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Cześć i honor
powstańcom
- lekcja historii
na rymanowskiej
nekropolii
Powstanie styczniowe – polskie powstanie
narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia
1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane
narastającym rosyjskim terrorem wobec
polskiego biernego oporu. Wybuchło 22
stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1
lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni
1864[c]. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz
ziemie zabrane.
Było największym polskim powstaniem
narodowym, spotkało się z poparciem
międzynarodowej opinii publicznej. Miało
charakter wojny partyzanckiej, w której
stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo

początkowych sukcesów zakończyło się
klęską powstańców, z których kilkadziesiąt
tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko
1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych
na katorgę lub zesłanych na Syberię, a
ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało
spacyfikowane przez oddziały Murawjewa
Wieszatiela.
Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867
zniesiono autonomię Królestwa Polskiego,
jego nazwę i budżet, w 1869 zlikwidowano
Szkołę Główną Warszawską, w latach
1869–1870 setkom miast wspierających
powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w
roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, w
1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i
rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem
polskich. Po stłumieniu powstania znaczna
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część społeczeństwa Królestwa i Litwy
uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą
rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku
pracy organicznej. Powstanie przyczyniło
się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.
21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski
wydał rozkaz specjalny, na mocy którego
weterani powstania styczniowego uzyskali
uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego.
Mieli prawo do stałej pensji państwowej,
noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym szacunkiem
społecznym. Rozpoznawano ich wtedy na
ulicy po czapkach rogatywkach ozdabianych srebrnym orłem lub biało-czerwoną
kokardą, która podczas walk stała się ich
najbardziej typowym atrybutem. Przed 70.
rocznicą wybuchu powstania wszystkim
żyjącym jeszcze wówczas weteranom przyznany został ustanowiony w 1930 Krzyż
Niepodległości. Dnia 25 stycznia 2013
roku, w 150 rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w
Rymanowie wzięli udział w uroczystości
upamiętniającej to historyczne wyda-

rzenie. Młodzież w klas wojskowych,
pod sztandarem „Sokoła”, z członkami
Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, władzami Gminy i dyrekcją
szkoły oddała honory ludziom, którzy nie
wahali się w trudnych dla Ojczyzny chwilach wesprzeć Ją, walcząc o wyzwolenie
spod zaboru rosyjskiego.
Na tutejszym cmentarzu znajdują się groby pięciu mieszkańców Rymanowa, którzy zasilili powstańcze szeregi. Przy mogiłach Andrzeja Jachimowskiego, Józefa
Jayko, Jana Swobody, Grzegorza Pełżyka
i Antoniego Soleckiego uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu historycznego
wygłoszonego przez Prezesa Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” – dr Zygmunta
Pelczara, odśpiewali powstańczą pieśń,
zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów.
Nie zapominajmy o ich mogiłach odwiedzając rymanowski cmentarz.
Elżbieta Penar

Nasza okładka
Zdjęcie na okładce przedstawia
Dom pod „Matka Boską”. To dzisiejsze
sanatorium „Maria”, w którym doszło
do podpisania umowy komunalizującej
uzdrowisko Rymanów.
Jest to fragment widokówki wydanej
w 1904 roku nakładem Marcelego Nadziakiewicza. Na podkolorowanej kartce
widać jak niewiele zewnętrznie zmieniła
się „Maria” w ciągu ponad wieku Wnętrze już nie można porównywać.
Na pocztówce, wysłanej z uzdrowiska 1 września 1910 roku, zachowała się
korespondencja, której fragmenty przytaczamy: „Kochana Ciociu! Do tego czasu
było mi bardzo żal za domem i nie mogłam nic napisać. Już pisałam do Kazika
i do Babci. Do tego czasu wypiliśmy 12
szklanek wody, która ma słonawy smak i
czuć ją jodem. Doktor badał nas wszystkich troje….”
(wła)

Posłuchaj
Milkną hałasy balów
Posypane głowy popiołem
Ktoś wciąż klaszcze spóźniony
Niepomny na ukłony
Na kawałku światowej podłogi
Chce prowadzić wciąż walca
Może nie ostatniego
Bo bilety są jeszcze
Sala nie pustoszeje
Jak na Rydlowym weselu
Gonia zapamiętale
Choć bliski już Poranek
Świat w opętańczym tańcu
Kołuje jak omdlały
Mokre od potu podłogi
Jak szyby w deszczu jesiennym
I gonią zapamiętale
Na kulawych kończynach
Krew zwilżyła już bruki
Wypuszczony złoczyńca
Szyderczo uśmiechnięty
A tłuszcza przyklaskuje
Pełna już misa wody
Co ręce drętwe obmyje
Straże już miecze ostrzą
Ucho ucięte krwawi
Co usłyszało pianie kura
I beznadziejny płacz
Opoki niewzruszonej
Spójrz w wodę w naczyniu
Ujrzysz tam swoją twarz
I bez wyrazu oczy
Opadła już zasłona
Brzask stanął na odgłos gromu
I płótna leżą w jednym miejscu
Idą już do Emaus
Bo chleb tam pokrojony
Szarość objęła cokoły
Nie stoją już na nich
Nożopióre anioły
Prawica uniesiona wysoko
Stań i posłuchaj
W dzwonach Głosu Poranka
Józef Szałankiewicz

Wydarzyło się w marcu
8.III 1223 – zm. Wincenty zwany Kadłubkiem bp.
krakowski. 0statnie 5 lat życia spędził w klasztorze
cystersów w Jędrzejowie. Na polecenie Kazimierza
Sprawiedliwego spisał w 4 tomach kronikę Polski
od najdawniejszych czasów do współczesnych mu.
Beatyfikowany w 1764 r. przez papieża Klemensa XIII.
2.III 1333 – umiera Władysław Łokietek, od 1320 r.
król Polski, ojciec Kazimierza Wielkiego. Dążył do
zjednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym.
18.III 1713 – 300 lat temu w Liptowskim Mikulaszu
został powieszony za lewe żebro Juraj Janosik. Jego
zbójowanie trwało niespełna 2 lata. Historycy piszą,
że „był to zwykły przestępca”, nie działający na Podhalu, niewiele mający wspólnego z bohaterem polskiego serialu.
30.III 1853 – ur. Vincent van Gogh, malarz holenderski, przedstawiciel postimpresjonizmu. W czasie swego
burzliwego życia stworzył wiele obrazów, uważanych
za bezwartościowe. Dziś osiągają rekordowe ceny na
giełdach. Przy końcu życia choruje psychicznie co
prowadzi go do okaleczeń i samobójstwa w 1890 r.
3.III 1903 – w więzieniu Sing Sing (USA) po raz
pierwszy zastosowano daktyloskopię czyli metodę
identyfikacji człowieka na podstawie odcisków palców.
23.III 1903 – Bracia Wilburn i Orville Wright, producenci rowerów, uzyskują patent na konstrukcję samolotu. W 1903 r. samolot „Flyer I” odbył lot na 260 m,
w 1904 – 4,5 km, a w 1908 ustanowił rekord długości
lotu – 125 km.
4.III 1913 – 100 lat temu uruchomiono w Paryżu
pierwsze w świecie budki telefoniczne z ogólnie dostępnymi telefonami.
20.III 1933 – w Dachau k. Monachium założony
pierwszy hitlerowski obóz koncentracyjny dla przeciwników Hitlera. Przez obóz przeszło ok. 250 tys więźniów, z czego 150 tys zginęło (w tym ok. 1780 polskich
księży). Dziś jest tu czynne muzeum.
18.III 1943 – zm. Helena Mniszkówna, ur. w 1878 r.
w rodzinie ziemiańskiej, autorka wielu poczytnych
romansów „z wyższych sfer”. Olbrzymią popularność
zyskała za powieść „Trędowata”. Przez jednych uważana za klasyka gatunku, przez innych za grafomankę.
5.III 1953 – w dniu śmierci Stalina, Franciszek Jarecki ucieka na Bornholm cudem radzieckiej techniki
– samolotem Mig 15 bis. Pilot zdobył na zachodzie
dużą sławę a Amerykanie dane techniczne maszyny,
która dawała im się we znaki w wojnie koreańskiej.
F. Jarecki zmarł w 2010 r., a w Narodowym Muzeum
Lotnictwa w Waszyngtonie wisi jego kombinezon obok
Miga 15 bis.
1.III 1963 – Inauguruje działalność Towarzystwo Popierania Rozwoju Rymanowa Zdroju.
23.III 1983 – Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił
plan systemu antyrakietowego rozmieszczonego w
kosmosie, znany jako „gwiezdne wojny”.
Wacław Łabuda
(wlabuda.nr@onet.eu)
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Jedna
sąsiadka
przekazuje
drugiej
wstrząsającą
wiadomość:
- Naszego
kominiarza
przejechał

wczoraj samochód!
- Popatrz pani, to już nawet
na dachu człowiek nie jest
bezpieczny!
* * * * *
- Siostro, dlaczego trzęsie pani
chorym?
- Muszę go obudzić, bo nie wziął
jeszcze przepisanego środka
nasennego!
* * * * *
Nauczycielka mówi w klasie:
- Dzieci jutro idziemy do zoo, ale
Jasio z nami nie idzie.
- Dlaczego?
- Bo nauczyłby małpy takich
numerów, że wyrzuciliby je z zoo!
* * * * *
- Panie doktorze, mój synek
bardzo kaszle.
- Przepiszę mu syropek, proszę
podawać codziennie siedem
łyżeczek od herbaty.
- To będzie trudne, niestety w
domu mam tylko sześć łyżeczek.
* * * * *
Policjant przy kiosku Ruchu:
- Poproszę pastę do butów.
- Do jakich?
- Numer 43.
* * * * *
Rozmawiają dwaj piwosze.
- Wiesz, żona powiedziała, że jak
nie przestanę popijać to odejdzie.
- No i co?
- Będzie mi jej brakowało!
* * * * *
Dziennikarz przeprowadza sondę
uliczną, pytając przechodniów o
ocenę.
- Proszę cenić sytuację w dwóch
słowach.
- Jest dobrze!
- A może w trzech słowach?
- Nie jest dobrze!
* * * * *
Dlaczego chińskie zupki zalewa
się wrzątkiem?
Dla dezynfekcji!
Wybrał (wła)

