwa mieszane przyjmowały status
obywatelstwa
w zależności
od miejsca zamieszkania. W
części ruskiej
Polak stawał
się Rusinem,
Rusin w części
polskiej stawał
się Polakiem.
Zgodnie
z zasadą „Bóg
jeden i jedna
wiara” Polacy,
którzy mieszkali daleko od
kościoła, chodzili do cerkwi,
powstającego stowarzyszenia, członkowie debatowali nad kontrowersyjnymi
punktami, jak np. zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych, zgłaszając
wiele poprawek i uściśleń. Końcowy
kształt statutu – po myśli nauczycieli, już
bez kontrowersyjnych punktów- został
przyjęty przez większość członków. Na
zebraniu wybrano – nie bez pewnych
trudności - zarząd w składzie: Piotr
Cisek – prezes, Elżbieta Nadziakiewicz
– w-ce prezes, Agata Futera – skarbnik,
Beata Kozerska – Szewczyk – sekretarz, Marian Penar, Edyta Rysz, Beata
Dworzańska, Sławomir Kasperkowicz,

zaś Rusini do kościoła. Mieszkańcy
często spotykali się na wspólnych uroczystościach rodzinnych. Dwukrotnie
obchodzono święta Bożego Narodzenia i
Wielkiej Nocy. Wspólnie palono sobótki
24 czerwca na polskiego Jana i 6 lipca
na ruskiego. Rusini razem z Polakami
święcili wianki w kościele, ponieważ w
cerkwi nie było takiego zwyczaju.
Kilka lat przed rozpoczęciem wojny współżycie tych dwóch narodowości w znacznym
stopniu zaczęło się pogarszać. Przyczyniły się
do tego przede wszystkim
grupy nacjonalistycznej i
faszyzującej inteligencji
ukraińskiej, które miały
powiązania z emigracją
zgrupowanych w licznych kołach faszystowskich na terenie Niemiec.
Dużą rolę odegrało tu
również duchowieństwo
grekokatolickie, szerzące hasła oderwania się i
stworzenia niepodległego
państwa. Te nawarstwiające się konflikty
miały dopiero odezwać się pełną siłą po
napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.
Doprowadziły one do bratobójczej wojny
zakończonej dramatycznymi przesiedleniami „Akcji Wisła”.
Magdalena Brygidyn - Paszkiewicz

Sieniawa 1930 r.

Waldemar Kilar,
Małgorzata Jakubowicz, Grażyna Skolarczyk oraz komisję rewizyjną, w skład
której weszli: Zbigniew Kijowski
- przewodniczący, Barbara Radzięciak
i Agnieszka Szul- członkowie. Nowo
powstałe Stowarzyszenie ma pozyskiwać
środki głównie unijne na rzecz zdolnej
młodzieży, organizować imprezy edukacyjne, ma też w planie prowadzić żłobek
w Rymanowie, ale przede wszystkim ma
na celu zintegrowanie gminnej społeczności nauczycielskiej. Czy uda się pokonać
wcześniejszą nieufność czas pokaże.
emez
Wydanie Jubileuszowe
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Powódź
Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swego
brata i wyciągasz do niego rękę
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
(Matka Teresa z Kalkuty)
Lipcowa powódź 1997 roku to tragedia wielu polskich rodzin. Pozbawiła
je dachu nad głową i często całego
dobytku. Stała się jednak wyzwaniem
dla pozostałego społeczeństwa, dla nas
– Sióstr Służebniczek w Rymanowie.
Niedawno zakończyłyśmy rok szkolny. Wreszcie wakacje, głębszy oddech,
konieczny był odpoczynek, bo grupy
mieliśmy wyjątkowo liczne – po 38
dzieci. Informacje podawane przez telewizję były przerażające, spędzały sen z
oczu. Sytuacja w jakiej znalazła się nasza
Ojczyzna wymagała modlitwy i ofiary,
wzywała do włączenia się w czynną pomoc dla powodzian.
Odpowiadając na apel XXI Kapituły
Generalnej rozpoczęły się przygotowania
do przyjęcia dzieci z okolic Połańca (woj.
tarnobrzeskie) z terenów zalanych przez
Wisłę i jej dopływ. Cały Rymanów został
postawiony w stan pogotowia. Wielu
mieszkańców pomagało zupełnie bezinteresownie. Ks. dziekan Franciszek Mróz
zachęcił parafian do niesienia różnorakiej
pomocy. Burmistrz Jan Rajchel postanowił, że część rachunków będzie pokrytych
przez gminę. Zadeklarował także, że do
pomocy oddeleguje pracowników interwencyjnych. Trzy panie pracowały jako
woźne na zmiany od godziny 6 do 23. Od
początku w organizację zaangażował się
nasz sąsiad – lekarz Wiesław Argasiński.
Zachęcał swoich pacjentów do niesienia
pomocy. Codziennie dzwonił czy czegoś
nam nie brakuje, zapewniał też częste
wizyty pediatry.
Mieszkańcy naszego miasta przynosili
pościel, koce, poduszki, środki czystości,
zabawki, odzież i żywność. Dyrektor
szkoły Marek Góra zorganizował dyżury
nauczycieli, udostępnił salę gimnastyczną
i sprzęt szkolny. Koło Radia Maryja ustaliło codzienne dyżury w kuchni. Chleb
dostarczała nam piekarnia Zbigniewa
Urbanika, a mleko przywozili na zmianę
dwaj prywatni mleczarze. Oprócz pomocy parafialnej wielka troską otoczył na
Dom Generalny oraz nasza Prowincja
Przemyska. Siostra asystentka Julia Posłuszna w każdej potrzebie przychodziła
nam z pomocą.
Dom nasz przygotowany był na przyjęcie dzieci przedszkolnych w wieku 3 do 7
lat. Dzień przed przyjazdem dzieci otrzymałyśmy wiadomość, że będą to dzieci szkolne
w wieku od 7 do 19 lat. Cóż było robić.
Ufając Opatrzności Bożej oraz dobrym
sercom ludzi wśród których pracujemy,
dostosowałyśmy warunki mieszkaniowe
do wymogów dzieci starszych. Uzdrowisko
Rymanów Zdrój dostarczyło materace.
*
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25 lipca siostry pojechały po dzieci,
wynajętym przez Starą Wieś, autokarem.
Kilka piekarni ofiarowało chleb a hurtownie trochę żywności. Wszystko to zostało
rozdzielone pomiędzy ośrodki znajdujące
się przeważnie przy Kościołach w poszczególnych wioskach. Zobaczyłyśmy
jak wielkie były rozmiary tragedii. Wiele
rodzin mieszkało w szkołach i innych
ośrodkach. Darowane produkty żywnościowe rozdzielono, przygotowano też
wspólne posiłki. Woda w wielu miejscach
jeszcze nie opadła. Zniszczone zostały
całe plony, sczerniałe zboże, zgniłe ziemniaki i buraki. Zaduch, komary. Ponieważ
tego dnia było ciepło, suszono na dworze
wszystkie sprzęty domowe, niektóre z
nich nie nadawało się jednak do dalszego
użytku. Ludzie najbardziej skarżyli się
na brak czystej wody i środków dezynfekcyjnych.
Dzieci w wieku od 5 do 19 lat czekały
na nas. Dyrektorka szkoły podstawowej
w Łubnicach wręczyła nam listę dzieci
i ich karty zdrowia. Rodzice zapisywali
nasz adres i numer telefonu. Dzieci były
smutne i płacząc żegnały się z rodzicami.
Wiele z nich po raz pierwszy opuszczało
dom rodzinny. Skromne było ich wyposażenie. Jakaś pani podała nam reklamówkę
z kanapkami na drogę dla 40 oddanych
nam pod opiekę dzieci. W drodze do
Rymanowa były ciche i niewymagające.
Razem z nami jechała do pomocy p. Ania
– dyrektorka przedszkola z Łubnic. Nasi
podopieczni pochodzili z 9 wiosek w
okolicach Połańca. Rodzice to przeważnie
rolnicy (średnio gospodarstwa ok.14 ha).
Ich domy były częściowo lub w całości
zalane.
Po przyjeździe ok. godz.1800 dzieci
zostały zaproszone na obiad a później
rozlokowane. Dziewczynki zamieszkały
w pokojach strychowych naszego domu,
zaś chłopcy w sali przedszkolnej. Świetlicę i jadalnię zorganizowano na dużej sali
starego domu. Już następnego dnia został
przedstawiony dzieciom program dnia,
dyżury pozostałe zasady obowiązujące w
domu. Dzieci bez najmniejszych problemów podporządkowały się regulaminom,
były posłuszne i chętne do pomocy.
Pan Bóg obdarzył nas wszystkich
wyjątkową łaską, bo przecież żadna z
sióstr nie prowadziła nigdy kolonii czy
obozu. Przyzwyczajone do rytmu przedszkola musiałyśmy przestawić się na rytm
całodobowy. Przyzwyczajone do dzieci
przedszkolnych pracowałyśmy teraz z
grupą bardzo zróżnicowaną wiekowo.
Na początku widać było, że dzieci tęsknią. Nie trwało to na szczęście długo i
czterdziestka trzymała się mimo wszystko
dzielnie.
Dużą pomocą były, przychodzące
codziennie, nasze dzieci z rymanowskich
szkół, a także dorośli wolontariusze.
Dzięki nim dzieci miały poczucie bezpieczeństwa. Już następnego dnia wszystkie
dzieci zostały przebadane przez lekarza

pediatrę. Badania te wykazały, że 13.
letnia Marta jest chora na cukrzycę i musi
być skierowana do szpitala. Dziewczynka
od 5 lat nie robiła badań kontrolnych,
a pracując w polu z rodzicami spalała
cukier. Dłuższy wypoczynek i przeżycia,
przyczyniły się do wzrostu poziomu cukru
we krwi. Po tygodniowym pobycie w
szpitalu Marta, dzięki staraniom doktora
Argasińskiego, wyjechała na 2.tygodniowe leczenie do sanatorium w Polańczyku.
Tam nauczyła się jak sama może radzić
sobie z chorobą i otrzymała na wyposażenie peny, gleukometry i wagę na kwotę
ok. 2 000 zł. U 15.letniej Moniki lekarz
stwierdził konieczność leczenia dermatologicznego. Dziewczynka ta pozostała w
Rymanowie i uczęszczała do I klasy LO,
mieszkała u jednej z ofiarnych rodzin i
była pod stałą opieką lekarską.
Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawowali nauczyciele z naszego
przedszkola oraz ze szkół rymanowskich
i okolicznych. Na nasz apel odpowiedziało 54 nauczycieli. Codzienne dyżury
podzielone były na dwie zmiany. Pierwsza
zmiana od godz. 8 do 15, a druga od 15
do 2130. Na każdej zmianie obecnych było
2-3 nauczycieli. Dzięki temu dzieci miały
bardzo urozmaicone zajęcia. Często przebywały w szkole na sali gimnastycznej
oraz na basenie w Rymanowie Zdroju.
Korzystały z różnych imprez kulturalnych
organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie. Poza tym w
czasie pobytu u nas dzieci skorzystały z
5 wycieczek autokarowych. Wyjechały
m.in. w Bieszczady gdzie jechały kolejką
leśną i pływały statkiem po Zalewie Solińskim, do Krynicy gdzie zwiedzały zdrój i
wyjechały kolejka na Górę Parkową, do
Zakopanego w najwyższe polskie góry.
Ukoronowaniem wszystkich wycieczek
był wyjazd do Popradu (Słowacja) gdzie
dzieci zwiedzały jaskinię lodową.
Jeszcze po raz drugi pojechaliśmy w
Bieszczady na zaproszenie ks. Ryszarda
Królickiego, rymanowskiego rodaka
pracującego w Mchawie koło Baligrodu.
Parafia bardzo serdecznie nas przyjęła i
ugościła. Przygotowano obiad, kolację,
ognisko i spotkanie z oazą z Krakowa. O
godz. 15 ks. Ryszard odprawił Mszę Św.
w intencji dzieci z udziałem parafian, którzy pomimo zwykłego dnia pracy przybyli
bardzo licznie, „jak na sumę odpustową”
– wyraził się ks. proboszcz. Po Komunii
Św. dwoje dzieci złożyło świadectwa o
tragedii jaka dotknęła ich rodziny. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni. Siostra
przełożona podziękowała parafianom
Mchawy za ofiarność a ks. proboszcz
podsumował pobyt dzieci jako wielkie
rekolekcje parafialne. Ludzie dzielili się
tym czym mieli, żywnością, ubraniami a
nawet „wdowim groszem”. Miłą niespodzianką było spotkanie dzieci podczas
ogniska z ks. Tomaszem Ziębą i jego podopiecznymi z Domu Pomocy Społecznej
w Brzozowie. Wszystkie wyjazdy auto-

busami były sponsorowane przez firmy z
Krosna, Sanoka i Rymanowa.
Nad stroną duchową podczas wycieczek, i nie tylko, czuwał ks. Bogdan
Czerwiński z pobliskiej parafii w Głębokiem, który odprawiał Msze św. w
naszej kaplicy domowej. Wspomagał
nas także śpiewem i przygrywaniem na
gitarze. Wszystkie dzieci skorzystały z
Sakramentu Pokuty i dzięki temu mogły w
sposób godny uczestniczyć w Eucharystii.
Codziennie rano i wieczór zbierały się
również na wspólny pacierz. W pogodne
wieczory organizowano ognisko i zabawy
przy muzyce. Uczestniczyli w nich czynnie klerycy, rodacy rymanowscy.
Na zakończenie pobytu dzieci, z
pomocą nauczycieli języka polskiego, został przygotowany program artystyczny.
Zaproszonymi gośćmi byli ci, którzy w
sposób szczególny zaofiarowali nam pomoc. A oto słowa dzieci, które skierowały
do swoich dobroczyńców.:
„Kiedy powódź zabrała wszystko co
nasi rodzice z trudem i mozołem przez
długie lata gromadzili, poczuliśmy się
jak łupiny rzucone na fale. Przez moment
zapomnieliśmy, że jesteśmy kierowani
ręką Bożą, że ten nowy los, to nowe przeznaczenie jest naszym nowym zadaniem.
Ale uwierzyć Bogu, to uwierzyć
człowiekowi, że przyjdzie, że nie zostawi
dziecka samego, że nie zdradzi. Bo gdybyśmy przestali wierzyć człowiekowi to
i wiara w Boga byłaby niemożliwa. Nie
straciliśmy tej wiary i wtedy właśnie w
naszych zalanych, pozbawionych środ-

ków do życia wsiach, pojawiły się Siostry
Służebniczki by zabrać nas do siebie.
Na naszym niebie znów zaświeciło
słońce nadziei. To właśnie tu, w Rymanowie, dowiedzieliśmy się, że dawać, pomagać, opiekować się, służyć, poświęcać
swoje pieniądze, swój czas, samego siebie
nie dlatego, że oddadzą, zwrócą, pomogą,
podziękują, ale dlatego, że tak trzeba – to
jest prawdziwa miłość. I za tę miłość
wszystkim Siostrom i państwu dziękujemy. My wiemy, że najłatwiej zobaczyć
krzyż na ramionach Jezusa, najtrudniej
u bliźniego, ale mieszkańcy Rymanowa
ujrzeli krzyż jaki niosą dzieci z gminy
Połaniec. Najważniejsze by być wiernym
prawdzie: ”Jam się na to narodził i na
to przyszedł na świat, aby świadectwo
dać prawdzie”. Dziękujemy, że państwo
zobaczyliście prawdę i nie zamknęliście
oczu, nie odeszliście w pośpiechu, nie
opuściliście nas.
Nie wiemy jakie dalsze życie Bóg
nam przygotował. To od nas nie zależy.
Ważne, żebyśmy wierzyli, że On je nam
przygotował. Musimy mieć nadzieję,
gdyż grzechy przeciw nadziei są tak wielkie jak grzechy przeciw miłości. Na naszym niebie musi znów zaświecić słońce,
wciąż wśród grzmotów i błyskawic żyć
nie można. Wtedy nasze ręce będą pełne
kwiatów nie kamieni, wtedy nasze ręce
nie będą zwinięte w pięści, ale rozwarte
do pomocy. To właśnie w Rymanowie
nauczyliśmy się wierzyć ludziom. I za
tę wiarę – my dzieci z okolic Połańca –
serdecznie dziękujemy”.

I nadszedł czas rozstania. Każde
dziecko otrzymało dużą torbę podróżną
z ubraniami oraz skórzane plecaki ofiarowane przez ASKO w Rymanowie. Rano
25 sierpnia ks. Bogdan odprawił Mszę
św. dziękczynną za otrzymane łaski oraz
o błogosławieństwo Boże dla dzieci i ich
rodzin.
Gdy dojeżdżaliśmy na miejsce, starsze
dzieci zaczęły ocierać łzy. Dlaczego to co
dobre, tak szybko się kończy? – pytały.
Wysiadając płakaliśmy już wszyscy. Każde dziecko żegnało się po kolei z każdą
siostrą i opiekunami. Rodzice byli bardzo
wzruszeni i wdzięczni – wręczyli nam
kwiaty, słodycze i pamiątkę w postaci
zegara ściennego. Pani, która dziękowała
w imieniu wszystkich stwierdziła, że była
to najlepiej zorganizowana grupa.
Dla nas najważniejsze było to, że
dzieci w naszym zakonnym domu w Rymanowie czuły się jak we własnym teraz
tęsknią za nami, piszą listy i dzwonią.
Dzisiaj możemy rzeczywiście dać świadectwo o tym jak wielki jest Bóg posługujący się tak lichymi jak my narzędziami.
Sprawozdanie z pomocy powodzianom
w 1997 roku udostępniła nam siostra
dyrektor Jolanta Bartman. Było publikowane w Kwartalniku Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP NP. Pokazuje
jak nieszczęście może jednoczyć ludzi w
okazywaniu dobra i niesieniu pomocy
pokrzywdzonym.
Opr. W. Łabuda

