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Galeria Sztuki
w Rymanowie Zdroju
W dniu 22.12.2012r. w budynku „Galerii Zdrój” pan Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów, uroczyście
zainaugurował działalność GALERII
SZTUKI w Rymanowie Zdroju. Prezentowane są tu prace miejscowych twórców
w dziedzinie malarstwa, rzeźby, fotografii oraz szkła artystycznego. Artyści wystawiający swoje prace to: Anna Myszkal, Robert Myszkal, Janusz Zacharzewski, Krzysztof Śliwka, Jan Tomkiewicz,
Wojciech Zagórski, Piotr Cisek, Maciej
Szpiech, Henryk Rysz, Rafał Rysz, Małgorzata Wołczańska i Dominik Hanus.
Uroczystość otwarcia uświetnił krótki
koncert kolęd w wykonaniu pani Dominiki Farbaniec.
Mamy nadzieję, że Galeria Sztuki
będzie miejscem spotkań ze sztuką dla
mieszkańców Rymanowa Zdroju i okolic oraz przebywających tu kuracjuszy i
turystów. Dorobek rodzimych artystów
chcemy przybliżyć poprzez organizację spotkań autorskich. Istnieje również
możliwość organizacji warsztatów dla
młodzieży szkolnej, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
Galeria funkcjonuje pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Dla zwiedzających dostępna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 900 –
1600, w sobotę w godz. 900 – 1400.
Alina Pulnar

Gmina Rymanów
22 w województwie
Od kilku lat, przy końcu każdego
roku, dziennik „Nowiny” i Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, publikują
ranking aktywności gospodarczej gmin
województwa podkarpackiego.
Podczas uroczystej gali, rektor rzeszowskiej WSZ, dr Krzysztof Kaszuba,
zaprezentował wyniki ubiegłorocznej
rywalizacji. Ogółem na Podkarpaciu jest
160 gmin, z czego 110 to gminy wiejskie,
34 miejsko – wiejskie i 16 miejskie.

Z pośród uwzględnionych w rankingu
parametrów, warto wymienić: wielkość
dochodów własnych i ich udział w dochodach ogółem, wydatki inwestycyjne w porównaniu z wydatkami gminy
ogółem, bezrobocie, liczba podmiotów
gospodarczych w stosunku do liczby
mieszkańców.
W przedstawionym rankingu Gmina Rymanów zajęła bardzo wysokie 22
miejsce, najwyższe spośród wszystkich
gmin w powiecie. Biorąc pod uwagę tylko grze gmin wiejsko – miejskich, nasza
gmina znalazła się na 9 miejscu w województwie. Dla porównania, pozostałe
gminy powiatu krośnieńskiego zajęły

Składam szczere i serdeczne podziękowania
wszystkim osobom uczestniczącym
w uroczystościach pogrzebowych mojej Mamy

ś.p. Marii Farbaniec
Dziękuję za modlitwę, obecność, a także wsparcie
w tych trudnych dla mnie i mojej rodziny chwilach
Wojciech Farbaniec
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następujące miejsca:
26 – Iwonicz Zdrój,
41 – Miejsce Piastowe,
57 – Dukla,
60 – Jedlicze,
60 – Korczyna,
97 – Krościenko Wyżne,
111 – Wojaszówka,
137 – Chorkówka,
157 – Jaśliska.
Sąsiadujące gminy sklasyfikowano następująco:
83 –Zarszyn,
95 – Besko,
102 – Haczów.
(wła)

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

Wydarzyło się w lutym
24.II 303 – rzymski cesarz Dioklecjan wydał edykt przeciw chrześcijanom w którym zabraniał im odprawiania
modłów oraz nakazywał niszczenie chrześcijańskich
miejsc kultu.
28.II 1653 – w bitwie pod Portland brytyjskie okręty
pokonały flotę holenderską. Dzięki temu Anglia mogła
rozpocząć budowę imperium morskiego, którego rozkwit nastąpił w XIX w.
12.II 1833 – ur. w Krzemieńcu Aleksander Czekanowski, geograf i geolog. Za udział w postaniu zesłany na
Syberię, gdzie rozpoczął badania, za mapę geologiczną
Syberii nagrodzony złotym medalem w Paryżu. Jego
imię nosi wiele okazów flory i fauny syberyjskiej oraz
pasmo górskie.
24.II 1833 – operą „Cyrulik sewilski” i baletem Karola
Kurpińskiego zainaugurował działalność Teatr Wielki
w Krakowie.
7.II 1873 – ur. Thomas Andrews, irlandzki konstruktor
statków, odpowiedzialny za budowę „Titanica”. Nie
ewakuował się z tonącego statku, pozostał w palarni.
Jego ciała nigdy nie znaleziono.
3.II 1883 – angielski przedsiębiorca Isherwood odkrywa ropę w Polanie k. Czarnej. Postawione szyby
jeszcze w 1944 roku dawały 6 ton ropy i 800 m3 gazu
miesięcznie.
Gdy w 1951 kopalnie wracają do Polski były już zdewastowane
15.II 1933 – na przystani w Miami Giuseppe Zangara, emigrant z Włoch, oddał 5 strzałów do prezydenta
USA Roosvelta. Rannych zostało 5 osób z otoczenia,
prezydent nie. Gdy zmarł jeden ranny, Zangara zażądał
dla siebie najwyższego wyroku, sąd podzielił zdanie i
sprawcę stracono na krześle elektrycznym. Motywy zamachu do dziś są nieznane.
28.II 1963 – w nocy zanotowano w Lubaczowie -39 0C.
Zima stulecia sparaliżowała nie tylko Podkarpacie,
brakowało węgla i prądu, władze były bezradne. Nie
działała komunikacja, telefony, oszczędzano prąd –
program TV rozpoczynano o 1930 , apelowano o nieużywanie w godzinach szczytu pralek i lodówek.
5.II 1973 – „W celu ułatwienia ludności nabycia samochodu Polski Fiat 126, którego cena wynosi 69 000 zł.
PKO rozpoczyna przyjmowanie przedpłat na książeczki” – ogłoszono publicznie. Średni czas oczekiwania –
5 lat. W latach 1973 – 2000 wyprodukowano 3,3 mln
maluchów.
11.II 1983 –W Poznańskiej Akademii Medycznej dokonano pierwszej w Polsce transplantacji szpiku kostnego.

Stary,
dobry
humor
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Synek pyta
www.naszrymanow.pl
ojca:
- Tato, co to
Adres redakcji
jest intelektu38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
alista?
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
- Intelektualista, drogi
Społeczne kolegium redakcyjne:
synu, to taki
Maria Zmarz (emzet)
człowiek,
– tel. 603 441 362
który czyta
(przewodnicząca kolegium)
książki nawet wtedy gdy nie pada
Andrzej Biel (andb)
deszcz i działa telewizor.
– tel. 134 355 714
Dariusz Królicki (deka)
* * * * *
– tel. 503 025 664
Dzwoni żona do męża.
Wacław Łabuda (wła)
- Nie gniewaj się, ale odpadło
– tel. 602 855 458
boczne lusterko od samochodu.
Lesław Materniak (LM)
- Drobiazg, a co się stało?
– tel. 507 140 048
- Dachowałam!
Grzegorz Wołczański (giewu)
* * * * *
(reklama, internet) – tel.504 096 401
Sąsiadka do młodej wdowy:
- Szkoda, że pani mąż umarł tak
Współpracowali przy numerze:
młodo, mógłby jeszcze pożyć!
Jolanta Feszczuk, Zofia Gierlach,
- Tak, zwłaszcza, że leków zostało Janusz Konieczny, Daria Litarowicz,
Alina Pulnar, Łucja Urbanik.
prawie na dwa miesiące!
* * * * *
Skład numeru: Wacław Łabuda
Rozanielona żona wpada do mieszNumer zamknięto: 25.01.2013
kania:
- Wiesz kochanie, dziś w autobusie Stałe dyżury redakcyjne w każdy
trzech mężczyzn ustąpiło mi miejpiątek w godz. 18-20
sce!
w siedzibie redakcji.
- I co, zmieściłaś się?
Redakcja nie odsyła nie
* * * * *
zamówionych
materiałów oraz zastrzega sobie
Jasio pyta dziadka:
prawo dokonywania skrótów i
- Czy leciałeś już samolotem?
redagowania
- Tak.
nadesłanych materiałów. Wszelkie
- A bałeś się?
listy oraz materiały składać można
- Tylko za pierwszym razem!
również w kiosku w rynku do
- A później?
20 każdego miesiąca. Redakcja
- Później już nie latałem.
za treść ogłoszeń nie ponosi
* * * * *
odpowiedzialności a poglądy zawarte
Profesor, po odpowiedzi studenta, w listach czytelników nie zawsze są
biorąc od niego indeks pyta:
zgodne z poglądami redakcji. Nie
prowadzimy prenumeraty.
- Czy chce pan skończyć te studia?
Egzemplarze archiwalne kupić
- Oczywiście, panie profesorze!
można
- No to właśnie pan je skończył!
w redakcji i Biurze Informacji
* * * * *
Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Mama karmi małego synka:
- A teraz łyżeczka za tatusia…. teSkład komputerowy:
raz za babcię…teraz za dziadka…
Barbara Pruś
- Czy wy nie możecie się najeść
sami? - pyta troszkę starsza siostra.
Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
* * * * *
Jak wytłumaczyć taką sytuację – 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
mąż wysiada, by otworzyć swojej
żonie drzwi?
Adres wydawcy
Są dwie możliwości – albo to jest
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
to nowy samochód, albo nowa
Organizacja Pożytku Publicznego
żona.
Adres: 38-480 Rymanów, ul.
Wybrał (wła)
Grunwaldzka 11

Sprostowanie
2.II 1993 – literat Vaclav Havel zostaje wybrany na prezydenta Czech. Przeciwnik komunizmu, prześladowany,
Chochlik trochę zamieszał w
przez wiele lat pracował jako robotnik, jego książki objęte były zakazem publikacji. Zmarł w grudniu 2012 r. artykule o powstaniu styczniowym.
W aneksie chodzi o rok 1861 a nie
Wacław Łabuda 1961.
(wlabuda.nr@onet.eu) Za pomyłkę przepraszamy Autora
i Czytelników.

Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Zima w Rymanowie Zdroju
(fot. W. Łabuda)
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Wieści z regionu…
 Uniwersytet Rzeszowski dostał z
ministerstwa dodatkowe pieniądze na
pomoc materialną dla studentów. Stypendium socjalne na Uniwersytecie
Rzeszowskim bierze 2211 osób. Jego
wysokość jest uzależniona od dochodu
na członka rodziny. Gdy wynosi mniej,
niż 200 zł – stypendium z 340 zł skoczy
do 490. Przy dochodzie mieszczącym się
w granicach 200,01 – 400 zł na osobę –
stypendium wzrosło z 280 do 430 zł, a
przy dochodzie 400,01 – 700 zł – z 220
do 370 zł.

Największy w Rzeszowie park
wypoczynku na bulwarach nad Wisłokiem zostanie zmodernizowany. Powstanie tu m.in. bajkowy skwer i kino
letnie. Tereny rekreacyjne rozciągające
się na lewym brzegu Wisłoka w Rzeszowie to w tej chwili najpopularniejsze
miejsce wypoczynku mieszkańców miasta. Po rozbudowie ścieżek rowerowych
i wykonaniu nowych placów zabaw,
szczególnie okolice Lisiej Góry odwiedzają tłumy rzeszowian. Rowerzystów
i spacerujących jest tak dużo, że w tym
roku miasto po raz kolejny poszerzy tu
ścieżki pieszo-rowerowe.
 W Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych 2013, opracowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą 10. miejsce zajęło liceum z Rzeszowa-LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek.

Od dwóch strzałów z broni w
tył głowy i plecy zginął w środę rano
(09.01.) w podsanockiej wsi 29-letni
Krystian L. z Leska. - To była egzekucja
- mówią „Gazecie” śledczy. Ofiara była
znana policji, 29-latek był notowany za
pobicie.
 Piotr Laskowski znalazł się w elitarnym gronie 37 młodych naukowców, którzy zostali laureatami programu
Lider Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju. Pierwszy i jedyny naukowiec
na Podkarpaciu, któremu udało się zdobyć milion złotych z programu Lider na
prowadzone przez siebie badania naukowe, nie ma jeszcze ukończonych 35 lat.
Za to dwa etaty: na WSK i Politechnice
Rzeszowskiej. Dzięki temu doskonale
wie, jakie badania potrzebne są przemysłowi 
W województwie podkarpackim planowana jest reorganizacja
38 posterunków policji. 18 zostało już
zlikwidowanych. Do likwidacji następnych dojdzie najprawdopodobniej w tym
roku. Równocześnie, radni powiatowi
alarmują, że w istniejących posterunkach likwiduje się policyjne etaty, np. na
posterunku policji w Zagórzu.
 Według wstępnych danych w 2012
roku na terenie województwa podkarpackiego doszło do 1777 wypadków. Ich liczba zmniejszyła się zatem
znacząco, bo aż o 329 w stosunku do
poprzedniego roku. W zdarzeniach tych
zginęły 184 osoby (o 40 mniej niż rok

4

NASZ RYMANÓW

wcześniej). Z policyjnych statystyk wynika, że po raz pierwszy od ponad 10 lat
liczba zabitych w ciągu roku na drogach
Podkarpacia spadła poniżej 200. Zdecydowanie zmniejszyła się również liczba
osób rannych w wypadkach drogowych
– w minionym roku było ich 2230, a
więc o 398 mniej niż w 2011 roku. Ze
wstępnych analiz wynika również, że w
ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku policjanci ujawnili 7650 nietrzeźwych kierujących. W roku 2011 było ich 7921,
w 2010 – 8160, w 2009 – 7698, w 2008
– 7287.
 4 stycznia br. w Oddziale Pulmonologii sanockiego szpitala uruchomiono nową pracownię diagnostyczną:
pracownię polisomnografii. Dla potrzeb
badawczych przygotowano i wyremontowano specjalną salę i zainstalowano w
niej specjalistyczny sprzęt medyczny do
diagnozowania zaburzeń snu.

Od 1 stycznia 2013 roku mamy
w powiecie sanockim o jedną wieś więcej. Przysiółek Odrzechowej, zwany Pastwiska, posiada już status wsi. Od 2000
roku Pastwiska mają status sołectwa.
Teraz jego mieszkańcy będą mieli 2 lata
na zmianę dokumentów. Nowe dowody
osobiste będą wyrabiane na koszt gminy, natomiast koszt zmiany pozostałych
dokumentów, takich: jak prawo jazdy,
dowód rejestracyjny, czy paszport, będą
musieli pokrywać z własnej kieszeni.
 Władze Rzeszowa i dziesięciu sąsiednich gmin chcą wspólnie walczyć o
pieniądze z UE. Przedstawiciele lokalnych samorządów spotkali się już w tej
sprawie z marszałkiem. Jako Rzeszowski Obszar Funkcjonalny wnioskują, aby
w kolejnym rozdaniu pieniędzy z Unii
Europejskiej uwzględnić ich wspólne
projekty, m.in. edukacyjne i komunikacyjne. Jednym z nich jest budowa
szybkiej kolei miejskiej, która miałaby
usprawnić komunikację w okolicy.
 Nareszcie ruszają prace przy budowie polsko-ukraińskiego przejścia
granicznego Malhowice-Niżankowice.
Powstanie zaledwie kilka km na południe od Przemyśla.

20 stycznia w warszawskim hotelu Sheraton, w czasie uroczystej gali,
zostanie wręczona korona najpiękniejszej kosmetyczce w Polsce. Jest to już 4.
edycja tego ogólnopolskiego plebiscytu.
W ścisłym finale znalazły się dwie reprezentantki Podkarpacia: 23-letnia Klara
Małecka z Rzeszowa i 33-letnia Karolina Wysocka z Krosna.

Maciej „Gleba” Florek, tancerz
znany jako zwycięzca pierwszej edycji
popularnego telewizyjnego show „You
Can Dance - Po Prostu Tańcz”, będzie
pracował w rzeszowskiej Masce. Na razie szuka tancerzy do spektaklu „Dzikie
Łabędzie”. Premierę zaplanowano w
czerwcu w teatrze Maska w Rzeszowie.
 Podczas odpoczynku w Bieszczadach funkcjonariusz z komendy w
Ustrzykach zauważył na leśnej drodze

leżącego 69-latka. Był przytomny, ale
bardzo osłabiony i wychłodzony. Nie
reagował na zadawane pytania. Policjant
udzielił mu pierwszej pomocy, a później
swoim samochodem przewiózł do Czarnej, gdzie mogli dotrzeć powiadomieni
wcześniej ratownicy medyczni. Ratownicy dowieźli wychłodzonego 69-latka
do szpitala w Ustrzykach Dolnych.

Jesteśmy na drugim miejscu w
Polsce w rankingu najbardziej niebezpiecznych tras. Nasze, zdaniem EuroRAP, najbardziej niebezpieczne, odcinki
krajówek to Tarnobrzeg – Jarosław (DK
77), Rzeszów – Jarosław (DK 4), Rzeszów – Barwinek (DK 9), Pilzno – Jasło
(DK 73). To ok. 60 proc. krajówek w regionie. Ok. 25 proc. to czerwone odcinki. Pozostałe określane są jako średnie.
Nie ma u nas dróg krajowych o małym
lub bardzo małym ryzyku ciężkiego wypadku.
 W ub.r. aż 11 milionów pracodawców i 2 miliony pracowników z całej
Polsce wybrało elektroniczną formę rozliczenia się z fiskusem. Na Podkarpaciu
z kolei z tej formy skorzystało ponad 230
tysięcy pracodawców (PIT-11) i ponad
90 tys. pracowników (PIT-37).