Spokojnych
i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych refleksji,
miłości
i rodzinnego ciepła
życzy
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Wieści z regionu…
 Na posesji w miejscowości Smolnik w pow. sanockim policjanci znaleźli
broń palną własnej konstrukcji na podzespołach „Mosin”, pistolet gazowy, 7
luf karabinowych, a także amunicję ostrą
karabinową i pistoletową oraz ćwiczebną, w sumie 910 sztuk. Broń i amunicję
policjanci Posterunku Policji w Komańczy i kryminalni z sanockiej komendy
znaleźli na posesji 42-latka. Ten oświadczył, że zarówno broń jak i amunicję znalazł używając wykrywacza do metalu.
 67-letni kłusownik wpadł w ręce
policji. Na posesji mieszkańca powiatu kolbuszowskiego znaleziono łeb
jelenia z porożem i tuszę zwierzęcą.
67-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu
kara do 8 lat pozbawienia wolności.
 Od początku roku trwa podpisywanie umów z mieszkańcami Jasła na
montaż układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu,
w ramach uczestnictwa w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej
na budynkach użyteczności publicznej
oraz innych domach prywatnych na
terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki”. W ramach
całego projektu, którego wartość wynosi 83 mln zł (dofinansowanie 62 mln
zł), na 4266 domach prywatnych i 117
budynkach użyteczności publicznej
mają zostać zamontowane kolektory
słoneczne, a na 4 obiektach sportowych
instalacja układów fotowoltaicznych.
 Ponad 7 mln zł wyłudziła od 90 osób
była już agentka Avivy z Przemyśla twierdzi prokuratura. 26-letnia Magdalena B. w więzieniu może spędzić nawet
10 lat. Na ławie oskarżonych zasiądzie
także jej przełożony i jeszcze jeden b.
agent Avivy. Na odzyskanie pieniędzy
przez poszkodowanych się nie zanosi.

Trzech nowych inwestorów planuje utworzenie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Mielec 100 nowych miejsc pracy.
Łączny koszt nakładów inwestycyjnych wyniesie ponad 23,5 mln zł.

Skanska podpisała umowę z
gminą Tarnobrzeg na budowę stanicy żeglarskiej oraz kei nad Jeziorem
Tarnobrzeskim.
Wartość
tego zadania przekracza 4 mln zł.

Przy rzeszowskiej galerii Nowy
Świat oprócz aquaparku powstać
ma także nowoczesna kryta pływalnia. List intencyjny dotyczący realizacji obydwu tych inwestycji ma zostać
podpisany jeszcze w tym miesiącu.
 Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli w środę (13.02.) do Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Sprawdzają, jak urząd rozdzielał dotacje. Przyglądają się również polityce zatrudnienia i delegacjom zagranicznym. Agen-

4

NASZ RYMANÓW

ci CBA przeszukali także mieszkanie
marszałka Mirosława Karapyty (PSL).
 W ubiegłym roku pracodawcy z
Podkarpacia nie wypłacili pracownikom wynagrodzeń na łączną kwotę ponad 17 mln zł - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.
To o 7 mln zł więcej niż w 2011 roku.
 Praca socjalna – to nowy kierunek
studiów, który niebawem ruszy w jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkole Techniczno–Ekonomicznej. Trwa
rekrutacja. Studiować będzie można
na specjalnościach doradca socjalny i
asystent rodziny oraz asystent osoby
starszej lub/i osoby niepełnosprawnej.

Firma Masonite zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
zamiar rozwiązania umów o pracę ze
144 osobami, zatrudnionymi w jasielskim zakładzie należącym do koncernu.
Masonite przenosi produkcję z jasielskiego zakładu do Czech. Masonite to
światowy producent stolarki drzwiowej i okiennej, z blisko 90-letnią tradycją. Firma założona w Stanach Zjednoczonych, ma siedzibę na Florydzie.
 Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie rozpoczął się w czwartek proces
sędziego Grzegorza T. z Przemyśla. Jest
on oskarżony o prowadzenie auta po pijanemu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Właściciele gospodarstwa agroturystycznego w Hawłowicach stracili
15 danieli. Zwierzęta zostały zagryzione
przez sforę psów. Daniele są w tym gospodarstwie hodowane od kilku lat. Są
atrakcją dla gości, wykorzystywane są
także do celów gospodarczych. Całe stado liczyło 41 sztuk a zwierzęta przebywają na terenie dwuhektarowej, ogrodzonej działki.
 66-letni mieszkaniec
Bezmiechowej Górnej z
obrażeniami ciała trafił do
leskiego szpitala po tym,
jak spowodował pożar
swojego domu. Mężczyzna nie domknął drzwiczek
centralnego ogrzewania.
 15 chorych na gruźlicę żubrów odstrzelono
w dolinie górnego Sanu w
Bieszczadach. Znaleziono też jednego martwego
żubra. Leśnicy poszukują
jeszcze sześciu zarażonych
gruźlicą osobników - poinformował Jan Mazur z
nadleśnictwa Stuposiany.

Zarzuty przywłaszczenia łopat łosia usłyszał 40-letni mieszkaniec
gm. Radymno. Potrącił
zwierzę ciągnikiem, odrąbał łopaty. Teraz grozi
mu za to więzienie. Wartość poroża leśniczy wycenili na ponad 2800 zł.


Przy urządzaniu Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie zainspirowano się lokalnym folklorem Podkarpacia, dlatego w wystroju wnętrz
znalazły się motywy sztuki ludowej, a
w karcie restauracji - zapomniane dania regionalne. To go wyróżnia. Poza
tym w hotelu jest sześć sal konferencyjnych, trzy restauracje i własny browar. W apartamentach - sauny, sejfy i
sprzęt do ćwiczeń. Oficjalne otwarcie
pierwszego pięciogwiazdkowego hotelu w naszym regionie - w sobotę (23.2.)
 W tym roku Ośrodek Kształcenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
dostanie na kształcenie pilotów 9,5 mln
zł, to prawie o 80 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Z powiatu…

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza
Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku
dobiegł końca. Edward Jakieła, Waldemar Szafran i Wojciech Guzik otrzymali tytuł Najpopularniejszego Działacza, Trenera i Sportowca Powiatu
Krośnieńskiego w 2012 roku. Oficjalne
ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek oraz nagród i wyróżnień nastąpiło
na uroczystej Gali, która odbyła się 12
lutego 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Iwoniczu.

40 lat minęło od ukazania się
pierwszego tomu „Krosno. Studia
z dziejów miasta i regionu”. Twórcy
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jednak nie
próżnują i właśnie cieszą się z nowej

publikacji – VI tomu studiów. Nie brakuje w nim tekstów dotyczących historii sztuki, wspomnień wybitnych krośnian, ale też wątków kryminalnych.

Krośnieńska „Naftówka” uruchomiła dwuletnie technikum wiertnicze dla dorosłych. Uruchomienie tej
szkoły było strzałem w dziesiątkę, o
czym świadczy zainteresowanie słuchaczy. Są już nawet chętni na kolejny rok.

W jednej z krośnieńskich kolektur Lotto padła główna wygrana
w zdrapce Lotto „Szybkie 50”. Szczęśliwiec wygrał 50 tysięcy złotych.
 Zakład Robót Górniczych w Krośnie razem z czterema innymi spółkami
wiertniczo-serwisowymi z grupy PGNiG
wszedł w skład nowego podmiotu - Exalo Drilling S.A. Konsolidacja spółek ma
służyć stworzeniu jednej z największych
firm z branży poszukiwawczej na rynku
środkowo-wschodniej Europy, liczącego
się gracza na światowych rynkach. Jeszcze w tym roku ma także wejść na giełdę.
 Ruszyła już akcja rocznych rozliczeń PIT. Większość osób nadal osobiście woli składać swoje zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym, ale
liczba tych, którzy decydują się przesłać
PIT drogą elektroniczną, systematycznie
wzrasta. Kto nie ma komputera w domu,
może skorzystać ze sprzętu udostępnionego przez Urząd Skarbowy w Krośnie.
W jego obsłudze pomogą pracownicy.
 Nowiutki samochód gaśniczy dostali strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Zastąpił
wysłużonego jelcza, będzie pierwszym,
najważniejszym pojazdem wyjeżdżającym do pożarów w Krośnie i powiecie.
 Wszyscy uczniowie najmłodszych
klas krośnieńskich szkół podstawowych
otrzymali dostęp do tzw. platformy e-learningowej. To nowoczesny sposób nauki języka angielskiego. Przez zabawę.