Uroczystość patriotyczna - lata międzywojenne.
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Sad i sąd
(opowieść dziadka Zbyszka)
Każdy ma jakieś wspomnienia z
dzieciństwa, a jeżeli takich nie posiada
to jest strasznie ubogi. Dawniej, gdy
wspominki o dawnych czasach były
powszechne w czasie spotkań rodzinnych i sąsiedzkich (bywały takowe) a
młodzież słuchała z zainteresowaniem
i o dziwo nie traktowała tego jako
przymus. Przez przypadek usłyszałem
opowieść, którą ze swego dzieciństwa
opowiadał dziadek Zbigniew. Rzecz
działa się we wczesnych latach międzywojennych w Rymanowie Zdroju.
Dom rodzinny małego Zbyszka znajdował się w pobliżu posiadłości Gerszona Branda. Była to pierwsza żydowska
willa wybudowana w uzdrowisku. W
ogródku przy willi rosła jabłonka, która
stanowiła przedmiot westchnień wielu
dzieciaków. Miała niebiański smak a
w dodatku w jej owocach „szczerkały”
pestki. Gruszki zaś były tak soczyste, że
gdy spadały z drzewa to same się rozbijały. Z tych właśnie owoców córka Gerszona robiła przetwory, dlatego sad był
pod specjalnym nadzorem.
Co pewien czas właściciel wychodził, aby posłuchać czy ktoś nie grasuje
w sadzie. Posłuchać, bo miał bardzo słaby wzrok ale doskonały słuch. Gdy przynosiliśmy mu resztę, po dokonanych na
jego prośbę zakupach, nieraz na próbę
dawaliśmy mu stare, nieważne już miedziaki. Nie dawał się nabrać, uderzał pieniążkiem o stół i rozpoznawał fałszywe.
Trzeba było zatem opracować chytry plan, aby przechytrzyć Gerszona.
Brat wymyślił, w swoim przekonaniu,
genialny plan w którym decydujące

znaczenie miał odegrać korkowiec. Dla
nie wtajemniczonych trzeba wyjaśnić,
że korkowiec kupowało się na kramach
odpustowych. Był to wyrób pistoletopodobny, ładowany specjalnym korkiem
wypełnionym substancją wybuchową,
która eksplodowała po uderzeniu iglicy korkowca. Była to typowa zabawka
hukowa, jeszcze do niedawna obecna
w każdym zestawie pamiątek odpustowych. Plan był prosty – wieczorem brat
zakradnie się po cichu na drzewo, a ja
schowany w krzakach, byłem w odwodzie i w razie zagrożenia miałem strzelić
z korkowca, aby postraszyć Gerszona,
odwrócić jego uwagę i umożliwić bratu
ucieczkę z drzewa.
Początek był udany, ja zająłem miejsce w porzeczkach, brat wlazł na drzewo i delikatnie potrząsnął jabłonią. I nie
wiedziałem jak, ale pod drzewem zobaczyłem natychmiast Gerszona, który już
wołał do brata :
- Ty mnie natychmiast złaź! Ja ciebie poznaję! Brat na drzewie nie dawał znaku
życia, a Gerszon woła:
- Ja ciebie już ściągnę i zaraz zaprowadzę do twego ojca. I drapie się na drzewo. Jak szybko wszedł, mimo swojego
wieku, tak szybko zeskoczył krzycząc:
- Szwinia, szwinia… bo jak się później
okazało brat się zsikał na drzewie.(do
dziś nie wyjaśniono czy było to działanie celowe czy wynikło ze strachu delikwenta). W tym całym zamieszaniu
Gerszon wlazł na moją kryjówkę a ja ze
strachu wypaliłem mu z korkowca prosto w twarz. Bezbłędnie wykonałem też
drugi punkt mojego programu – ucieczka w kierunku rzeki.
Gdy po pewnym czasie wróciłem do
domu, ojciec trzymał przerażonego brata za ucho, a mama opatrywała twarz

Gerszona. Po chwili ojciec zabrał nas
wszystkich na posterunek policji, gdzie
miała być nam wymierzona kara. Musieliśmy uklęknąć przy ławeczce i wypiąć pewną część ciała a posterunkowy
wymierzał nam pałką zasądzoną przez
ojca karę. Musiało wyglądać to bardzo
komicznie, gdy posterunkowy wysoki,
mocno zbudowany chłop, wykonywał
te uderzenia tak, by ich skutki nie były
zbyt duże dla przerażonych chłopców. W
naszej obronie stanął również Gerszon,
który był z gruntu dobrym człowiekiem i
nie mógł patrzeć na egzekwowanie kary.
- Kara jest za wysoka, za dużo pałków! –
wołał do ojca – wystarczą dwie! Bolały
nas nie tyle razy, co wstyd z tej publicznej egzekucji. Na zakończenie jeszcze
musieliśmy pocałować ojca w rękę i podziękować za sprawiedliwą karę. Oczywiście musieliśmy przede wszystkim
przeprosić poszkodowanego.
Po tej wesołej sekwencji swojej opowieści, dziadek Zbyszek spoważniał i
zamyślił się. Po chwili dokończył opowieść. Gerszon Brand nie przeżył wojny.
Śmierć miał straszną i nieludzką. Przyszli Niemcy, z nieznanych mi powodów
wyprowadzili go przed dom, strzelili
w tył głowy a trupa wyrzucili na stertę
obornika. Potem ciało odwieziono furmanką do Dukli.
A był to człowiek życzliwy innym,
wspierał biedotę żydowską, wszystkich
traktował sprawiedliwie.
Wacław Łabuda

Sukcesy kolarzy
z Rymanowa
Warszawska edycja Skandii Maratonu
Lang Team
W Warszawie, podczas wyścigu rozpoczynającego tegoroczną serię maratonów
Czesława Langa, przy dobrej pogodzie w
Parku Agrykola na starcie stanęło łącznie
ponad 1000 uczestników, w tym prawie
800 na trzech głównych dystansach. Trasa
wyścigu w Warszawie była całkowicie
płaska, jednak szybkie tempo, miejscami
wiejący silny wiatr i kilka odcinków
wyboistych polnych dróg mogło sprawić problemy mniej doświadczonym
zawodnikom. Na najkrótszym dystansie
liczącym 40 km zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Dziennikarzy - nasz
kolega redakcyjny Dariusz Królicki
podobnie jak w poprzednim roku okazał się najlepszy i obronił tytuł Mistrza
Polski Dziennikarzy. W zmaganiach na
tym dystansie Rymanów reprezentowali
jeszcze Ewa i Bronisław Dobrowolscy,
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zajmując odpowiednio 4 i 16 miejsce w
swojej kategorii wiekowej.
C y k l o k a r p a t y. p l i n a u g u r a c j a
w Przemyślu
W tym samym czasie co Skandia Maraton,
w Przemyślu rozpoczęła się seria maratonów Cyklokarpaty.pl. Pogoda dopisała a
do Przemyśla przybyło ponad 350 zawod-

Dariusz Królicki na I miejscu podium

ników i pasjonatów kolarstwa z Polski i
Słowacji. Trasa w tym roku była bardzo
podobna do tej z roku ubiegłego. Doszedł
jedynie nowy podjazd ulicą Witoszyńską i
Kruhel Wielki. Zwarty peleton w eskorcie
Policji i Straży Granicznej po sygnale
danym przez Roberta Chomę Prezydenta
Miasta Przemyśla wyruszył z Placu Nie-

podległości. Dalej zawodnicy pokonywali
ostre zjazdy i wyczerpujące podjazdy drogami leśnymi, fortecznymi, szutrowymi i
asfaltami. Trasa biegła przez Wapielnicę,
Olszany, Zalesie, Rokszyce, Helichę,
Zielonkę, ulicą Pasteura, Parkiem Miejskim, Tatarską, Karmelicką. Meta już
tradycyjnie od kilku lat ustawiona była
na ulicy Franciszkańskiej. Na wszystkich
dystansach - a było ich trzy: Hobby 12
, Mega 35 i Giga 62 - walka trwała do

niejeden zawodnik mocno odczuł. Za to
na mecie wszyscy, którzy ją ukończyli,
mieli wielką satysfakcję z jej pokonania, czasami ostatkiem sił. Trudy trasy
rekompensowało wspaniałe otoczenie.
Początek maja to najpiękniejszy okres w
tym regionie. Morze pachnących kwiatów
w sadach sprawia, że nie chce się opuścić
olbrzymiego rajskiego ogrodu. A gdy już
wyjechali z ogrodów to wprost w objęcia
tysiącletniej historii, którą czuć z każdego

zakątka Sandomierskiego Rynku. Tym
razem Rymanów reprezentowało 5-cioro
zawodników- Iwona Królicka na dystansie Family (18 km) zdobyła III miejsce,
Aleksandra Królicka na dystansie Fan
(51 km) wygrała swoją kategorię i była
13 open kobiet, Dariusz Królicki był 16
w kat. M4, a Bronisław Dobrowolski 28
również w kat. M4.
redakcja

Wojewódzkie Święto Plonów – 1978
W kąciku starej fotografii przypominamy wydarzenie jakie miało miejsce 35
lat temu w Rymanowie. Wojewódzkie Święto Plonów to impreza, która nobilitowała Rymanów. Przedstawiamy dwa zdjęcia:
1. Hymn Chłopski i Hejnał Rymanowa wykonują bracia J. K. Kijowscy z Milczy,
z towarzyszeniem orkiestry dętej z Rymanowa.
2. Gospodynie z Bzianki ubrane w stroje haczowskie i trześniowskie. (Pierwsza
i piąta osoba z prawej – typowe stroje haczowskie).
(wła)

Aleksandra Królicka jedzie po zwycięstwo
fot. Angelika Słomska

samego końca, a o dobrym miejscu na
podium decydowały zaledwie sekundy.
MTB Rymanów reprezentowało kilkoro
zawodników- na dystansie Hobby Aleksandra Królicka zajęła I miejsce, Wiesław
Potasiewicz II. Na dystansie Mega Jan
Potasiewicz był V. Sezon kolarski należy
uznać za rozpoczęty!
Cyklokarpaty.pl – edycja w Wojniczu
Tym razem zawodnicy spotkali się w
Wojniczu, niewielkiej miejscowości koło
Tarnowa. Na starcie stanęło ponad 300
uczestników zmagających się z trasami
długości 32, 54 i 89 km. Pogoda i trasa
okazały się łaskawe, zawody przeprowadzono bardzo sprawnie. Na dystansie
Hobby Wiesław Potasiewicz był VII,
a Paweł Potasiewicz 19. Zwycięstwo
na dystansie Mega odniósł niezawodny
Robert Albrycht, a Jan Potasiewicz był
tym razem II. Kolejne zmagania na trasie
Cyklokarpat 25.05. w Kluszkowcach koło
Czorsztyna.
Specialized Wsółsport Mtbcrossmaraton – Sandomierz
Jeszcze na dobre nie przebrzmiały echa
tegorocznej zimy, a Maraton Kwitnących
Sadów w Sandomierzu, czyli II-ga edycja
Specialized Wsółsport Mtbcrossmaraton
jest już za nami. Piękna, słoneczna pogoda, przyciągnęła pięciuset osobową
rzeszę rowerzystów. Start z przepięknego
Sandomierskiego Rynku robił wrażenie,
tak na kibicach, jak i samych zawodnikach. Dzięki bikerom z Sandomierskiego
klubu Sport Serwis, trasę ułożono tak,
by nazwa „Maraton MTB” w pełni na to
zasłużyła. Ponad 1300 metrów przewyższenia na 80 kilometrach trasy Master,

Gospodynie z Bzianki

Hymn Chłopski i Hejnał Rymanowa
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Przerwana ulica
Gdy na rymanowskim rynku zapytamy o ulicę Garbarską, tylko nieliczni
przechodnie wskażą nam właściwy
kierunek. Większość, po zastanowieniu,
skieruje pytającego w kierunku dawnej,
nieistniejącej już, spółdzielni garbarskiej
Asko i wyrazi przypuszczenie, że gdzieś
tam trzeba szukać. Tymczasem jest to
uliczka po przeciwnej (północnej) stronie
miasta. Idąc z rynku ulicą Piekarską lub
Kilińskiego, dochodzimy do miejsca,
gdzie obie te ulice łączą się, wystarczy
teraz skręcić w lewo i jesteśmy na ulicy
Garbarskiej.
Dwie garbarnie
Nazwa ulicy pochodzi z czasów przedwojennych, gdy na
tym terenie funkcjonowały dwie
małe, kilkuosobowe garbarnie1,
jedna o pełnym cyklu produkcyjnym, druga, tzw. sulichternia, to
miejsce prac wykończeniowych
w obróbce skór. Po sulichterni,
która w czasie wojny doszczętnie
się spaliła się od bomby, istniały
jeszcze w latach pięćdziesiątych
pozostałości jej piwnic. Piwnice
te, przedmiot zazdrości rówieśników z innych ulic, były miejscem
narad bojowych nastoletnich
Siuksów i Apaczów. Tutaj przechowywane były najcenniejsze
rzeczy, łuki (wykonane z patyka
sznurka), łuski po nabojach
czy stara fajka do palenia po
naładowaniu pokruszonych liści
orzechowych. Strzały wykonane
były z możliwie najprostszych
patyków leszczyny po które dokonywano grupowych wypraw
na Burdyńce.
W czasie pożaru ocalał sąsiedni drewniany budynek stojący
kilka metrów od szalejącego
ognia palącej się sulichterni. Właścicielka, 85 – letnia babcia, z przekonaniem
twierdziła, że uratował go obraz św.
Floriana, który wystawiła do okna. Dom
powstał z pieniędzy zarobionych przez
młode małżeństwo w Chicago, bo był to
czas (przełom XIX i XX wieku) masowej
emigracji zarobkowej z Galicji. Tworzyły
się nawet kluby Rymanowian, Iwoniczan
itp..
Dzisiaj teren ten jest zabudowany,
ślady po garbarni znikły z powierzchni
i pamięci mieszkańców. Następująca
wymiana pokoleń ruguje z pamięci coraz
to dawniejsze obrazy.
Gdy zbliżał się front w 1944 roku,
wielu mieszkańców ulicy udawało się
na „uciekinierkę”, wielu za miejsce
schronienia wybierało piwnice, które
posiadało większość budynków. Szeroko
komentowany był „cud”, gdy cała rodzina
w jednym budynku zbiegła do piwnicy,
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w mieszkaniu została tylko chora babcia,
która chciała zostać. Spadająca bomba
przebiła dach i strop mieszkania, spadła
babci na pierzynę… i nie wybuchła.
Życie ulicy
Życia ulicy nadawały dzieci. Wcale
pokaźna ich gromada, z braku telewizji
i komputerów, większość czasu spędzała na ulicy. Ta zwykła, szutrowa ulica
dostarczała wielu atrakcji. Tworzące się
po ulewie strumyki, były egzotycznymi
rzekami, którymi płynęliśmy na spotkanie
przygody, tak ciekawie opisywanej przez
Arkadego Fiedlera. Albo wiosenne łowy
na chrabąszcze, które masowo nosiło się
do szkoły w bynajmniej nie dydaktycznych celach.

Ul. Garbarska od ulicy Kilińskiego

Wielki rwetes powodowała zawsze, organizowana wieczorową porą, zabawa w
chowanego, tutaj nazywaną „mrużanym”.
Częste były połajanki starszych, którzy po
pracy chcieli mieć „święty spokój”. Brak
trawników zmuszał do gry w piłkę nawet
na żwirowych skwerkach, a na Gaździkowej2 Górce odbywały się zawody lekkoatletyczne, w skład których, obok biegów
i skoków, wchodził rzut tyczką od fasoli
i pchnięcie cegłówką oraz skok wzwyż
nad rozpiętym sznurkiem. Ta umiejętność,
organizowania sobie czasu na sportowo,
jest chyba dzisiejszej młodzieży mało
znana. „Gaździkówka” i okolice to również rewiry letnich łowów. Wiele sprytu
i sprawności fizycznej wymagało od
chłopców dostanie się na zakazane drzewo i napełnienie owocami brzucha lub
„zapazuchy”. Wielkim wydarzeniem były
mecze między poszczególnymi ulicami.

Wiele atrakcji dostarczało, szczególnie
chłopcom, obserwowanie pracy lecznicy
dla zwierząt, szczególnie gdy zwierzęta
buntowały się przy różnych zabiegach,
wprowadzając w zakłopotanie swoich
właścicieli.3
Granica miasta
Biegnąca ulicą granica miedzy miastem
Rymanowem a wsią Posada Dolna wyczyniała tu dziwne harce. Dwie, kryte
strzechą chaty, przynależały zabudowie
miejskiej, a sąsiadująca z nimi kamienica była budynkiem wiejskim. Chaty
te zostały w latach siedemdziesiątych
rozebrane, bo choć dodawały ulicy kolorytu, stanowiły olbrzymie zagrożenie pożarowe. Ponieważ chaty te pokryte były
strzechą, zawsze wielkim wydarzeniem był remont poszycia dachu nowymi elementami
uplecionymi ze słomy. Zauroczona dzieciarnia potrafiła
godzinami patrzeć na pląsających po dachu robotników.
Podział na „posadzanów”
i „mieszczuchów” był czysto
iluzoryczny i dotyczył jedynie
przynależności
administracyjnej. Chociaż starsi czasem
wspominali, że w porywach
sąsiedzkich dyskusji, padały
określenia cięższego kalibru:
„chamy” i „flaki”. Na szczęście jest to tak zamierzchła
przeszłość, że młodszym pokoleniom w ogóle nieznana.
Sprawę rozwiązała decyzja
administracyjna o włączeniu
Posady Dolnej do Rymanowa.
Rzemieślnicy i rolnicy
Garbarska była ulicą rzemieślników i rolników. Mieszkali tu szewcy, garbarze,
krawcy, stolarze, murarze. Ci
ostatni, z braku pracy na miejscu, wyruszali do sezonowej
pracy aż na Węgry. Było to
uciążliwe i ryzykowne zamierzenie, nie
zawsze kończące się powodzeniem. Po
sezonie budowlanym zajmowali się zazwyczaj naprawami obuwia.
To tutaj, zaglądali do warsztatu mali
ciekawscy, aby zobaczyć ubranego w
skórzany fartuch stolarza, który na wykonanej własnoręcznie tokarni o napędzie
nożnym, dokonywał cudu tworzenia z
nieforemnego kawałka drewna – budzące
podziw elementy mebli.
W wielu domach prowadzono, nieznaną już dzisiaj, działalność rolniczą,
hodowano krowy, konie, kury, które
swobodnie, acz z respektem, chodziły
między dzieciakami. W wielu domach
trzymano króliki i świniaki. Na tak małej,
podmiejskiej przecież uliczce, w trzech
gospodarstwach hodowano konie. Szczególnie jeden, w ubogim, małym gospodarstwie, był mizernej postury i jeszcze
gorszej kondycji. Próby zmobilizowania
konia do pracy czynione przez woźnicę,

przy użyciu słów w większości niecenzuralnych, było szeroko komentowane w
grupach rówieśniczych. Często chłopcy,
mocno nieletni, próbowali wyprowadzić z
równowagi konika pasącego się spokojnie
na łące. Próby straszenia go
gałązkami i rzucanie grudkami
ziemi, nie dawały rezultatu.
Gdy prześladowcy podchodzili
zbyt blisko, przestawał skubać
trawę, patrzył na nich smutnym
wzrokiem, jakby chciał zapytać – co wy gówniarze wiecie
o życiu?
Gospodarzenie na roli wymuszały, trwające kilkadziesiąt
lat, czasy chwilowych trudności
w zaopatrzeniu ludności w
żywność. Ulica pachniała zatem
różnie – przy wielu domach
stały stajnie i gnojowniki, a w
okresach przedświątecznych
rozbrzmiewała rozpaczliwym
kwikiem ubijanych świń. Dla
dzieci było to stresujące przeżycie, ale rekompensowane
perspektywą dostatku deficytowego mięsiwa przez najbliższe
miesiące.
Koloryt uliczki
Koloryt uliczki tworzą ludzie
nietuzinkowi, choć nie zawsze
godni naśladowania. Senna
uliczka ożywała śpiewem mężczyzn wracających „po wypłacie”. Gdy
śpiew przekraczał wartość kilkudziesięciu
decybeli wszystkim było wiadomo – wraca Gustek.
Dziadkowie wspominali czasy przedwojenne - często w uliczce rozlegał się
śpiewny głos, który łamaną polszczyzną
zachęcał do zakupu drobnych przedmiotów codziennego użytku lub oferował
skup szmat. To swoje usługi oferowali
biedni Żydzi, którzy cały swój dobytek
wozili z sobą na zdezelowanym wózku.
W czasie wojennej zawieruchy, w jednym z domów na kwaterze mieszkał w
1939 roku niemiecki oficer a w 1944
roku młody oficer Armii Czerwonej. Rodzina wspominając te tragiczne czasy,
z wielkim uznaniem wypowiadała się o
osobistej kulturze obu tych żołnierzy.
To tutaj, na zydlu przy warsztacie, siedział wiekowy szewc, zawsze otoczony
wianuszkiem dzieci, dla których organizował najprzeróżniejsze zabawy. Konkurs głośnego piszczenia był jedną z
nich. Potrafił zainteresować dzieci bez
wymyślnych zabawek tyko dzięki swojej
pomysłowości. Bo czy nie można zmierzyć maluchowi temperatury galantem
? Przecież ten kawałek drewna (służący
do wygładzania skóry), trzymany z przejęciem pod pachą idealnie się do tego
nadawał.
Tędy przepędzano krowy z Posady do
ulicy Kolejowej4 na pastwisko gminne
na „cegielni”5. Było to wydarzenie, które

do białej gorączki doprowadzało wiele
gospodyń, gdy krowy nie uszanowały
pozamiatanych obejść i pozostawiały
po sobie mało estetyczne, ślady swych
funkcji życiowych. Niezadowolone były

wiele lat był wykładowcą w Seminarium
Duchownym w Przemyślu.9
Dzień dzisiejszy
Obecnie ulica ma asfaltową nawierzchnię, krawężniki, chodnik, jest
skanalizowana. Korzystne zmiany zaszły w wystroju domów
i estetyce obejść. Znikł zapach
stajni i gnojowików. Ale znikła również dawna atmosfera
podgrodzia, gdy gospodynie
miały czas stanąć przy płocie i
poplotkować z sąsiadką na temat
szykujących się wesel i urodzin,
oraz wymiana ważnych informacji o zdobyciu, często spod
lady, deficytowych towarów.
Na ławeczkach zaś przed domami wygrzewali się do słońca
i drzemali staruszkowie, budzeni
okrzykami dzieci lub turkotem
przejeżdżającego wozu. Pojawiły się natomiast przydomowe
parkingi i garaże. Dzisiaj, w
czasach, gdy najważniejszym
członkiem rodziny staje się telewizor i internet, również i tutaj
brak jest dawnego ulicznego
życia towarzyskiego.
I gdzie te chmary gwarnych
dzieci...
Wacław Łabuda