W Rzeszowie budowa kolumbarium na 240 miejsc rozpocznie się wiosną, będzie gotowe na koniec przyszłego
roku. Tymczasem zaczęła już działać
spopielarnia, której budowa kosztowała
blisko 1,1 mln zł.

Z powiatu…
 Umowa na dofinansowanie modernizacji starej krośnieńskiej obwodnicy
podpisana. Krosno dostanie 107 mln zł.
W ciągu trzech lat przebudowane zostaną trzy skrzyżowania, a nawierzchnia ul.
Podkarpackiej, Bieszczadzkiej i al. Jana
Pawła II zostanie wzmocniona. Największą częścią projektu będzie rozbudowa
skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Witosa. - Będzie to bezkolizyjne skrzyżowanie z przejazdami w postaci tunelu – zdradza Piotr Przytocki. Aby ułatwić komunikację z osiedla „Guzikówka” do centrum miasta, wybudowane zostaną dwa
wiadukty, pod którymi przeprowadzona
zostanie ul. Witosa, która z kolei połączy
się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach
powstaną zjazdy tak, aby użytkownicy
drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie. Nie zabraknie
chodników i ścieżek rowerowych.

Jest pierwszy krośnianin 2013
roku. To Oliwier - synek państwa Natalii i Kamila Radulj. Chłopczyk przyszedł
na świat 1 stycznia. Tradycyjnie, małego
i szczęśliwych rodziców odwiedził prezydent Krosna.
 PKS Krosno wystawiło na sprzedaż nieruchomości przy ul. Tysiąclecia
i Naftowej, w tym część dworca i zajezdni. Cena wynosi 6,5 mln zł. Za to chce
unowocześnić tabor i spłacić długi. - Rok

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. „
Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym kolejna edycja akcji charytatywnej „Pomocna Dłoń” miała
pozytywny finał. Dzięki Państwa wsparciu po raz kolejny mogliśmy obdarować najbardziej potrzebujących. Zebrana żywność
oraz artykuły chemiczne, szkolne i zabawki przekazane zostały wychowankom Domu Dziecka w Sanoku.
Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć na ręce właścicieli i pracowników sklepów, które ponownie przyłączyły się do
naszej akcji:„Biedronka” „Bog – Mar”„Groszek” „Delikatesy Centrum” we Wróbliku Szlacheckim
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
2013 będzie dla firmy być albo nie być –
mówi właściciel PKS Krosno, starosta
powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak.

Na posiedzeniu zarządu Karpat
Krosno jego członkowie zdecydowali,
że stanowisko prezesa obejmie Joanna
Frydrych. Dwie osoby zostały wybrane
na stanowisko vice-prezesa i są to Bartłomiej Barnat i Michał Habrat. Sekretarzem Zarządu został Zdzisław Rec, a pozostali członkowie Zarządu to Krzysztof
Topolski, Piotr Decowski-Niemiec, Paweł Uliasz, Andrzej Majchrowicz. Jest
to pierwsza w historii krośnieńskiej piłki
kobieta na stanowisku prezesa.
 Na przełomie roku w Krośnie widziany był orzeł bielik. Jeden z mieszkańców zdołał nawet zrobić mu zdjęcie.
- Bielik w mieście to wciąż spora rewelacja – komentuje Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie.
 W miejscu gdzie do tej pory była
huta szkła „Józefina” powstanie dziesiąty sklep krośnieńskiej sieci „S”. Na
razie nie ma konkretnego terminu otwarcia ale jeden z właścicieli firmy „Womar
Food” będącej organizatorem sieci „S”
potwierdził, że firma wynajęła budynek
po „Józefinie”
 11 stycznia Elżbieta Łukacijewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół
w Iwoniczu. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez posłankę cy-

klu edukacyjnego „Lekcje europejskie”
– Parlament Europejski bez tajemnic”.

Rozpoczął przed świętami, a teraz finalizuje swoje dzieło. Tyle tylko
że „wykończeniówka” potrwa jeszcze...
miesiąc. Na najniższym poziomie Centrum Dziedzictwa Szkła artysta Ryszard
Paprocki tworzy swoje malowidło 3d.
Trzecie w Polsce.

W 2013 roku mieszkańcy Krosna
zapłacą wyższe podatki od nieruchomości i środków transportowych. Średnio
wzrosną one o poziom inflacji, czyli
o 4 %. Więcej zapłacą także za wodę i
ścieki. Na tym samym poziomie zostaje
podatek od posiadania psa oraz opłaty
targowe.

Dla najmłodszych i dla starszych
zbierano pieniądze podczas XXI finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Krośnieński sztab zasili konto WOŚP
blisko 60 tysiącami złotych, które udało się zgromadzić z kwesty, licytacji i
sprzedaży podarowanych przedmiotów.

Odbył się już drugi przetarg na
sprzedaż będących w upadłości Krośnieńskich Hut Szkła Krosno SA, jako
działającego przedsiębiorstwa. Nikt nie
złożył oferty, ale syndyk uspokaja, że
nie ma w tym nic dziwnego, bo to zbyt
krótki czas na przygotowanie całej transakcji. Wyznaczono już kolejny przetarg,
a cenę firmy obniżono o 10 mln zł.

Odeszli do wieczności

(15.XII.2012 – 15.I.2013)

17.XII – Krupiński Julian (l. 62) – Wróblik Królewski
25.XII – Madej Maria z d. Szafran (l. 72) – Wróblik Szlachecki
28.XII – Munz Stefania z d. Ziemba (l. 86) – Rymanów Zdrój
28.XII – Materniak Jadwiga z d. Lorenc (l. 88) – Rymanów
30.XII – Kilar Czesław (l. 70) – Rymanów Zdrój
30.XII – Smoleń Stanisława z d. Wołczańska (l. 82) – Rymanów
31.XII – Gazda Maria Stanisława z d. Niemczyk (l. 65) – Posada Górna
02.I – Różowicz Józefa z d. Szczęsna (l. 82) – Głębokie
05.I – Ziajka Konrad Dominik (l. 19) – Posada Górna
06.I – Biniek Jan (l. 77) – Rymanów
06.I – Zima Wiktoria z d. Kondziołka (l. 91) – Królik Polski
06.I – Sołtysik Helena z d. Sołtysik (l. 87) – Rymanów
07.I – Rajchel Stanisław Franciszek (l. 84) – Klimkówka
07.I – Sołtysik Eugeniusz (l. 91) – Rymanów
11.I – Bolanowski Stanisław (l. 91) – Rymanów
(wła)

Z gminy …

 Starostwo Powiatowe w Krośnie
wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle zorganizowali uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”. Srebrne medale
przyznane przez Ministra Obrony Narodowej otrzymali rodzice, których trzech
lub więcej synów pełniło wzorowo służbę wojskową. Na spotkanie, które odbyło się 15 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie przybyli: szef WSzW
w Rzeszowie płk Zbigniew Winiarski,
wicestarosta Andrzej Guzik, komendanci policji, straży pożarnej, wójtowie i
burmistrzowie gmin z terenu powiatu. W
gminie Rymanów takie medale otrzymali Zofia i Stanisław Szepieniec.
 Samorząd województwa podkarpackiego stał się właścicielem spółki
Uzdrowisko Rymanów SA. W Ministerstwie Skarbu Państwa została podpisana
stosowna umowa. Modernizacji wymaga
cała infrastruktura uzdrowiskowa. Na
remont i nowy sprzęt czekają zakłady
przyrodolecznicze w sanatoriach Zimowit i Eskulap. Pieniądze są potrzebne
także na modernizację wytwórni wody
mineralnej, większość maszyn pracuje
od kilkudziesięciu lat. Program inwestycyjny, który przygotowała spółka, zakłada także m.in. budowę krytego basenu.
W planach jest także stworzenie nowego
ośrodka - Medical Spa, który łączyłby
lecznictwo uzdrowiskowe z wellness,
spa - czyli tym, na czym można zarabiać. Na własność samorządów przeszły
już uzdrowiska Ciechocinek, Kołobrzeg
i Busko-Zdrój.
 Otwarcie Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju. Żywego kontaktu ze sztuką nie zastąpią środki masowego przekazu, telewizja, Internet i inne. Może dzięki tej galerii ujawnią się młode talenty
plastyczne. Prezentujemy w Rymanowie
Zdroju wiele dziedzin sztuk plastycznych:
malarstwo, rzeźbę, fotografię, szkło artystyczne. Twórcy, artyści wystawiający
prace to: Anna Myszkal, Robert Myszkal, Krzysztof Śliwka, Jan Tomkiewicz,
Wojciech Zagórski, Janusz Zacharzewski, Piotr Cisek, Maciej Szpiech, Małgorzata i Grzegorz Wołczańscy, Henryk
Rysz, Rafał Rysz, Dominik Hanus.
zebrał deka
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Luty
Wiosna jest jeszcze za górami, za
lasami, ale po styczniu następuje zawsze luty (łac. Februarius), który i
w czasach staropolskich, i obecnych,
znaczy to samo – srogi, zimny, mroźny, czyli luty. Potwierdzają to przysłowia ludowe: „Idzie luty podkuj buty,
bo mróz jeszcze będzie luty”, „Skoro
przyjdzie luty, obuj dobre buty”.

– zimy połowica” i odpowiednio dzielili zapasy żywności, aby starczyło do
nowych zbiorów. Obawiali się również
nagłego ocieplenia i odwilży, bo „Gdy w
Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze
się powlecze”. Rolnicy wiedzieli, że ciepły luty jest zapowiedzią późnej wiosny
i deszczowego chłodnego lata. Zaś „Gdy
mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już
niedługo zima”.
3 luty – św. Błażeja. „Deszcz na
świętego Błażeja, słaba wiosny nadzie-

Oprócz silnych mrozów wielką plagą
dawnych wsi, szczególnie w lutym, były
stada agresywnych wilków. Podchodziły
one pod osiedla, podkopywały się pod
chlewy i obory, szukając pożywienia.
Odstraszał je jedynie ogień gromnicy
święconej 2 lutego, kiedy to przypada
święto Ofiarowania Pańskiego, czyli
Matki Bożej Gromnicznej. Jest to bardzo
stare święto maryjne, które powstało w
Konstantynopolu w 542 roku jako święto światła, gdyż urządzano w tym dniu
procesje ze świecami. Dzisiaj w kościele
święci się grube świece, zwane gromnicami. Wierni przynoszą je do świątyń,
aby ksiądz je poświęcił, a potem zapalone niosą do swoich domów. Ta szczególna świeca jest oznaką wiary, nadziei
i miłości. Zapala się ją jako skuteczną
pomoc chroniącą od piorunów, letnich
nawałnic i pożarów oraz wręcza się ją
umierającemu jako znak nadziei.
Lud wiejski ukochał to święto. Gospodarze mówili dawniej – „Gromnica

ja”. Święci się w tym dniu świece i jabłka dla chorych na gardło. Święty Błażej
jest patronem od chorób gardła, które
leczono dawniej za pomocą świeczek
woskowych, poświęconych w dniu tego
święta, zwanych „Błażkami”. Kuracja
polegała na wdychaniu dymu płonącej
świeczki. Powtarzano przy ty, formułę:
„Święty Błażej, gardła zagrzej”.
5 luty – św. Agaty. „Chleb i sól świętej
Agaty, od ognia strzeże chaty”. W dzień
świętej Agaty, która cudownie ocaliła
Katanię od wybuchu wulkanu, święci
się w kościołach chleb, sól i wodę, które
mają służyć przeciwko pożarom.
7 luty – „tłusty czwartek”, a wcześniej zapusty, które dawniej rozpoczynały się z Nowym Rokiem, a kończyły
się w ostatkowy wtorek. Był to jedyny w
roku czas tańców, hulanek, swawoli. Od
dworu do dworu pędziły kuligi, a na wsi
panowały szalone dni. Huczne zabawy
ustawały tylko w święto Trzech Króli
oraz Matki Boskiej Gromnicznej. Naj-
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weselszy był ostatni tydzień karnawału,
od „tłustego czwartku” do wtorku. Jedzono wtedy i pito jakby na zapas przed
czterdziestodniowym postem. Na uczty
dworskie przygotowywano pączki na
smalcu, w domu smażone, chrust czyli
faworki, kruche ciastka. Zaś na wsi były
różnego rodzaju bliny, pampuchy i racuchy. Przez ostatnie trzy dni karnawału po
wsiach krążyły pochody przebierańców
z różnymi postaciami zwierzęcymi –
niedźwiedziami, żurawiami, bocianami
znanymi z kolędowania bożonarodzeniowego.
W ostatki centrum życia towarzyskiego stawała się karczma. Stała zwykle na
peryferiach wsi lub przy rozstajnych
drogach. Tu zbierali się kawalerowie i
panny, tu odbywały się tańce i huczne
zabawy.
13 lutego – Środa Popielcowa, która
rozpoczyna czterdziestodniowy Wielki
Post. Po karnawale przychodzi czas wewnętrznego wyciszenia oraz indywidualnego przygotowania się każdego z nas
do przeżywania obrzędów Wielkiego
Tygodnia i zrozumienia krzyżowej ofiary Chrystusa. Na znak pokuty i pokory
posypujemy głowy popiołem. Ceremonia ta została wprowadzona do liturgii
kościelnej około VI wieku. Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów” tak o tym
pisze: Po odprawionej Mszy św. ksiądz
posypywał głowy popiołem z palmy w
Kwietniową Niedzielę święconej (nie z
trupich kości, jak rozumie prostactwo)
upalonym, przypominając ludowi tym
sposobem, że kiedyś w proch się obróci…”
Dawniej kulminacją zwyczajów popielcowych było staranne szorowanie
garnków popiołem, tak by nie został na
nich nawet najmniejszy ślad tłuszczu.
W widocznych miejscach wieszano a
sznurku śledzia, a po wsi obnoszono uroczyście garnek z żurem, który na okres
postu stawał się głównym daniem.
14 luty – Walentynki, Dzień Zakochanych. Jest to święto z importu. Święty Walenty był męczennikiem rzymskim.
Czczono go jako patrona od chorób nerwowych i epilepsji. Dawniej wierzenia
ludowe upatrywały źródła epilepsji,
tak jak i miłości, w opętaniu. Dzisiaj w
tym dniu obdarowujemy ulubioną osobę
kwiatami i drobnymi prezentami, najczęściej w kształcie serca.
Widzimy więc jakie bogactwo różnych zwyczajów, religijnych i świeckich, niesie z sobą luty, chociaż jest najkrótszym miesiącem w roku. Umiejmy
wybrać z tego bogactwa to, co nas uczyni lepszymi, szlachetniejszymi i pozwoli
nam życzliwiej patrzeć na otaczających
nas ludzi.
Zofia Gierlach

XXX Przegląd
Filmów „O Uśmiech
i Radość Dziecka”
W listopadzie i grudniu 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprosił uczniów szkół z terenu gminy
Rymanów do udziału w kolejnym , XXX
już Przeglądzie Filmów „O Uśmiech i
Radość Dziecka”. Tegoroczne propozycje filmowe to:„W ciemności” – dla
młodzieży licealnej; „Step Up IV” – dla
gimnazjalistów; „Królewna Śnieżka” –
dla gimnazjalistów i starszych klas szkoły podstawowej; „Merida waleczna” –
dla szkoły podstawowej oraz „Franklin
i skarb jeziora” dla najmłodszych widzów. Projekcjom filmowym towarzyszyły konkursy : plastyczny i na recenzję
filmową.
Konkurs plastyczny
Młodsze dzieci przygotowywały rysunki nawiązujące do treści oglądanych filmów, a starsze – opracowywały plakaty
filmowe. Konkurs ten cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, szczególnie
wśród uczniów klas I – III. Złożono
łącznie 202 prace plastyczne (18 – klasy „0”, 184 – klasy I-III, 21 – klasy IV
– VI), które oceniła komisja w składzie:
Agnieszka Hanus i Krzysztof Śliwka.
Wyniki oceny przedstawiają się następująco:
Klasy „0”
Nie przyznano miejsc, przyznano wyróżnienia następującym przedszkolakom:

„Młodzi -piękni- zadbani recytują
moje trudne myśli- słuchamprzeżywam na nowo- słowa- słowa- (…)
stworzone by wzruszały
tych którzy jeszcze mają serce….”
(Bronisława Betlej)

„Czwartek z poezją”
W tradycję rymanowskiej szkoły wpisały się spotkania z wybitnymi
ludźmi świata kultury, nauki i sztuki, w ramach których dnia 6 grudnia
2012 roku gościliśmy poetkę Bronisławę Betlej.
Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty i podniosły. Nastrój
chwili podkreślały zapalone świece.
Wyjątkowy Gość zajął miejsce na scenie w otoczeniu szkolnych recytatorów,
którzy brali udział w tegorocznym powiatowym Konkursie Recytatorskim
Poezji Współczesnej Autorstwa Bronisławy Betlej w Żarnowcu. Podczas
zmagań konkursowych uczniowie zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, co zostało docenione przez jury.