W Wejtkówce koło Krosna powstał pierwszy na Podkarpaciu Browar
Rzemieślniczy. Stworzyli go dwaj krośnianie. Produkują naturalne, niepaste-

ryzowane piwa. W dniach 7-10 lutego
w browarze odbyły się dni otwarte. Na
miejscu można było zobaczyć proces
produkcji piwa oraz zasmakować trunków opartych na dawnych recepturach.

Hotel Krosno-Nafta w nowej odsłonie. Po burzliwych latach
obiekt ma szansę na stabilizację. Został wyremontowany, podnosi swój
standard do czterech gwiazdek. Metamorfozę przeszedł także klub nocny.

W piątek 15 lutego oficjalnie
otwarto drugie w Krośnie biuro Platformy Obywatelskiej. W biurze swoje
dyżury pełnić będzie Poseł Piotr Tomański, radny Sejmiku Województwa, Jerzy
Borcz oraz radni krośnieńscy Arkadiusz
Opoń, Ireneusz Kwieciński i Piotr Lenik. Mimo, iż do biura powiatowego
jest 400 m założyciele mają nadzieję, że
przełoży się to na lepszy kontakt z wyborcami. Biuro mieści się w kamienicy
przy ul. Staszica 21 na drugim piętrze.
 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do obejrzenia niezwykle interesującej wystawy fotograficznej czynnej od 17 lutego
do 15 marca 2013 w Galerii Fotografii
przy . ul. Kolejowej II piętro. SPORT,
DYNAMIKA, AKCJA – ŚWIATOWY
SALON FOTOGRAFII SPORTOWEJ.
 W Krośnie powstaje pięć tras
questingowych – szlaków stworzonych
dla miłośników aktywnej turystyki, poznawania historii w niekonwencjonalny
sposób. Będą podzielone tematycznie,
dotyczyć innych wątków związanych
z Krosnem. Pierwszymi, usłanymi zagadkami, szlakami można będzie przemierzyć Krosno już podczas majowego
weekendu.

Z gminy …

Krośnieńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który najpierw pobił
swoją 80-letnią matkę, a następnie groził wysadzeniem budynku mieszkalnego. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia

Odeszli do wieczności
(15.I. – 15.II.2013)

18.I – Jakieła Jan (l. 79) – Bałucianka
20.I – Kasperkowicz Jadwiga Agata z d. Wilusz (l. 85) – Klimkówka
21.I – Lorenc Antoni Kazimierz (l. 71) – Królik Polski
22.I – Iwanicki Jan (l. 85) – Wróblik Królewski
24.I – Kilar Agnieszka Marta z d. Brylowska (l. 77) – Posada Górna
25.I – Farbaniec Maria z d. Koperstyńska (l. 87) – Rymanów Zdrój
01.II – Dąbrowska Helena z d. Pelczarska (l. 90) – Sieniawa
02.II – Przybyła Janina Marianna z d. Zubik (l. 88) – Bzianka
02.II – Krawiec Władysław (l. 87) – Sieniawa
03.II – Rajchel Janina Katarzyna z d. Chudzińska (l. 81) – Klimkówka
06.II – Karnasiewicz Adolfina z d. Sowa – (l. 89) – Rymanów Zdrój
06.II – Kenar Stanisław Michał (l. 88) – Rymanów
06.II – Wieczorek Bogumił (l. 77) – Rymanów Zdrój
10.II – Lalek Stanisława (l. 87) – Posada Górna
15.II – Kaliniecki Zdzisław Kazimierz (l. 63) – Rymanów Zdrój
(wła)

Wypełnij PIT za darmo
Deklaracje PIT za rok 2012
wypełnione zostaną bez żadnych opłat
w Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.30
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul. Grunwaldzkiej 11
wolności. Do dyżurnego krośnieńskiej
komendy zadzwonił mężczyzna informując, że jego 55-letni sąsiad, mieszkaniec Milczy, pobił swoją 80-letnią matkę
i grozi, że ją zabije. Mężczyzna jeszcze
przed przyjazdem patrolu zamknął się w
budynku mieszkalnym razem z matką,
którą siłą wciągnął do mieszkania. Zażądał od policjantów przerwania interwencji. Zagroził zdetonowaniem butli
z gazem domagając się aby funkcjonariusze odjechali z posesji. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe i straż
pożarną, która odłączyła dopływ gazu
i prądu do budynku. Policjanci rozpoczęli negocjacje z 55-latkiem. W tym
czasie uwięziona kobieta, wykorzystując sytuację, że syn zajęty był rozmową z policjantami uciekła z budynku.
 W dniu 05.02.2013 r. w siedzibie
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęło 112 prac plastycznych
z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu krośnieńskiego. Rymanów reprezentował Jan Sołtysik ,który
w grupie gimnazjum zajął III miejsce.
 W dniu 19 lutego br. podczas Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy
Rymanów Pan Wojciech Farbaniec oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Henryk Smolik wręczyli
nagrody najlepszym sportowcom 2012
roku z terenu naszej gminy. W tym
roku nagrody otrzymali Marcin Kilar i
Aleksandra Królicka, oboje z Rymanowa.
zebrał deka
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Wielkanocne
refleksje
Przed nami najstarsze i największe
święto chrześcijańskie Wielkiej Nocy,
obchodzone w pierwszą niedzielę, po
pierwszej wiosennej pełni księżyca.
Zwykle przypada miedzy 22 marca a 25
kwietnia. Tę ruchoma datę Świat Wielkanocnych ustalono na soborze w Nicei
w 325 roku.
Tradycja Świąt Wielkanocnych obfituje w przeplatające się bogate obrzędy
religijne z prasłowiańskimi świeckimi,
które odzwierciedlają pobożność, potrzeby duchowe i społeczne naszych
przodków. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający Wielkanoc ma związane z nim obrzędy kościelne, które dla
nas katolików, mają głęboką wymowę
religijną. Zaś dawne świeckie zwyczaje,
dzisiaj prawie zapomniane, łączące się z
nimi, były umocnieniem przeżyć religijnych ludu i pogłębiały jego pobożność.
I tak – w Wielkim Tygodniu porządkowano nie tylko w swoich domach, ale
i we własnych wnętrzach poprzez modlitwy, posty i zmartwienia. Wstępem
do Wielkiego Tygodnia była, i dalej jest,
Niedziela Palmowa, która wprowadza

„Lekcje europejskie”
w rymanowskim
liceum

„Każda rzecz wielka musi kosztować i
musi być trudna tylko rzeczy małe
i liche są łatwe.”
Ks. Kard. Stefan Wyszyński

Tymi słowami Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego powitała uczniów rymanowskiego liceum. Spotkanie odbyło się w
ramach projektu „Lekcje europejskie”,
w którym na zaproszenie Pani Poseł,
kilka miesięcy wcześniej szkoła zgłosiła
gotowość udziału.
„Dzięki tym lekcjom uczniowie
na pewno poszerzą swoje horyzonty,
przekonają się, że to nie jest tak, że Unia
Europejska jest taka odległa i że decyzje,
jakie tam zapadają, nie mają wpływu na
to, co dzieje się w Polsce. Przypomnę, że
70-80% stanowionego prawa w Polsce, to
jest prawo, które najpierw przyjmujemy w
UE” podkreśliła Elżbieta Łukacijewska.
Podczas spotkania uczniowie
mieli okazję zapoznać się z historią europejskiej integracji jak i mechanizmami
funkcjonowania unijnych instytucji. Pani
Poseł opowiadała o pracy w Parlamencie Europejskim, działaniach Komisji
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,
unijnym budżecie. Podczas tej niecodziennej lekcji uczniowie zdobyli wiele
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nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W kościele święcono dawniej palmy z gałązek wierzbowych uważanych
za symbol zmartwychwstania i odradzającego się życia. Palma wielkanocna
miała chronić przed ogniem i wszelkim
złem tego świata. Z poświęconej palmy
połykano bazie, aby nie cierpieć na ból
gardła.
W Wielką Środę rozprawiano się z
kukłą Judasza, którą chłostano przed kościołem, włóczono po ulicach, a na koniec palono i topiono. W Wielki Czwartek, zwany cierniowym, milkną dzwony
kościelne, a odzywają się klekotki. Nadchodzi dzień Męki Pańskiej. Czwartkowy wieczór kończył się dawniej kwestą
z której pieniądze przekazywano na sierocińce, przytułki i ochronki.
W Wielki Piątek kościół staje się domem żałoby. Panuje w nim nastrój smutku i wielkiej powagi w tym dniu udajemy
się do grobu Chrystusa. Wystrój grobów
często jest symboliczną manifestacją
wiary, nadziei i patriotyzmu, ale także
powtarzające się jerozolimską golgotą.
W Wielką Sobotę święci się w kościele potrawy. Dawniej święcono je w domach. A jadła było bardzo dużo: chleb,
wędliny, mięso, jajka, kolorowe pisanki,
wielkanocne baby, placki, masło, chrzan,

sól, pieprz, baranki z ciasta lub cukru.
Do XVIII w. Msza Rezurekcyjna odbywała się o dwunastej w nocy. Później
przeniesiono ją na niedzielny świt. W
Niedzielę Wielkanocną dzwony brzmią
niezwyczajnie, gdyż oznajmiają zmartwychwstanie Chrystusa. Ich potężny,
radosny dźwięk, wyrzuca nienawiść z
każdego ludzkiego serca.
Mimo tej bogatej obyczajowości
związanej ze świętami Wielkiej Nocy,
niech Msza rezurekcyjna i ten towarzyszącej jej dzwon wielkanocny w Roku
Wiary będzie potężnym głosem nadziei,
zwycięstwa dobra nad złem i prawdziwej miłości międzyludzkiej, otwartej
na pochylanie się nad człowiekiem.
Niech obudzi uśpione sumienia pozbawione zasad moralnych, niech pozwoli
odnaleźć się wszystkim zagubionym w
dzisiejszych trudnych czasach kryzysu
obyczajów. Niech uświadomi nam, ze
tylko chrześcijańska wizja życia, opartego na prawdzie i sprawiedliwości, może
być mocnym fundamentem do budowy
przyszłości. I wreszcie, niech ten bijący
dzwon wielkanocny będzie głosem pokoju w naszych sercach, rodzinach, w
całej naszej ojczyźnie i w całym wzburzonym morzu współczesnego świata.