Ul. Garbarska od ulicy Kolejowej

też dzieci, dla których ulica była podstawowym miejscem zabaw.
Ślady historii
To tylko niektóre, subiektywnie wybrane przez autora, fakty z życia jednej małej
uliczki, która choć niewielka, była świadkiem wielu wydarzeń. Jak opowiadali
sąsiedzi, to tutaj w zakładzie stolarskim,
wykonano prostą trumnę z nieheblowanych desek, do której złożono poległego
w obronie Rymanowa żołnierza. Przez
wiele lat toczono spór czy nazywał się
Mitkowski czy Mistygacz.
Stąd pochodził doktor Dankiewicz, który zginął w Katyniu, o czym przez wiele
lat nie wolno było nawet rozmawiać, a
amerykański raport o katyńskiej zbrodni
przepisany w zeszyt, krążył między domami przekazywany między zaufanymi
sąsiadami. W kwietniu 2012 roku dr Jan
Dankiewicz doczekał się uhonorowania
w alei „katyńczyków” na cmentarzu w
Rymanowie6. Więcej szczęścia mieli dwaj
młodzi żołnierze z Garbarskiej, kuzyni:
Augustyn Dębiec7 i Alfons Łabuda8. Po
wojnie, uprzedzeni przez przyjaciół, pozostali na Zachodzie.
Parę lat temu, w wywiadzie prasowym,
słynna aktorka amerykańska Stefanie
Powers, ujawniła, że nazwisko rodowe jej
babki brzmiało Federkiewicz. Są tacy, co
są pewni, że to z „tych” Federkiewiczów,
z Garbarskiej. Na pewno z tych Federkiewiczów pochodził ks. Piotr, który przez

1 Jeden z właścicieli, w okresie tworzenia drużyny
piłkarskiej w Rymanowie, podarował skórę na buty aby
umożliwić rozgrywanie meczów.
2
Gaździkowa Górka (Gaździkówka) była dostępna z
wielu stron, ścieżką przez górkę szli do szkoły uczniowie
z Garbarskiej i dalej z Posady, by po schodkach na
nasypie drogi wyjść naprzeciw szkoły.
3
Szczególnie bulwersującym przeżyciem, było podglądanie z ukrycia w krzakach, wysiłków kilku mężczyzn
by przy pomocy założonych na nogi konia sznurów
obalić go na trawę, przytrzymać w bezruchu, aby lekarz
weterynarii mógł dokonać zabiegu zamieniającego
ogiera w wałacha.
4
Ulica Garbarska była wtedy przejezdna w całości.
Dziś dostępna jest tylko częściowo, z dwóch stron - od
ul. Kolejowej i Piekarskiej.
5
Pastwisko powstało na terenach zlikwidowanej
cegielni, po której pozostał staw w dole po wybranej
glinie oraz wysoki ceglany komin z klamrami w środku, po których wspinali się chłopcy. Gliniankę później
zasypywano śmieciami i odpadami garbarskimi a
komin zdetonowano. Dziś na zrekultywowanym terenie
powstało nowe osiedle domków jednorodzinnych.
6
W alei „katyńczyków” posadowiono głazy 12
uhonorowanych, ofiar „Golgoty Wschodu” wśród nich
mjr. rez. Jana Dankiewicza. Już jako uczeń gimnazjum
wstąpił do Legionów Polskich, uczestnik wojny z 1920
r. W 1924 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych we
Lwowie, w latach 1925-39 pracuje jako lekarz internista
w Rymanowie. Udzielał się społecznie w wielu organizacjach, m.in. w Sokole.
7
Aresztowany przez Armię Czerwoną w 1939 roku,
przeżył piekło łagru, dostał się do wojska polskiego
na Bliskim Wschodzie, przeszedł szlak bojowy przez
Włochy, walcząc też pod Monte Cassino. Po wojnie
osiadł w Argentynie, powrócił do Polski w latach siedemdziesiątych.
8
Po ucieczce na okrętach wojennych w 1939 roku
do Wielkiej Brytanii, pływał w marynarce królewskiej
biorąc udział w potyczkach morskich, cudem przeżył
po storpedowaniu jego statku w Biskajach. Po wojnie
żeni się ze Szkotką osiadając na stałe koło Glasgow. Do
Polski już nie wrócił, choć odwiedzał ją dwukrotnie.
9
Ks. dr Piotr Federkiewicz był wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń kleryków w latach 1930-76,
bliski współpracownik bł. Jana Balickiego.
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„Młodsze pokolenie jest filarem,
starsze – przęsłem”.
John Steinbeck
Celem imprez środowiskowych
jest przede wszystkim cementowanie relacji pomiędzy mieszkańcami a instytucjami
kultury oraz samorządem terytorialnym.
Nie bez znaczenia jest także aktywizacja
domu rodzinnego, umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich.

uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w
Posadzie Górnej. Dyrektor Piotr Cisek
przywitał zebranych gości – mieszkańców, kuracjuszy i turystów, życząc
wszystkim udanej zabawy. Zaapelował o
aktywne uczestnictwo, korzystanie z bogatej oferty towarzyszącej prezentacjom
scenicznym, m.in. z kącika gier i zabaw
logicznych. Następnie oddał glos młodym artystom, którzy zawładnęli sceną.
Żywiołowym tańcem, pięknym i dopracowanym pod względem technicznym
śpiewem oraz nienagannymi recytacjami
oczarowali licznie przybyłą publiczność,
po raz kolejny dając świadectwo swych

wątpienia zaliczyć można układ taneczny
dziewcząt i chłopców z klasy 2 z piłkami
do muzyki Ludviga van Beethovena. W
rolę konferansjerek wcieliły się: Julia
Hanus i Wiktoria Zajdel. Był to ich debiut
na tak dużej scenie i wypadły naprawdę
znakomicie.
Przemyślany i atrakcyjny dla
każdego program przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Monika
Rygiel, Maria Niemczyk, Magdalena
Kasperkowicz, Alicja Zajdel i Urszula
Koźma. Oprawę dźwiękową zapewnił
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
Piękne i mądre poetyckie słowo skie-

„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” to projekt,
który zrodził się na gruncie przemyśleń
i wieloletnich doświadczeń animatorów
kultury. Ma na celu zaprezentowanie
szerszej publiczności talentów i uzdolnień dzieci oraz młodzieży szkolnej z
terenu gminy Rymanów. Pomysłodawcą
tego przedsięwzięcia, które ma już swoją
historię, i cieszy się niesłabnącą popular-

nieprzeciętnych możliwości wokalno –
aktorskich, odwagi i charyzmy, zaangażowania i pracowitości.
Na długo w pamięci zebranych
pozostanie scenka, której zapowiedź
stanowiła kultowa piosenka Zbigniewa
Wodeckiego „Pszczółka Maja”. W rolach głównych wystąpili: Aleksandra
Hanus jako Królowa i Marcin Bek jako

rowane do słuchaczy, humorystyczne,
lecz w dobrym smaku i tonie skecze oraz
powiastki, różnorodna muzyka, w tym
kompozycje sławnych mistrzów rozgrzewające w zdrojowym parku, a także
dobrze opracowana choreografia i szyte
na miarę kostiumy dla młodych artystów
podkreśliły rozmach przedsięwzięcia.
Piknik zakończył się pełnym sukcesem. Dopisała pogoda, dzięki czemu

nością, była Danuta Litarowicz, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Potrafiła swoją pasją zarazić innych i
od 2009 roku jest to cykliczne wydarzenie
artystyczne, które stało się wspaniałą reklamą dla szkół. Dość powiedzieć, że w
każdą niedzielę w okresie dwóch miesięcy
poprzedzających wakacje na scenie amfiteatru przy „Zielonym Domku” w naszym
uzdrowisku występują z sukcesami setki
dzieci, oklaskiwane przez bardzo wielu
widzów, którzy mogą podziwiać utalentowanych młodych wirtuozów, tancerzy,
aktorów, recytatorów czy śpiewaków.
W dniu 16 czerwca 2013 roku swe
talenty estradowe prezentowali najmłodsi

Truteń. Ich perypetie rozbawiły każdego.
Owację na stojąco zebrali: Jakub Nowak
oraz Julia Dąbrowska, Maja Bolanowska
i Maria Różowicz w humorystycznej
scence pokazującej zmieniające się wraz
z upływem lat relacje między mężem i
żoną. Dowcipne dialogi okraszone zostały
popularnymi piosenkami, które korespondowały z całością: „Żono moja” i „Ona
tańczy dla mnie”. Serca słuchaczy podbiły
błyskotliwą recytacją: Maria Różowicz,
Gabriela Smerecka, Eliza Pitrus i Kamila
Małek, a taniec belgijski w wykonaniu
drugoklasistów był strzałem w dziesiątkę.
Nie zabrakło także występów cechujących
się finezją i elegancją. Do takich bez

Spotkania Pokoleń
w Rymanowie Zdroju
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widzowie tłumnie zgromadzili się w Rymanowie Zdroju, by podziwiać młodych
wykonawców. Był czas na chwile wspomnień, wymianę poglądów i refleksji nad
kulturotwórczą rolą szkoły w obecnych
czasach. „Zdrojowe Spotkania Pokoleń”
stały się bez wątpienia forum do promowania dobrych wzorców i budowania
przyjaznego klimatu wokół rodziny i
szkoły. Do zobaczenia za rok!
W imieniu Rady Pedagogicznej
ZSP w Posadzie Górne
Waldemar Kilar

Zdrojowe Spotkania
Pokoleń
czerwcowa majówka
z ZSP Królik Polski
Tegoroczna inauguracja i cały przebieg cyklicznej imprezy „Zdrojowe spotkania pokoleń” odbyły się 9
czerwca w pełnej harmonii i poczuciu, jakby cały świat nam sprzyjał, bo

niezawodnie sprzyjała nam pogoda (w
przeciwieństwie do lat ubiegłych), no
i, co ważne, nie zawiodła publiczność
licznie zgromadzona przy zdrojowym
amfiteatrze obok Zielonego Domku.
Żywym zainteresowaniem wspomnianej publiczności cieszyły się kulinarne frykasy przygotowane przez panie z KGW w Króliku Polskim (swojska
żywność, domowe ciasto) oraz stoisko
promujące szkołę, łącznie z Księgą Pamiątkową, gdzie goście odpoczywający w Rymanowie Zdroju zamieszczali
swoje luźne wpisy i komentarze dotyczące poziomu naszej imprezy. Było

też stoisko przykuwające uwagę najmłodszych uczestników imprezy, którzy
opuszczali je z barwnie pomalowanymi
przez panią plastyk buziami, z których
wciąż nie schodził promienny uśmiech.
Uroczystość inaugurowała pani
Dyrektor Kogut, dokonując krótkiej
prezentacji naszej szkoły, zachęcając
uczestników do degustacji przygotowanych smakołyków, pamiątkowych wpisów do księgi, maluchów do upiększania swoich buzi, a wszystkim zebranym
Pani Dyrektor życzyła miłych wrażeń i
artystycznych doznań w trakcie
trwania programu
artystycznego. Dominowały w nim
piosenki,
trzeba
przyznać, profesjonalnie wykonane
przez uzdolnione
wokalnie dzieciaki.
Na początek zaprezentowane zostały
piosenki dedykowane mamom, które niedawno obchodziły swoje święto.

przebojów polskiej estrady, a także piosenki dziecięce i młodzieżowe. Obok
piosenek znalazły się też w programie
tańce młodzieżowe i sportowe oraz
scenki humorystyczne wzorowane na
twórczości polskich artystów kabaretowych. Wśród wykonawców znalazła
się uzdolniona wokalnie ubiegłoroczna
absolwentka naszej szkoły, a równocześnie uczennica szkoły muzycznej w
Krośnie, Karina Ozimina. Cieszymy się,
że Karina wciąż utożsamia się z naszą
szkołą. To właśnie ona oraz Karolina
Skrzyńska zakończyły program artystyczny brawurowo wykonanym w duecie światowym przebojem „Alleluja”.
Była to znakomita radosna klamra zamykająca Zdrojowe Spotkania Pokoleń.
Finalizując niedzielną majówkę, pani
Dyrektor Kogut podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do radosnego świętowania
tego niedzielnego, czerwcowego popołudnia anno domini 2013.
Małgorzata Kordos
fot. ks. Wiesław Słotwiński

Wśród nich znalazły
się znane
polskie
szlagiery z repertuaru m. in.. Wioletty
Willas, Anny Jantar
czy Anny German.
W kolejnych punktach programu prezentowany był repertuar
muzyczny
bardzo zróżnicowany
tematycznie, jednak
w przeważającej mierze zaczerpnięty ze
znanych i lubianych
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Mistrzowie
z Pszczyny
w Rymanowie
„To nie sztuka tworzy Artystę, to Artysta
tworzy sztukę”
Ten cytat przyświeca wydarzeniu,
które miało miejsce
11 maja 2013r. na
sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. W tym dniu
właśnie mieliśmy
zaszczyt i przyjemność gościć w naszych rymanowskich
progach założyciela i twórcę Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki - Mistrza
Józefa Brudnego oraz Zbigniewa Syca
(10 Dan), Rafała Bema i Bartłomieja
Berezę, instruktorów PASW, którzy
prowadzili seminarium treningowe z
dziedziny sztuk walki.W tym miejscu
nasuwa się pytanie – co to jest właściwie Pszczyńska Akademia Sztuk walki?
Odpowiedz jest prosta:
Pszczyńska Akademia Sztuk Walki
to wiedza z wielu dziedzin: psychologii,
filozofii, religioznawstwa, socjologii i
różnych sztuk walki: karate, aikido, judo
jiu-jitsu, teakwondo, kung-fu, systemy,
zdobywana przez mistrzów i założycieli
Józefa i Jana Brudny oraz otaczających
ich instruktorów od ponad 50 lat. Mistrzowie Akademii zawsze postrzegali
człowieka całościowo, czyli składającego się z trzech struktur: ducha, ciała,
intelektu. Kładzie się również nacisk na
koncentrację i rozwój energii życiowej,
co w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki ma wielkie znaczenie i jest jednym
z głównych celów treningu, ponieważ
sztuki walki nie powstały na polach bitew, lecz w klasztorach, gdzie medytacja
i zdrowie podyktowały rozwój różnych
form zwierzo i przyrodopodobnych.
Dopiero później postrzegane zostały jako
formy modyfikowane pod kątem walki.
Trening ciała to różne ćwiczenia: wytrzymałościowe, rozciągające, ćwiczenia
korygujące wady postawy (szczególnie
u dzieci), a także akrobatyka, i wiele
innych ćwiczeń mających za zadanie
podwyższenie ogólnej sprawności adepta.
Preferowane są różne formy klasyczne,
tzw. kata, wywodzące się z dwóch stylów a mianowicie Chan Shaolin Si i Vo
Quyen.
Zakres szkolenia Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki jest bardzo szeroki, począwszy od technik ręcznych i nożnych,
po dźwignie, rzuty, podcięcia, obezwładnienia. Można również doskonalić się w
posługiwaniu bronią np. pałka, tonfa, nóż.
Wachlarz możliwości jest bogaty a sztuka walki wszechstronna i urozmaicona,
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cechująca się dużą dynamiką wykonania. Wszystkie techniki są skuteczne w
walce ulicznej, co ma niemałe znaczenie
w dzisiejszych czasach. Zostały one
sprawdzone w czasie różnych akcji grup
specjalnych do walki z przestępczością.
Na bazie doświadczeń wyniesionych
ze szkolenia grup specjalnych został
stworzony system Combat. W zakres
tego systemu wchodzi: umiejętność radzenia sobie w skrajnych sytuacjach,
taktyka i techniki interwencji, techniki
obezwładnienie przeciwnika, elementy
obrony przed nożem oraz bronią palną
i szereg innych technik przydatnych
w obronie własnego zdrowia i życia.
Program wzbogacony jest również o
elementy Systemy (rosyjskiego systemu
walki jednostek specjalnych).
Opracowany został również obszerny program dla dzieci, które ćwiczą
w grupach do lat 14. Zawiera on między
innymi formy klasyczne i własne, Tai- chi,

Pszczyńska Akademia Sztuk Walki organizuje wykłady z anatomii i pierwszej
pomocy, by w razie potrzeby pomóc sobie
i innym. Również nie obca jest wiedza z
filozofii, psychologii i socjologii, by rozwój fizyczny szedł w parze z rozwojem
duchowym i intelektualnym.
To właśnie Pszczyńska Akademia
Sztuk Walki od kilkunastu lat wpisała się
w życie gminy Rymanów. Na zaproszenie
Pawła Śliwki (V Dan, głównego koordynatora PASW na Polskę południowo-wschodnią), Bogdana Rajchla (II Dan,
nauczyciela w ZSP w Rymanowie) oraz
Sebastiana Hanusa (II Dan) – już po raz
trzeci Mistrzowie z Pszczyny gościli w
progach Naszej Małej Ojczyzny.
Seminarium treningowe było podzielone na trzy główne części:
1.„Techniki nożne w bliskim dystansie” –
tą część seminarium prowadził Bartłomiej
Bereza (III Dan), który pokazał wszystkim uczestnikom w jaki sposób można

niektóre elementy akrobatyczne, gry i
zabawy, korekcja wad postawy, ćwiczenia
ogólnorozwojowe i przygotowawcze do
uprawiania sztuk walki oraz podstawowe
formy i techniki Akademii z uwzględnieniem osobowości dziecka.
Mówiąc o sztukach walki nie można
zapomnieć o bezpieczeństwie i zdrowiu
podczas zajęć i poza nimi. W tym celu

wykorzystać techniki nożne do obrony
przed przeciwnikiem. Bartek pokazał
Nam szereg przydatnych technik, które
maja zastosowanie zarówno w obronie
przed agresywnym przeciwnikiem jak
i również w walce w formie sportowej.
2.„Techniki nożne, praca w niskiej płaszczyźnie oraz techniki niekonwencjonalne” – druga cześć seminarium przeprowa-

dzona była przez Rafała Bema( IV Dan),
który również jest specjalistą od technik
nożnych. Rafał pokazał zestaw krótkich
aczkolwiek bardzo skutecznych technik
nożnych. Podkreślił, że bardzo ważna jest
technika w połączeniu z siłą uderzenia.
3.Trzecią część seminarium poprowadził
mistrz Zbigniew Syc ( X Dan). Głównym
tematem była obrona przed nożem. Celem
nadrzędnym była obrona prze nożem z
wykorzystaniem technik Systemy (rosyjskiego systemu walki jednostek specjalnych). W tym miejscu warto podkreślić,
że mistrz Zbigniew jest pierwszym

polskim instruktorem Systemy. Również
opracował na bazie Pszczyńskiej Sztuki
Walki oraz Rosyjskiej Systemy autorski
program sztuk walki o nazwie C.I.D.
Nad całością seminarium czuwał
mistrz Józef Brudny, który również pokazał kilka technik, będących w arsenale
Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki
Miłym akcentem była również wizyta
na seminarium gości z Węgier wraz z
burmistrzem gminy Rymanów, panem
Wojciechem Farbańcem oraz panią
dyrektor ZSP w Rymanowie Elżbietą
Nadziakieiwicz.