Aleksandrze Pelczar, Szymonowi Barciowi i Mateuszowi Penarowi z ZSP w
Klimkówce, Tomaszowi Kilarowi z ZSP
w Sieniawie, Kai Kołodziejczyk, Dominice Błaż i Mikołaowij Ostrowskiemu z
ZSP w Rymanowie.
Klasy I – III
I miejsce – Sara Kindelska i Amelia
Rogozińska z ZSP w Rymanowie,
II miejsce - Aleksandra Kandefer z ZSP
w Rymanowie, Magdalena Wilusz z ZSP
w Klimkówce,
III miejsce – Julia Dąbrowska i Szymon
Rygiel z ZSP Posada Górna
Wyróżnienia: Oliwia Cypcar, Zuzanna
Wojtuń, Zuzanna Kapica, Oskar Litwin
z ZSP w Klimkówce; Gabriela Smerecka, Karolina Niemczyk, Maria Różowicz, Julia Hanus, Wiktoria Zajdel z
ZSP Posada Górna; Aleksandra Moskal
z ZSP w Sieniawie; Krystian Wiernasz,
Klaudia Wiernasz z ZSP Królik Polski; Maciej Sobolak, Martyna Kozimor,
Maja Ostrowska z ZSP w Rymanowie;
Mateusz Dworzański, Wiktoria Krukar,
Aleksandra Raś, Julia Krężałek, z ZSP w
Klimkówce.
Klasy IV - VI
I miejsce – Wiktoria Penar – ZSP
Klimkówka
II miejsce – Dawid Jakieła – ZSP Królik
Polski
III miejsca nie przyznano
Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Haduch
i Bartłomiej Kijowski z Bzianki, Roksana Cypcar z Klimkówki i Marta Kilar z
Sieniawy.
Konkurs na recenzję filmową:
Recenzje obejrzanych filmów pisali

uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Na konkurs
wpłynęło 30 prac (18 ze szkół podstawowych i 12 z gimnazjów). Oceniło je jury
w składzie: Janina Bolanowska, Jolanta
Feszczuk i Łukasz Michalak, które postanowiło przyznać następujące oceny:
Szkoły podstawowe:
I miejsce: Karina Bolanowska – ZSP
Królik Polski
II miejsce: Weronika Kucharska – ZSP
Klimkówka, Jakub Wilczek – ZSP Królik Polski
III miejsce: Sylwia Penar – ZSP Klimkówk, Jakub Pitrus – ZSP Królik Polski,
Konrad Pitrus – ZSP Królik Polski
Wyróżnienia: Jakub Penar i Sabina
Ryczkowska z Klimkówki; Jakub Puchalski z Królika Polskiego
Gimnazjum:
I miejsce: Aleksandra Śliwka i Karolina Rajnik z ZSP Posada Górna
II miejsce: Paulina Zemlańska – z ZSP
Królik Polski
III miejsce: Joanna Futera –z ZSP Rymanów
Wyróżnienia: Ewelina Ziemba, Kamila
Sokołowska i Klaudia Głód –z ZSP Posada Górna.
Podsumowanie Przeglądu odbyło się w
sobotę, 12 stycznia. Laureaci otrzymali
nagrody książkowe i maskotki, a wszyscy uczestnicy konkursów – pamiątkowe
dyplomy. XXX Przegląd Filmów zakończyła projekcja filmu „Goryl Śnieżek w
Barcelonie”.
Jolanta Feszczuk

Wysokie lokaty otrzymali:

nie miała łatwego życia, pomimo to nie
straciła optymizmu, wręcz przeciwnie,
tryska energią i „zaraża” wszystkich dobrym humorem. Zachęcała nas również
do walki o nasze marzenia i mobilizacji
do ich spełniania. Ponadto podarowała
naszej szkole tomiki poezji, aby każdy
z uczniów mógł je czytać w wolnych
chwilach.
Na zakończenie spotkania Pani
Dyrektor uhonorowała Poetkę Medalem
Stanisława Wyspiańskiego jako osobę,
która w szczególny sposób zapisała
się na kartach historii naszej szkoły. W
dowód wdzięczności uczniowskiej Pani
Bronisława otrzymała także kwiaty,
po czym pożegnała nas promiennym
uśmiechem i życzeniami świątecznymi.
Mam nadzieję, że jeszcze nieraz
będziemy gościć Ją w naszej szkole i
zarażać się Jej pasją i miłością do życia.

II kl. Gimnazjum-wyróżnienie:
Natalia Skubel i Wiktor Szczęsny
III kl. Gimnazjum- II miejsce: Marta
Sołtysik
I kl. LO- III miejsce: Klaudia Reptak
II kl. LO- III miejsce: Klaudia Wantuch
II kl. LO - wyróżnienie: Kamila Oberc
III kl. LO -wyróżnienie: Kamila Niemczyk
Szkolne spotkanie z poezją Bronisławy Betlej rozpoczęło krótkie, ale bardzo
serdeczne powitanie Pani Dyrektor – Elżbiety Nadziakiewicz, która podkreśliła,
że program artystyczny w wykonaniu
uczniów jest wyrazem uznania dla talentu
poetyckiego Gościa. Na koncert uczniowski złożyła się recytacja przeplatana
piosenkami, które w niezwykły sposób
oddziaływały na wyobraźnię i emocje
słuchaczy, a także wywołały wzruszenie
Poetki.
Literatka dała się poznać jako
osoba zdystansowana do siebie i świata. Przywołała kilka wspomnień z lat
dzieciństwa i młodości. Jak się okazało,

Daria Litarowicz

kl. II c gimnazjum
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ODKRYJ SWÓJ
POTENCJAŁ
w rymanowskim LO
„Jest niesłychanie użyteczną rzeczą
mieć wiedzę o prawdziwych początkach
godnych pamięci odkryć, a szczególnie
takich, które nie zaistniały dzięki przypadkowi, a są wynikiem dogłębnych
przemyśleń.”
(Gottfried Wilhelm
Leibniz)
Od października 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rymanowie realizowany jest projekt „ODKRYJ
SWÓJ POTENCJAŁ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie
9.1.2, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego projektu uczniowie
uczęszczają na zajęcia rozwijające z matematyki, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Dodatkowo licealiści mogą skorzystać
z wykładów i zajęć na uczelniach wyższych. W dniu 19 grudnia dwa pełne
autokary wyjechały do Krakowa , gdzie
uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych dla nich na uczelniach
wyższych i w ośrodkach naukowych:
Politechnice Krakowskiej, Akademii
Górniczo -Hutniczej, Uniwersytecie
Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Polskiej Akademii Nauk, Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, Instytucie
Gettego i British Concil.
Grupa chemiczna wzięła udział w
zajęciach na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Katedrze
Nauk o Środowisku na Akademii Górniczo – Hutniczej. Uczniowie uczestniczyli w pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych z zakresu chemii analitycznej.
Analiza chemiczna obejmowała zarówno analizę jakościową – odkrywanie
„co znajduje się w badanej próbce”, jak
również analizę ilościową, stwierdzającą „ile danego składnika znajduje się w
próbce”. Pokaz i ćwiczenia wykonywane przez uczniów przybliżyły im szereg
procesów i zjawisk chemicznych, pozwoliły na obserwację m.in. barwnych
reakcji strąceniowych, powstawania
barwnych roztworów, barwy płomienia
palnika podczas analizy płomieniowej
badanej substancji. Uczniowie dowiedzieli się także w jaki sposób można
oznaczyć wybrane związki farmaceutyczne w wodnych próbkach środowiskowych. W ciekawy sposób omówione
i pokazane zostały chromatograficzne
metody analizy chemicznej oraz przygotowywanie próbek do tej analizy a także działanie skomplikowanej aparatury
takiej jak np. chromatografy, spektrofotometr UV-ViS znajdujące się na uczel-
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ni. Pokazy, zwiedzanie laboratoriów i
pracowni odbywało się pod przewodnictwem Pani dr inż. Katarzyny Styszko,
która z entuzjazmem i pasją opowiadała
o pracy i nauce na tym wydziale. Wyjazd
dostarczył uczniom wielu ciekawych informacji nt. Katedry Nauk o Środowisku
oraz samej uczelni. Pokazał także wiele
możliwości dla potencjalnych kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i
zainteresowania związane z chemią.
Grupa matematyczna wraz z grupą geograficzną uczestniczyła w wykładzie i zajęciach warsztatowych na Politechnice Krakowskiej. Zajęcia prowadziła Pani dr hab. inż. Anna Kumaniecka,
pracownik Instytutu Matematyki. W auli
Politechniki Krakowskiej uczniowie po
raz pierwszy poczuli się studentami. Wykład „Matematyka - piękno które przetrwa” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Po odpowiedzi na pytanie „co
to jest matematyka” wszyscy wsłuchali
się w historyczny zarys dziejów liczb.
Na chwilę zatrzymali się w Babilonii aby
ćwiczyć odczytywanie dat zapisanych na
glinianych tabliczkach, lub wykonywać
działania w sześćdziesiętnym systemie
liczbowym, rozwiązywać zadania z
przed 4000 lat. Następnym etapem matematycznej podróży była Grecja. Wszyscy przenieśli się do Szkoły Pitagorejskiej, gdzie z zainteresowaniem śledzili
wierzenia Pitagorejczyków, w których
liczbom przypisuje się magiczne symbole, poznali grecki system liczbowy. Pochylili się również nad analizą twierdzeń
wielkich greckich matematyków: Talesa
i Euklidesa. Wykład zakończyły cytaty i ciekawostki matematyczne. Część
warsztatowa dotyczyła zadań otwartych
o różnorodnej tematyce. Uczniowie mieli możliwość wykazania swoich umiejętności. Aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu matematycznych problemów,
odważnie wypowiadali swoje zdania i
prezentowali rozwiązania.
Kolejne zajęcia odbywały się na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Grupa uczestników zajęć rozwijających z
geografii brała udział w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez dr
Mateusza Trolla, adiunkta w IGiGP UJ.
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z
nową nauką - geoinformatyką, rozwijającą się na pograniczu geografii, kartografii, geodezji i informatyki. Uczniowie
wysłuchali krótkiego wprowadzenia
teoretycznego, a następnie zapoznali się
z przykładami zastosowania w naukach
geograficznych technologii geoinformatycznych - nawigacji satelitarnej, teledetekcji, kartografii komputerowej oraz
usług lokalizacyjnych (LBS). W drugiej
części zajęć uczniowie wykonywali
ćwiczenia komputerowe, zapoznając
się praktycznie z systemami informacji geograficznej (GIS) oraz kartografią
komputerową. Wiedza oraz praktyczne
umiejętności zdobyte podczas tych zajęć

pomogą uczniom zainteresowanym geografią (lub innymi naukami o Ziemi) w
wyborze kierunku studiów oraz w wyborze uczelni.
Grupa „matematyków” w tym
czasie udała się wraz z mgr Agatą Warchalską-Troll, doktorantką z Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej, na
wycieczkę po terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem tej części zajęć było
zapoznanie uczniów z zapleczem naukowo-dydaktycznym wydziałów matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu.
Młodzież przeszła na Wydział Matematyki i Informatyki Stosowanej, gdzie mogła zapoznać się z salami wykładowymi
i ćwiczeniowymi, biblioteką, sekretariatami, a następnie Wydziałem Biologii i
Nauk o Ziemi. Dowiedziała się o historii powstania Kampusu i planach dotyczących jego dalszego rozwoju, a także
możliwości studiowania nauk przyrodniczych i matematycznych na UJ. Następnie wszyscy uczniowie zwiedzili Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej, w
tym laboratoria: hydrochemiczne oraz
gleboznawczo-geomorfologiczne. Dowiedzieli się również o korzyściach
wynikających z działalności w kołach
naukowych oraz możliwościach wyjazdów na zagraniczne stypendia podczas
studiów.
Przygoda z fizyką zaczęła od zwiedzania Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie. Na wstępie wszyscy obejrzeli film, który prezentował działalność
IFJ. Następnie uczniowie udali się do
różnych laboratoriów, w których doktoranci opowiadali o swojej pracy naukowej. Odbyło się „spotkanie” z ciekłym
azotem oraz wdychanie helu co skutkowało w mowie tzw. „efektem kaczora
Donalda”. Zobaczyli również cyklotron,
czyli akcelerator do przyśpieszenia lekkich cząstek. Było to stosunkowo duże
urządzenie, gdyż jego waga to 220 ton.
Dowiedzieli się, że na terenie IFJ UJ w
niedługim czasie powstanie szpital, który będzie się zajmował leczeniem nowotworów oka
Ostatnim punktem wycieczki dla
grupy matematyczno – przyrodniczej
były zajęcia na temat obserwacji kosmologicznych w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Nie była to pierwsza wizyta w
obserwatorium, gdyż nasza szkoła jest
zaprzyjaźniona z tą placówką, a uczestnicy projektu w listopadzie odbyli tam
już nocne zajęcia obserwacji nieba. Pomimo zmęczenia uczestnicy wysłuchali
uważnie prelekcji i obejrzeli sztuczne
niebo pod kopułą niepołomickiego planetarium. Seans przeplatany był różnymi
filmikami, między innymi o kosmonautach w przestrzeni kosmicznej.
Grupy uczniów realizujących zajęcia rozszerzone z języka angielskiego
i niemieckiego uczestniczyły w czte-

rogodzinnych warsztatach w Studium
Języków Obcych przy AGH w Krakowie. Zajęcia prowadzili lektorzy z
Fundacji Lektorów Języków Obcych,
działającej przy AGH. Zajęcia odbyły
się w pracowni multimedialnej i obejmowały głównie ćwiczenia leksykalne
dotyczące tematów życia codziennego,
rozwijające umiejętność komunikacji.
Uczniowie pracowali z autentycznymi
tekstami i poszerzali swoje słownictwo,
przy okazji mogli dowiedzieć się również, jak wygląda nauczanie i uczenie
się języków obcych na studiach wyższych. Zajęcia były na wysokim poziomie i dały uczniom przedsmak tego, jak
wygląda nauka na studiach wyższych.
Następnie grupa „anglistów” udała
się na Rynek Główny, gdzie znajduje
się krakowska siedziba British Council,
instytucja, która od kilkudziesięciu lat
zajmuje się promocją języka angielskiego i kultury brytyjskiej na świecie. Tam
uczniowie poznali cele i zasady działania British Council, dowiedzieli się również w jaki sposób możemy korzystać z
materiałów i inicjatyw tej organizacji.
Grupa „germanistów” natomiast udała się na interaktywną wystawę bajek
i baśni braci Grimm: „Dwa Światy”
zorganizowaną przez Goethe Institut w
Krakowie, w centrum handlowym Plaza.
Udział w tej wystawie miał charakter 45
minutowych warsztatów prowadzonych
przez lektorów Goethe Institut, którzy
z wykorzystaniem ekspozycji i pomocy
multimedialnych starali się przybliżyć
uczniom twórczość braci Grimm i odniesień do otaczającej nas rzeczywistości.
Dodatkowym punktem wizyty w
Krakowie był wykład na Uniwersytecie
Pedagogicznym prof. Kreinera, wygłoszonego z okazji 25-lecia Konwersatorium Popularyzacji Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej, w którym zaprezentowana została geneza „zamieszania końca
świata” wywołanego przez cykliczność
kalendarza Majów oraz zdarzenia, które
mogą prowadzić do globalnej katastrofy,
w tym między innymi zjawiska zachodzące w końcowych etapach ewolucji
Słońca, efekty towarzyszące wybuchowi bliskiej supernowej, kolizje z innymi
ciałami niebieskimi. Przedział czasowy
omawianych zjawisk sięgał kilku miliardów lat. Uczniowie wysłuchali tego
wykładu bardzo uważnie, gdyż wszystkich zaciekawiła tematyka końca świata.
Podsumowując, profesor stwierdził, że
w najbliższym czasie końca świata nie
będzie i życzył każdemu na nadchodzący Nowy Rok jak więcej optymizmu.
Wszyscy uczniowie wraz z opiekunami
wrócili zmęczeni , ale pełni nowych wrażeń i z niecierpliwością oczekują na kolejny wyjazd. Niektórzy już postanowili,
że dołożą wszelkich starań aby następny
etap edukacji rozpocząć w Krakowie.

Sukces Pauliny Krupy
Co roku, od sześciu lat, krośnieńskie starostwo powiatowe i gminne władze z
Miejsca Piastowego, organizują uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podsumowując uroczystość, starosta krośnieński powiedział: …Trzeba pamiętać, że wolość nasza, nas tu siedzących i radujących się, krzyżami jest znaczona.
I o tych pokoleniach, które naszą wolność znaczyły krzyżami nie wolno zapomnieć.
Jedną z form patriotycznego kształcenia młodzieży jest organizowany, już po raz
szósty, Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej. Konkurs zorganizowano
dla uczniów w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Duży sukces odniosła Paulina Krupa uczennica Gimnazjum w Posadzie Górnej,
która w swojej kategorii zajęła pierwsze miejsce, pokonując koleżanki z Targowisk
i Zręcina.
Po wręczeniu nagród starosta powiedział: „Ci młodzi ludzie, biorący udział
w konkursie, pamiętają i chcą nieść ten sztandar wolności dla siebie i przyszłych
pokoleń. Ale są i tacy co śpią w naszej ojczyźnie. Naszym obowiązkiem jest pamięć
u śpiących budzić. Wierzę w to, że ta nasza powiatowa uroczystość umocni nas w
podtrzymywaniu pamięci i budzeniu jej u śpiących”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem szkół w powiecie.