informacji dotyczących codziennej pracy
eurodeputowanych jak też usłyszeli ciekawostki z kuluarów unijnej instytucji.
Uczniowie usłyszeli również, że Parlament Europejski gości od czasu do czasu
sławnych artystów czy przyznaje nagrody
dla najlepszych filmów promujących
ponadczasowe wartości.
Pani Poseł starała się również
uświadomić uczniom korzyści, jakie
płyną dla Polski i Polaków z faktu przy-

Europejskim, możliwości odbycia stażu w
Brukseli, wprowadzenia Polski w strefę
euro, a także budżetu unijnego i przewidzianych dla naszego kraju środków
na lata 2014 – 2020. Poprosili również
o komentarz dotyczący przyznania Unii
Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla.
Zachęcała do tego, aby mieć marzenia i
konsekwentnie dążyć do ich realizacji.
Spotkanie z Panią Poseł w przystępny sposób przybliżyło

należności naszego kraju do struktur
unijnych. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała prezentacji Elżbiety
Łukacijewskiej, padało też wiele pytań
dotyczących pracy eurodeputowanego,
kultury dyskusji polityków w Parlamencie

uczniom dorobek integracji europejskiej oraz pracę Parlamentu Europejskiego, który na co dzień reprezentuje
ich jako obywateli Unii Europejskiej.

Zofia Gierlach

Beata Suwała - Szczechowska

Zaduszki
Rymanowskie
epitafia i inskrypcje
nagrobne
„Pamięć jak motyl zwodnicza, słuchajcie głosu umarłych …”
Kierując się mądrością zawartą w tej sentencji, gimnazjaliści udali się na rymanowski cmentarz, aby w
inskrypcjach nagrobnych i wybranych
epitafiach posłuchać głosu tych, którzy
już znaleźli swe miejsce w wieczności.
Nazwa epitafium oznacza mowę pogrzebową lub wiersz, ale też ozdobną
tablicę poświęconą zmarłemu i umieszczoną na nagrobku. Inskrypcje nagrobne sięgają swymi początkami czasów
starożytnych. Treść epitafium wkładano
w usta konkretnej osoby, która zwracała się do odwiedzającego cmentarz
i informowała go, kogo kryje mogiła.
W okresie późniejszym zanikł zwyczaj długiego zapełniania tekstem płyt
nagrobnych, w inskrypcjach zaczęła dominować forma lakoniczna ograniczająca się do faktów z życia zmarłego. Rozpoczyna ją tzw. formuła wstępna np. „Tu
spoczywa”, „Tu oczekuje zmartwychwstania”, „Śp. …” lub rzadziej dziś
spotykany „DOM”, „Memento Mori”.
Pierwszy z nich jest skrótem zwrotu:
Deo Optimo Maximo, czyli dosłownie
„Bogu Najlepszemu, Największemu”
– w tym kontekście oznacza poddanie
się wyrokom boskim, wyraża polecenie się opiece i łasce boga najlepszego
i największego. Średniowieczne hasło:
memento mori stanowi przypomnienie,
że nie można uniknąć śmierci, która
jest kresem życia każdego człowieka.
Kolejnymi elementami inskrypcji są:
imię i nazwisko z dodatkami, czyli np.
nazwisko rodowe lub herb; funkcje i
urzędy sprawowane przez zmarłego;
data narodzin i śmierci lub lata życia;
tekst okolicznościowy albo najczęściej
formuła stanowiąca zwrot do Boga lub
Maryi w kontekście wiary chrześcijańskiej. Od XVIII w. twórczość epitafijna
w nekropoliach zaczyna przypominać
poezję lub jest z niej cytatem. Utwór
ówczesnego poety Jana Nepomucena
Kamińskiego we współczesnej wersji
brzmi następująco: „Czym ty jesteś, ja
byłem/czym ja jestem, ty będziesz”.
Niektóre inskrypcje są wyjątkowe.
Można je sklasyfikować w kilku kategoriach. Na grobowcu proboszczów rymanowskich widnieje cytat z Biblii. To fragment z ewangelii wg św. Jana: „Jam jest
zmartwychwstanie i żywot/ kto we mnie
wierzy choćby i umarł żyć będzie” (Jan
11,25). Z kolei umieszczony na dziecięcym nagrobku cytat z Trenu VIII Jana
Kochanowskiego: „Pełno nas tam było, a
jakoby nikogo nie było/ jedną maluczką
duszą tak wiele ubyło …” również dziś,
tak jak w czasach renesansowego poety

oddaje głębię uczuć po stracie bliskiej
osoby. Przykładem współczesnej poezji
połączonej z symboliczną ornamentyką
róży (w chrześcijaństwie będącą królową ludzi – Maryi) jest wiersz: „Różo
powiedz róży: miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze/ Tylko ten
kamień na polu, ten sam wciąż księżyc
przed deszczem/ wiara, co pije ze skały/
bez nas zostanie jeszcze”. Kolejną kategorię stanowią inskrypcje zawierające
słowa bliskich skierowane do zmarłego.
Są tym bardziej wzruszające, że wypływają z potrzeby serca. Na jednym z nagrobków ich adresatką jest mała Wanda:
„Wandziu droga, córko ukochana ból
swój kryjemy łzami i żałobą. Przed wolą
stwórcy zginamy kolana, nie przestajemy rozpaczać za Tobą”. Niektóre epitafia trafiają do przechodniów poprzez
prostotę zawartych w nich prawd „Nie
żałuj żem proch/ i Ciebie weźmie po kryjomu/ ty w drodze – ja w domu”.
Warto zwrócić uwagę też na napisy,
które znajdują się na grobach rodzinnych. Prochy spoczęły daleko stąd, lecz
pamięć pozostała na rymanowskiej ziemi. Epitafia mogą wzruszać, zachwycać bądź skłaniać do refleksji. Zawsze
jednak są wspomnieniem tych, którzy
już odeszli bo jak czytamy: „Nie umiera
ten,/ kto w pamięci na zawsze pozostaje”. Gdy przychodzimy na rymanowski
cmentarz, czujemy, że nasi przodkowie
chcą nam coś powiedzieć, przestrzec,
uczynić nasze życie pełniejszym, szlachetniejszym. Na nagrobnych tablicach
czytamy również:
„Najświętsze Serce Jezusa
Tobie zawierzam moją przeszłość i wieczność”

„Proście Boga dla nas o spoczynek wieczny, bo wkrótce staniemy na sąd ostateczny ”
„Przechodniu!
Byłem kim jesteś, będziesz kim jestem.
Módlmy się za siebie nawzajem”
„Można odejść na zawsze, by stale być
blisko”
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci
żywych”
„Z mułu ziemi uczyniłeś nas Panie, abyśmy
chwalili Cię na wieki”
„Nie żałuj, żem proch i ciebie weźmie po
kryjomu, Ty w drodze…, ja w domu”
„Nie myśl człowicze, czem jesteś, ale
pomyśl, czem będziesz”
„Przechodząc tędy, westchnij do Boga, bo
taka sama czeka Cię droga”
„I ścichł Twój szept…
Twój wzrok też zgasł…
Wokół tylko cisza…
My tu, Ty tam…
Gdzieś po drugiej stronie nieba…”

Gdybyśmy tylko chcieli słuchać głosu
dochodzacego z tamtego mądrzejszego
świata…
Uczniowie klas trzecich
gimnazjum w Rymanowie