W zajęciach brały udział sekcje
PASW z Rymanowa, Iwonicza oraz
Rzeszowa. Łącznie na sali treningowej
ćwiczyło około 40 osób. Seminarium
było przeprowadzone w profesjonalny
sposób, zajęcia przebiegały w świetnej
atmosferze. Mam nadzieję, że Mistrzowie
z Pszczyny za rok znów nas odwiedzą,
by przekazać swoją ogromną wiedzę i
doświadczenie.
Więcej informacji na temat Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki można uzyskać na stronach internetowych:www.
pasw-rymanow.pl oraz www.kursy-szkolenia-sztukiwalki.pl

Wychowankowie OREW
z wizytą w remizie OSP

Straży Pożarnej. W dniu 17 maja br. rymanowscy strażacy gościli wychowanków
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie.
Liczna grupa dzieci oraz ich opiekunów
została zapoznana z obowiązkami i zadaniami strażaków ochotników. Dzieci
miały możliwość usłyszenia syreny
strażackiej oraz z bliska obejrzenia i
dotknięcia sprzętu strażackiego, jaki
służy strażakom do działań ratowniczo

– gaśniczych. Wychowankowie ośrodka
mogli choć przez chwilę stać się i poczuć
jak prawdziwi strażacy trzymając w ręku
wąż strażacki, z którego płynęła woda. Na
zakończenie spotkania dzieci wręczyły
strażakom piękne ręcznie wykonane
laurki przedstawiające motyw strażacki,
natomiast strażacy podarowali słodkie
upominki.
(OSP)

kwotą, wypracował „zaledwie” 18
mln zł. Jak to możliwe, że od kilku lat
przybywa nam milionerów, skoro w
statystykach Podkarpacie jest jednym
z najbiedniejszych regionów? Słabsza
kondycja ekonomiczna województwa
nie stanowi problemu. Paradoksalnie
może sprzyjać osobom bardziej
przedsiębiorczym. Tańsza siła robocza
oznacza przecież niższe pensje dla
pracowników. Mniejsze są także
koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.
Można liczyć na ulgi w specjalnych
strefach ekonomicznych, szczególnie
w regionach, gdzie gminy borykają się
z dużym bezrobociem. To wszystko
przekłada się na większe zyski firm i
sześciocyfrowe sumy na kontach ich
właścicieli. Mistrzami w pomnażaniu
pieniędzy są podatnicy rozliczający się
w I Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.
Wpłynęły tu 62 zeznania z milionowymi
dochodami. Wśród nich również osoby,
które wykazały 35 milionowy rekordowy
dochód. Krezusów jednak tutaj ubyło,
w ubiegłym roku w tym samym
czasie milionerów było aż 73. Drugi

35-milionowy rekordzista rozliczał się
w Urzędzie Skarbowym w Ropczycach.
- Zdecydowana większość milionerów
prowadzi działalność gospodarczą.
A najbardziej dochodowa jest branża
budowlana - zwraca uwagę Małgorzata
Jopek z Izby Skarbowej w Rzeszowie,
która przeanalizowała dla Nowin
zeznania podkarpackich podatników z
najwyższymi dochodami. Ekonomiści
podkreślają, że miliona dorobić się
można niemal w każdej branży. W Polsce
milionerami są głównie przemysłowcy,
producenci mebli, urządzeń sanitarnych,
ale także bankowcy, właściciele i
współwłaściciele stacji telewizyjnych
czy największych telekomów. Trzech
mieszkańców Podkarpacia stało się w
ubiegłym roku milionerami z dnia na
dzień. Dwie z nich zagrały w Lotto, a
jedna w Lotto Plus. Najwyższa wygrana
padła pod koniec kwietnia w kolekturze
przy ul. KEN 11 w Stalowej Woli.
Szczęśliwiec zagrał na chybił trafił i
zgarnął ponad 7,5 mln zł.
A. Biel

Miesiąc maj jest okresem ochrony przeciwpożarowej. Co roku w dniu
4. maja strażacy obchodzą święto swojego patrona św. Floriana.
Okres ten jest wspaniałą okazją do
gościnnych odwiedzin w Jednostkach

Podkarpaccy
milionerzy

Fiskus w ubiegłym roku (w maju)
naliczył 327 osób, które w zeznaniu
podatkowym za 2011 r. wykazały tak
wysoki dochód. To jednak o 50 osób
mniej niż za 2012 r. Pracownicy urzędów
skarbowych podkreślają, że liczba
ubiegłorocznych milionerów może się
jeszcze zmienić. Wszystko przez to,
że podatnicy korzystają z możliwości
złożenia korekty zeznania podatkowego.
Na przykład w ubiegłym roku ostatecznie
okazało się, że w 2011 roku aż 422 osoby
wypracowały dochód przekraczający
milion złotych. Czyli o 100 osób więcej,
niż początkowo wyliczyli. Z danych,
jakie obecnie posiada fiskus, wynika, że
w 2012 roku 377 osób osiągnęło status
milionerów. Aż dwóch podatników w
ciągu dwunastu miesięcy zarobiło po
35,5 mln zł. To zaskakująco wysoki
dochód. Ubiegłoroczny rekordzista
mógł się pochwalić o połowę mniejszą
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Warto pomagać…
„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby
nie stać nas było na udzielenie pomocy
bliźniemu.”
-Mikołaj Gogol
Czym jest dla nas wolontariat?
Jakie daje nam możliwości? Pomaganie
przysparza wiele satysfakcji i uczucie
spełnienia. Dzięki tego rodzaju pracy
można poczuć, że jesteśmy potrzebni i
mamy możliwość poprawy życia innych.
Doskonale wiedzą o tym uczniowie
naszej rymanowskiej szkoły, którzy
bezinteresownie udzielają się w wielu
akcjach charytatywnych.
Liczy się każdy gest!
Wolontariat to świadoma, dobrowolna
i bezpłatna praca, która ma na celu pomoc
innym lub całemu społeczeństwu. W
rymanowskiej szkole jest on bardzo
rozpowszechniony wśród uczniów.
Wszyscy, już od najmłodszych lat, są
bardzo zaangażowani w akcje odbywające
się w naszej miejscowości. Podopieczni
wykazują wielkie zainteresowanie i
chęć niesienia pomocy innym. Nasza
szkoła organizuje i wspiera wiele
akcji charytatywnych, zarówno tych
rozpowszechnionych w całej Polsce, jak
i tych, które dotyczą Rymanowa i okolic.
Niesiemy pomoc ubogim rodzinom,
wspomagamy hospicjum, szpitale, a
także domy dziecka, przeprowadzamy
zbiórki pieniędzy dla ciężko chorych
uczniów ZSP w Rymanowie.
Wi e l k a O r k i e s t r a Ś w i ą t e c z n e j
Pomocy
Jedną z najpopularniejszych akcji, w
której bierzemy udział już od 7 lat, jest
znana w całej Polsce Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tym roku w
XXI finale uczestniczyło 10 uczniów
naszej szkoły. Mieszkańcy Rymanowa
wykazali się hojnością i wielkim sercem,
nie szczędzili datków. Wspólnymi siłami
zebrali łącznie 6.878,99 zł, które zostały
przeznaczone na szczytny cel. Dobra wola
ludzi daje motywację wolontariuszom do
dalszej pomocy innym.
Pola Nadziei
Bardzo ważna akcja charytatywna
prowadzona w naszej okolicy
to Krośnieńskie Pola Nadziei.
Przygotowania do niej są bardzo
pracochłonne. Uczniowie własnoręczne
przygotowują żonkile – symbol życia i
nadziei. W dniu akcji są one wręczane
osobom, które choć drobnym datkiem
wspomogą nasz szczytny cel. Mieszkańcy
bardzo chętnie pomagają. Zebrana
suma zostaje przeznaczona na budowę
krośnieńskiego hospicjum, którego
celem jest wsparcie osób umierających
na choroby nowotworowe. Wolontariusze
biorący udział w akcji pokazują nam, że
nie wolno tracić nadziei i zagrzewają
chorych do walki o odzyskanie sensu
życia.
Następnym krokiem była wizyta w
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krośnieńskim hospicjum. Uczniowie wraz
z panią mgr Elżbietą Porembską spotkali
się z księdzem - dyrektorem Hospicjum,
z panem Krzysztofem Smereckim
-przedstawicielem Stowarzyszenia
Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.
Opowiedział On o działalności

możemy wspomóc akcję Pomocna Dłoń.
Mieszkańcy Rymanowa wkładają do
specjalnie przygotowanych koszyków
sklepowych towary, które zostają
przekazane potrzebującym uczniom
naszej szkoły i ich rodzinom. W ten
sposób możemy pomóc biedniejszym,

„Podaruj ołówek i zeszyt dziecku w Etiopii”

osób zdobywających fundusze na
funkcjonowanie organizacji, m.in. o
wspomnianej wcześniej akcji „Pola
Nadziei”. Uczniowie zapoznali się
również z wolontariuszami, którzy
pokazali im, jak wygląda codzienne
życie w hospicjum i dlaczego warto
zaangażować się w pomoc. Wszyscy
okazali podopiecznym naszej szkoły
gościnność, panowała tam rodzinna

aby na ich wigilijnym stole niczego nie
zabrakło. Misją tej akcji jest podniesienie
poziomu życia mieszkańców. W tym
samym czasie organizowana jest w
naszej szkole zbiórka zabawek, książek
oraz artykułów szkolnych. Są one
przekazywane dla domu dziecka w
Sanoku. Od najmłodszych lat dzieci
uczą się pomagać innym, m.in. poprzez
oddawanie swoich drobiazgów tym,

„Pola Nadziei”

atmosfera. Osoby odwiedzające ośrodek
mogły doświadczyć prawdy o życiu,
którego nikt nie zamierza przerywać.
Pomocna Dłoń
W okresie Świąt Bożego Narodzenia
w wielu rymanowskich sklepach

którzy bardziej ich potrzebują.
Rymanowska szkoła pomaga również
chorym uczniom, którzy dotknięci
chorobą potrzebują pomocy finansowej.
W tym celu organizowane są zbiórki
pieniędzy. Bardzo chętnie pomagamy

swoim koleżankom i kolegom, chcąc ich
powrotu do zdrowia. Wszyscy wiedzą, że
liczy się każdy grosz.
W Domu Pomocy Społecznej
Kolejną próbą pomocy był wyjazd do
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.
Przebywają tam dzieci oraz osoby dorosłe
dotknięte wieloma schorzeniami tj.
śpiączką, porażeniem mózgowym,
autyzmem. Uczniowie pod nadzorem
pani mgr Dominiki Góry-Rygiel wspierali
podopiecznych zarówno fizycznie, jak
i psychicznie. Uświadomili sobie, że
najważniejszą wartością jest zdrowie,
a cierpienie każdej z tych osób nie jest
bezcelowe – cierpią oni za nas.
Pomoc Afryce
Ostatnią ważna dla naszej szkoły
akcja to „Podaruj ołówek i zeszyt dziecku
w Etiopii”, w którą zaangażowane są
szczególnie dzieci z klas młodszych.
Jest to akcja zorganizowana przez
Siostry Misjonarki z Krosna. To one
zachęciły nas do wzięcia udziału w tej
dobroczynnej misji. Z opowiadań sióstr
dowiedzieliśmy się, iż afrykańskie dzieci
nie mają tak łatwego dostępu do wiedzy,
jak my. Dlatego też zapragnęliśmy im

pomóc. Wspólnymi siłami zebraliśmy
ogromną ilość przyborów szkolnych.
Z ogromną radością przekazaliśmy je
siostrom zakonnym w Krośnie, które
za pośrednictwem ojca Ashenafi Abebe
trafiły do etiopskich dzieci.
Wolontariat to przede wszystkim pomoc
dla ludzi. Dzięki naszej działalności
możemy pomóc potrzebującym, ciesząc
się ich uśmiechem na twarzy. Akcje
charytatywne dają nam wiele korzyści –
uczymy się odpowiedzialności, szacunku,
zdobywamy doświadczenie, rozwijamy
się. Uświadamiamy sobie, jakie są
realia naszego współczesnego świata,
co jest dla nas najważniejsze. Podporą
naszej charytatywnej działalności jest
rymanowska szkoła i grono pedagogiczne,
które pomaga nam w organizacji wszelkich
akcji dobroczynnych. Inspiracją dla nas
są słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest
wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które
posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest
to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Naszym zdaniem

szałasach. MURY – to miejsce na granicy
Rymanowa a Posadą Górną – od czego ta
nazw, trudno powiedzieć, ale jeszcze do
lat pięćdziesiątych w obszarze tym pozostały mury po byłym tartaku, być może
od tego wzięła się ta nazwa. SĘDZIÓWKA – to teren dzisiejszego Bogmaru i
byłej bryndzarni – tu nie mamy więcej
wiadomości. PULNARÓWKA- to dzisiaj ulica Krzywa- nazwa ta prawdopodobnie wzięła się od rodziny Pulnarów,
zresztą do dzisiaj tam mieszkających.
FOLWARK – to teren dzisiejszej ulicy
Gospodarskiej – był tutaj kiedyś księży
folwark - gospodarstwo, zaś na wschód
księże pola. MŁYNEK – miejsce przy
drodze na Nową Wieś – kiedyś był tam
nieduży młyn na potoku Raczta, często
do dzisiaj posługujemy się tym określeniem. BLIICH i dalej BELGRAD te nazwy nie kojarzą się nam z niczym, może
ktoś ma wiadomości dotyczące tych
nazw i nam dopowie.
SPALENISKO - kiedyś spalonych zostało tu kilka lub kilkanaście domów, - dzisiejsza ulica J, Słowackiego.
SOKOLSKIE- to plac na którym dzisiaj
stoi Gminny Ośrodek Kultury. BARAKI
– dzisiejsza ulica Osiedle- w czasie II-ej wojny światowej, były tu baraki, w
których znajdował się obóz jeńców Armii Czerwonej i krótko getto żydowskie
a w latach sześćdziesiątych wybudowano garbarnię i domy jednorodzinne.
CEGIELNIA- to teren byłej cegielni
– dzisiaj nowe osiedle domków jednorodzinnych a ulice mają nazwy: Bohaterów II-ej Wojny Światowej, Gen. W. Sikorskiego i Gen, R, Roweckiego. PARKAN- to teren ulicy Wesołej, widocznie
musiał tu być kiedyś jakiś szczególny

Cześć – Franio, może tym razem
podzielimy się z tymi co nas czytają,
wiadomościami, które słyszeliśmy będąc
w gronie ludzi starszych, a którzy rozmowę swoją skupili na wspomnieniach
z ich lat młodzieńczych. Franio – myślę,
że wspomnienia te dla wielu młodych
osób będą ciekawe, zaś osoby starsze,
będą mieć okazję przypomnieć sobie lata
czterdzieste i wcześniejsze. Kiedy to w
Rymanowie ulice nie miały nazw a tereny w obrębie rynku tym bardziej, ludzie
posługiwali się nazwami, które kojarzyły
się im, czy to z jakimś nazwiskiem właściciela, czy zdarzeniami, które kiedyś
miały miejsce, czy jeszcze wiele innych
czynników było powodem określenia –
nazwy danego miejsca czy rejonu.
Stachu – musimy tu zaznaczyć, że
w wielu przypadkach możemy się mylić, lub nie będziemy wstanie uzasadnić
prawdziwe pochodzenie nazwy, dlatego
już teraz ośmielamy się prosić ludzi starszych, aby w miarę swoich wiadomości
pomogli nam ustalić, pochodzenie tych
„nazw”a także dopowiedzieć nazwy tych
terenów – miejsc, które tutaj nie zostały
spisane.
Franio – może zacznijmy od nazwy - GĘSIORÓWKI – jest to teren pomiędzy Rymanowem a Klimkówką, podobno mieszkańcy zajmowali się tu hodowlą gęsi, określenia tego jeszcze dzisiaj często się używa. KUCZE - to teren
na południe od parku, dworu hr. Potockich – podobno teren ten zamieszkiwali
wyrobnicy hrabiego, a nie mając jeszcze
domów, mieszkali w prowizorycznych

Ogłoszenia drobne
w „Naszym Rymanowie”
zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie
Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów
musi zawierać adres
lub telefon ogłoszeniodawcy.