Snowpark w
KiczeraSki otwarty!
20-go stycznia br. w Ośrodku
Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach Górnych k. Rymanowa odbył
się darmowy dzień testowy sprzętu
RIDE SNOWBOARDS zorganizowany
przez firmę Fan Sport z Rzeszowa, specjalizującą się w trzech dyscyplinach:
rower, narty, snowboard.
Impreza wzbudziła duże zainteresowanie. Wiele telefonów i zapytań. Na
facebooku z tygodniowym wyprzedzeniem pojawiły się komentarze. Dzień
testowy rozpoczął sezon 2012/2013 dla
pasjonatów deski. Ruszył całkowicie
nowy snowpark z rurkami w streetowej
konfiguracji. Przyjechali starsi i młodsi.
Testy rozpoczęły się o godz. 9 –tej i trwały
do 16-stej. Testujący mogli porównać
komfort jazdy na deskach z różnego
przedziału cenowego. Mieli do dyspozycji różny rozmiar desek. Przewidziano
trzy możliwości zjazdu dla jednej osoby.
Były również konkursy z nagrodami dla
uczestników.
Snowpark
posiada różnej
wielkości hopy
oraz elementy
fun & style, a
także własny
wyciąg talerzykowy długości
420m. Jest wyposażony w3
line-y:
• w pierwszym:
- double kink
rail dubeltówka
9,5m
- kink rail dubeltówka 8m

• w drugim:

- kink rail 8m
- rail prosty dubeltówka 7m
• w trzecim:
- 3 boksy po 5m z czego pierwszy jest
z gapem
- przed linią jibową mini kikerek 4m i
rail prosty 5m
- za nimi corner 3m wysokości
- dalej t-box 7m niski i chopka dolna
ok. 9m
Warunki dopisały, wszystkie trasy
były otwarte, wszystkie wyciągi pracowały.
W ośrodku w Puławach jak co roku
miłośnicy „białego szaleństwa” mogą
skorzystać z wielu zimowych atrakcji.
Działają cztery wyciągi narciarskie. Dzięki poprawie warunków atmosferycznych
w styczniu otwarte zostały wszystkie trasy
zjazdowe. Można skorzystać z pomocy
instruktorów w szkółce oraz wypożyczyć
sprzęt na miejscu, a także pojeździć skuterem śnieżnym. Nową atrakcją tego sezonu
obok snowparku jest kulig oraz grill.
Ferie tuż, tuż, więc może warto skusić się
i sprawdzić warunki…
Barbara Pruś
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W odpowiedzi na…
W związku z artykułem zamieszczonym w miesięczniku „Nasz Rymanów”,
uprzejmie informuję, że w ostatnich
latach Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył znaczne środki
finansowe dla miasta i gminy Rymanów
na realizację zadań gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i innych, a to:
1. Dotacje na wybudowanie trzech boisk
sportowych typu „Orlik” w Rymanowie,
Wróbliku Szlacheckim i Klimkówce,
2. Dotacja na remont szatni w Klimkówce,
3. Dotacja na budowę Sali gimnastycznej w Króliku Polskim,
4. W ramach RPO dotacja na budowę
hali sportowej w Sieniawie,
5. Dotacja na odbudowę cerkwi w Bałuciance,
6. Dotacje na renowację zabytkowych
świątyń w Rymanowie i Klimkówce,
7. Dotacja na remont muru ogrodzeniowego parku podworskiego w Rymanowie,
8. Coroczne dotacje na organizację cyklicznej imprezy sierpniowej w Ryma-

Medal dla Mariana
Niemczyka
Na uroczystości Święta Niepodległości w rymanowskim „Sokole” wręczono kolejnej grupie osób „Medali za
Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów”,
wśród nich był Marian Niemczyk,
którego sylwetkę dziś prezentujemy.
Marian Niemczyk ur. 10.11.1950 r., absolwent Politechniki Rzeszowskiej, którą
ukończył z tytułem inżyniera mechanika.
Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci.
Marian Niemczyk w 1980 r. współtworzył Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w Rymanowie, gdzie powierzono mu funkcję Przewodniczącego. W tym samym czasie prowadził gospodarstwo rolne, w Zespole Rolników.
W latach 1986 – 1988 przebywał na emigracji zarobkowej w Stanach Zjednoczonych. W 1990 r. w pierwszych wolnych
wyborach samorządowych został wybrany do Rady Gminy w Rymanowie, gdzie
powierzona została mu funkcja Przewodniczącego, którą sprawował nieprzerwanie przez 16 lat, tj. przez 4 kadencje.
Od 1995 r. do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Rymanowie, pełni funkcję kierownika Oczyszczalni Ścieków. W latach
2007 – 2011 był ławnikiem Sądu Okrę-
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nowie,
9. Dotacja na remont wodociągu w Rymanowie,
10. W ramach RPO przeznaczenie kilku
milionów złotych na remont i adaptację
sanatorium „Polonia” i modernizację
parku zdrojowego,
11. W ramach RPO dotacja na remont
sali gimnastycznej w Rymanowie,
12. Ze środków PROW-u przeznaczenie
ok. 4 mln. złotych na remont oczyszczalni ścieków oraz infrastrukturę kanalizacyjną w Bziance oraz zakup samochodu
do wywożenia śmieci,
13. Budowa chodnika w Rymanowie
Zdroju,
14. Położenie nawierzchni bitumicznej
na drodze Rymanów – Rymanów Zdrój,
15. Wykonanie chodnika przy ul. Kolejowej,
16. Wykonanie nawierzchni bitumicznej
na ul. Kolejowej w Rymanowie,
17. Wprowadzenie do planu, przebudowy mostu na rzece Tabor w Rymanowie
Zdroju (wartość kosztorysowa ok. 12
mln. zł.),
18. Zakup w ramach RPO dla OSP Posada Dolna samochodu pożarniczego (85%
ceny),
gowego w Krośnie.
Uzasadniając wniosek uwzględniono zasługi wniesione na rzecz
rozwoju Miasta i Gminy Rymanów. Marian
Niemczyk zawsze był
zaangażowany w sprawy społeczne. Wspierał wiele inicjatyw
obywatelskich, czego
przykładem jest choćby rozbudowa kompleksu dydaktycznego
przy ZSP w Posadzie
Górnej. We wszystkich
swoich
działaniach
wykazywał odpowiedzialność. Jest osobą
posiadającą wiedzę oraz
ogromne oświadczenie
w tematyce związanej
z ochroną środowiska,
zwłaszcza w zakresie spraw związanych
z
funkcjonowaniem
oczyszczalni ścieków.
Zawsze cenił osoby
przedsiębiorcze zdając
sobie sprawę z ich roli
w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Starał się jak najlepiej
przekazywać swoją wiedzę młodym ludziom
odbywającym staże w

19. Ponadto Sejmik, na posiedzeniu 21
grudnia 2012 roku, podjął uchwałę o
komunalizacji Uzdrowiska Rymanów
Zdrój. 9 stycznia tekst stosownej umowy
zatwierdził Zarząd Województwa, a 29
stycznia doszło do podpisania tej umowy
z Ministrem Skarbu Państwa przez Marszałka Województwa. Sejmik planuje
dalszy dynamiczny rozwój uzdrowiska.
Wykonanie tak wielu kosztochłonnych
zadań nie byłoby możliwe bez współpracy z Radą Miejską oraz burmistrzem
gminy, zarówno obecnej jak i poprzedniej kadencji.
Budowa obwodnicy Rymanowa nie
leży w gestii Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, ponieważ jest to zadanie szczebla centralnego. Decydującą
rolę w tym względzie powinni odegrać
miejscowi parlamentarzyści (senator i
posłowie), którzy zostali wybrani m. in.
głosami mieszkańców miasta i gminy
Rymanów.
Z wyrazami szacunku
Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Janusz Konieczny
Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Przez swoich pracowników uważany
jest za osobę surową ale zarazem
sprawiedliwą, potrafi skarcić, ale i
docenić. Jego hobby
to pszczelarstwo.
Za zaangażowanie
w pracę na rzecz
samorządu lokalnego otrzymał Złoty
Medal Za Zasługi
w Ochronie Przeciwpożarowej oraz
Srebrny
Medal
Ministra Edukacji
Narodowej Za Zasługi dla Oświaty.
W dowód wdzię-czności i w uznaniu zasług wnioskuję o nadanie
Panu
Marianowi
NIEMCZYKOWI
„Medalu za Zasługi
dla Miasta i Gminy
Rymanów”
– napisał w laudacji Przewodniczący Miejskiej Rady
Henryk Smolik.

Rymanów
rozbrzmiewał kolędą
Jedną z tradycyjnych form konkursowych organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie jest Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”.
W ostatnio zorganizowanej edycji, która
odbyła się 17 grudnia 2012 r. w sali Kina
„Sokół”, udział wzięło
65 osób. Uczestnicy podzieleni na sześć
grup wiekowych oceniani byli przez komisję artystyczną w
składzie: Magdalena
Adamiak, Grzegorz Bałut i Sławomir Szybka,
która po wysłuchaniu
wszystkich prezentacji
postanowiła przyznać
następujące miejsca i
wyróżnienia:
Grupa „A” – dzieci
przedszkolne w wieku 5 i 6 lat
I miejsce – Julia Malinowska – Przedszkole Rymanów Zdrój
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Izabela Siręga – Posada
Górna
III miejsce – Kamila Jaślar – Sieniawa
Grupa „B” – dzieci z klas I-III
I miejsce – Marysia Jarosz – Sieniawa
II miejsce – Karolina Szarota – Studium
Wokalne w Rymanowie
III miejsce – Wiktoria Sadowska –
Bzianka
Wyróżnienie – Aleksandra Ozimina –
Rymanów
Wyróżnienie – Izabela Widz, Aleksandra
Widz – Rymanów
Wyróżnienie – Milena Wacławska – Sieniawa

Grupa „C” – uczniowie klas IV-VI
I miejsce – Patrycja Ozimina – Sieniawa
II miejsce – Julia Pelczar – Wróblik
Szlachecki
III miejsce – Zespół wokalny z Sieniawy
Wyróżnienie – Aleksandra Sołtysik –
Sieniawa

Pastorałek. Do udziału w koncercie przyjęli również zaproszenie wychowankowie
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczego w Rymanowie, którzy przedstawili licznie zgromadzonej
publiczności piękne widowisko jasełkowe. Na zakończenie koncertu wręczone
zostały nagrody dla finalistów eliminacji

Grupa „D” - gimnazjaliści
I miejsce – Aleksandra Wojtoń – Rymanów
II miejsce – Paulina Puchyrska – Rymanów
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Michał Kondyjowski –
Sieniawa
Grupa „E” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Wyróżnienie specjalne – Joanna Jabłońska – Studium Wokalne w Rymanowie
Wyróżnienie – Joanna Litarowicz – Rymanów
Grupa „F”
Wyróżnienie specjalne – Agata Kielar –
Studium Wokalne w Rymanowie
Laureaci konkursu wzięli udział w
zorganizowanym 6 stycznia br. w Kinie
„Sokół” w Rymanowie Koncercie Kolęd i

gminnych Międzynarodowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych oraz Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i
Młodzieży „Moje Boże Narodzenie”. Nagrody odebrali również laureaci Konkursu
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Alina Pulnar
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NASZYM ZDANIEM
- Cześć - Stachu , dwa dni temu spotkałem się z p. Michałem, którego także znasz,
zaprosił mnie do siebie z chęcią porozmawiania.(p. Michał to człowiek, który jeszcze
doskonale pamięta czasy II-ej wojny światowej i na bieżąco śledzi przebieg wydarzeń
dotyczących spraw Polski.). P. Michał jak
mówił, dużo czasu poświęca oglądaniu telewizji i czytaniu gazet- martwi się tym, że
politycy przy pomocy sprzyjających , czytaj „podporządkowanych” sobie środków
przekazu podzielili NARÓD a skutki tego
podziału mogą być w przyszłości trudne do
przewidzenia. Pan Michał mówił, że jako
Naród zostaliśmy podzieleni na co najmniej
dwie grupy, które coraz bardziej agresywnie
w perfidny sposób są ustawiane przeciwko
sobie, przez radio, telewizję czy również
podporządkowane gazety. Już często nawet
w gronie rodzinnym, kiedy dochodzi do rozmowy na tematy codziennego życia- pracy,
zdrowia, przyszłości dzieci, itp., dochodzi
często do poważnych sprzeczek, aby nie
powiedzieć- kłótni. No bo jak tu może być
człowiek normalny, kiedy non stop „bombardowani” jesteśmy tymi samymi małowartościowymi wiadomościami, tematami
zastępczymi i przez tych samych „mądrali”,
którzy wszystko i najlepiej wiedzą i uważają
się za wszechwiedzących. Nie będę ich
tu wymieniał, ale mamy tych kilkunastu
„ arcypolityków - wszystkowiedzących”,
którzy w takich programach jak np.” Kropka
nad i „ „ Kawa na ławę” (i wiele innych)
zapraszanych z przeciwnych obozów, a pani
M. Olejnik, szczuje jednego „pieska” przeciwko drugiemu, z tym że z góry wiadomo z
którym sympatyzuje. (Szczególnie złośliwy
jest ten „piesek”, którego dość często widzimy z wytrzeszczonymi oczyma i pianą
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na ustach. Tak mówi – p. Michał,- prawdę
mówiąc on już panu Michałowi się znudził,
bo już od kilku lat ma tą samą taktykę i te
same chwyty. Potwierdzają się nasze opinie,
że większość ludzi zauważa ciągły powrót
do tych mało ważnych tematów, które wracają jak bumerang, aby zapełnić program
lub odwrócić uwagę od spraw istotnych
dla ludzi. Tu cytuję słowa p. Michała „oni
cały Naród traktują jak „ stado głupców”
uciekając od problemów dnia codziennego
a ładują nam tematy zastępcze, wymyślając
stale coś nowego, w ten sposób odsuwając
na boczny tor sprawy, które dla człowieka
myślącego są bardzo ważne. Jak uczepili się
radarów, to z pewnością będzie tematem całorocznym, pewnie jest to sprawa ważna, ale
wszystko z umiarem, ( przy okazji, ciekawe
jest jak ta sprawa ma się z naszymi radarami
przy stadionie i na ul, Sanockiej czy przez
cały czas istnienia zarobiły na siebie i straż
miejską?)
- Jak ogłoszono wyrok dla doktora Mirosława G. – to tak z tego wyszło, że łapówę
wolno brać po załatwieniu sprawy, a z tego
wszystkiego wynika że wszystkiemu jest
winien policjant bo złapał złodzieja a nie
sam złodziej, bo gdyby go nie złapano to
sprawy by nie było i tego całego zamieszania. (i po co nam to było?) Pan Michał, nie
chce za wiele mówić o sobie, ale wiemy, że
jest człowiekiem wykształconym i kiedyś
miał inną wizję Polski aniżeli dzisiejszy jej
obraz i sytuację w jakiej się znalazła. Trybunał Stanu- jeszcze od początku swojego
istnienia prawie nic, konkretnego nie udało
się mu rozstrzygnąć – straszenie nim Kaczyńskiego i Ziobro to tak samo zapełnianie
czasu antenowego i robota dla dziennikarzy,
a który wymyśli bajkę bardziej sensacyjną
ten zbiera pochwały, już wiele nie brakuje
aby B. Blida i ta co tak płakała rzewnymi
łzami zostały ogłoszone męczennicami. Pan
Michał już zwątpił w Polskę,
jaką sobie obiecywał i zaczyna
się zastanawiać czy jest warto
przejmować się tym, co dzieje
się w kraju – oni, którzy decydują o losach całego Narodu- mają to wszystko gdzieś.
Widzą tylko własne korzyści a
los zwykłych ludzi jest im całkowicie obojętny. Kiedy oglądamy ich w telewizji, zwracają
się do siebie, panie pośle, panie
senatorze, a tak naprawdę
przez tyle lat, to znają się jak
łyse konie, a po programie idą
na wódkę i sami śmieją się z
tego wszystkiego, przecież to
jest ich robota i to dobrze płatna. Mają doskonałe pieniądze
za te „ przedstawienia” , które
nam pokazują, ciekawe wyjazdy po świecie, często zwykłe
wycieczki dla przyjemności
za państwowe pieniądze, kiedy ma się ochotę na narty to
wyjazd w Dolomity. Kiedy w
Polsce były burzliwe czasy i
nie było wiadomo dokładnie
kto kim jest i w którą stronę
ciągnie, (cwaniacy) potrafili

się odpowiednio poustawiać w bankach,
przedsiębiorstwach, kopalniach, giełdach,
radach nadzorczych, itd. a dzisiaj śmieją
się w bezczelny sposób i drwią z ludzi
sprawiedliwych. O wielu sprawach , o których ludzie powinni wiedzieć wcale się nie
mówi, chyba ,że przypadkiem dziennikarz
drugiej strony w jakiś sposób wiadomość
taką zdobędzie, to i tak wszystko robi się
aby jak najszybciej to zatuszować. Były
prezydent Kwaśniewski jest jakimś tam
doradcą u p. Kulczyka (ciekawe od jakich
spraw) i dostaje 52 tys, zł, miesięcznie nie
licząc to co ma na stałe itd. Jak Oleksy popił,
to trochę nam poopowiadał jak to wszystko
wygląda. Tak ta cała polityka wygląda, a
p.Miller, jak był skończony to aby załapać
się do koryta to podporządkował się nawet
Leperowi, a jeszcze niedawno ten p. Miller,
partię Palikota nazwał (naćpaną chołotą)
sam Palikot nie był mu dłużny,- dzisiaj obaj
myślą o budowaniu wspólnej przyszłości.
Takich mamy polityków, takim ludziom
część narodu zawierzyła swoją przyszłość,
i tacy ludzie (każdy niech sobie sam dopowie kim oni są i co sobą reprezentują) mają
tworzyć przyszłość naszego NARODU.
Ten rok ogłosili – Rokiem Rodziny - jest to
czysta błazenada, jakie to znowu przywileje
mają młode rodziny, aby polepszono im
warunki materialne, jest to zwykła propaganda – można by tu udowadniać, że jest
to nie prawdą, ale po co, sami zainteresowani przekonają się najlepiej. Ciekawe jak
jeszcze długo, będziemy zmuszani słuchać
wywiadów na takie wieczne tematy jak:
aborcja, invitro, eutanazja i jeszcze wiele
innych. Ostatnio mają temat, jakie to problemy mamy z zimą, bo spadło trochę śniegu,
i mrozu 10 stopni, przecież w zimie jest to
rzeczą normalną.
- Stachu, do żadnej partii nie należymy,
chociaż sympatyzujemy do prawicy i gdy
widzę te sondażowe słupki poparcia, to
wierz mi, że wcale nie chcę, aby PIS, był
wyżej od PO, a dlaczego to ci powiem. Czy
chciałbyś rządzić firmą, która jest już prawie
w upadłości i wszystkie konsekwencje z tym
związane brać na swoją odpowiedzialność,
bo ja nie. Podejrzewam, że i PiS też zdaje
sobie z tego sprawę i prowadzi taką politykę, że tu należy odsunąć od władzy tych
rządzących aby nie wyrządzali większej
szkody a władzę przejąć dopiero aż będą
mieć ponad 50- cio procentowe poparcie
co umożliwiłoby im samodzielne rządzenie. (w polityce jest wszystko możliwe).
Obecna władza będzie robić wszystko, aby
do tego nie dopuścić, za wszelką cenę i nie
będą patrzeć na losy całego narodu, to im
będzie obojętne, bo będą się bać rozliczenia tych wszystkich przekrętów jak Afery
Hazardowej, Amber Gold i wielu innych.
Pan Michał mówił, że martwi się bardziej o
przyszły los ludzi młodych a najgorsze jego
zdaniem jest, że właśnie ludzie młodzi biorą
to wszystko, co się dzieje, za dobrą monetę
i w ślepo wszystkiemu dają wiarę. To tylko
fragmenty rozmowy z panem Michałem,
na pewno w wielu przypadkach, zgadzamy
się z Nim, ale to i tak każdy przetłumaczy
na swoje.
Stacho i Franio