Apel o pomoc dla Zuzi
Prosimy Państwa o pomoc
dla naszego jedynego dziecka, 7.
letniej Zuzi, którą dotknęło wielkie
nieszczęście. Córka urodziła się z
powikłanej ciąży bliźniaczej i jest
dzieckiem głęboko niepełnosprawnym,
cierpi na małogłowie, mózgowe
porażenie dziecięce, padaczkę i silną
wadę wzroku. Zuzia nie mówi i nie
chodzi, jest całkowicie uzależniona od
opiekunów.
Nie brakuje nam sił i chęci do
opieki nad córką, bo miłość jest motorem naszego działania, lecz brakuje
nam środków finansowych, by zaspokoić potrzeby dziecka wymaga stałej
opieki specjalistów: rehabilitantów,
logopedów i pedagogów specjalnych.
Konieczny jest również specjalistyczny
sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne. Rok
temu Zuzia przeszła operację eliminującą możliwość wywichnięcia bioder i
zabieg wydłużenia ścięgien.
Prosimy serdecznie o przekazanie 1% podatku za 2012 rok. Aby tego
dokonać wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać:
1.Numer KRS: 0000037904
2.17041 Godzik Zuzanna
Maria (wpisane w rubryce – Informacje uzupełniające – cel 1%.
Można tez przekazać darowiznę wpłaty,
którą należy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z
POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5,
01 -685 Warszawa
Bank BPH SA nr. 1060 0076 0000
3310 0018 2615
Z dopiskiem:
17041 Godzik Zuzanna Maria – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
emikosz@op.pl

Ogłoszenia drobne w
„Naszym Rymanowie”
zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl lub
telefonicznie
Ogłoszenie o maksymalnej objętości
30 słów musi zawierać adres lub
telefon ogłoszeniodawcy.
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Uzdrowisko
Rymanów zmienia
właściciela
Domysły i plotki o planowanych
zmianach własnościowych uzdrowiska
rozchodziły się w Rymanowie już od
kilku lat. Przerabiane były wszystkie
wersje, w większości tragiczne. Wreszcie pojawiła się inicjatywa władz gminy
i uzdrowiska o przekazanie go we władanie Sejmiku Podkarpackiego.
Przygotowania do komunalizacji
potoczyły się w błyskawicznym tempie.
W lipcu marszałek Karapyta zawiadomił
Ministerstwo Skarbu Państwa o gotowości przejęcia Uzdrowiska Rymanów, w
sierpniu sejmik podjął stosowne uchwały
i przystąpiono do kompletowania dokumentów finansowych, pod koniec roku
2012 zarząd zatwierdził projekt umowy.

Wreszcie 29 stycznia 2013 roku, pod
obstrzałem kamer i blasku fleszów fotograficznych, w dużej sali sanatorium
„Maria”, dochodzi do podpisania historycznej umowy.
Wszystkich obecnych na tej uroczystości powitał burmistrz Wojciech Farbaniec,
przedstawił krótko historię uzdrowiska,
przypominając, że Rymanów Zdrój to
nie jest nieznane miejsce na mapie Polski, odwiedzany był przez
min. znakomitych gości:
Stanisława Wyspiańskiego,
gwiazdy filmu np. Adolfa
Dymszę czy Zulę Pogorzelską i znanych polityków –
Jerzego Buzka z córką czy
niedługo przed tragiczną
podróżą Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie.
Gospodarzem spotkania
był dr Mirosław Karapyta
– marszałek sejmiku podkarpackiego, który stwierdził:
„Dzień dzisiejszy jest ważny
dla Rymanowa, ale też ważny dla województwa podkarpackiego. Zgodnie z przepisami o samorządzie wojewódzkim, sejmik wystąpił
do ministra skarbu państwa o nieodpłatne
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zbycie akcji spółki Uzdrowisko Rymanów
SA. W umowie nabywca zobowiązany
jest do opracowania 5.letniego planu
rozwoju spółki oraz spełnienie ustalonych
wymogów:
- dalsze prowadzenie
lecznictwa uzdrowiskowego w 5 kierunkach leczniczych,
- kontynuację działalności przez 5 sanatoriów, 3 szpitale, 1
przychodni i 2 zakładów przyrodoleczniczych,
- kontynuację leczenia uzdrowiskowego
dzieci
- zabezpieczenie obszarów górniczej eksploatacji wody mineralnej,
- ponoszenie stosownych nakładów inwestycyjnych, celem rozwoju i podnoszenie
standardu usług.
Plan na lata 2013-17
przewiduje pozyskanie
środków z funduszy UE,
własnego zysku uzdrowiska, odpisów amortyzacyjnych oraz dokapitalizowania. Według wstępnego planu, marszałek
planuje zainwestowanie
w uzdrowisko 70 mln zł.
Uzdrowisko Rymanów
jest jedną z perełek Podkarpacia, a lecznictwo
uzdrowiskowe znajdzie
się w perspektywie jako jedna z dominant
naszego planowania. To powinno rozwiać
wszelkie niepewności kadry pracowniczej
i tych, którzy będą z uzdrowiska korzystać. Intencją sejmiku jest prowadzenie
przez uzdrowisko działań w nie zmienionym zakresie.”
Wiceminister skarbu państwa Urszula
Pacławska podziękowała za pomysł,
aby tak ważną umowę nie podpisywać w

zaciszu ministerialnych gabinetów ale na
forum publicznym, przy udziale mediów.
Proces komunalizacji jest podejmowany
przez ministra skarbu niezwykle rzadko,

w ciągu ostatnich kilku lat było zaledwie
kilka takich przypadków. Komunalizacja
Rymanowa Zdroju poszła bardzo sprawnie, w ciągu dwóch miesięcy udało się

spiąć wszystkie potrzebne dokumenty.
Mam nadzieję, że uzdrowisko Rymanów
Zdrój stanie się marką woj. Podkarpackiego, są ku temu duże szanse i tego
wszystkim życzę – zakończyła min. Urszula Pacławska.
Paweł Szczygieł – prezes zarządu
uzdrowiska, komentując podpisanie
umowy powiedział: „Rymanów to jedno
z najbardziej urokliwych, choć może nie
najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. Jedno z niewielu, które zachowuje
tradycyjny, uzdrowiskowy charakter.
Lecznictwo oparte jest na eksploatacji
złóż wód mineralnych i na unikatowym
klimacie – górskim z dużą zawartością
jodu w powietrzu. Umożliwia to skuteczne leczenie dróg oddechowych, układu
krążenia, schorzeń reumatologicznych,
ortopedycznych oraz choroby nerek i
dróg moczowych.” Od początku, bo od
roku 1885 notuje się początki lecznictwa
dziecięcego. (na dowód tego reprodukujemy obok pocztówkę z kolonii leczniczej
na której 18 sierpnia 1901 roku napisano:
„Posyłam Ci widok kolonii dla bachorów,
które w tem pięknem ustroniu zdrowie
odzyskują przez czas wakacji. Całuję was
wszystkich Tatuś.”
Dziś profil lecznictwa nieco uległ
zmianie. Wizytówką zdroju jest powstałe, w odremontowanym nieczynnym sanatorium „Polonia”, Centrum
Rehabilitacji Kardiologicznej. To największy i najnowocześniejszy obiekt
tego typu w Polsce na 120 komfortowo
urządzonych miejsc. „Eskulap” – szpital
uzdrowiskowy, posiadający własny zakład przyrodoleczniczy, specjalizujący
się w leczeniu chorób układu krążenia,
narządów ruchu i chorób pulmonologicznych. Największy na Podkarpaciu szpital
uzdrowiskowy „Zimowit posiada 360
miejsc dla dorosłych i dla dzieci (również
z własnym zakładem przyrodoleczniczym). Funkcjonują również sanatoria:
„Maria” – schorzenia pulmonologiczne,
„Teresa” – schorzenia narządów ruchu,
„Anna” i „Staś” – przeznaczone dla matek
z dziećmi do lat 6, najstarsze sanatorium

„Opatrzność” pełniące funkcje hotelowo
– administracyjne i „Gołąbek” w którym
mieszkali założyciele uzdrowiska Anna i
Stanisław Potoccy.
Rymanów jest liczącym się producentem wody mineralnej, a „Celestynka” to
znana i uznana marka. Ostatnio, na bazie
wód leczniczych podjęto produkcję kosmetyków. W 2012 roku zanotowaliśmy
wyraźny wzrost dochodów uzdrowiska
co umożliwi dalsze inwestowanie. W
ostatnich dwóch latach wydatkowano dwa
razy więcej niż w ciągu całej ostatniej
dekady. Planowane są dalsze inwestycje
– budowa basenu, modernizacja zakładu
przyrodoleczniczego, rozbudowa „Polonii”, instalacja nowej linii produkcji wód.
Na koniec prezes Szczygieł wyjaśnił,
że 10,3 mln zł to tylko wartość przejętych
nieodpłatnie przez samorząd województwa akcji. Kwota ta nie ma nic wspólnego
z wyceną majątku uzdrowiska.
Tekst i zdjęcie Wacław Łabuda