Dominika Szuba
Martyna Lechoniewicz
parkan. ŁAŹNIA – miejsce przedwojennej łaźni- u podnóża góry przy zjeździe z
rynku w kierunku Sanoka, plac po lewej
stronie. Teraz przejdźmy do wcześniejszych nazw ulic: i tak może od najdostojniejszej nazwy, to była ulica- droga
CESARSKA – przejeżdżał nią kiedyś
Cesarz Franciszek Józef – dzisiaj jest to
ulica Sanocka. ul. GRUNWALDZKA
– dawno nazywano ją (GALARYJA) –
podobno kiedyś budowali tą drogę galernicy. DZIEDZINIEC – to miejsce obecnej ulicy J. Piłsudzkiego, ul. STARA
– dzisiaj to ul, Kilińskiego, ul. NOWA
– dzisiaj to ulica Piekarska, a wcześniej
ul. 22-go Lipca. ul. KOCIA – dzisiaj to
ulica Podgórze – w latach przedwojennych handlujący na skraju rynku rzeźnicy, wyrzucali tu resztki wyrobów, gdzie
gromadziły się koty i bezdomne psy. Z
pewnością jest jeszcze więcej zapomnianych nazw poszczególnych terenów,
które zostały zapomniane, czy te skojarzenia z pochodną tych nazw tu przedstawionych jest prawdziwa, to też pewności
nie ma, ale w każdej bajce jest coś prawdy, tak i w tym przypadku przysłowie
to na pewno częściowo się potwierdza.
Po wioskach, gdzie często ulice jeszcze
nie mają nazw w dalszym ciągu używa
się określeń, które kojarzą się z kimś lub
czymś. Często aby określić danego człowieka – rodzinę itp. Używano i używa
się obecnie przydomków, przezwisk lub
innych określeń, a nawet poszczególne
miejscowości mają swoje przydomki lub
przezwiska.
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Stacho i Franio
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Jak skrzaty do
Rymanowa i Iwonicza
zawitały (II)
Ten rodzaj twórczości, dla
najmłodszych, bardzo rzadko
gości na naszych łamach. We
wrześniu 2005 roku publikowaliśmy już bajkę o skrzacie,
którego autorka spotkała na
Krokusowej Polanie w Rymanowie Zdroju. Autorka bajki
Maria Nienartowicz mieszka w Karpaczu, tworzy bajki i bajkowe przewodniki po
wybranych miejscowościach
Karkonoszy. Teraz umożliwiła wykorzystanie na łamach
„NR” bajki będącej pokłosiem
jej pobytu w zdrojach Iwonicza oraz Rymanowa i śledzenia
przygód Zadziorka, Stokrotki,
Wścibinoska, Jagódki i innych
skrzatów. (wła)
Następnego dnia ich pani zachowywała się inaczej niż dotychczas. Wyciągnęła torbę i zaczęła się pakować. Maluchy nie lubiły, gdy wybierała się w
dłuższą podróż. Wiedziały, ze wybiera
się na spotkania autorskie do różnych
miejscowości, gdzie promuje regionalne
bajeczki o przygodach skrzatów i bajkowe przewodniki. Tym razem przygotowywała się do dłuższej podróży.
- Czy ty nie chcesz czasem nas opuścić?
– wyrwało się Wiercioszkowi.
- Opuścić tak sympatyczne maluchy? –
zdziwiła się Autorka – oczywiście, że
nie! Wyjeżdżam tylko do sanatorium aby
podleczyć się.
- Ojej! Wiesz przecież, że nie lubimy się
rozstawać – westchnęły maluchy.
- Ale potem miłe są powitania – uśmiechnęła się do milusińskich.
- No dobrze, już dobrze! Powiedz, gdzie
się tym razem wybierasz – pytały skrzaty.
- Tym razem wybieram się hen daleko,
do znanego uzdrowiska Iwonicz Zdrój.
- Hola, hola – czy to nie w pobliżu miejscowości Rymanów Zdrój, byłaś tam
niedawno – dociekał Wścibinosek.
- Masz rację! – przytaknęła opiekunka.
I tak się złożyło, że to właśnie w Rymanowie oglądałam piękną inscenizację
związaną z Nocą Świętojańską, słuchałam ciekawych piosenek, podziwiałam
piękne skoki przez ognisko młodych odważnych dziewczyn i chłopaków i razem
z nimi szukałam kwiatu paproci.
- To była piękna impreza i mam nadzieję, że tym razem też się odbędzie –
uśmiechnęła się do nich – i wybierzemy
się do gościnnego Rymanowa.
- Masz rację – wtrącił się Wścibinosek,
który wraz z Autorką poznawał uroki Rymanowa – ja też chętnie bym poszukał
kwiatu paproci i poskakał przez ognisko.
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- My też! My też! – ożywiły się brzdące.
- A może weźmiesz nas z sobą – dopytywały się skrzaciki
- Nie! – stanowczo powiedziała autorka
bajek – nie zabiorę was tym razem, muszę odpocząć i przygotować nową książeczkę o waszych przygodach.
- Nie mogę
zajmować się
wami, ani zadbać o wasze
bezpieczeństwo – powiedziała już spokojniej.
-Szkoda – małym
skrzacikom
zrzedły
miny.
*
Tak jak przewidywała Autorka, gościnni
mieszkańcy
Rymanowa zaprosili gości z sąsiedniego Iwonicza Zdroju na imprezę. I tak
jak kiedyś, grały ludowe kapele, młodzi
przekomarzali się i skakali przez ognisko. Też szukano „kwiatu paproci”, a za
każdy znaleziony kwiatek czekała smakowita nagroda – pyszny torcik.
- Szkoda, że ma ze mną sympatycznych
skrzacików – stwierdziła ze smutkiem
Autorka – ominęła ich wspaniała zabawa
i oglądanie wianków płynących Taborem. Nie mogłam jednak zabrać ze sobą
takiej rozbrykanej gromadki skrzatów
– westchnęła i postanowiła odwiedzić
ulubione miejsca, chciała zajrzeć do sanatorium „Maria” i powędrować uroczą
dróżką wśród strzelistych jodeł, prosto
do „Krokusowego” źródła.
Przyjemnie wędrowało się znaną
drogą mijając gościnną leśniczówkę i
oczko wodne, gdzie mieszkały i kumkały żabki. Gdy napiła się wody ze źródła
„Krokusowego”, rozejrzała się wokoło.
Było tu tak cicho i zielono.
- Czemu się tak smucisz, gdy trwa piękna impreza – usłyszała wesołą przyganę.
- Nie, to nie może być prawdą! Czyżby to był głos Wścibinoska? Nie, to nie
możliwe, skąd by się tu znalazł? – pokiwała przecząco głową. – tylko mi się
wydawało, a tak tęsknię za tymi sympatycznymi brzdącami.
- A kuku! My tutaj naprawdę jesteśmy
– roześmiane maluchy zdjęły czapeczki
– niewidki ze swoich główek. Zdumiona autorka bajek dostrzegła gromadkę
skrzatów wraz z opiekunem – Duchem
Gór, siedzących na ławeczce przy „Krokusowym” źródełku.
- Jak wy tutaj znaleźliście się ?! – nie
mogła wyjść ze zdumienia. Maluchy tak
były zasmucone gdy odjechałaś a Stokrotka nawet się popłakała, że rodzice
zgodzili się na wyprawę. Prosili mnie,
abym zadbał o ich bezpieczeństwo – wyjaśnił ich opiekun i przewodnik.

- A jak tutaj dostaliście się? – dopytywała się .
- Przyjechaliśmy dzień później od ciebie
i zatrzymaliśmy się w gościnnej leśniczówce. Rodzice skrzatów przygotowali
kosz smakołyków, tak że nie muszę się
martwić.
- Cieszę się, że was widzę – uśmiechnęła
się Autorka do swoich pupili a ci popędzili ją uściskać.
- Niestety, nie mogę was zabrać do Iwonicza Zdroju – westchnęła. A jutro wybieram się do rymanowskiej huty szkła
„Sabina”.
- Nie martw się, spotkamy się na pewno!
Zatrzymaliśmy się w leśniczówce. No to
do jutra – pomachały łapkami i zniknęły.
- Do jutra! – niezbyt przekonana Autorka
też pomachała ręką na pożegnanie.
*
Następny dzień wstał wyjątkowo
słoneczny, ale nie było czasu na wycieczki i opalanie. Trzeba było przygotować
się do wyprawy do huty szkła „Sabina”.
Właściciel zakładu przywitał serdecznie
gości i oprowadził po zakładzie. Poprosił pracownika, aby pokazał jakie cacka można wyczarować z tak kruchego
materiału. Zwiedzający nie mogli oderwać oczu od mistrza, który wyczarował
ptaszki i zwierzątka „jak żywe”. Potem
dzieci mogły wydmuchać „wielką bańkę”, ale nie mydlaną a szklaną. Radości
było co niemiara. Potem powędrowano
do galerii, gdzie można podziwiać piękne prace wyczarowane z tak kruchego
materiału.
- Maskotką naszej huty są różnej wielkości i koloru żabki – objaśniał właściciel
placówki.
- Wcale się nie dziwię – usłyszała szept
wścibska autorka bajeczek - przecież w
okolicznych stawach mieszka wiele żabek. Maluchy w czapkach niewidkach
wędrowały wraz ze zwiedzającymi po
galerii wystawowej.
- W Karkonoszach też jest prywatna
huta – powiedziała Mędrusia – nie tak
okazała jak w Rymanowie, ale jest.
- To mała manufaktura prywatna „Leśna
huta” – powiedziała Jagódka.
- Dwie górskie miejscowości, w dwóch
różnych krańcach Polski, a mają podobne tradycje z nocą świętojańską i też w
swoich górach prywatne huty szkła – dodał Wścibinosek.
- Czy mają też inne wspólne tradycje? –
chciał dowiedzieć się Zadziorek.
- O tym przekonamy się innym razem – z
powagą oznajmił Duch Gór – pora wracać, muszę dopilnować, aby przed letnim
sezonem górskie szlaki Karkonoszy były
bezpieczne, dobrze oznakowane. Aby turystom nic złego się nie przytrafiło.
- Szkoda – westchnęły skrzaty.
- Nie dowiemy się jakie atrakcję przygotował dla kuracjuszy Iwonicz Zdrój – zasmucił się Wścibinosek.
- Nie martw się – pocieszała Autorka –
będę pisała do was listy o tym znanym
kurorcie i o tym, co się tutaj dzieje.
- A może też spotkam … (tu powiedziała

coś szeptem) – waszych krewniaków.
- O! byłoby wspaniale! – ucieszyły się
brzdące.
- A teraz czas na powrót – stanowczym
głosem zmobilizował swoich podopiecznych Duch Gór – nie mogę na tak długo
oddalić się od ukochanych Karkonoszy.
*
Gdy maluchy z opiekunem, Duchem Gór, wybrały się w drogę powrotną z Beskidu Niskiego do Karkonoszy,
autorka bajeczek posmutniała. Bez pełnych radości życia malców zrobiło się
cicho, pusto…i smutno. Trzeba by się
wybrać na spacer i zebrać informacje o
uzdrowisku. Centrum Informacji Turystycznej organizuje piesze spacery po
mieście, aby goście mogli zapoznać się
z zabytkami, zdrowotnymi źródełkami i
znanymi budowlami.
Pani przewodnik poinformowała gości, że uzdrowisko to jest jednym z najstarszych w Polsce. Pierwsze wzmianki
znajdują się w dziele Wojciecha Oczko
„Cieplice” z XVI wieku. A wśród znamienitych gości, którzy upodobali sobie
ten kurort, była słynna para królewska
Marysieńka i Jan III Sobieski. Koniecznie muszę o tym napisać maluchom,
ale się zdziwią, że nie tylko w sławnych
karkonoskich Cieplicach królowa Marysieńka bywała. Tam też znajdują się
słynne źródła i wody lecznicze. Jedną z
nich, na cześć królowej, „Marysieńką”
została nazwana.
A pani przewodnik dalej opowiadała,
że w Iwoniczu Zdroju znajduje się piękna pijalnia wód z malowniczymi podcieniami, na uroczym palcu Dietla w samym centrum miasta. Przez Władysława
Bełzę był porównywany do placu Św.
Marka w Wenecji. Znajduje się tu też
źródełko „Czesław”, które jest dostępne
dla wszystkich a ponieważ ma dużą zawartość magnezu, zwanego „pierwiastkiem życia”, chętnie korzystają z niego
mieszkańcy uzdrowiska.
Pani przewodnik przekazywała inne
ciekawostki o kurorcie, które czynią go
bardzo atrakcyjnym. Powietrze w zdrojach w Iwoniczu i Rymanowie przesycone jest tak jodem, że będąc w górach
możemy się czuć jak nad morzem. Profesor Józef Dietl z UJ, wybitny przyrodnik, nazwał Iwonicz „Księciem wód
jodowych”.
- A to ciekawe – zdziwiła się autorka
bajek – w moich ukochanych Karkonoszach właśnie brakuje jodu. Dowiedziała
się też, że jedną z największych atrakcji
jest źródło „Bełkotka”, pomnik przyrody
opiewany przez Wincentego Pola.
- Muszę się tam wybrać – postanowiła –
i opisać to maluchom.
*
Moje kochane maluchy!
Tęsknię za Wami bardzo i serdecznie
pozdrawiam. Tak jak obiecałam, piszę
do Was o atrakcjach Iwonicza Zdroju.
Do najbardziej znanych należy źródełko Bełkotka – pomnik przyrody. Piękne-

go słonecznego popołudnia wybrałam
się od Placu Dietla wygodną oznakowaną dróżką do lasu. Po drodze obserwowałam ciekawe okazy jodeł, modrzewi,
świerków, buków i dębów. Zatrzymałam
się przy niezwykłym egzotycznym drzewie, podziwiając jego piękno.
- To jest miłorząb japoński – usłyszałam głos, ale osoby nie było widać – to
prawdziwy pomnik przyrody. Nie jedyny zresztą w tej okolicy, są jeszcze okazy
jodeł, dębów a nawet sosny.
- I kto to do mnie mówi? – zainteresowałam się.
- To ja skrzat Chojaczek. Jestem paziem
Matki Natury i strażnikiem przyrody.
Dbam o to by drzewom i zwierzętom nie
działa się krzywda. Obserwowałem cię i
widzę, że wiesz jak zachować się w lesie, dlatego ci się ukazałem.
Ucieszyłam się bardzo, że mogłam
poznać tak sympatycznego skrzata.
- A czy ty wiesz o tym – powiedziałam do Chojaczka, że w Karkonoszach
– górach skąd pochodzę, też mieszkają
skrzaty. Piszę o ich przygodach bajeczki
i przewodniki.
- Naprawdę? – zdziwił się bardzo sympatyczny maluch – to dobrze, że się
poznaliśmy, może kiedyś poznam swoich krewniaków z Karkonoszy. A teraz
proponuję, abyśmy powędrowali już do
źródełka „Bełkotka”.
Przyjemnie spacerowało się w towarzystwie sympatycznego malucha. Po
chwili znaleźliśmy się w niezwykłym
miejscu, w ogrodzeniu „coś” bulgotało.
Zdziwiona, przyglądałam się niezwykłej
kipieli.
- Dlaczego tak się dzieje? – chciałam
wiedzieć. I znowu usłyszałam niezwykłe
głosy.
- Dlatego tak się dzieje, że w źródełku
występuje ropa naftowa. I to właśnie od
niej pochodzi tajemnicze bulgotanie.
- O przepraszamy – usłyszałam – ale z
nas gapy i to jeszcze źle wychowane.
Nie przedstawiliśmy się.
- Dzień dobry! Nazywamy się Gulgotek
i Bulgotek, jesteśmy strażnikami źródełka.. Pilnujemy tego niezwykłego pomnika przyrody, aby nikt go nie zanieczyszczał i sam nie sprawił sobie krzywdy.
- A to dlaczego? – zdziwiłam się.
- Kiedyś źródełko było bogatsze w ropę
naftową, gdy wrzuciło się zapałkę źródełko płonęło. Można by powiedzieć, że
jest to niezwykłe zjawisko, woda płonie!
A gdzie jest ogień, chociażby ognik, o
wypadek nie jest trudno.
- Teraz rozumiem – odetchnęłam z ulgą.
Macie poważne zadania do wykonania!
Pożegnałam się z sympatycznymi strażnikami źródełka i z Chojaczkiem powędrowałam w dół leśną dróżką. Pokazał mi jeszcze niezwykły zegar
słoneczny postawiony przy drodze do
Bełkotki w 1837 roku. Upamiętnia czas
wskrzeszenia zakładu zdrojowego przez
hrabiego Załuskiego. Chojaczek obiecał
mi, że pokaże mi jutro inne atrakcje Iwo-