Niechciana podróż
(cz. IV)
Amnestia
W kolejnej części wspomnień,
które spisała córka upamiętnionego
dębem katyńskim rymanowianina
Stanisław Sołtysika, 16. letnia wówczas
Anna Lipińska, opisuje los zesłańców,
po otrzymaniu wiadomości w którą
trudno im było uwierzyć – ogłoszenie
amnestii przez władze komunistyczne.
(wła)
Zaraz po ogłoszeniu amnestii,
dotarły do nas wiadomości o tworzeniu
się armii polskiej. Jednego wieczoru, a
było to wczesną jesienią, wróciłam do
domu z pola. Kąpałam się w balii, a tu
ktoś puka do drzwi. Otworzyła mama
i zdziwiła się wielce gdy zobaczyła
córkę Dziadków, panią
Wandę. Dotarła do nas
jakimiś drogami z łagru,
z którego zwolniono ją
po amnestii. Po przywitaniu i radości zaczęły
się opowiadania, a pani
Wanda zapewniała nas,
że wojsko polskie już
się tworzy i najlepiej
będzie, gdy sami, nie
czekając na wezwanie i
pomoc, wyjedziemy na
południe.
Ja w tym czasie
miałam kłopot z traktorem, który trzeba było
dokładnie wyremontować. Oczywiście to
niby była moja wina,
ze traktor się popsuł.
Dawali mi różne prace, jak noszenie ziemi
na dach, czego nie mogłam zrozumieć, ale
słuchać musiałam. Wtedy mama, która się
jeszcze wahała z decyzja wyjazdu, zdecydowała, że pojedziemy, tylko nas troje i
pani Wanda z rodzicami. Wyruszyliśmy z
naszego pasiołka do Lebiaży, gdzie miał
przypłynąć statek. Na brzegu już czekało
kilka polskich rodzin.
Na statek czekaliśmy dwa dni i
noce, było strasznie zimno (działo się to w
listopadzie). Zmarzliśmy okropnie i ktoś
powiedział, ze jest otwarta jakaś mała poczekalnia w sowchozie, do którego trzeba
było iść kawałek. Zdecydowaliśmy się
tam pójść, by się trochę ogrzać. Z trudem
wcisnęliśmy się do tej jedynej ciepłej izby,
gdzie było pełno przemarzniętych ludzi.
Nie byliśmy tam długo, bo ktoś krzyknął,
że płynie statek. Wszyscy popędzili nad
rzekę, sprawdzić czy to prawda, bo już
zaczęliśmy tracić nadzieję. Jakaż była
nasza radość, kiedy zobaczyliśmy nadpływający statek, oświetlony, wyglądający po europejsku, a nam przynoszący
możliwość wyrwania się do swoich, do
wojska. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy,

że będzie to długa podróż, pełna przygód.
Na statek ładowali się Kozacy,
Rosjanie i kilka rodzin polskich. My
mieliśmy dość dużo bagaży, a pani Wanda
z rodzicami jeszcze więcej. Musieliśmy
zamówić pracowników ze statku, by nam
pomogli załadować. Swoją pracę słono
wycenili, ale trudno było się targować,
za wszelką cenę trzeba było dostać się na
statek. Wreszcie po załadowaniu naszych
koszy i waliz weszliśmy wąską kładką
na pokład. Ogarnęło nas radosne uczucie
wolności. Słyszało się mowę polską, bo
płynęli Polacy z Pawłodaru, a nawet spotkałam tam moją koleżankę z gimnazjum
w Łucku.
Podróż statkiem wydała nam się
luksusem po naszych przeżyciach w sowchozach. Trwała jednak bardzo krótko,
bo po wpłynięciu do Semipałatyńska,
zaczęły się inne kłopoty. Wyładowano
nas w dokach, pogoda była straszna, padał

lodowaty deszcz. Nasze walizy i kosze
marzły, nie mieliśmy się gdzie podziać.
Zaczęły się wizyty u jakichś władz, które
miały się nami zająć. Wreszcie po wielu
interwencjach zawieźli nas do szkoły,
gdzie pokotem ścieliliśmy sobie posłania, suszyliśmy przemoczone rzeczy i
mogliśmy jako tako normalnie przespać
się i zagrzać.
W mieście można było kupić od
ulicznych sprzedawców gorące pierożki.
Były to duże pierogi nadziewane mięsem
i smażone w tłuszczu. Nam wydawały się
przysmakami, jakich nie widzieliśmy od
lat, więc kupowaliśmy je często. Nadszedł grudzień, było coraz zimniej a my
musieliśmy wynieść się ze szkoły. Nie
było mieszkań, dlatego rozmawialiśmy
z władzami i naszym delegatem, ale na
obiecankach się skończyło. Wreszcie
padła propozycja – jest was dużo, złóżcie
pieniądze i wykupcie przejazd pociągiem
na południe, do Uzbekistanu, bo tam
prawdopodobnie będzie polskie wojsko.
Starszyzna uskładała odpowiednią sumę
i w mroźny grudniowy dzień załadowaliśmy się do pociągu, który miał nas zawieźć znowu gdzieś dalej. Przyszedł nas

pożegnać przedstawiciel polskich władz,
chorąży w mundurze. Cóż z tego skoro
był tak pijany, że salutując przy odjeździe
chwiał się na nogach. Płakaliśmy z mamą
patrząc na niego, a pociąg ruszał, wioząc
nas w nieznane.
Mało mi z tej podróży pozostało w
pamięci, wiem tylko, ze wieźli nas przez
Ałma - Atę do Samarkandy i znowu z
powrotem do Ałma –Aty, aż wysadzili nas
w Guzarach. Wyładowaliśmy się na małej
stacyjce, gdzie był tylko jeden budynek
murowany, przepełniony już uchodźcami
rosyjskimi z centralnej Rosji. Początkowo
czekaliśmy na następny pociąg, który miał
nas zawieźć dalej, chyba na południowy
zachód. Niestety, żaden pociąg się tam
nie zatrzymywał. Mijały dni, a my ciągle
spaliśmy na dworze na naszych tobołkach.
Pani Wanda i mama postanowiły szukać
mieszkania, w czym i ja pomagałam, gdyż
mówiłam lepiej po rosyjsku.
To co zobaczyłyśmy, miało nazywać się
mieszkaniem, ale
skóra nam cierpła
na myśl, że tam
można by mieszkać. Zapasy nam
się kończyły, gotowałyśmy na
dwóch kamykach
jakąś gorącą zupę i
tak żywiłyśmy się.
Jedynymi rzeczami, jakie można
było kupić, były
winogrona i rodzynki, więc tym
próbowaliśmy zaspokajać głód.
Noce były
coraz zimniejsze, więc udaliśmy się do
budynku stacji, gdzie pokotem leżeli
uchodźcy. Zaduch i brud, robactwo już zaczynało nas gryźć, zaczęły się też pierwsze choroby związane z taką sytuacją.
Pani Wanda dowiedziała się od urzędnika
kolejowego, że jakiś pociąg wreszcie ma
się zatrzymać na tej stacji. Zebraliśmy
nasze „czemadany” i czekaliśmy na znajomy turkot pociągu. Wreszcie nadjechał
i rzeczywiście zatrzymał się. Z wagonów jacyś osobnicy krzyczeli, że tylko
uchodźcy mają prawo się ładować, ale w
zamieszaniu które powstało, my również
dostaliśmy się do środka. Mój brat, będąc
11. letnim chłopcem, i ja starsza od niego
o 4 lata, nosiliśmy jak zawodowi tragarze
nie tylko nasze rzeczy, ale też bagaże pani
Wandy i jej rodziców.
Znowu zaczęła się podróż pociągiem w nieznanym kierunku. Romek
zachorował na infekcję jamy ustnej, a
mama, mając jeszcze różne lekarstwa
przysłane jeszcze w okresie, kiedy dochodziły paczki, jakoś go wyleczyła. Nie
pamiętam dokładnie ile trwała ta podróż ,
ale chyba około tygodnia. Wysadzono nas
na stacji Czarna Woda, a stamtąd miano
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nas rozwozić do pobliskich wiosek. Wojska polskiego jeszcze tu nie było. Spotkał
nas los uciekinierów z centralnej Rosji.
Ponieważ było już późno, zgromadzili
nas w jakichś szkołach i herbaciarniach,
twierdząc, że przenocujemy i rano rozwiozą nas do wiosek. Oczywiście, w
każdym innym kraju by się to odbyło,
ale nie w Rosji.
O godzinie pierwszej w nocy, gdy
próbowaliśmy zasnąć umęczeni podróżą,
przy gwarze różnych rozmów, kłótni nawet z rosyjskimi żołnierzami na tematy
religijne, zjawiło się NKWD i nowe zarządzenie: ładujcie się zaraz i jedziecie do
wioski Budionny. Prosimy, tłumacząc że
zimno, ale słyszymy, że musimy jechać.
Znowu z Romkiem ładujemy pierwszy
wóz rzeczami pani Wandy i dziadków,
a następny naszymi, tyle że ich był normalny, zaprzężony w dwa konie a nasze
miały po jednym koniu i dwa koła, były
to „arby”. Zanim zdążyliśmy załadować
nasze czemadany oni już ruszyli. Wyprzedzili nas tak, że straciliśmy ich z oczu i
znaleźliśmy się zupełnie sami o 3 w nocy
na dwóch arbach z ludźmi nie mówiącymi
po rosyjsku. Minęliśmy jeszcze kilka ulic
i domów i usłyszeliśmy, że na Uzbecy coś
między sobą ustalają.
Romek, który nauczył się trochę języka kazachskiego, zrozumiał kilka słów
z ich rozmowy. Oni nie chcą dalej jechać
bo konie są zmęczone – powiedział. Rzeczywiście, za chwilę zatrzymali biedne
zwierzęta i próbowali nam coś tłumaczyć.
Nie rozumiejąc ich zupełnie, a wiedząc, że
zmieniają kierunek naszej drogi i gdzieś
zawracają w bok. Nie pozostało nam nic
innego jak tylko krzyczeć, co wychodziło
nam wyśmienicie. Wrzeszczałyśmy w
niebogłosy, a nasi Bogu ducha winni

Uzbecy nie wiedzieli, jak nas uspokoić.
Na nasze szczęście zjawił się jakiś człowiek, który mówił po rosyjsku. W całej
tej sytuacji, która w tym momencie była
dla nas tragiczna, zobaczyłyśmy zabawną
stronę, na nasze głosy i krzyki przechodzień pyta: „czego wy tak krzyczycie
kobiety?”. Opowiedziałyśmy krótko o
naszej podróży a on przetłumaczył nam
plan naszych Uzbeków.
Twierdzili. że konie mają bardzo
zmęczone, co było prawdą i chcieli nas zawieźć do jakiejś gospody, by przenocować
tam, a rano nas zawieźć na miejsce. Nie
chcieli się zgodzić spełnić naszej prośby,
by zawieźć nas do miejsca skąd nas zabrano, bo bali się NKWD. My natomiast
kategorycznie nie zgadzałyśmy się, by nas
zawieźć w inne miejsce i powiedziałyśmy,
że dalej będziemy krzyczeć. Biedacy
musieli się zgodzić.
Jechaliśmy może jakie pół godziny
a tu patrol rosyjski. Kuda wy jediete – zapytali. Ja odpowiedziałam, że do gospody,
a on na to, że mamy jechać na wioskę.
Uzbecy siedzą cicho, a my próbujemy się
wykręcać, że konie zmęczone itd. Uparty
enkawudzista zaczyna krzyczeć, że Uzbecy muszą wracać, bo inaczej będzie karał.
My z mamą znowu krzyk na niego, że po
nocy nie pojedziemy, bo się boimy, mamy
trochę rzeczy, a przecież kraju i ludzi nie
znamy i może mówić co chce, ale my
dalej nie pojedziemy. Widząc, że nie da
rady z upartymi „żeńszczynami”, kazał
nas wieźć do miejsca, skąd wyjechałyśmy.
Ze łzami w oczach witaliśmy grupę Polaków w znajomej nam karczmie,
bo byliśmy już w gromadzie ze swoimi.
Biedni Uzbecy, chociaż wstawialiśmy się
za nimi, zostali ukarani. My natomiast
rozłożyliśmy sobie jakieś koce i chyba o

czwartej rano usnęliśmy na kilka godzin,
umęczeni do ostatka.
Pani Wanda i dziadkowie byli już
od dawna na miejscu, w ładnej wiosce
rosyjskiej o nazwie Budionny, którą
dobrze zapamiętaliśmy, bo prosiliśmy
by koniecznie nas tam zawieźli. Choć
człowiek im nigdy nie wierzył i nie wiedział czy spełnią jakąkolwiek prośbę. Tym
razem jednak załadowaliśmy się na jakąś
możliwą furmankę i usłyszeliśmy rozkaz:
Do Budionnego!”.
Po trzech godzinach byliśmy już w
wiosce i nawet przydzielili nam mieszkanie u Rosjan. Był to kąt w kuchni, domek
był czysty, podłoga drewniana, czyli coś
zupełnie innego niż nasze poprzednie
pomieszczenia. W ogóle była to ładna
wioska, podobna do tych z centralnej
Rosji, domy, ogródki, drzewa morelowe,
wiśniowe. Tam też po raz pierwszy od
dwóch lat spędzonych w Rosji zobaczyliśmy białą mąkę i można ją było kupić lub
wymienić, mleko również a nawet miód
(co za luksus). Pani Wanda mieszkała u
ludzi, których córka była partyjna i mogła
kupić więcej niż inni ludzie, niepartyjni.
Niewiele tam wprawdzie było do kupowania, ale więcej niż na północy.
Babcia jakoś zawarła przyjaźń ze
swoją gospodynią, dawała jej po prostu
różne łaszki, a ta w zamian dawała jej
słoninę i czasem kawałek wieprzowiny
lub kurę. Czasami dzieliła się z nami, ale
to wszystko odbywało się po kryjomu, by
partyjna córka się nie dowiedziała.
Zima zaczęła się na dobre, opady w
tych rejonach były bardzo duże, temperatura utrzymywała się ok. 10 stopni mrozu.

Krótka encyklopedia
miejscowości gminy
Rymanów (cz. IV)

1874 r. Obecnie funkcjonuje jako kościół filialny parafii w Głębokiem. Obok
kościoła znajduje się murowana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1847 r. Na
przycerkiewnym cmentarzu zachowało
się 39 nagrobków pochodzących z początków XX wieku. W latach 1971 - 1978 na
rzece Wisłok wybudowano zaporę wodną
długości 174 m i wysokości 31 m tworząc
zbiornik o powierzchni 1,31km². Poniżej
zapory rzeka płynie głębokim jarem tworząc liczne przełomy. Zalew w Sieniawie
stanowi raj dla wędkarzy. Można tutaj
łowić: karpie, klenie, szczupaki, pstrągi
i płocie.

dużej parafii i greckokatolickiej, do
której należały także: Wisłoczek, Rudawka Rymanowska i Zawoje. W czasie
walk we wrześniu 1944 r., podczas tzw.
„operacji dukielskiej”, większa część
zabudowań Tarnawki uległa zniszczeniu,
a w kwietniu 1946 r. pozostałą ludność
wsi wysiedlono w rejon Tarnopola na
Ukrainie. Opuszczone zabudowania w
niedługim cza-sie zostały rozebrane przez
mieszkańców okolicznych miejscowości. Na terenie Tarnawki znajdowała
się drewniana, greckokatolicka cerkiew
parafialna pw. Opieki Matki Boskiej z
1860 r., rozebrana na przełomie lat 1955
– 1956. Dzisiaj po świątyni pozostały
fragmenty kamiennej podmurówki, a na
przycerkiewnym cmentarzu dwa nagrobki
tutejszych księży. Za cerkwiskiem, przy
starej drodze wiodącej wzdłuż potoku Wisłoczek, można znaleźć ślady chat, piw-nic i studni. Po przeciwnej stronie drogi,
charakterystycznej kępie drzew znajduje
się stary łemkowski cmentarz. Zachowało się tutaj zaledwie 7 nagrobków. Są to

Sieniawa
powierzchnia [ha]
759,66
ilość [osób]
1 117
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś położona w dolinie Wisłoka na
wschód od Rymanowa. Istniała już w 1437
r. W lipcu 1768 r. odbył się tu generalny
zjazd szlachty sanockiej i dukielskiej,
który uchwalił akt przystąpienia do konfederacji barskiej. Przed wojną działały
tu młyn wodny, tartak, karczma. Do 1947
r. Sieniawę zamieszkiwała w większości
ludność łemkowska, którą przesiedlono podczas Akcji „Wisła”. We wsi po
łemkowskich mieszkańcach pozostała
cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej z
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Tarnawka
powierzchnia [ha]
584,48
ilość [osób]
0
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Niezamieszkała wieś nad potokiem Wisłoczek, lokowana na prawie wołoskim
w 1570 r. Przed wojną była siedzibą

Anna Lipińska

kamienne lub żeliwne krzyże osadzone
na kamiennych cokołach, pochodzących
z początku XX wieku. W Tarnawce przez
kilka lat mieszkał Julian Tarnowycz, autor
„Ilustrowanej historii Łemkowszczyzny”
wydanej w 1936 r. we Lwowie.