Sprawozdawczowyborcze zebranie
w stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów”
9 lutego 2013 r. Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” na rocznym walnym zebraniu w Domu Ludowym w
Posadzie Dolnej podsumowało 4 kadencję swojej pracy, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i
wybrano nowe władze na 5 z kolei kadencję.
Przewodniczący ustępującego Zarządu Czesław Szajna podsumował pra-

cę i osiągnięcia stowarzyszenia. Skarbnik Ignacy Puchta złożył sprawozdanie
z działalności finansowej organizacji, a
Komisja Rewizyjna zaaprobowała działalność stowarzyszenia pod względem
merytorycznym i finansowym. Następnie wybrano nowy 10-osobowy Zarząd
oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Stowarzyszenie liczy 81 członków,
wśród nich wielu działa od 2000 r., czyli
od początku, a nowych wciąż przybywa.
Od 12 lat funkcję najpierw prezesa, następnie Przewodniczącego Zarządu pełni
Czesław Szajna, wybrany na kolejną kadencję, energiczny
i pomysłowy człowiek, cieszący się
niesłabnącym zaufaniem członków.
Główną działalnością stowarzyszenia pozostaje niezmiennie od grudnia
2000 r. wydawanie
miesięcznika pod
tym samym tytułem,
wydaliśmy
przez 12 lat 145
numerów
gazety.
Zespół redakcyjny
w zasadzie pracuje
od lat w niezmienionym składzie. W ramach stowarzyszenia działają 4 sekcje,
najwcześniej powstała sekcja kolarstwa
górskiego, następnie - turystyczna, kultury i tradycji oraz nasze ostatnie, ale już
odnoszące sukcesy- dziecko – sekcja
szachowa. W budynku Sokoła Stowarzyszenie prowadzi Izbę Historyczno
– Regionalną udostępnianą młodzieży,
turystom i wszystkim zainteresowanym
przeszłością naszej małej ojczyzny.
„Nasz Rymanów” organizuje cykliczne imprezy, które na stałe wpisały
się w rymanowski kalendarz wydarzeń
kulturalnych. W dniu Wszystkich Świętych członkowie już od dobrych kilku lat
kwestują na odnowę niszczejących starych i pięknych pomników nagrobnych,
w ramach dni Rymanowa organizowany
jest turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych, organizujemy wycieczki po
okolicy dalszej i
bliższej, dekorujemy jeden z ołtarzów na procesję
Bożego Ciała.
W maju ubiegłego roku z inicjatywy stowarzyszenia upamiętniono
zamordowanych
w Katyniu mieszkańców
naszej
gminy i ludzi z
nią
związanych
w ramach ogólnopolskiej akcji
„Katyń – ocalić
od zapomnienia”, odsłonięte zostały tablice osadzone na głazach, posadzone
dęby. W uroczystości wzięły udział m.
in. rodziny pomordowanych. Dokonano
też uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom tragedii smoleńskiej,
nadal dbamy o to miejsce. Mamy status
organizacji pożytku publicznego, zgro-

madzone w ten sposób środki wydajemy na renowację nagrobków. Wszyscy
pracujemy społecznie, poświęcając swój
wolny czas i wysiłek umysłowy. Działalność stowarzyszenia spotyka się z
wyraźną aprobatą społeczności lokalnej,

organizacja jest zauważana i doceniana
nie tylko w gminie. Tak niepopularna
dzisiaj praca społeczna stała się dla wielu z nas po 12 latach prawdziwym obowiązkiem.
Zaproszeni goście – władze samorządowe gminy – zgodnie podkreślali wagę
pracy stowarzyszenia, szczególnie doceniając wydawanie miesięcznika. „- Takiego stowarzyszenia drugiego w gminie
nie mamy, a wydawnictwo „Nasz Rymanów” podziwiane jest przez okoliczne
gminy’ – powiedział Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk
Smolik. Burmistrz Wojciech Farbaniec
podkreślił znaczenie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, życząc
jednocześnie wielu pomysłów na przyszłość.
Maria Zmarz

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
NASZ RYMANÓW
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Polska musi być
aktywna w PE
NR: Pani poseł, już po półmetku
pracy w Europarlamencie. Nad czym
Pani ostatnio pracuje? Co zamierza?
Elżbieta Łukacijewska: Ostatnio, najważniejsze sprawy to jest nowa perspektywa budżetowa, czyli prace w Komisji
Rolnictwa i Komisji Rozwoju Regionalnego oraz nad rozporządzeniami, które
będą dotyczyły konsumpcji środków z
przyszłej perspektywy budżetowej, kwestie budżetowe, kwestie młodych ludzi,
których tak duża liczba jest bez pracy,
czyli słowem, jak się chce, to tej pracy
jest bardzo dużo.
NR: Wiem, że europarlamentarzyści polscy generalnie współpracują z sobą, zupełnie inaczej niż to się
dzieje w polskim sejmie. Czy Pani
podejmuje jakieś wspólne inicjatywy z posłem T. Porębą, którego
biuro mamy w Rymanowie i którego gościliśmy kilka razy na naszych łamach na rzecz Podkarpacia?
E.Ł. Generalnie to są promocje regionu,
bo nie ma - tak jak w polskim sejmie
-inicjatyw ustawodawczych, które posłowie mogliby wnieść, ewentualnie to
są jakieś poprawki do rozwiązań, które
są procedowane na forum Parlamentu
Europejskiego, ale myślę, że w wielu
przypadkach wymieniamy swoje zdanie, współpracowaliśmy dużo na temat
Euroregionu Karpackiego, rozwiązań,
które pozwoliłyby euroregionowi na
sięganie po większe środki unijne. Myślę, że generalnie cała delegacja polska
współpracuje ściśle, głównie jeśli chodzi
o sprawy ponadregionalne, sprawy polskie czy polskiego społeczeństwa.
NR: Mam na myśli takie kampanie jak promocja win podkarpackich, Doliny Lotniczej itp.
E.Ł Jeżeli chodzi o konkretne inicjatywy, to każde z nas ma swoje i pan poseł
ma swoje, i ja swoje, chociaż one były
zbieżne, promowałam przemysł lotniczy, promowałam wyroby m. in. ze szkła
z naszego regionu, wyroby słodyczy, pokazywałam innowacyjność, malarstwo,
fotografie z regionu, przy okazji młodzież ze szkół muzycznych mogła zaprezentować swoje umiejętności. Myślę, że
na tyle, na ile nam to pozwala, każdy z
nas stara się przedstawić region jak najlepiej. Są to bardzo cenne inicjatywy.
NR: Czy młodzi ludzie z Rymanowa, studenci lub absolwenci
mogą się ubiegać o staże u pani?
E.Ł Chętnych z całego województwa
jest bardzo dużo, tyle, że nie jest się w
stanie przyjąć wszystkich. Staramy się,
jeśli mamy zgłoszenia, żeby w miarę
obiektywnie pokryć mapę Podkarpacia.
Samo to, że mieszkanka Rymanowa jest
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dyrektorem mojego biura w Sanoku, pokazuje, że absolutnie wszyscy, którym
się chce, którzy są pracowici, mają pomysły mogli zgłosić się czy na staż ,czy
na konkurs, bo ta praca się nie kończy
w 8 godzin, niekiedy wymaga pracy w
soboty i w niedziele. Ja z wieloma stażystami potem współpracuję, podpisuję
umowy, zlecenia, różne rzeczy wspólnie
potem robimy. Jestem otwarta na młodzież, bo młodzież jest wspaniała.
NR: Przeszła Pani długą drogę, od
samorządowca szczebla podstawowego, wójta gminy Cisna aż do europarlamentarzysty. Co Panią skłoniło do
kandydowania, najpierw do parlamentu polskiego, potem do europejskiego?
E.Ł Bodźcem do startu w ogóle do polityki, do polskiego sejmu był incydent,
który miał miejsce, kiedy byłam wójtem.
Wtedy zwróciłam się do jednego z posłów z naszego regionu o pomoc w załatwieniu gimbusa dla bieszczadzkich
dzieci i wtedy on mnie zbył, potraktował
jak osobę, która mu wręcz przeszkadza.
Pamiętam, że przyjechałam do domu i
powiedziałam mojemu mężowi: - Grzegorz, jeśli tak posłowie traktują mieszkańców naszego regionu, to jestem tym
przerażona. - Chciałam pokazać, że poseł może być normalnym człowiekiem,
otwartym dla ludzi, uśmiechniętym,
który stara się pomóc rozwiązać ich problemy, a nawet jak mu się nie uda, to po
prostu jest otwarty i potraktuje ich tak,
jak na to zasługują. I to było takim bodźcem dla mnie. Zresztą po tym incydencie
po raz pierwszy i chyba ostatni weszłam
do partii politycznej. A do parlamentu
europejskiego? 3 kadencje w polskim
parlamencie dały mi doświadczenie,
rozglądanie się, jak to wygląda na świecie, w Europie, dużo kontaktów, chęć,
poprzez moje uczestnictwo tam pomoc
innym młodym ludziom. Myślę, że dzięki tym stażom między innymi, różnym
konkursom, inicjatywom, ci młodzi ludzie cały czas przewijają się przez Parlament Europejski, przez moje biuro.
Zresztą nie tylko młodzi, w Brukseli
goszczę osoby z rożnych grup zawodowych i wiekowych. Dla niektórych jest
to pierwszy w życiu pobyt za granicą i
gdy widzę radość tych ludzi to nieraz łza
się w oku kręci, że mogę komuś zrobić
taką przyjemność.
NR: Proszę powiedzieć wobec
tego czy uważa Pani, że warto tam
być, czy praca w Europarlamencie jest skuteczna, przynosi efekty?
E.Ł Powiem tak, to dotyczy zarówno
szczebla samorządowego, jak i posła
do parlamentu polskiego i parlamentu
europejskiego: - jeśli komuś się chce, to
może dużo, jeśli komuś się nie chce, to
się nic nie udaje. To jest tak, jak powiedział Seneka – Kto chce, tego losy pchają, kto nie chce, tego losy wloką. Ja znam