nicza o których też wam napiszę.
Buziaczki, pozdrawia Was serdecznie
wasza przyjaciółka
*
Moi mali przyjaciele!
Jak wam obiecałam, piszę o kolejnej
atrakcji Iwonicza, starej części uzdrowiska wybudowanej w stylu szwajcarskim.
Tak jak obiecał, Chojaczek czekał na
mnie przy fontannie. I tu niespodzianka… towarzyszył mu przesympatyczny,
uśmiechnięty skrzat w „krokusowej czapeczce”
- Dzień dobry! Nazywam się Zimowitem i pokażę ci piękne stare domy bogato rzeźbione przez miejscowych artystów. Ich twórcami byli okoliczni rzeźbiarze pobierający nauki u najlepszych
mistrzów w Europie. Znajdowała się tu
w dawnych czasach szkoła ucząca tego
trudnego rzemiosła. Do dzisiejszego
dnia, tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, syn uczy się od ojca
lub innego członka rodziny. Do dzisiaj
w Iwoniczu i okolicy znajdują się liczne
warsztaty rzeźbiarskie. Popatrz jak piękne są te stare drewniane domy – dodał.
Miał rację! Z podziwem patrzyłam na
piękny budynek z drewnianymi balkonikami – sanatorium „Biały Orzeł”.
- Czy wiesz, że mieszkam w sanatorium,
które nazywa się „Zimowit”, tak jak ty
masz na imię?
Wśród okolicznych lasów, na polanach,
górskich łączkach, kwitną całe łany tych
jesiennych krokusów. W Rymanowie
Zdroju jest nawet „Krokusowe Źródełko”.
- I nas Zimowitów jest cała rodzinka,
strzeżemy przyrody – pięknych kwiatów,
pomników przyrody, jak prastary dąb w
centrum miasta. Dbamy też o starówkę
iwonicką, sanatoria w których ludzie powracają do zdrowia. Tak że pracy mamy
mnóstwo, dlatego jest nas taka liczna rodzinka. A czy ty wiesz - dodał z tajemniczym uśmiechem – że Iwonicz i okolice
słyną z wspaniałych storczyków?
- Och! Naprawdę? Chętnie bym je zobaczyła!
- To musisz przyjechać jeszcze raz, aby
zobaczyć je w porze kwitnienia – dodał.
Choć jesienią łąki pokryte zimowitami
wyglądają niezwykle.
- Tak! Muszą wyglądać bajkowo – westchnęłam.
- Przyjedź i sama zobacz jak wyglądają –
zachęcał Zimowitek – jeszcze jest wiele
do zwiedzania i poznania. Są też tereny
roponośne – warto zobaczyć.
Z atrakcyjnego Iwonicza,
który swym pięknem zachwyca
pozdrowienia przesyła wasza
przyjaciółka
Maria Nienartowicz
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trwała bardzo krótko, ale i tak stawiło się
kilkanaście osób i nasz wychowawca –
Michał Jędras.
Czy można cofnąć czas? Niestety nie,
Powitania przed szkołą były spontaale można chociaż przez chwilę poczuć
niczne. Wprawdzie trochę posiwieliśmy,
atmosferę sprzed lat. Ale po kolei. Była
niektórym włosów ubyło, a kilogramów
sobie klasa, która w 1971 roku zdawała
przybyło, ale duch w nas nadal młody.
maturę, w naszym rymanowskim liceum.
Po wejściu do szkoły usadowiliśmy się
Niby klasa jak inne, ale ciało pedagow sali, która za naszych czasów była
giczne było zdania, że jesteśmy trudni do
pracownią chemiczną. Profesor przyniósł
zdyscyplinowania, jacyś tacy zbuntowani,
dziennik, do którego wreszcie mieliśmy
chodzący swoimi drogami. Może była
wgląd. Potem chwila wspomnień i rozmow tym krztyna prawdy, ale my tak nie
wy typu – co u Ciebie? Wreszcie prezenuważaliśmy.
tacja tabla. Trochę nostalgicznie paPewno utwierdziły ich w tej
trzyliśmy na zdjęcia młodych twarzy.
opinii 3-cio majowe wagary, w 1970
Jednak te 42 lata temu byliśmy chyba
r, kiedy to pod naszym przewodem
ładniejsi. Obfotografowaliśmy tablo
niektórzy uczniowie młodszych
i siebie z nim. Potem na zaproszenie
klas udali się, zamiast do szkoły, do
Basi kontynuowaliśmy spotkanie w
Klimkówki na odpust. Oj działo się
Jasiu Wędrowniczku. Och jak miło i
potem, działo Nawet Służba Bezpiewesoło płynął czas. Na koniec Basia
czeństwa robiła wywiady. Trwały
obdarowała nas, na pamiątkę, filiżanprzesłuchania z udziałem rodziców.
kami z małą słodkością i rozstaliśmy
Były zawieszenia w prawach ucznia
się z obietnicami kontaktów i ponowi obniżone oceny za sprawowanie na
nych spotkań.
koniec roku. Nawet jedna z koleżanek
Chciałabym tą drogą, w imieniu
z młodszej klasy chciała wziąć na
abiturientów 1971 roku, podziękować
siebie całą winę, chociaż była tylko
pani dyrektor Zespołu Szkół Puzwykłą uczestniczką wyprawy.
blicznych w Rymanowie - Elżbiecie
Wtedy to zmieniono nam wychoStoją od lewej:Barbara Szajna, Elżbieta Trojan,
Nadziakiewicz za zaangażowanie się i
wawcę „uszczęśliwiając„ młodego Barbara Ziajka, Krystyna Chodorowska, Anna Białas, Halina nadzór nad powstaniem naszego tabla.
polonistę tym trudnym do okieł- Oberc, Danuta Bojnowska, Marian Cypcar, Aleksandra Glazer, Chciałabym też podziękować Basi
Stanisław Materniak.
znania towarzystwem. Dał radę.
Kuzian za pomysł i konsekwentne
W rzędzie dolnym: Ignacy Bielecki, Józef Urbanik,
Jakoś dobrnęliśmy do matury, ale
dążenie do jego realizacji, jak też za
wych. Michał Jędras, Marian Pitrus
nie wiadomo dlaczego zdecydowalizorganizowanie naszego spotkania.
śmy nie robić tabla. Zebrano prawie
Mam nadzieję, że spotkamy się poNadziakiewicz, o pomoc w zrobieniu
wszystkie zdjęcia. Dziewczęta w „dyżur- tabla. Potem zmobilizowała koleżanki nownie i że dołączą do nas wówczas
nej”, przechodniej sukience, którą uszyła do dostarczenia brakujących 3 zdjęć. pozostali abiturienci z naszego rocznika.
mama jednej z koleżanek. Niektóre nawet W końcu podczas pobytu w Polsce, w
Krystyna Krukar (z d. Chodorowska)
odważyły się na lekki makijaż. Chłopcy dniu 8 czerwca br., zorganizowała nam
Maturzystka 1971 r.
w studniówkowych garniturach, pod spotkanie po latach. Akcja mobilizacyjna

Tablo po 42 latach
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krawatem. Ale tabla nie było.
Zdjęcia nie wiadomo kiedy i na skutek
jakich zdarzeń znalazły się w posiadaniu
naszej szkolnej koleżanki Basi Kuzian (z
d. Szajna), żony lubianego i szanowanego
przez nas profesora fizyki – Zbyszka Kuziana. W tym roku, po spotkaniu z Zosią
Drzymałą (z d. Radwańską), koleżanką
z ławy szkolnej, Basia zdecydowała po 42 latach robimy tablo. Z dalekiej
Kanady rozpoczęła zdecydowane działania. Najpierw poprosiła panią dyrektor
Zespołu Szkół w Rymanowie – Elżbietę

„XVIII Bieg do Źródeł
Rymanowskich”
W niedzielę 16 czerwca już po raz
osiemnasty odbył się „Bieg do Źródeł
Rymanowskich”. Organizatorami biegu byli: Towarzystwo Sportowe Tytus,
Gmina Rymanów i GOK Rymanów.
Honorowy patronat nad zawodami objęli Burmistrz Gminy Rymanów i Prezes
Uzdrowiska Rymanów S.A.
Na starcie stanęło 94 uczestników,
którzy rywalizowali miedzy sobą w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem
na dziewczęta i chłopców na dystansach od 200 do 1100 m. Trasy biegowe
przebiegały alejkami parku zdrojowego.
Najmłodszymi uczestnikami biegu byli:,
dwuletnia Amelia Litarowicz z Królika
Polskiego i dwuletni Michał Krukar z
Rymanowa Zdroju.
Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje
i słodycze, a zwycięzcy (miejsca I-III)
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe ufundowali: Gmina
Rymanów i Uzdrowisko Rymanów S.A.
Zarząd Towarzystwa sportowego TYTUS składa podziękowania fundatorom
nagród oraz wszystkim, którzy z wielką
pasją zaangażowali się w organizację

Projekt edukacyjny
uczniów z Sieniawy
Uczniowie przed ukończeniem gimnazjum zobowiązani są do realizacji
tzw. projektu edukacyjnego, będącego
zespołowym działaniem dotyczącym
określonego tematu. Metoda ta pozwala
młodzieży na rozwijanie zainteresowań,
uczy ich także rozwiązywania problemów
i współpracy w grupie.
29 maja w Domu Ludowym w Sieniawie uczniowie klasy II gimnazjum
Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie
zaprezentowali projekt będący insceniza-

cją popularnego tekstu Jana Brzechwy pt.
„Kopciuszek”. Na przedstawienie zaproszeni zostali nauczyciele, rodzice, a także

biegów. Wszystkich lubiących sportową
rywalizację zapraszamy za rok w drugą
niedzielę czerwca na kolejny XIX Bieg
do Źródeł. Oto wyniki:
Przedszkolaki
(2006 i młodsi, dystans 200 m dla dziewcząt i chłopców)
• Dziewczęta:
I Magdalena Rygiel - Klimkówka
II Oliwia Kasprzyk – Krzeszowice
III Dominika Waltman– Warszawa
• Chłopcy:
I Sebastian Grabowski– Klimkówka
II Patryk Krukar – Posada Górna
III Przemysław Małek – Rymanów Zdrój
Skrzaty
(roczniki 2004, 2005 dystans 400 m dla
dziewcząt i chłopców)
• Dziewczęta:
I Urszula Rogula– Rymanów Zdrój
II Milena Kołek– Kopytowa
III Gabriela Berdel – Rymanów Zdrój
• Chłopcy:
I Kamil Hanus– Posada Górna
II Maciej Krukar – Rymanów Zdrój
III Potasiewicz Kacper – Rymanów
Dzieci młodsze
(roczniki 2002,2003 dystans 400 m
dziewczęta, 700 m chłopcy)
• Dziewczęta:
I Weronika Kołek– Kopytowa
dzieci z klas 0 – III SP.
Wierszowany utwór ukazywał znaną wszystkim historię sierotki - Kopciuszka, który wykorzystywany
przez złą macochę oraz
brzydkie, złośliwe siostry,
zdobywa serce księcia.
Drugoklasiści przepięknie
wyuczyli się ról i na scenie
odegrali je jak prawdziwi
aktorzy. Co więcej samodzielnie przygotowali podkład muzyczny i kostiumy
wzorowane na osiemnastowiecznych strojach
szlacheckich. Uczniowie
własnoręcznie wykonali też plakaty,
zaproszenia, większość
rekwizytów oraz elementów scenografii, wśród
których największy podziw wzbudziła karoca z
koniem, piec oraz dwie
tańczące pary. Na zakończenie spektaklu książę
i Kopciuszek zaprosili
zgromadzonych gości na
ucztę zaręczynową. Przepyszne przekąski oraz
wypieki były oczywiście
prezentacją zdolności
kulinarnych gimnazjalistów.
Dużym atutem przedstawienia była jego interaktywność. Otóż
podczas balu do tańca zaproszone zostały
dzieci z widowni, a część dziewczynek

II Ewelina Cwynar– Jabłonica Polska
III Maria Przybyła – Rymanów Zdrój
• Chłopcy:
I Szymon Rygiel – Klimkówka
II Szymon Bebło – Królik Polski
III Filip Cetnarski – Rymanów Zdrój
Dzieci starsze
(roczniki 2000, 2001 dystans 700 m dla
dziewcząt i chłopców)
• Dziewczęta:
I Aneta Sokołowska – Rymanów Zdrój
II Karolina Jękot– Bałucianka
III Weronika Bebło – Królik Polski
• Chłopcy:
I Krzysztof Kasperkowicz –Rymanów
Zdrój
II Krzysztof Hanus– Rymanów Zdrój
III Jakub Munz– Rymanów Zdrój
Młodzicy
(roczniki 1998,1999 dystans 700 m
dziewczęta, 1100 m chłopcy)
• Dziewczęta:
I Aleksandra Szewczyk – Iwonicz Zdrój
II Kaja Rysz – Rymanów Zdrój
III Kamila Sokołowska - Rymanów
Zdrój
• Chłopcy:
I Wiktor Penar – Klimkówka
II Dominik Praszek – Chorkówka
III Łukasz Lorenc – Królik Polski
Jacek Bolanowski

zaprowadzono przed tron księcia i przedstawiono jako szlachcianki. Ponadto
ochmistrz wraz ze strażnikiem poszukiwali Kopciuszka wśród publiczności,
przymierzając pantofelek niektórym
dziewczynkom.
Wielogodzinne próby oraz ogromne
zaangażowanie młodzieży przyniosły
wspaniałe efekty, prezentacja podobała
się zarówno rodzicom jak i nauczycielom, ale największy zachwyt wzbudziła
oczywiście wśród zaproszonych dzieci.
Dlatego też 3 maja odbyło się dodatkowe
przedstawienie w sali Domu Sokoła, na
które zaproszone zostały dzieci z przedszkola w Rymanowie. Gromkie brawa
przedszkolaków były najlepszą nagrodą
i wyrazem uznania dla gimnazjalistów
z Sieniawy.
Sabina Zięba
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XXI Turniej Wiedzy
Ekologicznej
Tradycyjnie w miesiącach
kwietniu i maju każdego roku Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie organizuje dla młodzieży klas gimnazjalnych
imprezę pod nazwą Turniej Wiedzy
Ekologicznej. Jej celem jest edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie szacunku dla piękna otaczającej
nas przyrody oraz wyczulenie na czystość i estetykę najbliższego otoczenia.
Dzięki organizacji Turnieju młodzież miała także
możliwość poszerzenia
swojej wiedzy o działaniach różnych instytucji i organizacji na rzecz
ochrony środowiska. Na
tegoroczną – XXI już
edycję – złożyły się trzy
formy:
- konkurs plastyczny
„Ekologia”,
- konkurs na wypracowanie tematyczne,
- konkurs wiedzy ekologicznej.
Młodzież uczestnicząca w Turnieju brała
także udział w wykładach tematycznych
zorganizowanych w Domu Kultury oraz
w zajęciach warsztatowych w formie
wyjazdu turystyczno-krajoznawczego.
Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursach byli: Urząd Gminy
w Rymanowie, Nadleśnictwo Rymanów,
Polski Związek Wędkarski – Koło w
Rymanowie, Zespół Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie oraz Koło
Łowieckie „Ryś” w Rymanowie.
Na konkurs plastyczny „Ekologia”
złożono w tym roku 26 prac plastycznych. W swojej treści nawiązywały one
do problemów związanych z ochroną
środowiska naturalnego człowieka, ukazywały działania negatywne i sposoby
przeciwdziałania im, pokazywały piękno
otaczającej nas przyrody oraz nawiązywały do problemów ochrony roślin i
zwierząt. Powołane do ich oceny jury w
składzie: Agnieszka Hanus, Krzysztof
Śliwka, Jolanta Feszczuk, postanowiło
przyznać następujące nagrody:
I miejsce Aneta Kasperkowicz i
Oliwia Kilar - ZSP Posada Górna,Iwona
Puchta - ZSP Rymanów, Angelika Zawada - ZSP Milcza
II miejsce Dominika Potocka ZSP Sieniawa, Dominika Zaforymska i
Karolina Penar - ZSP Rymanów, Magdalena Gdula - ZSP Wróblik Szlachecki
III miejsce Karolina Szafran i
Agnieszka Ziemiańska - ZSP Milcza
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Wyróżnienia specjalne: Noemi Rusnok
- ZSP Sieniawa i Aleksandra Kluska - ZSP
Posada Górna
Wyróżnienia: Kinga Zalisz - ZSP Sieniawa i Aleksandra Wojtoń
-ZSP
Rymanów
Nagrody za udział: Patrycja Wiernusz i
Klaudia Różowicz - ZSP Posada Górna,
Aleksandra Huta i Anna Śliwka - ZSP
Sieniawa, Magdalena Bek, Agnieszka
Wilusz, Iwona Rogozińska, Ewelina
Raś i Natalia Skwara - ZSP Klimkówka,
Karolina Skrzyńska, Beata Dąbrowska i
Aleksandra Wiernasz - ZSP Królik Polski

Jak co roku zainteresowani tematem
ekologii uczniowie mogli brać udział w
konkursie na wypracowanie tematyczne.
Wśród tegorocznych tematów prac pisemnych zaproponowanych przez współorganizatorów Turnieju znalazły się:
1.„Energia odnawialna, a ochrona powietrza w Uzdrowiskowej Gminie Rymanów” /UG w Rymanowie/
2.„Las najbardziej ekologiczną fabryka
na świecie – funkcje lasu” /Nadleśnictwo
Rymanów/
3.„Co wędkarze robią dla ekologii?” /
Polski Związek Wędkarski – Koło w
Rymanowie/
4.„Opracuj projekt folderu formatu A4
(składany na 3 części), reklamujący
atrakcje przyrodnicze gminy Rymanów,
z opisami, fotografiami oraz mapką ze
wskazaniem, gdzie się znajdują” /Zespół
Karpackich Parków Krajobrazowych w
Krośnie/
5.„Przyroda mojej najbliższej okolicy” /
Koło Łowieckie „Ryś” w Rymanowie/
W konkursie udział wzięło 23 uczniów.
Ich prace oceniało jury w składzie: Alicja
Kurylak, Barbara Kułak, Henryk Smolik,
Ignacy Bielecki, Artur Sołtysik. Każdy z
jurorów po zapoznaniu się z treścią wypracowań, ocenił je w skali 0 – 5 punktów,
a zsumowana punktacja pozwoliła na
przyznanie następujących miejsc, wyróżnień i nagród za udział:
I miejsce - Angelika Gwóźdź - ZSP
Wróblik Szlachecki
II miejsce - Aleksandra Śliwka - ZSP

Posada Górna, Justyna Maśnik - ZSP
Rymanów, Sabina Jakubowska - ZSP
Sieniawa.
Magdalena Wojtoń - ZSP Klimkówka
III miejsce - Kaja Rysz
- ZSP Posada
Górna i Grzegorz Dereniowski - ZSP
Królik Polski
Wyróżnienia: Eliza Niemczyk - ZSP
Posada Górna, Patrycja Barna - ZSP
Sieniawa, Weronika Kotowicz - ZSP
Klimkówka
Nagrody za udział: Karina Szydło,
Klaudia Szlemp, Karolina Adam, Martyna
Kijowska - ZSP Milcza, Paulina Przybyła
i Dominika Szuba - ZSP Rymanów, Karolina Potocka i Sara
Wacławska - ZSP Sieniawa,
Patryk Penar - ZSP Klimkówka,
Sylwia Gazda, Dominika Smoleń i Patryk Ozimina - ZSP
Królik Polski, Adrianna Bolanowska - ZSP Posada Górna.
4 czerwca br. w sali widowiskowej Domu Kultury w
Rymanowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI
Turnieju Wiedzy Ekologicznej.
W tym dniu rozegrana została
ostatnia z form turniejowych,
czyli konkurs wiedzy ekologicznej. Składał się on z dwóch etapów:
I – sprawdzian pisemny w formie testu,
II – rozpoznawanie roślin chronionych.
Nad sprawnym przeprowadzeniem
konkursu miedzowego czuwało jury w
składzie: Alicja Kurylak, Anna Marczyńska, Henryk Smolik, Maciej Szpiech, Artur Sołtysik. Po podsumowaniu punktów,
jakie zdobyli poszczególni uczniowie w
obu etapach konkursu wyłonieni zostali
zwycięzcy tej formy konkursowej. I tak:
I miejsce - Gabriela Kwiatek i Małgorzata Uliasz - ZSP Wróblik Szlachecki

II miejsce - Zuzanna Śliwka - ZSP Posada Górna
III miejsce - Patryk Trzaska - ZSP Królik
Polski, Adrianna Zeńczak - ZSP Sieniawa
Wyróżnienia: Natalia Błaż - ZSP Wróblik Szlachecki, Natalia Skubel - ZSP
Rymanów
Nagrody za udział: Rachela Zalisz i
Magdalena Kozłowska - ZSP Sieniawa,
Zuzanna Kilar, Angela Smoleń - ZSP
Rymanów Adrianna Bolanowska, Aleksandra Kędzior - ZSP Posada Górna,
Izabela Koczera, Kinga Gazda i Karolina
Prajzner - ZSP Milcza, Bogusław Zima
i Edyta Penar - ZSP Królik Polski, Marcin
Wais, Jakub Waluk i Konrad Wais - ZSP
Klimkówka
W ramach XXI Turnieju Wiedzy Ekologicznej rozegrany został konkurs na
najlepszą szkołę. Na dorobek punktowy
każdej ze szkół złożyły się wyniki z
wszystkich trzech form konkursowych.
Po ich podsumowaniu wyłonił się następujący ranking szkół:
I miejsce – Zespół Szkół Publicznych
we Wróbliku Szlacheckim
II miejsce – Zespół Szkół Publicznych
w Sieniawie
III miejsce – Zespół Szkół Publicznych w
Posadzie Górnej.
Na koniec kilka słów na temat wyjazdu
turystyczno – krajoznawczego. W bieżącym roku była to wycieczka do Rezerwatu
„Gołoborze” w Bieszczadach. Zanim
dotarliśmy do głównego celu naszego
wyjazdu – zwiedziliśmy Ośrodek Caritasu w Myczkowcach, a w nim: Ogród
Biblijny, Park Miniatur (znajdują się w
nim miniatury świątyń i cerkwi z miejscowości położonych na terenach przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy) oraz
niewielkie zoo. Wstąpiliśmy również do
pięknej – właśnie odnawianej – cerkwi w
Górzance. Okazało się, że miejscowość ta
ma „rymanowski” akcent. Tutaj bowiem
urodził się (na początku XIX w.) ksiądz
Adam Bielecki, późniejszy proboszcz
naszej parafii. W końcu dotarliśmy do
celu naszej podróży - miejscowości Rabe,
gdzie przy leśniczówce czekał na nas pracownik Nadleśnictwa Baligród Marcin
Celina, nasz przewodnik, który oprowadził młodzież i opiekunów po bieszczadzkim gołoborzu i w interesujący sposób
opowiedział o tej atrakcji przyrodniczej,
za co w imieniu wszystkich uczestników
wycieczki serdecznie mu dziękujemy.
Wyjazd tradycyjnie zakończyło ognisko.
Gratulujemy laureatom konkursów,
a współorganizatorom dziękujemy za
pomoc finansową i merytoryczną.
		