Wisłoczek
powierzchnia [ha]
1 618,28
ilość [osób]
177
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś nad potokiem o tej samej nazwie,
założona na prawie niemieckim, a w 1512
r. przeniesiona na prawo wołoskie. Do II
wojny miejscowość zamieszkiwana przez
Łemków. We wsi działał młyn wodny
i karczma, była też drewniana cerkiew
filialna pw. Dymitra Męczennika z 1818
r. Okres wojny wieś przetrwała bez
większych strat. W 1946 r. mieszkańcy
wyjechali na Ukrainę. Opuszczone domy
oraz drewnianą cerkiew rozebrali ludzie z
okolicznych wsi, głównie z Głębokiego.
Do dziś zachował się jedynie kamienny
mur i podmurówka oraz resztki dzwonnicy. Na starym cmentarzu przetrwało
13 kamiennych nagrobków, najstarszy z
1889 r. Powyżej cmentarza cerkiewnego
na granicy lasu znajduje się cmentarz choleryczny, a na nim żeliwny krzyż na cokole z piaskowca także z datą 1889 r. Wieś
została ponownie zasiedlona w czerwcu
1969 r. przez repatriantów z Zaolzia.
Oprócz nowych zagród w wiosce uwagę
zwraca również Dom Modlitwy Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Wólka
powierzchnia [ha]
261,91
ilość [osób]
0
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Obecnie niezamieszkała wioska łemkowska na północnych stokach Przymiarek,
na południowy zachód od Rymanowa
Zdroju. Wólkę lokowano na prawie
wołoskim w 1577 r. w prywatnych dobrach rymanowskich. Nigdy nie było tu
cerkwi, wierni uczęszczali do świątyni w
sąsiedniej Bałuciance lub w Klimkówce.
Przed wojną Wólka oraz kilka innych
wiosek z okolicy Rymanowa stanowiła
prężny ośrodek rzeźby ludowej. Miejscowi rzeźbiarze wytwarzane wyroby z
powodzeniem sprzedawali w Iwoniczu
Zdroju i Rymanowie Zdroju. Po wojnie, w
sierpniu 1945 r., całą ludność wysiedlono
na Ukrainę w okolice Tarnopola. Opuszczone domy zostały rozebrane w 1948
r. Do lat 60–tych XX wieku pola Wólki
uprawiali mieszkańcy okolicznych wsi. W
latach następnych podczas rekultywacji
terenu pozostałości po zagrodach, studnie
i sady zostały zrównane z ziemią. Po wsi
nie pozostał nawet ślad.

Wróblik Królewski
powierzchnia [ha]
867,26
ilość [osób]
789
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś nad Taborem, na północ od Rymanowa, lokowana na prawie niemieckim w
1425 r., wówczas zwana także Targowce.
Przez wieki była najdalej na zachód
wysuniętą wsią ruską w Dołach Jasielsko-Sanockich. Po II wojnie światowej
ludność Wróblika została przesiedlona
na tereny Ukrainy. W opuszczonych
domach zamieszkali Polacy, repatrianci
ze wschodu. Po dawnych mieszkańcach
pozostała murowana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej
z 1888 r., od 1946 r. kościół parafialny
rzymskokatolicki. Wewnątrz polichromia
figuralna wykonana przez Pawła i Feliksa
Bogdańskich, malarzy z Jaślisk, krucyfiks
ruski XVIII/XIX w. oraz dzwon z datą
1824 r. W ostatnich latach cerkiew została
gruntownie odnowiona. W miejscowości
znajduje się murowany dwór wzniesiony
ok. połowy XIX w. dla rodziny Wiktorów.
Obecnie własność prywatna. We wsi pozostały stare kapliczki i krzyże przydrożne oraz cmentarz, gdzie zachowały się
kamienne nagrobki z końca XIX wieku.

Wróblik Szlachecki
powierzchnia [ha]
261,91
ilość [osób]
0
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś położona 4 km na północ od Rymanowa. Najstarsza wzmianka w dokumentach pisanych o wsi pochodzi z 1494 r.
Pierwotnie nazywano ją Targowce. Była
to duża osada rozłożona na obu brzegach
przepływającej tędy rzeki Tabor. W latach
80-tych XIX wieku nastąpiło ożywienie
gospodarcze związane z powstaniem linii
kolejowej Jasło - Zagórz. Od początku istnienia miejscowość zamieszkiwana była
przez ludność łemkowską zwaną Górniakami. W 1945 r. Łemkowie mieszkający
we Wróbliku Szlacheckim zostali wysiedleni na tereny Ukrainy. Opuszczone
gospodarstwa zasiedlili repatrianci polscy
z okolic Lwowa oraz z okolicznych wsi.
We wsi na uwagę zasługuje drewniana
cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia
Matki Boskiej z 1869 r., odnowiona
w 1923 r. Od 1946 r. filialny kościół
rzymskokatolicki. Polichromia z 1871
r. wykonana przez Pawła Bogdańskiego
– malarza z Jaślisk, resztki ikonostasu z
1870 r., kropielnica kamienna w kształcie
kielicha z drugiej poł. XIX w. dzwon
z 1711 r. W ostatnich latach cerkiew
została ponownie odnowiona. We wsi
spotkać można także przydrożne kapliczki
z przełomu XVIII i XIX wieku.

Zawoje
powierzchnia [ha]
494,09
ilość [osób]
0
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wyludniona łemkowska wioska w bocznej dolince po zachodniej stronie Wisłoka,
1 km na południe od Puław Dolnych.
Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z 1589 r. Pierwszymi właścicielami wsi byli Sienieńscy. W 1880 r.
wieś liczyła ok. 250 mieszkańców, istniała
w niej cerkiew pw. Michała Archanioła
zbudowana w 1862 r. W czasie II wojny
światowej wieś prawie nie ucierpiała. W
1946 r. Zawoje, podobnie jak większość
okolicznych wsi, doświadczyły akcji wysiedleńczej. Mieszkańców wywieziono na
Ukrainę. Obecnie teren zarósł drzewami.
Po opuszczonych łemkowskich chatach
pozostały piwnice i podmurówki. Zachowały się ślady wiejskiej drogi i zdziczałe
sady. Po rozebranej według przekazów
w 1947 r. cerkwi zostały jedynie resztki
podmurówki i sterta kamieni w miejscu
dzwonnicy. Nie ma informacji, co stało
się z ikonostasem. Na przycerkiewnym
cmentarzu, otoczonym murem z kamienia, zachowało się kilkanaście nagrobków, w większości wykonanych przez
miejscowych kamieniarzy na przełomie
XIX i XX wieku.

Zmysłówka
powierzchnia [ha]
114,00
ilość [osób]
101
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Mała wioska (od 01 stycznia 2012r) położona na północny-wschód od Rymanowa,
tuż przy granicy miasta. Dawniej istniała
jako przysiółek wsi Ladzin, obecnie stanowi oddzielne sołectwo. W miejscowości zachowała się część starej zabudowy.
(na podstawie materiałów Urzędu
Gminy
opr. wła)

Rzeczywistość
Żyję w świecie kłamstw, obłudy
Chcę się z niego wyrwać
Coś mnie trzyma
Jakaś siła każe mi zostać
To świat pełen przemocy
Rasistowskich haseł
wypisywanych na murach
Gdzie jest jedność?
Gdzie braterstwo?
Które Bóg ustanowił
Ten świat to odrażająca rzeczywistość
Moje życie jest przegrane
Nina Wołczańska
NASZ RYMANÓW

15

Internetowy przegląd
prasy

Zabawa karnawałowa
w ZSP w Milczy

Prezentujemy fragmenty z internetowych wydań gazet. Tym razem z
„Nowin” i „Super Nowości”.

W mroźny i śliski wtorek 22 stycznia
2013r. w szkole w Milczy odbyła się
karnawałowa zabawa. Dyskoteka, nagradzane przez jury konkursowe przebrania

Nasze lotnisko Na lotnisku w Jasionce podsumowano ubiegłoroczny sezon.
- W porównaniu z rekordowym rokiem
2011, kiedy to obsłużonych zostało 491
tys. pasażerów, ubiegły rok zaowocował wynikiem 565 tysięcy odprawionych podróżnych – mówi Łukasz Sikora, szef marketingu w Porcie Lotniczym
Jasionka. – Mamy więc kolejny rekord.
O którym, że padnie, wiedzieliśmy już
na początku listopada, kiedy w Jasionce
przywitaliśmy półmilionowego pasażera.135 tysięcy pasażerów obsłużonych
zostało w ruchu krajowym. Rzeszowskie lotnisko to już od kilku lat jeden z
najdynamiczniej rozwijających się portów w Polsce. Od maja działa tu nowy
terminal pasażerski. Ukończona została
także nowa wieża kontroli lotów. Port z
roku na rok obsługuje coraz więcej pasażerów i przewozów cargo do krajów
europejskich, a także poza kontynent.
- Wśród licznych nagród uzyskanych w
2012 r. przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” można zaliczyć pięć gwiazdek i tytuł „Przyjaznego Lotniska” w
plebiscycie branżowego portalu Pasażer.
com, w którym wzięło udział ponad 20
tys. głosujących – mówi Ł. Sikora. Pisaliśmy już, że ogłoszone zostały dwie
nowe trasy, które dostępne będą bezpośrednio z Rzeszowa już od marca. To
Glasgow Prestwick w Szkocji oraz Trapani na Sycylii (kierunek sezonowy).
Obecnie można stąd dotrzeć do: Frankfurtu, Warszawy (26 rejsów tygodniowo), Manchesteru, Barcelony-Girony
(od marca do października), Londynu
(lotniska Stansted i Luton), Bristolu (od
marca do października), Birmingham,
East Midlands i Dublina. Połączenia
obsługują: LOT, Lufthansa i Ryanair.
Okno życia Ostatnio Komitet Praw
Dziecka ONZ wypowiadał się za zakazem działania Okien Życia, tłumacząc to
tym, że dzieci mają prawo znać swoich
biologicznych rodziców. Sprawa od razu
wywołała dyskusję. Obrońcy okienek
mają kolejny argument, by wyperswadować takie myślenie. W środę w rzeszowskim Oknie Życia siostry znalazły dziewczynkę. Komitet Praw Dziecka ONZ
zapowiedział, że zwróci się on do Unii
Europejskiej o ich delegalizację, tłumacząc, że każde dziecko ma prawo poznać
swoich rodziców. Nie docierają do nich
jednak takie argumenty, że lepiej, żeby
dziecko żyło, znalazło miłość w rodzinie zastępczej, niż zostało porzucone czy
zamordowane. Dyrektor Caritas Diecezji
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Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik, już
zapowiedział, że w Polsce “Okna Życia”
nie zostaną zlikwidowane, nawet jeśli
parlament wpadnie na pomysł uchwalenia zakazu ich prowadzenia. Joannę
Marię, bo tak siostry sercanki nazwały
kilkudniowego noworodka, zostawiono
w Oknie Życia w środę, 2 stycznia 2013
r. – Dziewczynkę przyniesiono do okienka o godzinie 12.50 – mówi s. Dominika.
– Była czysto ubrana, a matka nie zostawiła żadnego listu przy niej. Teraz dziecko przebywa w szpitalu. To już trzecie
dziecko, które zostało porzucone w
Oknie Życia przy Domu Samotnej Matki (ul. Dojazd Staroniwa 7). Pierwsze
pojawiło się trzy miesiące po otwarciu
okienka, w maju 2009 roku. Mający trzy
dni chłopczyk dostał imiona Stanisław
Dominik. Drugi noworodek trafił tam
rok później. Siostry sercanki twierdzą,
że pojawienie się dziewczynki właśnie
teraz, kiedy w ostatnich dniach głośno
było o zdaniu ONZ w sprawie Okien
Życia, nie było przypadkowe. – To jest
znak, że potrzebne są Okna Życia, że
nie wolno ich likwidować – mówi s.
Dominika. Dziewczynka trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Rzeszowie do oddziału noworodków
na OIOM-ie . Zadbana, czysto ubrana i nakarmiona. – Jest zdrowa – mówi
dr n. med. Anna Hartman-Ksycińska.
Urodziła się mniej niż tydzień temu. W
szpitalu będzie musiała pozostać do czasu, aż sąd zdecyduje, kto zostanie prawnym opiekunem dziewczynki i przejmie
nad nią opiekę. Nie wiadomo, ile czasu
potrwają formalności prawne, ale na
pewno Joanna Maria trafi do rodziny
zastępczej. Do opieki nad nią jest chętnych około 300 rodzin na Podkarpaciu.

stały się szkolną tradycją. Najchętniej
przebierają się maluchy, przy wydatnej
pomocy utalentowanych mam i babć,
dominują królewny i czarodziejki, wśród
chłopców czasem trafi się rycerz, czasem
idol z bajek. Wszyscy wspaniale się bawią i dzieci, i rodzice, a każdy przebrany
otrzymuje nagrodę.
(emez)

Jesteś tym, co jesz. Otwórz lodówkę i
sprawdź skład produktów, którymi karmisz siebie i swoich najbliższych. Konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze
i emulgatory. Na etykietach produktów
spożywczych wydłuża się lista nienaturalnych składników spożywczych, które dodawane są do żywności po to, by
atrakcyjniej wyglądała, dłużej zachowywała świeżość lub lepiej smakowała.
Według szacunków, rocznie zjadamy ich
nawet ponad 2 kilogramy! Jedzenie ma
ogromny wpływ na to, jak się czujemy,
jak pracujemy i, oczywiście na to, jak
wyglądamy. To, czym karmimy dzieci ma natomiast bezpośredni związek z
tym, jak się rozwijają, zachowują i jaką
mają naturalną zdolność radzenia sobie
z chorobami. Dieta zarówno dorosłych,
jak i dzieci powinna być naturalna, zrównoważona i pozbawiona składników
przetworzonych i chemicznych. A te, jak
spojrzymy na etykiety większości produktów spożywczych, dodawane są już
niemal do wszystkiego. I jeżeli każdego
dnia dostarczamy do organizmu substancje chemiczne, nie dziwmy się, że słabnie
nasza odporność, coraz bardziej tyjemy i
zapadamy na alergie. Jak Polacy robią
zakupy? Patrzą na wagę i cenę produktów, czasami rzucą okiem na datę ważności. Jeśli się akurat odchudzają, wybiorą żywność “fit”. Na skład żywności
nie zwracają uwagi, sądząc błędnie, że
jeśli kupują podstawowe produkty spożywcze, to zapewne są w nich same podstawowe składniki spożywcze. A niestety, na sklepowych półkach coraz trudniej
znaleźć żywność bez mniej lub bardziej
szkodliwych składników chemicznych.
Opracował : Andrzej Biel

Uczniowie ZSP w
Rymanowie dla WOŚP
Młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie już po raz siódmy
wzięła udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W 21. finale wzięło udział 10
uczniów, którzy zebrali znaczną kwotę
6.878,99 zł. Jak zwykle mieszkańcy Rymanowa wykazali się niezwykłą hojno-

WOŚP w Milczy
13 stycznia 19 wolontariuszy Gimnazjum w Milczy wraz z opiekunami p.
Ewą Krukar, p. Martą Kijowską, p. Elżbietą Romańczak przeprowadziło akcję
charytatywną na rzecz WOŚP. W Milczy

ścią i zważając na szczytny cel akcji nie
szczędzili datków. Po raz kolejny kwestująca młodzież spotkała się z ogromną
życzliwością, otwartością i serdecznością ofiarodawców. Panująca atmosfera oraz przychylność ludzi dobrej woli
zmotywowała młodzież do tego, aby z
zaangażowaniem włączać się w kolejne
akcje charytatywne.
W kweście wzięli udział: Martyna Prajzner, Daria Litarowicz, Klaudia
Reptak, Karolina Prajzner, Fabian Piku-

ła, Klaudia Wantuch, Dagmara Skwara,
Dominika Krukar, Aleksandra Królicka,
Ewa Michalska. Opiekę nad uczniami
sprawowali: Bernadetta Michnowicz,
Małgorzata Woźniak, Danuta Supeł, Beata Miszczyk, Dominika Góra – Rygiel,
Anna Śliwka.
Wszystkim, którzy nawet drobnym
groszem wsparli ten szczytny cel, składamy serdeczne podziękowania .

niążki do puszek i rozdawali serduszka.
W tym roku zbierali pieniążki dla ratowania życia dzieci i godn e j o p i e k i m e d y c z n e j s e n i o r ó w.
14 stycznia w szkole w Milczy odbyła się
licytacja gadżetów. Pod młotek poszły
koszulka, kalendarz kieszonkowy oraz

wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, opiekunom za wspólne kwestowanie i do zobaczenia za rok na 22 finale
WOŚP!
Wolontariusze ZSP w Milczy

WOŚP w Klimkówce

i Trześniowie kwestowali Karolina Rymarowicz, Izabela Koczera, Magdalena
Ochęduszko, Mateusz Przybylski, Ilona
Przybylska, Monika Smoleń, Natalia Zajdel, Olga Kamińska, Grzegorz Kijowski,
Konrad Niezgodzki, Martin Kijowski,

ścienny i inne. Wszystkie dzieci od klas
najmłodszych włączyły się w licytację i
chętnie wrzucały do puszek małe i większe datki. Chwilami licytacja była zacięta. Uczeń klasy II gimnazjum Karol Stapiński wylicytował koszulkę z nadrukiem