wielu i w parlamencie europejskim, i w
polskim parlamencie i samorządzie, którzy po prostu wykonują mandat, niekoniecznie ciężko na to pracując. Znam takich, którzy bardzo ciężko pracują i mają
tego efekty.
NR: A przykłady tego doskonale
widzimy my, wyborcy. Zapytam o
politykę europejską. Co Pani myśli
o pakcie fiskalnym? Czy my Polacy
powinniśmy dokładać do takich krajów jak Grecja, Hiszpania i Portugalia – bogatszych, a niekiedy bardziej
lekkomyślnych,
niefrasobliwych?
E.Ł Oczywiście, z jednej strony to się
burzy we mnie krew, jako obywatelowi,
po co dokładać do Greków, którzy przez
tyle lat dobrze sobie żyli i gdzie emerytura czy najniższa pensja jest dużo, dużo
wyższa niż w Polsce. Z drugiej strony,
jako polityk, znając wszystkie mechanizmy i to, że cała Unia jest powiązana
ze sobą, to wiem, że nie do końca mamy
wyjście. Nie wkładamy tam Bóg wie ile
pieniędzy i pieniądze te mają być zwrócone, prawda? Natomiast są sytuacje,
kiedy my potrzebujemy tej pomocy i
cała struktura Unii patrzy czy my stoimy
z boku, czy jesteśmy aktywni w tych
różnych działaniach. Ta aktywność być
musi, żeby potem, gdy my staramy się
o coś dla Polski, żeby też mieć sojuszników w innych krajach Unii Europejskiej.
NR: Czyli generalnie jest Pani za?
E.Ł Myślę, że nie do końca mamy wyjście. Chociaż ja bym chciała, żebyśmy
nic nie musieli dokładać do nikogo, ale
to nie jest takie proste. Jeśli my bierzemy tak dużo pieniędzy i mamy różne
stosowania czy taryfy ulgowe, to też, w
pewnym momencie od nas się oczekuje
tej aktywności.
NR: Czy szczęśliwym rozwiązaniem będzie – w świetle kryzysu europejskiego – wejście w strefę euro?
E.Ł Myślę, że w strefę euro jeszcze przez
wiele lat nie wejdziemy, chociaż patrząc
na kursy walut, na naszych importerów,
eksporterów, na nasze wyjazdy do różnych krajów Unii, jak my wiele tracimy
na wahaniach kursowych, to musi być
poddane ocenie, debacie publicznej i
rząd, jaki by nie był, musi stanąć przed
tym faktem, ale stanąć w takiej sytuacji i
w takim okresie, który będzie najlepszy
dla nas Polaków i dla naszej kieszeni.
NR: Teraz trochę prywatności. Grafik ma Pani napięty, jak widziałam,
wiele posiedzeń kilkudniowych w
parlamencie, Bruksela, Strasburg.
Kiedy pani znajduje czas dla rodziny, która przecież mieszka w Polsce?
E.Ł Moje córki – jedna jest w Krakowie, druga w Warszawie, bo studiują,
więc są w miarę samodzielne. Spotykamy się niekiedy w Warszawie, niekiedy
w Krakowie, gdzieś tam się umawiamy
na obiad albo przyjeżdżają na ferie czy

od czasu do czasu do domu. W najgorszej sytuacji jest mój mąż, ale ponieważ
jest tak kochany i zawsze mnie wspiera,
więc ja też staram się, jak tylko mogę.
W weekendy staram się być tylko żoną,
matką, gotuję, piorę, sprzątam, prasuję,
gadam z moim mężem i po prostu go
rozpieszczam.
NR: Dużo czasu spędza Pani za granicą, w samolotach itd. Jakimi językami się pani posługuje na co dzień?
E.Ł Głównie angielskim. I jest to język,
który cały czas szlifuję, cały czas się intensywnie staram uczyć i mam lekcje na
Skypie, niekiedy wyjeżdżam na kurs za
granicę, sama się uczę, generalnie należę
do pokolenia, które tego języka nie miało w szkole. W liceum był tylko jeden
język obcy – rosyjski. Widzę też po młodzieży, że często młodzież się uczy 10
lat i nie umie go używać. My gros czasu tracimy na ortografię, a nie uczymy
dobrze mówić. Oczywiście, to się teraz
bardzo zmieniło, jak młodzież przyjeżdża, to mówi perfekcyjnie i ja się z tego
cieszę, co nie znaczy, że ja nie mam jeszcze wiele do nadrobienia, ale też zawsze
podkreślam, że ważne jest ,aby mieć coś
do powiedzenia, znać się na sprawach
o które się walczy, często ludzie znają
nawet kilka języków, tylko niekiedy nie
mają nic do powiedzenia, nie walczą o
drugiego człowieka i o jego sprawy, i
nie zawsze podchodzą odpowiedzialnie
i poważnie do swojej pracy.
NR: Dziękuję bardzo, życzymy sukcesów w pracy. Będzie Pani kandydować?
E.Ł Dziękuję bardzo, pozdrawiam
wszystkich mieszkańców Rymanowa i
zachęcam do głosowania, bo im więcej
głosów, tym więcej europarlamentarzystów. Gdyby więcej osób wzięło udział
w wyborach, Podkarpacie mogłoby mieć
trzech przedstawicieli w Parlamencie
Europejskim, a tak ma tylko dwóch.
rozmawiała Maria Zmarz

Informacja
Informujemy, że istnieje możliwość
zorganizowania podstawowego

kursu obsługi komputera
dla Seniorów
Kurs odbędzie się w przypadku
zgłoszenia się
odpowiedniej liczby chętnych
Zgłoszenia prosimy
kierować na telefon
nr 13 43 55 917
do dnia
15 marca 2013

Uczennica
z Klimkówki
laureatką konkursu
MAŁY SAMARYTANIN
6 lutego 2013r. w Europejskiej
Galerii Sztuki w Millenium Hall w
Rzeszowie odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród III Edycji Konkursu
Mały Samarytanin. Akcji patronuje
Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

Zespół Szkół Publicznych, Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Klimkówce reprezentowała
Weronika Hanus, uczennica II kl. gimnazjum. Weronika to bardzo skromna,
szczera, sprawiedliwa, bezinteresowna i
pełna ciepła dziewczyna. W naszej szkole
postrzegana jest jako wzór. Zawsze staje
w obronie słabszych, obiektywnie i dojrzale potrafi oceniać wszystkie, nawet te
problemowe sytuacje, jakie mają miejsce
w szkole. Jest bardzo lubiana przez rówieśników, liczą się z jej zdaniem i mają do
niej zaufanie. Nigdy nikomu nie odmówiła
pomocy, nigdy też nie oczekuje nagrody
czy pochwały za to, co robi. Taka postawa
jest u niej niezmienna od wielu lat. Weronika włącza się w różne akcje charytatywne organizowane przez szkołę, m.in.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Góra Grosza, Krośnieńskie Pola Nadziei.
Założeniem konkursu Mały Samarytanin jest „wyławianie” i nagradzanie
podkarpackich dzieci i młodzieży, które
charakteryzują się wyjątkowymi cechami charakteru, wrażliwością, rzetelnością, sprawiedliwością, uczciwością,
tolerancją, empatią, patriotyzmem itd.
W świecie pełnym agresji, nienawiści są
ludzie, młodzi ludzie, którzy potrafią żyć
inaczej – promują styl życia oparty na pra-

widłowych relacjach interpersonalnych,
przeciwstawiają się przemocy i agresji,
szanują każdego człowieka.
Nasza uczennica, Weronika Hanus,
została laureatką III Edycji Konkursu
Mały Samarytanin, zajmując zaszczytne
III miejsce! Jest to dla nas wszystkich
ogromne wyróżnienie i powód do dumy.
Na uroczystą galę wręczenia nagród do
Millenium Hall w Rzeszowie została zaproszona cała klasa Weroniki, jej Rodzice
(Beata i Piotr Hanus), dyrektor Marian
Penar oraz nauczycielki, które zgłosiły
Weronikę do konkursu – Agnieszka