		

Jolanta Feszczuk
Alina Pulnar

Stan i ochrona
środowiska w gminie
W 2010 r. przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowane na terytorium
gminy zużyły 137 dam3 wody, a pobór
ten wzrasta z roku na rok (w 2009 r. – 134
dam3). To czyni z Rymanowa drugą gminę
w powiecie o największym poborze wody
na cele przemysłowe, po zużywającej prawie 4-krotnie więcej, ale również bardziej
uprzemysłowionej gminie Jedlicze.
W latach 2008-2010 zmniejszyła
się wielkość ładunków niektórych zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód i ziemi. W stosunku do
2008 r. 3-krotnie zmalała emisja BZT5
oraz ChZT. Pomimo spadku w 2009
r., w 2010 r. ponownie zwiększyła się
natomiast emisja sumy jonów chlorków
i siarczanów i zawiesiny ogólnej. W
roku tym w Rymanowie, jako jedynej gminie powiatu wystąpiła również
emisja azotu oraz fosforu ogólnego.
W gminie funkcjonuje jedna chemiczna
oczyszczalnia ścieków o przepustowości
Jednostka
terytorialna

ścieki
odprowadzone
ogółem

(według projektu) 2000 m3 na dobę lub
7236 RLM1 Jest to druga co do przepustowości oczyszczalnia ścieków w powiecie,
po tej znajdującej się w gminie Jedlicze.
W 2010 r. w Rymanowie odprowadzono
ogółem 137 dam 3 ścieków, z tego 14
dam 3 odprowadzono, po oczyszczeniu bezpośrednio do wód lub ziemi. Z
oczyszczalni ścieków, według danych z
2009 r., korzystało w gminie 13119 osób,
tj. 79% populacji Rymanowa. To nieco
więcej niż przeciętna dla powiatu, która
wynosiła 75%.W gminie Rymanów 11433
ha spośród 16663 ha to obszary prawnie
chronione (według stanu w 2009 r.). Występuje tu 7 pomników przyrody. Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowanych
jest większość – 8 spośród 11 w powiecie
– parków spacerowo-wypoczynkowych
i 21 zieleńców. Łącznie parki, zieleńce i
tereny zieleni osiedlowej stanowią 57,5
ha powierzchni gminy. Na tle pozostałych
gmin miejsko-wiejskich to jest to Tabela
znaczący obszar. Lasy gminne tworzą natomiast 152,2 ha powierzchni, mniej niż w
gminie Dukla i Jedlicze, więcej natomiast
niż w Iwoniczu- Zdroju.
ścieki
ścieki
odprowadzone
oczyszczane
bezpośrednio do
razem
wód lub do ziemi
7 919 287
891 510

POLSKA

8 038 413

Region wschodni

1 589 686

1 570 974

67 493

169 185

162 727

20 372

1 374

1 197

1 197

70

16

16

1 167

1 167

1 167

137

14

14

PODKARPACKIE
Powiat krośnieński
Iwonicz-Zdrój
Jedlicze
Rymanów

PODSUMOWANIE
Konkludując, stan środowiska naturalnego gminy Rymanów sprzyja lokowaniu
tu przedsiębiorstw turystycznych. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków, z której
korzysta większość mieszkańców gminy. Posiada również stosunkowo duży obszar
zajęty przez tereny zieleni.
(Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych z Urzędu Gminy) (wła).
Wydanie Jubileuszowe

NASZ RYMANÓW

27

Obchody Dnia
Godności Osoby
Niepełnosprawnej
w Rymanowie Zdroju
,,Jak okiem sięgnąć panuje tu chwil
Jedna z tych ziemskich chwil
Proszonych, żeby trwały”
W niedzielne popołudnie 2 czerwca 2013 r. w Rymanowie Zdroju nad
,,Czarnym Potokiem” już po raz drugi
odbyły się uroczyste obchody Dnia
Godności Osoby Niepełnosprawnej.
Organizatorem uroczystości było Polskie
Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.
Celem naszego Stowarzyszenia
jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością
intelektualną, tworzenie
warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku
aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym oraz
wspieranie ich rodzin. Dążymy do włączenia osób
niepełnosprawnych intelektualnie w normalne,
aktywne życie, przy korzystaniu z tego, co społeczeństwo oferuje wszystkim
stosownie do wieku. Działania przez nas podejmowane są prowadzone wielotorowo i mają przyczynić
się do tego by życie naszych uczestników
było aktywne, lepsze i szczęśliwsze.
Stworzenie specjalistycznych placówek
dających osobom niepełnosprawnym
kompleksową, wieloprofilową pomoc
daje im szansę na samodzielne życie na
miarę ich możliwości i potrzeb.
Nasza impreza
dała uczestnikom szansę
prezentacji dorobku artystycznego i była wyrazem
aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym, a także
korzystania z praw należnych człowiekowi bez
względu na jego poziom
intelektualny i sprawność
fizyczną. Dążymy do tego,
aby osoby niepełnosprawne intelektualnie były traktowane zwyczajnie, bez taryfy ulgowej, ale życzliwie
i ze zrozumieniem.
Na wstępie dyrektor
Ośrodka Rehbilidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie Zuzanna Wojtoń, powitała zaproszonych
gości, rodziców oraz młodych artystów.
Zaproszenie na uroczystość przyjęły
szkoły z gminy Rymanów: ZSP w Rymanowie, ZSP w Klimkówce, ZSP w
Sieniawie, ZSP w Posadzie Górnej, ZSP
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w Milczy, ZSS w Rymanowie Zdroju,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Desznie. Uczniowie prezentowali swoje
zdolności taneczne, aktorskie i wokalne.
Były one nagradzane gromkimi brawami. W obchodach wzięli również udział
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie, którzy wspólnie z
instruktorami zaśpiewali dwa utwory z
repertuaru Stanisława Sojki. Na scenie
swoje zdolności i umiejętności artystyczne prezentowali także wychowankowie
Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wuchowawczego (OREW), którzy
wraz z opiekunami odegrali pantomimę
,,Zwycięstwo światła”, oraz zatańczyli
,,Taniec Słońca” i ,,Polkę Cygańską”,
którą zadedykowali swoim rodzicom.
Niedzielne popołudnie było nie
tylko ucztą dla ducha, ale i ciała. Duży
wybór domowych wypieków, grillowanych kiełbasek, słodyczy, napojów i
lodów zachęcał wszystkich do degustacji.

Zakład Aktywności Zawodowej oferował
pyszne, ciepłe posiłki i kwiaty. Uwagę
wszystkich przyciągał kiermasz wyrobów
artystycznych i pokazy rękodzieła, którego twórcami byli uczestnicy Warsztatów
Terapii zajęciowej i Środowiskowego
Domu Samopomocy w Rymanowie.

Atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy i puszczanie baniek mydlanych. Miłą niespodzianką dla wszystkich
był przyjazd motocyklistów (a było ich
około 80), którzy chcąc uczcić obchody
Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej
przyjechali nad ,,Czarny Potok” z różnych
zakątków Podkarpacia.

Nasza impreza nie odbyłaby się
bez wsparcia, pomocy i zaangażowania
sponsorów. Nasze podziękowania kierujemy do: Firmy ,,Bog-Mar”, piekarni
,,Fiejdasz”, hurtowni ,,Zostań”, hurtowni
,,Cytrus”, sklepu ,,Agatka”, GS Rymanów, Delikatesów Centrum, hurtowni ,,
Drimpol”, Supermarketu Kaufland.
Obchody Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej zakończył występ
znanego wszystkim zespołu ,,Fair Play”,
oraz nowopowstałego zespołu ,,Afera”.
Muzycy grali dla nas charytatywnie.
Pamiętajmy! Godność i szacunek drugiego człowieka możemy kształtować
poprzez organizowanie takich spotkań,
ale najważniejsze jest , aby te wartości
towarzyszyły nam w życiu codziennym.
Oligofrenopedagodzy:
Mariola Sokołowska
Bożena Penar

Nowy kompleks
handlowy
powstanie w Krośnie
17 maja 2013r. Elbfonds Development Sp. z o.o. dokonała transakcji zakupu nieruchomości w Krośnie przy ul.
Sikorskiego. Marcredo Center Krosno
będzie największym obiektem handlowym w Krośnie i jego okolicach. Na
terenie działki o wielkości ok. 9,6 ha
powstanie centrum handlowe, którego
oferta będzie obejmowała handel, usługi oraz rozrywkę i będzie skierowana do
mieszkańców Krosna i okolic.
Położenie kompleksu handlowego
przy ul. Sikorskiego spełnia warunki
idealnej lokalizacji dla centrum handlowego o znaczeniu regionalnym: ul. Sikorskiego jest częścią osi łączącej centrum miasta z projektowaną drogą ekspresową S-19 oraz głównym elementem
arterii handlowo–komunikacyjnej, łączącej ruch ze wszystkich osiedli mieszkaniowych i z dróg wjazdowych od
strony Rzeszowa, Przemyśla i Ukrainy.
Koncepcja architektoniczna przewiduje powstanie połączonej z retail
parkiem galerii handlowej o powierzchni najmu ok. 24.000 m.kw. Inwestor
planuje zapewnienie dogodnej komunikacji dla klientów oraz odpowiednio dużego parkingu mieszczącego ok. 1000 miejsc postojowych.
W ofercie centrum znajdzie się operator spożywczy, market budowlany, kino,
sklep sportowy, wiele sklepów znanych
polskich i zagranicznych marek, w tym
także nieobecnych dotąd w Krośnie, jak
również atrakcyjne sklepy lokalnych
przedsiębiorców oraz stacja benzynowa.
Klienci będą mogli pod jednym dachem
zrobić zakupy oraz spędzić miło wolny
czas, korzystając z bogatej oferty gastronomicznej i rozrywkowej. Marcredo
Center Krosno stanie się ważnym miejscem na mapie całego powiatu.

Piknik Rodzinny 2013
Dnia 23 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bziance odbył się
Piknik Rodzinny. Impreza ta została
zorganizowana po raz pierwszy i cieszyła
się dużym zainteresowaniem całego środowiska lokalnego. Ta niezwykle ciepła
i familijna uroczystość, pomimo zmiennej, niepewnej pogody, przyciągnęła, na
pięknie przygotowany
wokół budynku szkoły
teren, zachęcający do
piknikowania, rzesze
uczniów z rodzicami,
młodszym i starszym
rodzeństwem, babciami,
dziadkami i sąsiadami.
Na uroczystość przybyli
także zaproszeni goście,
wśród nich zastępca
burmistrza Gminy
Rymanów p. Jan Materniak, przedstawiciel
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych p.
Ewa Dembiczak oraz
Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi
Bzianka nad Wisłokiem.
Imprezę rozpoczęła p. dyrektor
Edyta Jakieła, witając wszystkich zebranych i życząc im udanej zabawy. Następnie rozpoczął się program artystyczny

przygotowany przez panie: B.Dworzańską, E. Jakiełę, A. Michnowicz,
M. Wojtuń. Uczniowie prezentowali

się w wierszach, piosenkach, krótkich
inscenizacjach, scenkach kabaretowych,
tańcach oraz grze na instrumentach. Najmłodsi uczestnicy przygotowali między
innymi tańce: „Cytrynki”, „Walczyk dla
mamy”, wesołe piosenki, uświadomili zebranym gościom, że rodzina to najlepszy
wynalazek na świecie, pokazali, jak mama
tatę poznała. Natomiast starsi uczniowie
odegrali scenki: „Rodzina na dobre i na
złe” oraz „Współczesne sporty kobiece”,

uczennice kl. VI przygotowały taniec do
piosenki „Parasolki”. Nie zabrakło również życzeń, podziękowań dla rodziców
w postaci laurek.
Po pierwszej części programu
głos zabrał wiceburmistrz Jan
Materniak, który
w swoim krótkim wystąpieniu
podziękował nauczycielom za
przygotowanie
programu, złożył
życzenia wszystkim rodzicom.
Nawiązując do
słów J. Korczaka:
„Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje
się cały świat”,
podkreślił, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa rodzina. Z
kolei grupa BazylArt przygotowała dla
dzieci i rodziców wiele konkurencji, w
których sprawnością musieli się
wykazać zarówno rodzice, jak
również ich pociechy. Najmłodsi
uczestnicy chętnie
brali udział w zabawach organizowanych przez DJ
Bazyla.
O godz. 19
wszyscy zebrani goście zostali
zaproszeni na III

część programu, czyli Mini Playback
Show w wykonaniu uczniów kl. III – VI.
Młodzi adepci sztuki tanecznej i estradowej zaprezentowali swoje umiejętności w
tej dziedzinie. Największą furorę zrobił
występ supergwiazdy muzyki pop Lady
Gagi. Pozostałe tańce cieszyły się ogromnym uznaniem publiczności, która wyrażała swój zachwyt gromkimi brawami.
Podczas pikniku można było poczuć
smak hazardu na loterii fantowej, skorzystać z usług
kosmetyczki i
posiąść malunek na twarzy.
Ponadto park
wokół szkoły
kusił watą cukrową, kiermaszem różności, kiełbaskami z grilla,
lodami, zapiekankami.
Nie zabrakło
także pysznych słodkości przygotowanych
przez mamy
naszych uczniów. Po malowniczym
terenie parku można było spokojnie pospacerować, dzieci korzystały z zabaw
na zjeżdżalni, trampolinie, przejażdżki
na kucyku lub koniu. W związku z tym,
że piknik odbywał się w Wigilię sobótki,
dlatego ostatnim punktem programu było
rozpalenie sobótkowego ogniska.
Warto zaznaczyć, że przygotowanie pikniku rodzinnego wymaga
sporego wysiłku ze strony nauczycieli,
rodziców, jak i uczniów. Wysiłek ten
przynosi jednak wspaniałe rezultaty.
Przede wszystkim owocuje w postaci stałych, serdecznych związków
uczniów, rodziców i nauczycieli. Gorące
podziękowania należy skierować do
wszystkich nauczycieli i obsługi Szkoły
Podstawowej w Bziance, rodziców, którzy poświęcili niedzielne popołudnie dla
całej społeczności lokalnej. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz tym, którzy w tym
dniu odwiedzili naszą szkołę.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Małgorzata Wojtuń
Małgorzata Zięba

Informacja
Następny numer „Naszego Rymanowa” ukaże się na początku września,
dlatego wszelkie materiały prosimy o
dostarczenie redakcji w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia
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Uroczyste otwarcie
„ORLIKA”
w Klimkówce
22 maja 2013- dzień nie zapowiadał
się dobrze, zachmurzone niebo, krople
deszczu spadające na ziemię, zimno… Ale
nie w Klimkówce! Mimo deszczowej aury
u nas, w naszych sercach wciąż świeciło
słońce. Dzisiaj wielki dzień – uroczyste
otwarcie kompleksu boisk sportowych
w Klimkówce. Już od rana dawało się
odczuć szczególną atmosferę.
Z niecierpliwością, radością i
dumą czekaliśmy na inaugurację
uroczystości.
O godz. 1100 rozpoczęła się msza
św., a po niej wszyscy udali się
na plac szkolny. Na uroczystość
przybyli znakomici goście:
- władze wojewódzkie: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński,
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Dariusz Sobieraj
- władze powiatowe: Starosta Powiatu
Krośnieńskiego Jan Juszczak, Radna
Rady Powiatu Krośnieńskiego Grażyna
Skolarczyk
- władze gminne: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik,
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec, Zastępca Burmistrza Gminy
Rymanów Jan Materniak, Radni
Rady Miejskiej w Rymanowie, Skarbnik Gminy Rymanów
Bernarda Łożańska, Sekretarz
Gminy Rymanów Marek Penar
- władze oświatowe: Kierownik
Wydziału Kontroli, Strategii i
Organizacji KO w Rzeszowie
Ludwik Sobol
- przedstawiciele zakładów pracy, towarzystw oświatowych z
terenu Gminy Rymanów oraz
goście z zaprzyjaźnionej słowackiej szkoły na czele z Marią Kertysovą – Dyrektorem Cirkevnej Zàkladnej
Školy sv. Gorazda w Prešove.
Swoją obecnością uświetnili naszą
uroczystość również dyrektorzy szkół i
przedszkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy
Rymanów, duchowieństwo, sołtys wsi,
przedstawiciele organizacji działających
w Klimkówce oraz wykonawcy boisk,
projektant i inspektor nadzoru, mieszkańcy Klimkówki, grono pedagogiczne,
pracownicy obsługi, emerytowani nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Klimkówce, a także przedstawiciele środków masowego przekazu.
Przybyłych gości powitał Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce
Marian Penar, prosząc jednocześnie zacnych gości o uroczyste przecięcie wstęgi,
a księży o poświęcenie boisk. Dyrektor
przybliżył w swoim wystąpieniu historię
powstania kompleksu boisk sportowych
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w ramach programu rządowego „Moje
boisko – ORLIK 2012” w Klimkówce,
podziękował szczególnie gorąco Burmistrzowi Gminy Wojciechowi Farbańcowi za zrozumienie, przychylność
i wsparcie finansowe inwestycji oraz
władzom wojewódzkim za pozytywne
rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy boisk. Wszyscy zaproszeni goście
otrzymali pamiątkowe proporczyki, a
najbardziej zaangażowani grawertony z
podziękowaniami za pomoc i wsparcie w
realizacji zadań oświatowych oraz żywe
zainteresowanie problemami szkoły w
Klimkówce. Piękne słowa skierował

również do uczniów naszej szkoły, którzy już od wielu lat rozsławiają jej imię
dzięki wspaniałym sukcesom sportowym
na szczeblu gminnym, wojewódzkim i
ogólnopolskim:
„Pamiętajcie o tym, że sport jest szkołą
charakteru - uczy cierpliwości, wytrwałości, pokory, systematyczności, samodyscypliny, uczy współpracy w grupie,

tolerancji i zasad fair play. Niech ten
piękny obiekt służy Wam i przyszłym
pokoleniom jak najdłużej. Niech służy
mieszkańcom Klimkówki i wszystkim
chętnym do uprawiania sportu z ościennych gmin i całej Polski. Bądźmy wszyscy prawdziwymi gospodarzami tego
wspaniałego obiektu sportowego.
Nie sposób zapomnieć w dniu dzisiejszym o naszym Patronie, Błogosławionym Janie Pawle II, który bardzo
kochał sport. Piękno sportu ukazał nam
w czasie VII pielgrzymki do ojczyzny,
w dniu 6 czerwca 1999 roku w Elblągu.
Zwracając się do sportowców powiedział:
„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty
skarbiec wartości, które zawsze trzeba
uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić.
Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli,
wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie
trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i
solidarności, wierność obowiązkom –

to wszystko należy do cnót sportowca.
Zachęcam was, młodych sportowców,
abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych
wartości, abyście w życiu byli zawsze
ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie
i nadzieję”.
Czyż nie jest to piękne i głębokie przesłanie dla całego wychowania fizycznego,
dla wychowania poprzez sport? To właśnie sport, rekreacja i turystyka dostarczyć
mogą dużo intensywnych i różnorodnych
przeżyć oraz wartości, które rodzą się
podczas pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania
ryzyka, są związane z odkrywaniem swoich możliwości,
z odczuwaniem piękna natury,
piękna ruchu, urody swojego
ciała, z poznaniem smaku
zwycięstwa i porażki”.
Nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment
uroczystości, międzynarodowe mecze (piłki nożnej i
koszykówki) pomiędzy drużynami Cirkevnej Zàkladnej
Školy sv. Gorazda w Prešove i Zespołem Szkół Publicznych w
Klimkówce. W strugach deszczu, ale z
uśmiechami na twarzach i ogromną dumą
witaliśmy wchodzące na stadiony drużyny. Wzruszeni wysłuchaliśmy hymnów
narodowych Polski i Słowacji, a w niebo
poszybowały balony w barwach narodowych obu reprezentacji.
Zawodnicy prezentowali się wspaniale,
rywalizacja przebiegała fair
play, a wszyscy dzielnie kibicowaliśmy naszym drużynom.
Ogromny aplauz publiczności
wzbudziły pierwsze rzuty do
kosza i kopnięcia piłki poprzedzające mecze, w wykonaniu przedstawicieli władz:
Wicemarszałka Województwa
Podkarpackiego Zygmunta
Cholewińskiego, Burmistrza
Gminy Rymanów Wojciecha
Farbańca, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryka Smolika. W przerwach meczy
podziwialiśmy tańce w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Klimkówce, które swoimi
występami zagrzewały zawodników do
dalszej rywalizacji.