13 stycznia 2013 roku, już po raz
dwudziesty pierwszy zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna działająca na rzecz
ratowania życia osób chorych, w szczególności dzieci oraz na rzecz poprawy
stanu ich zdrowia. W tym roku celem
Orkiestry było zebranie środków finansowych nie tylko na ratowanie życia
dzieci, ale również na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych wraz z Dyrektorem Szkoły panem
Marianem Penarem i nauczycielami: panią Joanną Wójcik –Kaczor, panią Agatą Barzyk, panią Łucją Kilar i panem
Krzysztofem Telega oraz pracownikami
obsługi: panią Janiną Grysztar, panią
Heleną Zajdel, panią Zofią Józefowicz
i panem Stanisławem Zychem również
zaangażowali się w tę akcję organizując
zbiórki przy parkingu kościelnym.
Wśród kwestujących wolontariuszy
byli: Patrycja Józefowicz, Monika Penar,
Aleksandra Rygiel i Aleksandra Wais z
klasy I gimnazjum, Magdalena Wojtoń,
Aleksandra Jakubowicz, Magdalena
Bek, Estera Rygiel, Weronika Hanus i
Konrad Wais z klasy II gimnazjum oraz
Kamila Rysz i Marcin Penar z klasy III
gimnazjum.
Mieszkańcy Klimkówki okazali dużo
zrozumienia i byli bardzo hojni - przekazali na cele WOŚP kwotę 1507zł.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i
pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w akcję dziękujemy.
Agnieszka Groblewska

Konrad Kijowski, Karolina Prajzner,
Karolina Adam, Ilona Wielobób, Marlena
Kijowska, Bartłomiej Kopczyk, Szymon
Sadowski, Karol Stapiński Pomimo mrozu z uśmiechem na twarzy zbierali pie-

WOŚP za kwotę 151 zł. Gratulujemy!
Kwota zebrana przez wolontariuszy to
1365,10 zł , kwota z licytacji wyniosła
330,10 zł. Łącznie w tym roku zebraliśmy 1695,20 zł. Serdecznie dziękujemy

Od redakcji: Do dnia zamknięcia obecnego numeru nie dotarła do nas informacja sztabu o rezultacie całej akcji, publikujemy więc na razie tylko sprawozdania ze szkół.
NASZ RYMANÓW
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Reminiscencje…
O błędnym kole miłości i zdrady napisano w ostatnim czasookresie opasłe tomy, a temat co jakiś czas
powraca za sprawą ludzi znanych,
lubianych - tych ze społeczno-artystycznych świeczników. Problem narasta i coraz większa ilość kobiet szuka pomocy w poradniach. Jak pomóc
porzuconej rodzinie zastanawiają się
„lekarze dusz”, gdy po 10-20 latach
małżeństwa mąż zostawia rodzinę i
„maszeruje w siną dal” .
Nic to ani nowego ani niewiarygodnego, a mając na uwadze małżeństwa
sprzed lat powiedzmy trzydziestu moich
ciotek czy sąsiadów, gdzie małżeńskie
zdrady były szeroko komentowane, zaś
sami zainteresowani skutecznie zaprzeczali jakoby „coś było na rzeczy”. Gdzie
przemoc fizyczna „bywała” normalnością zaś alkohol męża miał usprawiedliwienie w tekście typu, pokutujące zresztą do dziś w niektórych kręgach - jak się
chłop nie napije porządnie to nie chłop.
Mężowie rzekłabym sfer średnich
mieli przyzwolenie na małżeńskie zdrady, zresztą nie tylko średnich bo pamiętamy zapewne Kossaka, który bardzo
kochał swojego aniołka - Mańcię, ale
jego córki zarówno Lilka (Maria Pawlikowska –Jasnorzewska) jak i Madzia
(Magdalena Samozwaniec) znały Flamy,
tak się mówiło elegancko na kochanki
swojego sławnego ojca. On sam mawiał
„..biedna Mańcia, co ty masz kłopotu ze
mną, przez te babiszony co na mnie lecą,
a lecą wszystkie i księżne i kokoty… ale
śmiej się, bo ja ciebie kocham i ja wyjątkowy człowiek jestem”.
Czy to właśnie społeczne przyzwolenie czy ogólny podówczas trend powodował, że powiedzmy, zdradzany aniołek mniej cierpiał?. Wątpliwe. Żony, bo
partnerek raczej nie było, zgadzały się
na takie traktowanie w milczeniu, nie
miały pretensji traktując męża zarabiającego na dom jako salonowego lwa lub
patrzyły przez palce, bo wszak do niej i
tak wracał!. O co więc kruszyć kopie?
Powojenne rozprężenie było dość spore, skoro jak opowiadała mi mama, gdy
kochanek się żenił, kochanka tegoż stała
w oknie i na cały rynek z okna swojej
kamienicy wywrzeszczała gościom weselnym i legalnej za chwil parę żonie,
jaki to z niego padalec, bo to jej obiecał
niewierny obrączkę.
Dzisiaj mamy odmienność obyczajów.
Może dlatego, że owszem nadal społeczne przyzwolenie funkcjonuje, lecz
kobiety mając pracę nie gorszą niż partner (mężów coraz mniej), eleganckie,
poważne i stanowcze stawiają warunki.
Mężczyzna nie przywykły zbytnio do
składania obietnic, bo i tak je zazwyczaj
złamie (silniejszy zew krwi), nie znosi
z całego swojego poligamicznego serca
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OBOWIĄZKÓW! Branie odpowiedzialności nie dla niego, bowiem jak widać
i słycha dzieci zostawia to tu to tam i
idzie, szukając przez całe życie miłości
drugiej, trzeciej. Kochane córeczki tatusiów zostają z dnia na dzień bez kochającego rodzica, który w mediach mówił o
swoich księżniczkach wychwalając pod
nieboskłon ich urodę i mądrość.
Mamy z ostatnich chwil dziennikarza
Macieja Dowbora, po dziewięciu latach
wspólnego ”partnerowania” i mającego
3-letnią córeczkę z modelką Joanną Koroniewską, zostawił domek cały i…poszedł w nieokreślonym kierunku. Wracający do mamusi niewierni lub alkoholicy
nie są znów jakimś wyjątkiem. Znam takich przynajmniej 10-ciu. Duże aglomeracje miejskie rządzą się nieco innymi
zasadami. Kobiety nie wiadomo z jakich
pobudek dały sobie także przyzwolenie
na „szukanie miłości” w imię śpiewanej
przez I. Jarocką sekwencji „kocha się
raz potem drugi i trzeci i….znów”. Rozbijanie małżeństw w imię tejże, która
potrwa „chwil parę” rok może dwa….i
szukamy dalej pozostawiając po sobie
lekkie zgliszcza.
Ostatnią rewelacją jest dziennikarka Monika Richardson sympatyczna,
prowadząca onegdaj milutki program
„Europa da się lubić”. Otóż Monika po
dwóch rozwodach i jej, a jakże nowy
partner znany nam z lekka bogobojny i
bynajmniej nie przypominający księcia
z bajki Zbigniew Zamachowski świetny
aktor, także po dwóch rozwodach (wybiegam do przodu, bo po oficjalnym zamieszkaniu razem ich partnerzy życiowi
chyba podziękują za udawane szczęście),
są w sobie strasznie zakochani! Tak więc
Zamachowski podobnie jak jego bardzo
dobry przyjaciel Piotr Polk (jest już z
trzecią partnerką czy może żoną?) zostawi gromadkę dzieci na głowie mamusi i
….poszuka ciepłego ogniska gdzie tylko
miłość panować będzie.
Bez obowiązków i kompromisów. Nic
nie budujemy, nic nie pielęgnujemy, do
niczego się nie przyzwyczajamy i choć
mężczyźni na portalach randkowych
zazwyczaj piszą - święty spokój nie ma
ceny, na własne życzenie ten spokój burzą wchodząc bez ładu i składu w nowe
związki, które zbyt często okazują się
pomyłką. Tak było stosunkowo niedawno z Grzegorzem Małeckim, nieźle namieszał, Jackiem Boruchem, który na
widok Oli Frycz dostał małpiego rozumu
i zostawił Ilonę Ostrowską , czyli i żonę
i dziecko. Coraz mniej z tego rozumiemy, coraz trudniej się w tym całym galimatiasie połapać –faktycznie kto z kim
i dlaczego?
Dlaczego nie zastanawiamy się, dlaczego tak łatwo przychodzi nam ranienie
najbliższych: żon z którymi jesteśmy bagatela 20 lat, dzieci 12-14 latków wpadających w traumę rozbitej rodziny?
Dlaczego przestaliśmy być odpowie-

dzialni, poważni, dojrzali, wzbudzamy
złość i niechęć a często i nienawiść u
własnych dzieci, bo zwyczajnie nie rozumieją dlaczego rodzic ma nową panią.
Tatuś zazwyczaj niczego nie tłumaczy, z
dnia na dzień stając się niedzielnym ojcem. Przewartościowaliśmy dokładnie
wszystkie systemy moralne, etyczne,
zwykła przyzwoitość nam umknęła hen
gdzieś, nie liczymy się z uczuciami bliskich bo najważniejsze jest MOJE SZĘŚCIE!. Żyjemy pod sentencję CARPE
DIEM, tylko że takie podejście zawsze
odbywa się kosztem kogoś, kogoś bliskiego.
Świat goni do przodu i nie ma czasu, wszystko robimy na oczach gapiów
a dyskrecja charakterystyczna dla wspomnianych Kossaków jest absolutnie
obca współczesnym Romeom „przesuwającym” się, pod osłoną nocy, do
domu nowych kochanek z błędną nadzieją, że nikt ich nie zauważy. Dziewiętnasto-wieczni mężowie wracali do
żony i do dzieci. Romanse i flirty bywały
męską „odskocznią” od codzienności,
bo wszak obowiązki żony i matki nadal
pełniła ta poślubiona „przed Bogiem”.
Wychowywała dzieci, dopilnowywała
majątku, otaczając swojego męża opieką
wszelką, on zaś zapewniał finanse na odpowiednim poziomie. Nie mógł porzucić
ani żony ani dzieci bowiem wybrana z
„odpowiedniej rodziny”, odpowiedniego herbu, nie mogła być w żadnym
aspekcie porównywana z flamą. Flama
miała być elegancka, szykowna, a jej
pochodzenie społeczne nie miało w tym
wypadku żadnego znaczenia. Wiadomo
więc było, że mąż do flamy nie odejdzie
bowiem czekałby go pełny ostracyzm
zarówno towarzyski jak i społeczny. W
domu był spokój i równowaga, tu można
było skoncentrować się na pracy ,włożyć
kapcie i pokonwersować z żoną. Poza
domem było się „łowcą” i kochankiem.
Współcześni mężczyźni, odnosi się
wrażenie, nie panują nad własnym życiem, a już na pewno nad własnymi namiętnościami. Niech no tylko pojawi
się „obiekt pożądania” nie potrafią się
oprzeć, samoczynnie włączają się najniższe instynkty i wspomniane Carpe Diem
rządzi sercem i ciałem, nigdy zaś rozumem. Czyżbyśmy zdziczeli lub stwierdzili, że nic nas nie ogranicza, wszystko
nam wolno – nie dla nas zasady, normy i
jakieś tam dyrdymały? Trudno orzec do
czego prowadzi taka samowolka. Pewne
jest, jak stwierdził profesor Wojciszke
„gdyby ludzie byli tak wspólnotowi jak
kobiety, to każdy siedziałby we własnej
pieczarze, gdyby jednak dominował
męski styl to…..w ogóle nie byłoby pieczar”. Tak więc poczekamy i zobaczymy … dokąd zdążamy?.
Łucja Urbanik

Wieczór Trzech Króli
w Posadzie Dolnej
Styczniowy wieczór w wigilię
Trzech Króli na Posadzie Dolnej
rozbrzmiewał kolędami śpiewanymi
w sali domu ludowego. W tym roku
już kolejny raz Sekcja Kultury i
Tradycji działająca przy Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów” przygotowała
program świąteczny dla tych, którzy
lubią wspólnie kolędować. Tegoroczny wieczór Trzech Króli poświęcony
był zwyczajom bożonarodzeniowym.
Przybyli Goście, a zwłaszcza młodsza
cześć widowni, miała możliwość poznać
przyczyny różnych zachowań i czynności
wigilijnych. Przypomniano nam „szczydroków”, którzy we wczesnych godzinach
porannych chodzili od domu do domu z
życzeniami;
„Na szczęście, na zdrowie, na tę świętą
Wigilię!
Żebyście się mieli jak w niebie Anieli,
Od roku do roku lepi niż tego roku,
Żebyście gospodarzu stali między snopami,
między kopami,
jak miesiąc między gwiazdami.
Żeby wom niczego nie brakowało, a
wszystkiego przybywało,
Jak w komorze, tak w oborze – tego szczęść
Wom Boże!
Żebyście Gospodarzu mieli kaczkę, a nie
babe krzykaczke,
a Wy Gospodyni kota, a nie chłopa
huncwota.
Powiadali nam tu ludzie, żeście piekli
buchnoczki-szczydroczki,
a jak żeście nie piekli, dajcie krome chleba,
a zapłaci Wom Pan Jezus za ten szczodry
dar.
Winszujemy, winszujemy i winszować nie
przestaniemy,
póki szczydroków nie dostaniemy!
„Szczydrokiem” mógł być tylko
chłopiec, bo spotkanie jako pierwszego
w wigilijny poranek chłopca przynosiło
pomyślność w nowym roku. Dziewczętom nie wolno było wychodzić z domu
w ten poranek, bo przynosiły pecha.
Spotkanie jako pierwszej w ten dzień kobiety z pustym wiadrem zwiastowało brak
pomyślności przez cały rok i pusty portfel.
Magiczny był nie tylko poranek wigilijny,
także wieczór był czasem wróżb, odkrywania tajemnic przyszłości i zabiegania
o szczęście i zdrowie w nadchodzącym
nowym roku. Należało pamiętać o wolnym
miejscu przy stole dla nieobecnego gościa
i parzystej liczbie osób, które zasiadały do
wigilii (nieparzysta wróżyła rychłą śmierć
jednej z osób). Dobór potraw wigilijnych
też był celowy: czosnek i groch chronił od
chorób, chleb symbolizował dobrobyt i
początek nowego życia, wypieki z mąki
zapewniały pomyślność w nadchodzącym roku, ryba przypominała o chrzcie,
zmartwychwstaniu, odradzaniu życia
oraz nieśmiertelności, mak był symbolem
płodności.

Najważniejszy tego wieczoru był jednak opłatek, któremu przypisywano wiele
różnych, niezwykłych, dobroczynnych
właściwości. Sama jego obecność w domu
miała zapewniać dostatek, spokój i bło-

rię Przybylską, a role gospodarzy i gości
zagrali : Maria Przybylska, Katarzyna
Rozenbajger, Barbara Oberc, Barbara
Haduch, Jan Łabuda i Jan Oberc. W
roli dzieci wystąpili: Zuzia Smerecka,

gosławieństwo boże, chronić dom przed
piorunem, pożarem i innymi nieszczęściami. Wierzono, że ten kto opłatkiem się
łamie nie zazna przez cały rok głodu i co
więcej będzie mógł dzielić się chlebem
z innymi. Wierzono, także, że jeśli ktoś
zabłąkany w lesie przypomni sobie z kim
opłatek łamał, to szybko odnajdzie drogę
i szczęśliwie powróci do domu. Okruch
opłatka wrzucony do studni by oczyszczał
wodę, a pijącym ją ludziom i zwierzętom
zapewniał zdrowie i siłę. Po wieczerzy
panny i kawalerowie ciągnęli źdźbła słomy spod
obrusa. Zielone oznaczało
ślub, zwiędłe - oczekiwanie, żółte - staropanieństwo
lub pozostanie w stanie
kawalerskim. Dziewczęta
wychodziły przed dom i
wołały głośno; z której
strony echo odpowiedziało
lub pies zaszczekał z tej
mąż miał przybyć.
Takie piękne były wierzenia, szkoda tylko, że
do dnia dzisiejszego niewiele z nich zostało w naszej pamięci. Szkoda, że
ci nieliczni „szczydroki”,
którzy odwiedzają jeszcze
w Rymanowie w wigilijny
poranek nasze domy nie dokładają starań by zachwycić oryginalnością życzeń
, szkoda, że z naszych bożonarodzeniowych ulic znikają kolędnicy, szkoda, że
coraz mniej chętnie przyjmujemy ich w
swoich domach.
Program „Wieczoru” oparty był na
scenariuszu przygotowanym przez p. Ma-

Karolinka Szarota, Emilka Pruś, Krystian
Wołczański, Karolinka Oberc, Gabrysia i Kaperek Sołtysik, Paulina, Eryk i
Szczepan Zajdel i Lucjan Gogniat, który
pięknie kolędował grając na keyboardzie.
Kolędy śpiewały panie: Teresa Zając,
Jadwiga Krukar, Józefa Rygiel, Krystyna
Dubis, Kazia Kijowska, Elżbieta Maślany, Urszula Wiernusz, Maria Kopecka,
Michasia Pulnar, Grażyna Skolarczyk,
która odpowiedzialna była również
za dekoracje i reżyserię wieczoru.

Organizatorzy wieczoru serdecznie
dziękują za przybycie wszystkim, którzy
zechcieli w ten jeden wieczór w roku,
w wigilię Święta Objawienia wspólnie
pokolędować.
Grażyna Skolarczyk
NASZ RYMANÓW
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ZADUSZKI
RYMANOWSKIE krótka historia
cmentarza
„Zaduszki rymanowskie” - taki
tytuł nosi projekt edukacyjny realizowany przez gimnazjalistów Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie od ubiegłego
roku szkolnego. Uczniowie w tym czasie
zbierali informacje o historii cmentarza
i osobach spoczywających na rymanowskiej nekropolii. Dużą uwagę poświęcili
architekturze nagrobków i umieszczonym na nich sentencjom. Na łamach
Naszego Rymanowa będą prezentowane
postacie, których życie i działalność znalazły się w sferze zainteresowań uczniów
realizujących projekt.

Miasto Rymanów zostało lokowane 15 marca 1376 r. na prawie
magdeburskim przez księcia Władysława
Opolczyka na gruntach wsi Ladzin i Cisna. Dokument lokacyjny wystawiony w
Sanoku otrzymał Mikołaj, syn Rejmana,
który został pierwszym wójtem. Miasto
miało zwać się Ladislavia. Nazwa „Rymanów” pojawiła się po raz pierwszy
w 1415 r. W XV wieku rozpoczęto tu
budowę zamku z inicjatywy Dobiesława
z Oleśnicy i Sienna, uczestnika bitwy pod
Grunwaldem. Na początku XVI wieku
Rymanów otrzymał od króla Aleksandra
I Jagiellończyka przywilej na organizowanie jarmarków i własnych składów.
Prawdopodobnie pierwszą świątynią chrześcijańską w Rymanowie był
kościół św. Andrzeja, zbudowany jeszcze
przed założeniem miasta. Kiedy zaś ok.
1430 roku zbudowano obok rynku nową
farę, stał się on kościołem filialnym. Pamiątką jego istnienia jest stojąca w jego
miejscu, przy ul Kilińskiego, kapliczka
św. Jana Nepomucena z wypisana datą:
1780. W tych okolicach znajdował się
także zapewne pierwszy rymanowski
cmentarz.
W okresie średniowiecza powstawały powszechnie cmentarze przy20
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kościelne. Ludzie praktykowali grzebanie
ciał w pobliżu świątyń, jak i w ich podziemiach. Cmentarze te użytkowane były
w Galicji do końca XVIII wieku, kiedy to
cesarz austriacki Józef II wydał 11 grudnia
1783 roku dekret nakazujący zamknięcie
wszystkich cmentarzy przykościelnych.
W Rymanowie jednak już wcześniej pojawiła się inicjatywa założenia cmentarza
parafialnego poza centrum miasteczka.
W latach 1778-79 zbudowano
z fundacji właściciela dóbr rymanowskich - wojewody wołyńskiego Józefa
Kantego Ossolińskiego, nową murowaną
świątynię. Dwa lata później, 26 kwietnia
1781 roku, syn fundatora kościoła - hrabia
Józef Salezy Ossoliński wydzielił działkę
z pola dworskiego z przeznaczeniem na
cmentarz parafialny. Parcela posiadała powierzchnię 10 tysięcy łokci i wyznaczona
została na skrzyżowaniu dróg na Kalwarię
i do Klimkówki.

nej. 19 grudnia 2002 roku Rada Miejska
w Rymanowie w porozumieniu z parafią,
zmieniła status prawny rymanowskiej
nekropolii na cmentarz komunalny. Jego
administrowanie powierzone zostało Panu
Andrzejowi Kilarowi.
Po wschodniej stronie cmentarza znajdują się piękne, stare grobowce
i pomniki. Każdy z nich jest unikatowy.
Do dziś nagrobki te potwierdzają wysoko rozwiniętą kamieniarkę XIX wieku.
Posiadają wyszukane formy. Uwagę
przykuwają rzeźby, ornamenty oraz epitafia. Niestety, wiele z nich jest bardzo
zniszczonych i zaniedbanych. Od 2005
roku Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
podjęło działania mające na celu odnowę
najstarszych pomników nagrobnych. Co
roku w dniu Wszystkich Świętych członkowie Stowarzyszenia prowadzą kwestę
na ten szlachetny cel. Przy wsparciu
finansowym Gminy Rymanów udało sie

Dlatego na mapie z XVIII w. nie
ma zaznaczonego cmentarza Zaznaczony
na mapie pojawił się dopiero w XIX w.
Po latach, obszar cmentarza
został powiększony, kiedy to w 1923
roku staraniem proboszcza parafii ks.
Józefa Wolskiego przyłączony został
mórg przyległego pola z majątku rodziny
Nyczów. W 1925 roku ze składek parafian
wystawiono w centralnej części cmentarza
rzeźbę Piety wg projektu pochodzącego ze
Lwowa architekta Tarnowskiego.
Zaś za kadencji księdza proboszcza Piotra Roztockiego odbudowano w
1959 roku cmentarny mur. Pomiędzy
ciosane głazy piaskowca wkomponowano
II stację Drogi Krzyżowej.
Cmentarz parafialny w Rymanowie założony pod koniec XVIII w. jest
jedną z najstarszych czynnych nekropolii
w Europie. Jest o osiem lat młodszy od
Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i
o dwanaście - od warszawskich Powązek.
Od początku swego istnienia rymanowski
cmentarz administrowany był przez Parafię św. Wawrzyńca, która utrzymywała
etat grabarza. Przeznaczyła dla niego
pensję i mieszkanie. Wiadomo, że w latach
po II wojnie światowej grabarz mieszkał
w budynku przy cmentarzu, później, do lat
80-tych, na Wikarówce, od strony północ-

już ocalić wiele najbardziej zniszczonych
nagrobków oraz zabezpieczyć przed
wpływami klimatycznymi rzeźbę Piety.
Renowacji podjął się artysta-plastyk Pan
Janusz Hanus .
Ze względu na nowe przepisy
Unii Europejskiej dotyczące pochówku
zmarłych, wybudowana została kaplica
cmentarna. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Marian Rojek 8 lipca 2010r. w dzień
wspomnienia św. Jana z Dukli-Patrona Archidiecezji Przemyskiej. Od tamtej pory
niemal wszystkie Msze Święte pogrzebowe odbywają się w kaplicy cmentarnej.
Rymanowski cmentarz, od ponad
dwustu lat swego istnienia, jest miejscem
modlitewnej pamięci o tych, których już
nie ma wśród nas. Ale to także niemy
świadek dziejów naszego miasta. Z taką
samą cichą godnością przyjął wszystkich,
których na nim złożono: znamienite
osoby, zasłużone dla historii Rymanowa
i okolic, nieznanych żołnierzy, którzy na
naszej ziemi oddali swe życie, starców i
tych, co byli dopiero w wiośnie życia …
WSZYSCY ODESZLI ZA WCZEŚNIE…

Uczniowie klasy III gimnazjum
w Rymanowie

Fundusze Inwestycyjne w Banku Spółdzielczym w Rymanowie
Oferta Banku Spółdzielczego w Rymanowie w zakresie dystrybucji funduszy inwestycyjnych BPS TFI oraz Union Investment
zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno wśród klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Co lepsze: fundusz czy lokaty?
Klienci posiadający oszczędności zastanawiają się, w jaki sposób efektywnie je ulokować? Z jednej strony chcą mieć pewność,
że ich kapitał będzie bezpieczny, z drugiej jednak chcą zarobić. Co wybrać w takiej sytuacji?
Można wybrać pomiędzy lokatą a rozwiązaniem mniej znanym i wykorzystywanym, lecz potencjalnie bardziej zyskownym, czyli
uczestnictwem w odpowiednim funduszu inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny to środek lokowania kapitału nie tylko dla osób
z dużą skłonnością do ryzyka, lecz także dla osób ostrożnych; zarówno dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat finansów, jak
i dla tych, dla których inwestowanie jest prawdziwą pasją.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie zaproponował swoim Klientom nowy bardzo atrakcyjny produkt łączący program oszczędnościowoinwestycyjny jakim jest „Lokata Plus”. Program pozwala na podział zainwestowanych środków na dwie części: depozytową i
inwestycyjną. W ramach części depozytowej klient lokuje środki na wysokooprocentowanej, 7% w skali rokuna lokacie terminowej,
natomiast część inwestycyjna przeznaczona jest na zakup jednostek uczestnictwa funduszy. Klient w zależności od akceptowanego
ryzyka może sam podjąć decyzję i wybrać 1 z 4 portfeli o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. Produkt jest dedykowany klientom
zainteresowanym jednoczesnym wykorzystaniem stabilności związanej z lokatą bankową oraz potencjału funduszy inwestycyjnych.
Kolejnym produktem cieszącym się dużym zainteresowaniem ze strony klientów jest Program Systematycznego Inwestowania.
Systematyczne odkładanie określonej kwoty pozwoli :
- Zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę na przyszłość.
- Zgromadzić kapitał, z którego swobodnie będziesz mógł korzystać w przyszłości.
- Zrealizować plany i marzenia.
W ramach Programu Systematycznego Inwestowania klienci mogą inwestować we wszystkie dostępne subfundusze :
- Subfundusz pieniężny
- Subfundusz obligacyjny
- Subfundusz stabilnego wzrostu
- Subfundusz akcyjny
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta powstał kolejny produkt –UniLokata z wysoką stopą zwrotu, która w roku
ubiegłym wyniosła 5,8 %.
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- oczekują inwestycji o wysokiej płynności i stabilnym wzroście zysku, niezależnie od sytuacji na giełdzie,
- poszukują alternatywy dla lokat bankowych,
- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego,
- mają krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).
Szczegółowe informacje dotyczące oferty bankowej dostępne są na stronie www.bsrymanow.pl . Pomocą służą również pracownicy
Filii Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ulicy Rynek 19 pod numerem telefonu (013)4200273-Specjalista Barbara Szymańska

Czas i pamięć
Podobno historia jest nauczycielką
życia – zapewne tak jest rzeczywiście,
ale dzieje ludzkości to nie tylko czasy
zamierzchłe, w których przypadku szukanie analogii do współczesności jest co
nieco nieraz trudne, ale historia najnowsza
na przykład, to takie czasy, z którymi
porównać się możemy, zmierzyć bardziej
bezpośrednio, gdy wszystko jest takie pełne nieraz emocji, takie subiektywne, bo
przecież każdy z nas ma prawo do własnej
oceny tego, co przeżył, co doświadczył,
lat temu kilkanaście, dwadzieścia czy
trzydzieści kilka.
Czas – jego bieg na przestrzeni dziejów
zdaje się niezmiennym i tak zapewne jest,
ale śledząc dzieje choćby Europy, a także
Polski, trudno oprzeć się wrażeniu, że im
bliżej współczesności, tym czas zdaje się
biec prędzej i prędzej. W naszym kraju, w
ostatnich choćby dwóch dekadach XVIII
wieku wydarzyło się więcej niż przez 80
wcześniejszych lat tego stulecia, a że były
to zdarzenia dla naszego narodu bardziej
smutne niż wesołe, a wiele z nich wręcz
katastrofalne, to już inna sprawa. A wiek
XIX, zwłaszcza epoka napoleońska,

późniejsze w naszym kraju wzniecane
powstania, mające wskrzesić niepodległą
Ojczyznę, to czas, gdy dzieje zdają się
przyśpieszać. Tak działo się zwłaszcza
w najbardziej uprzemysłowionych państwach świata, gdzie dziesiątki i setki
wynalazków i ich zastosowanie w przemyśle, transporcie czy po prostu w życiu
codziennym pchnęło te społeczeństwa
ku rytmowi życia szybszemu, bardziej
dynamicznemu.
A wiek XX? To duże wojny światowe,
które niczym miażdżące walce przetoczyły się nie tylko przez Europę, ale
to dalsze przyśpieszenie tempa życia.
Niewyobrażalne dotąd sposoby komunikowania się i przemieszczania milionów
ludzi sprawiły, że świat jakby zmalał, a
to co przed choćby dwoma wiekami byłoby wytworem fantazji – teraz stało się
czymś oczywistym i zwyczajnym. Ludzie
podróżują coraz więcej, coraz szybciej,
porozumiewają się bez specjalnych trudności z nieomal całym światem, a jednak
… czasu mają jakby coraz mniej.
Historia najnowsza - to niewiele dekad,
kilkadziesiąt lat, a jakie zmiany zaszły w
przeciągu czasu tak przecież niedługim.
To, co pamięta już nie tylko starsze, ale
będące w średnim wieku pokolenie dla

młodych jest abstrakcją, czymś, co czasem wydaje się jakby z innego świata.
Przykłady? Można by ich wymienić wiele
w różnych sferach życia. Na przykład
kolejki. Teraz są w urzędach zatrudnienia,
zdarzają się w sklepach, aptekach no i
oczywiście w przychodniach lekarskich.
Przed laty jednak kolejka była mimo
wszystko czymś innym, pewnym stałym
elementem krajobrazu naszych ulic. Były
na ten temat kabaretowe skecze i piosenki. Podobnie jak autobusy przeładowane
ludźmi do granic możliwości. Jakże inne
to było od tych jeżdżących obecnie,
niekiedy prawie pustych, wożących
przysłowiowe powietrze, zmagających
się z konkurencją coraz liczniejszych
busów. Niegdyś bezrobocie było czymś
nieco abstrakcyjnym, dziś to zjawisko
stałe, dotkliwe, codzienne, podobnie jak
społeczne rozwarstwienie, pauperyzacja
sporej części społeczeństwa.
Co przyniesie przyszłość? Czy czas nadal
biegł będzie tak szybko? Co pozostanie
po nas dla przyszłych pokoleń? Czy
historia nadal pozostanie nauczycielką
życia, zapewne mądrą i wymagającą dla
przyszłych pokoleń? Czy dla nich, zanurzonych w swoją codzienność będzie to
jeszcze ważne?
Lesław Materniak
NASZ RYMANÓW
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Luty 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Szanowni Państwo
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia
2012r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przygotowując się do zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami w Gminie
Rymanów chcę przybliżyć Państwu – mieszkańcom Gminy – jego założenia, prawa i obowiązki
wynikające dla nas.

Korzyści z wprowadzonych zmian:
Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich nieruchomości na terenie gminy.
Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnych punktów selektywnego zbierania odpadów.
Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.
Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.
Na czym polega nowy system:
 Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma
odbierająca odpady.
 Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy.
 W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który odbierze od nas odpady, wywiezie i podda
dalszemu zagospodarowaniu.
 W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości do 30 kwietnia 2013 r. złoży do
Gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez
mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia deklaracji.
 W przypadku niezłożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi
opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
 Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier i metal, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady ulegające biodegradacji).
 Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie
z gminnym regulaminem.
 Opłata za segregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane
 Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.
 Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.
 Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na terenie naszej Gminy wszyscy właściciele nieruchomości będą obsługiwani
przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie Gmina.
Jak będzie funkcjonował nowy system:
 Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwały, na których nowy system gospodarki odpadami będzie się opierał:
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 Do 30 kwietnia będziemy składać pierwsze deklaracje będące podstawą naliczenia opłaty na rzecz Gminy (w przypadku
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zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty złożymy kolejną deklarację – w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany).
 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacimy co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
 Zebrane odpady wystawimy w dostępnym miejscu w terminach określonych harmonogramem wywozu odpadów, w workach
oznaczonych odpowiednią etykietą.
 Wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez Gminę firma odbierze, wywiezie i zagospodaruje odpady przez nas wytworzone.
Opłaty:
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- stanowi dochód własny Gminy
- pokrywa koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
- pokrywa koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
- pokrywa koszty obsługi administracyjnej systemu
 Wysokość opłat:
- 12zł od osoby na miesiąc w przypadku zadeklarowania odpadów niesortowanych, czyli np.
dla 5 osobowej rodziny 5x12=60zł na miesiąc
- 7zł od osoby na miesiąc w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów, czyli np. dla 5
osobowej rodziny 5x7=35zł na miesiąc
 Obowiązek zakupu worków spoczywał będzie na nas – mieszkańcach zamieszkujących na nieruchomości.
Podsumowanie:
Nowy system gospodarki odpadami ma na celu upowszechnienie segregacji odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości
odpadów składowanych na wysypiskach – coraz więcej śmieci ma zostać poddanych przetworzeniu. Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek premiowania niższą opłatą mieszkańców, którzy zdecydują się segregować
śmieci – EKOLOGICZNI PŁACĄ MNIEJ. W Gminie Rymanów jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Od dłuższego czasu i z
bardzo dobrym skutkiem segregujemy produkowane przez nas śmieci, co zaowocowało znacznym zmniejszeniem ilości odpadów
zmieszanych wywożonych na wysypisko.
W nowym systemie w zamian za uiszczoną przez nas miesięczną opłatę, firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu,
będzie musiała odebrać każdą ilość śmieci, którą wystawimy przed nieruchomość. Będzie również zobligowana do kontrolowania
wypełniania przez nas zdeklarowanego sposobu pozbywania się odpadów. Osoby, które zadeklarują segregowanie odpadów by
płacić niższą opłatę będą musiały się z tego zobowiązania wywiązywać. W przeciwnym razie będą musiały zapłacić więcej.
W dalszym ciągu w Gminie Rymanów pozostaniemy przy segregacji odpadów na następujące frakcje:
- tworzywa sztuczne
- szkło
- makulatura i drobny złom
- odpady biodegradowalne
- odpady zmieszane.
Różnicą nowego systemu od sytuacji obecnej będzie to, że zakup worków na śmieci będzie naszym jako mieszkańców
zadaniem. Jako, że zakup worków w odpowiednich kolorach może stanowić znaczne utrudnienie postanowiliśmy zrezygnować
z kolorowych worków na rzecz kolorowych etykiet oznaczonych kodem kreskowym, który w sposób jednoznaczny będzie
identyfikował właściciela nieruchomości, a które dostaniecie Państwo przy składaniu deklaracji.
Wszelkie szczegóły związane z funkcjonowaniem nowego systemu będziecie Państwo mogli znaleźć na stronie internetowej
www.rymanow.pl, ulotkach i materiałach informacyjnych, które w razie konieczności będziemy Państwu przekazywać.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów
Schemat nowego systemu gospodarki odpadami:
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