Uroczystości dobiegły końca. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim

za przybycie i zaprosił do korzystania
z nowo otwartego kompleksu boisk
sportowych wybudowanych w ramach
programu rządowego „Moje boisko –
ORLIK 2012”, składającego się z boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego
i badmintona oraz boiska trawiastego
do piłki nożnej. ORLIK jest obiektem
użyteczności publicznej, wszyscy miłośnicy sportu będą więc mile widziani w
Klimkówce!
Corocznie ORLIK rozpoczyna działalność 1 marca, a kończy 30 listopada. W
tych miesiącach jest czynny w następujących godzinach: poniedziałek – piątek:
1500 - 2100 a w sobotę 1000 - 1700
Nasz nowo oddany obiekt sportowy
przypadł bardzo do gustu gościom ze

Słowacji, którzy jeszcze do późnych godzin popołudniowych rozgrywali na nim
mecze. Dopiero zaplanowana specjalnie
dla nich dyskoteka skłoniła ich do opuszczenia boisk! Świętowanie w Klimkówce
trwało nadal – w czasie dyskoteki nasi

Sukces uczniów z Klimkówki
28 maja 2013 roku w Rzeszowie odbył się Finał Kampanii Edukacyjnej „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa – ratujemy i
uczymy ratować” II międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy.
W finale tym brało udział 14 szkół z całego województwa w śród
nich była również nasza szkoła – ZSP Gimnazjum w Klimkówce.
Szkołę reprezentowali: Magdalena Wojtoń, Estera Rygiel, Jakub
Waluk, Patryk Penar. Każda drużyna musiała się zamierzyć z testem w części teoretycznej oraz 7 scenkami w części praktycznej
– sytuacjami w których trzeba było udzielić Pierwszej Pomocy.
Uczniowie ZSP Gimnazjum w Klimkówce spisali się na „medal” zajmując w tej rywalizacji I miejsce.
Małgorzata Jakubowicz

uczniowie wymieniali się doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami z Preszowa,
zawierali znajomości i przede wszystkim,
świetnie się wspólnie bawili.
Kolejny dzień także był pełen atrakcji.
Przygotowaliśmy dla gości ze Słowacji
wycieczkę do zamku Kamieniec w Odrzykoniu oraz zwiedzanie zabytków Krosna
i Centrum Dziedzictwa Szkła. Słowacy
pełni pozytywnych wrażeń opuścili Klimkówkę, obiecując, że jeszcze nie raz będą
u nas gościć.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Klimkówki i korzystania z naszych
pięknych boisk sportowych. Po zdrowie
i rozrywkę do Klimkówki!
Joanna Wójcik - Kaczor

Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie
zaprasza na imprezy organizowane
podczas tegorocznego lata:
14.07 – Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych – Park
nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju
28.07 – Wesele Podkarpackie – Amfiteatr przy „Zielonym
Domku” w Rymanowie Zdroju
10-11.08 – Dni Rymanowa – Park w Rymanowie
15.08 – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert
na Dwa Świerszcze i Kapele” – Amfiteatr przy „Zielonym
Domku w Rymanowie Zdroju
17.08 – „Operetka wczoraj i dziś” – koncert w Parku nad
Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju
18.08 – Jarmark Turystyczny w Rymanowie Zdroju
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Rozstrzygnięty
konkurs w bibliotece
21 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie wręczono nagrody
laureatom konkursu, skierowanego do
dzieci i młodzieży z terenu gminy Rymanów. Konkurs plastyczny dla uczniów
klas I –III cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 79 prac ilustrujących
utwór Juliana Tuwima „ Dyzio marzyciel”
bądź „ Cuda i dziwy”. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce:
Wiktoria Krukar – ZSP w
Klimkówce, Sylwia Węgrzynowska – ZSP
w Klimkówce,

Konkurs w Milczy
W środę 12 czerwca w ZSP w Milczy
odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
dla uczniów klas III SP. Konkurs ma
charakter cykliczny. Organizowany jest
od 2006 roku. Współorganizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Rymanów.

nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwają przedstawiciele Komendy Policji
w Rymanowie. W tym roku w konkursie
wzięły udział 3 trzyosobowe drużyny
ze szkoły w Sieniawie, Wróbliku Szlacheckim i Milczy. Konkurs składał się z
dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Uczniowie biorący w nim udział mogli
wykazać się wiedzą na temat przepisów

32

NASZ RYMANÓW

Wydanie Jubileuszowe

II miejsce:
Maria Różowicz – ZSP w Posadzie
Górnej,
III miejsce: Emilia Smoleń – ZSP w Króliku Polskim.
Przyznano również 12
wyróżnień.
„ Był ponury zimowy
dzień. Mama widząc moją
znudzoną minę zaproponowała, abym uporządkowała strych. Z wielką
niechęcią zgodziłam się
to zrobić. Bez pośpiechu
dotarłam na miejsce. W
ciemnym kącie strychu
wśród pajęczyn dostrzegam starą, drewniana
skrzynię. Otwieram
skrzypiące wieko i
Z dokończeniem historii
zmagali się uczniowie z
klas IV –VI oraz Gimnazjum. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
klasy IV – VI
I miejsce:
Weronika
Grysztar – ZSP w Klimkówce, Daniel Gębuś
– ZSP w Bziance,
II miejsce: Ewelina
Itner – ZSP w Klimkówce,
III miejsce: Katarzyna
Pitrus – ZSP w Króliku

Polskim, Magdalena Kielar – ZSP w
Milczy,
wyróżnienie: Krystian Szydło – ZSP w
Milczy, Gabriela Romańczak – ZSP w
Milczy.
Gimnazjum:
I miejsce:
Zuzanna Tomków – ZSP
w Sieniawie
II miejsce: Noemi Rusnok - ZSP w
Sieniawie,
III miejsce: Magdalena Kozłowska ZSP w Sieniawie,
wyróżnienie:
Izabela Kondyjowska ZSP w Sieniawie.
(Wyróżnioną pracę Zuzanny Tomków
zaprezentujemy w następnym numerze)
(GBP)

ruchu drogowego, znaków drogowych ,
sytuacji na skrzyżowaniach oraz umiejętnościami jazdy na rowerze po miasteczku
rowerowym. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna ze SP w Milczy w składzie: Dominika Pęcak, Bartłomiej Ostach, Wiktor
Łabuda (opiekun Danuta Zawojska).
Drugie miejsce zajęła drużyna ze SP we
Wróbliku Szlacheckim , którą reprezentowali: Nikolina Samborska, Kacper

we puchary i dyplomy, a wszyscy uczestniczy nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Gminy Rymanów oraz
sponsorów: OSK DUET Robert Bęben,
Sklep F.H.U „BEAUTY” Sylwia Piwowar, Sklep spożywczo – przemysłowy
Elżbieta Kuzianik - Bluj, COMP-SERWIS Radosław Bilski. Składamy serdeczne podziękowania z-cy Burmistrza
Gminy Rymanów Janowi Materniakowi,

Przybylski, Anna Pelczar (opiekun Iwona
Śliwka). Na trzecim miejscu uplasowała
się drużyna ze SP w Sieniawie w składzie:
Stanisław Nowak, Jakub Krzysik, Dariusz
Szajna (opiekun Bogdan Turek). Najlepszym uczestnikiem konkursu okazała się
Dominika Pęcak reprezentantka drużyny
z Milczy.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątko-

przedstawicielom policji: mł. asp. Tomaszowi Misiewiczowi, mł. asp. Jerzemu
Gduli, wymienionym wyżej sponsorom
oraz opiekunom drużyn biorących udział
w konkursie.
Organizatorzy:
Bożena Kaczka, Małgorzata Szul,
Sławomir Kasperkowicz, Tomasz
Kowalczuk, Elwira Wojtoń.

lipiec-sierpień 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Rymanów
Rok 2012 to kolejny rok realizacji ważnych inwestycji w naszej gminie. Dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym i realizowanym inwestycjom zmieniają się miejscowości oraz cała
nasza Uzdrowiskowa Gmina. Mimo kończącej się perspektywy finansowej przewidzianej na lata
2007-2013 wiele inwestycji jest w trakcie realizacji jak również w planach na najbliższą i dalszą
przyszłość. Mam też świadomość tego, że Mieszkańcy naszego miasta i gminy oczekują cierpliwie
na realizację wielu jeszcze zadań z zakresu drogownictwa, oświetlenia ulicznego i innych. Staramy się te potrzeby w sposób sukcesywny zaspokajać. W 2012 r. uchwaliliśmy Strategię Rozwoju
Gminy Rymanów na lata 2012-2020. Dokument ten wskazuje obecnym jak i przyszłym władzom
samorządowym priorytety, którymi winny się kierować przy planowaniu potrzebnych inwestycji.
Ubiegły rok to również inne bardzo ważne i oczekiwane wydarzenie. Mianowicie dzięki naszym
staraniom, władz samorządowych województwa podkarpackiego, a szczególnie naszego radnego Janusza Koniecznego oraz
zgodzie Ministra Skarbu Państwa udało się skomunalizować Uzdrowisko Rymanów S.A. W trudnych obecnie czasach jest to, w
ocenie wielu, najlepsze rozwiązanie dla przyszłości tej spółki, pracowników w niej zatrudnionych jak również dla rozwoju naszej
uzdrowiskowej gminy. Mam ogromną nadzieję, że plan inwestycyjny w kwocie blisko 60 mln złotych, stanowiący załącznik do
umowy komunalizacyjnej Uzdrowiska, spowoduje w niedługim czasie nadrobienie wszelkich zapóźnień w realizacji infrastruktury
uzdrowiskowej Rymanowa Zdroju.
25 czerwca 2013 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Rymanowie podczas, której radni przyjęli moje
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.
Dziękując Radnym oraz wszystkim Mieszkańcom za życzliwość i zrozumienie deklaruję, że dołożę wszelkich możliwych
starań, byśmy tak jak do tej pory, ja oraz moi współpracownicy najlepiej jak to możliwe misję służby publicznej wypełniali.
							
							
			

				

Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech FARBANIEC

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W RYMANOWIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy w dniu 30 października 2012 r. Rada Miejska w Rymanowie
podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie upoważniając Burmistrza Gminy do
podjęcia działań w celu założenia tej placówki.
15 lutego 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
a Burmistrzem Gminy Rymanów, na podstawie którego Gmina Rymanów uzyskała zgodę na utworzenie i prowadzenie z dniem
1 września 2013 r. Szkoły Muzycznej. Po uzyskaniu zgody Rada Miejska w Rymanowie w dniu 22 marca 2013 r. podjęła uchwałę
w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie. Na tej samej sesji Rada Miejska zdecydowała o włączeniu tej szkoły do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.
Aby upowszechnić informację o rozpoczęciu działalności Szkoły Muzycznej Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie skierowała do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy ankietę. Ze złożonych zgłoszeń
wynika, że nauką w szkole muzycznej zainteresowanych jest ponad 200 uczniów. W dniu 15 czerwca br. od godz. 9.00 odbyły się
przesłuchania. Wyniki rekrutacji będą znane około 15 lipca.

W dniu 27 maja 2013r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rymanów, a Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego, o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Rymanów”.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura
techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 980 104,97 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 795 909,03 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: 1526 522,66 PLN
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów.
Termomodernizacją objęto następujące obiekty:
- Dom Ludowy w Bziance
- Remizę OSP w Sieniawie
- Dom Ludowy w Milczy
- Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce
- Dom Ludowy w Sieniawie
- Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Maria Wais
UG Rymanów
Wydanie Jubileuszowe
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Już wakacje
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i nadchodzącymi wakacjami, chcielibyśmy pogratulować wszystkim uczniom
wyników w szkole oraz życzyć wypoczynku podczas letniej przerwy w nauce. Pamiętać należy, że wakacje to również czas wielu
zagrożeń, zwłaszcza dla osób młodych, dlatego prosimy o szczególną uwagę i ostrożność podczas organizowanego wypoczynku.
Chcielibyśmy także przedstawić Państwu wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów w roku
szkolnym 2012/2013 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Rymanów w bieżącym roku szkolnym.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa szkoły

Liczba
zdających

j.polski

historia/ matematyka przedmioty j. ang.
wos
przyrod.
podst

j. niem.
podst

j. angielski
rozsz.

Klimkówka

15

67,1

66,7

50,4

66,2

57,4

-

34,7

Królik Polski

11

67,1

55,3

53,6

69,5

53,5

-

28,9

Milcza

21

60,1

59,2

49,2

62,0

59,1

-

43,0

Posada Górna

24

60,2

56,1

49,9

61,1

59,7

40,0

33,3

Rymanów

64

72,8

67,4

65,7

67,9

77,4

58,1

62,3

Sieniawa

24

60,6

55,3

47,6

61,0

68,9

43,7

45,1

Wróblik Szlach.

16

63,4

50,8

44,6

52,3

47,0

63,0

24,3

Średnia w gminie

-

64,47

58,68

51,57

62,86

60,4

51,2

38,8

Śr. w powiecie

-

63,3

57,6

49,7

61,1

58,9

50,3

39,20

Śr. wojewódzka

-

63,18

59,03

49,97

61,86

62,71

56,57

41,79

( wyniki podano w %, maksymalna suma punktów 162 – 100%)

Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Rymanów
w roku szkolnym 2012/2013
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa Szkoły

Szkoła Podstawowa w Bziance
Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Szkoła Podstawowa w Klimkówce
Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim
Szkoła Podstawowa w Milczy
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej
Szkoła Podstawowa w Rymanowie
Szkoła Podstawowa w Sieniawie
Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim
Średni wynik w Gminie
Średni wynik w Powiecie
Średni wynik w Województwie

Liczba
zdających
5
3
20
11
11
49
58
19
13

Organ prowadzący
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Bzianka
Fundacja „Elementarz”
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
Gmina Rymanów
x
x
x

Średni wynik
sprawdzianu
27,00
27,67
25,65
26,09
22,18
26,55
24,38
22,53
23,38
25,0
24,3
24,5

Maksymalna liczba punktów – 40.

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007 – 2013, złożony przez Gminę Rymanów wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i
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dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego” został zakwalifikowany do realizacji. Celem projektu
jest wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu rekreacji i turystyki, zwiększenie współpracy przygranicznej i dostępności turystycznej
regionu poprzez budowę boiska rekreacyjnego, placu zabaw, altany wypoczynkowej oraz organizację imprez integracyjno – promocyjnych i warsztatów szkoleniowych.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Obec Kračunovce na Słowacji, dlatego działania objęte projektem podejmowane będą
wspólnie zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Głównym miejscem jego realizacji na terenie Gminy Rymanów, będzie
miejscowość Puławy, teren dawnego hotelu leśnego, gdzie zaplanowano urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego. Ponadto planowane są: konferencje, imprezy integracyjne, warsztaty szkoleniowe i działania promocyjne w ramach których zostanie
m.in. wydany folder zawierający informacje dotyczące Gminy Rymanów i Obec Kračunovce.
Wakacyjne świetlice dla dzieci i młodzieży
Dom Kultury w Rymanowie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz wokalno-ruchowe, które odbywać
się będą w ramach świetlic wakacyjnych. Dla młodszych i starszych zorganizowane zostaną także zajęcia kulinarne (12.07.2013),
zaś najmłodszych zapraszamy w dniu 23.07.2013 r. na spotkanie z bajką.

Zachęcamy do śledzenia gminnej strony internetowej oraz strony Gminnego Ośrodka Kultury.
Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać także pod numerem 013 43 55 067.
Serdecznie zapraszamy

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie dziękuje za umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki makulatury
na terenie szkół gminnych, a także za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Już po raz czwarty akcja zbiórki makulatury
zorganizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwo pokazała, iż mieszkańcy naszej Gminy przywiązują dużą
wagę do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie 5 ton makulatury. ZGK pismem z dnia 4.04.2013 r. ustalił, że szkoła,
która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia, otrzyma nagrodę.
Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury:
1. Szkoła w Rymanowie – 1600 kg = 3,47 kg/ucznia
2. Szkoła w Posadzie Górnej – 565 kg = 1,90 kg/ucznia
3. Szkoła w Króliku Polskim – 950 kg = 8,96 kg/ucznia
4. Szkoła w Sieniawie – 250 kg = 1,57 kg/ucznia
5. Szkoła w Głębokiem – 300 kg = 5,56 kg/ucznia
6. Szkoła we Wróbliku Szl. – 360 kg = 1,91 kg/ucznia
7. Szkoła w Milczy – 460 kg = 2,89 kg/ucznia
8. Szkoła w Bziance – 290 kg = 6,74 kg/ucznia
9. Szkoła w Klimkówce – 380 kg = 1,77 kg/ucznia
10. Szkoła w Rymanowie – Zdroju - Desznie – 100 kg = 3,57 kg/ucznia
Szkoła z Królika Polskiego zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia. W związku z powyższym Zakład
ufundował nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki krajoznawczo – rekreacyjnej dla młodzieży, która zebrała największą ilość
makulatury. Jeszcze raz gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę.
								
Dyrektor ZGK Rymanów
								
Damian Rygiel
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