Groblewska i Joanna Wójcik-Kaczor.
Było to dla nas ogromne przeżycie.
Szczęśliwi i wzruszeni patrzyliśmy, jak
Weronika otrzymuje statuetkę przesłaną
z Pałacu Prezydenckiego przez panią prezydentową Annę Komorowską, dyplomy
i liczne nagrody ufundowane z tej okazji.
Gratulacje dla „małych samarytan” wystosowali też m.in.: poseł do Parlamentu
Europejskiego Elżbieta Łukacijewska,
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata
Chomycz-Śmigielska, Prezydent Miasta
Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Podziękowania i wyrazy uznania złożyła także Marta
Półtorak, prezes Develop Investment Sp.
z o.o.
Nagroda dla Weroniki jest jednocześnie nagrodą dla wszystkich uczniów z
naszej szkoły (a jest ich wielu!), którzy dostrzegają obok siebie drugiego człowieka,
swoją dobrocią i serdecznością sprawiają,
że każdy dzień w naszej szkole to czas, w
którym ktoś dzięki nim się uśmiecha. Jest
to też nagroda dla rodziców Weroniki oraz
dla dyrektora, nauczycieli i wychowawców z ZSP w Klimkówce.
Gratulujemy Weronice i wszystkim
nagrodzonym w III Edycji Konkursu Mały
Samarytanin!
Joanna Wójcik-Kaczor
NASZ RYMANÓW
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Podsumowanie
Konkursu
„POLIGLOTA”
„Geniusz wskazuje drogę, którą
kroczy talent”, te słowa wypowiedziane
przez Marie von Ebner – Eschnebach stały
się hasłem przewodnim naszego konkursu
i nie bez kozery, gdyż ich prawdziwości
dobitnie dowiedli uczestnicy 7 edycji
Międzyszkolnego Konkursu Poezji i
Piosenki Obcojęzycznej „POLOGLOTA”. Wszyscy startujący okazali się być
niezwykle utalentowanymi zarówno
muzycznie, jak i językowo młodymi
ludźmi, zaś ich występy wzbudzały wśród
publiczności nieukrywany zachwyt i jak
najbardziej pozytywne emocje. Śmiało
można rzec, iż uczestnicy konkursu oczarowali nas i wierszem i piosenką.
Z roku na rok liczba chętnych do
wzięcia udziału w naszym konkursie
wzrasta, co jest niezwykle budujące, gdyż
dowodzi to temu, że konkurs „POLIGLOTA” cieszy się ogromną popularnością.
W tym roku uczestnicy także nas nie
zawiedli. Łącznie do konkursu zgłosiło
się około 70 uczestników, ze szkół podstawowych z klas 1–3, ze szkół podstawowych z klas 4–6 oraz z gimnazjów.
Po raz drugi konkurs odbył się pod
honorowym patronatem Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, a to za sprawą pozytywnie rozpatrzonego wniosku, który
złożyłam w siedzibie Podkarpackiego
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w
grudniu ubiegłego roku. Dzięki temu
ranga naszego konkursu z pewnością
wzrosła, a jednocześnie wzrósł jego
zakres terytorialny, gdyż do konkursu
zostały zaproszone wszystkie szkoły położone na terenie powiatu krośnieńskiego,
brzozowskiego oraz sanockiego.
Nauczona doświadczeniem z
ubiegłych lat i zważywszy na dużą liczbę
zgłoszeń zdecydowałam się podzielić
konkurs na trzy etapy: pierwszy dla najmłodszych uczestników, czyli uczniów
szkół podstawowych z klas 1 – 3, drugi
dla uczniów szkół podstawowych z klas
4 – 6 oraz trzeci dla gimnazjalistów, co
oznaczało, że zmagania konkursowe
będą trwały trzy dni. Pierwszy etap miał
miejsce w dniu 6 lutego (środa), kiedy to
zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy,
czyli uczniowie szkół podstawowych
z klas 1 – 3, drugi 7 lutego (czwartek),
kiedy to swe talenty ujawnili uczniowie
z klas 4 – 6 oraz etap trzeci, który miał
miejsce w dniu 8 lutego, gdy na scenie
zaprezentowali się uczniowie gimnazjów.
Wszystkie trzy etapy odbyły się w Auli
im. Dyrektora Marka Góry znajdującej
się w nowym budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie. W ciągu
tych trzech niezapomnianych dni, które
żartobliwie nazwaliśmy „maratonem”
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wnętrze naszej przestronnej auli wypełniło się uczestnikami konkursu, którzy
bądź to recytowali wiersze, bądź śpiewali
piosenki w językach obcych. Bezapelacyjnie „królował” język angielski. Kilka
utworów zostało zaprezentowanych w
języku niemieckim oraz jeden wiersz
wysłuchaliśmy w języku włoskim.
W siódmej edycji konkursu „POLIGLOTA” gościliśmy uczestników wraz
z nauczycielami – opiekunami, którzy
przybyli do nas z 11 szkół w: Bziance,
Jasienicy Rosielnej, Sieniawie, Iwoniczu
Zdroju, Starej Wsi, Miejscu Piastowym,
Rogach, Krośnie, Sanoku oraz Rymanowie.
Jako gospodarze konkursu chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony,
dlatego też w przerwach konkursu aby
zaczerpnąć oddechu pomiędzy poszczególnymi etapami, a także by nieco rozładować narastające napięcie towarzyszące
wszystkim oczekującym na werdykt Jury
swój program artystyczny zaprezentowali
uczniowie naszego liceum. Aby nietracić
zbyt wielu cennych lekcji w każdym dniu
prezentowała się inna grupa uczniów, a
łącznie do konkursu zaangażowałam 18
uczniów z różnych klas, którzy recytowali
wiersze, śpiewali piosenki oraz prowadzili konkurs.
I tak w środę, 6 lutego konferansjerkami konkursu były: Anna Domin (kl.
II A) oraz Kamila Oberc (kl. II A). W tym
dniu program artystyczny zaprezentowali:
Patrycja Różowicz (kl. III A) w piosence
Nelly Furtado i Jamesa Morrisona zatytułowanej „Broken Strings”, Kamila Niemczyk (kl. III A) w wierszu pt. „Because I
could not stop for Death”, Kamila Oberc
(kl. II A), która zaśpiewała piosenkę z
repertuaru grupy Blue Cafe pt. „Baby
Baby”, Karolina Cetnarska (kl. II B),
która zaśpiewała piosenkę „Dni, których
nie znamy” z repertuaru Marka Grechuty,
dedykowaną naszemu Jurorowi Bogusławowi Malinowskiemu, Anna Domin (kl.
II A), która zarecytowała wiersz Aleksandra Puszkina pt. „Cwietok”, Jakub
Dworak (kl. II A), który zaprezentował
wiersz pt. „Life” oraz Adrian Litwin (kl.
II C), który zaśpiewał piosenkę zatytułowaną „Whiskey Lullaby” z repertuaru
Brada Paisleya.
W czwartek, 7 lutego konferansjerami konkursu byli : Klaudia Grysztar
(kl. II A) oraz Grzegorz Jakubik (kl. II
B). Program artystyczny zaprezentowali
zaś: Adrian Litwin (kl. II C) w piosence
zespołu IRA „Nie daj mi odejść”, Konrad
Barć (kl. I B), który zaśpiewał piosenkę
pt. „To be with you” z repertuaru legendarnej grupy Mr Big, Klaudia Grysztar (kl.
II A) w wierszu „I know why the caged
birds sing”, Klaudia Wantuch (kl. II B),
która zarecytowała wiersz zatytułowany
„Zimnyaya doroga”, Agnieszka Kortyna
(kl. II B), która zaśpiewała piosenkę pt.
„Heaven is a place on Earth” ze specjalną
dedykacją dla naszego Jurora Františka

Geislera, Aleksandra Królicka (kl. II B),
która zarecytowała wiersz pt „Modlitwa”
oraz Grzegorz Jakubik (kl. II B), który
zaprezentował wiersz zatytułowany „Tri
toćki”.
W ostatni dzień konkursu, czyli
w piątek, 8 lutego konferansjerkami
konkursu były: Rebeka Zalisz (kl. I A),
Klaudia Reptak (kl. I A) oraz Karolina
Prajzner (kl. I B). Program artystyczny
zaprezentowali : Maciej Jakieła (kl. III A),
który zarecytował wiersz pt. „The Road
Not Taken”, Klaudia Reptak (kl. I A),
która zarecytowała wiersz zatytułowany
„Life is fine”, Agnieszka Kortyna (kl. II
B), która zaśpiewała piosenkę pt. „Radość
najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny
Jantar, Karolina Prajzner (kl. I B), która
zarecytowała wiersz pt. „Die Kraft Der
Liebe” ze specjalną dedykacją dla naszego Jurora Anity Knurek oraz Rebeka Zalisz (kl. I A), która zaśpiewała przepiękną
piosenkę pt. „You Rise Me Up”.
Program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów spotkał się z
ciepłym przyjęciem ze strony zgromadzonej publiczności wzbudzając gromkie brawa i słowa uznania. W tym miejscu pragnę
serdecznie podziękować moim koleżankom, Paniom Annie Śliwce oraz Magdalenie Piotrowskiej, które wybrały wiersze
w języku rosyjskim oraz niemieckim
i przygotowały do występu naszych
uczniów. Pieczę nad sprzętem nagłośniającym, dźwiękiem, jak również oświetleniem sprawował Marek Rajchel (kl. II b).
Rolę „paparazzi” pełnił p. Lucjan Penar.
Występy uczestników konkursu
skrupulatnie oceniane były przez Jury,
w skład którego weszli nauczyciele języków obcych oraz muzyki. Uczestnicy
konkursu bacznie oceniani byli przez:
p. Anitę Knurek (germanistka z Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie), która
czuwała nad poprawnością występów w
języku niemieckim, p. Bogusława Malinowskiego (nauczyciela muzyki z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej),
który szczególnie czujnie obserwował
i oceniał występy muzyczne oraz p.
Františka Geislera, rodowitego Anglika,
obecnie mieszkającego w Pastwiskach,
który czuwał nad poprawnością występów w języku angielskim. Ocenie Jury
podlegały następujące kryteria: dobór
repertuaru, znajomość tekstu, ogólny wyraz artystyczny, interpretacja, poprawność
językowa oraz dykcja. Jury przyznało, że
wyłonienie zwycięzców konkursu było
przysłowiowym „ciężkim orzechem do
zgryzienia”, bowiem wszyscy uczestnicy
prezentowali bardzo wysoki, wyrównany
poziom, byli bardzo dobrze przygotowani,
a utwory przez nich prezentowane były
oryginalne. Po długich i burzliwych naradach ogłoszono wyniki. Jury przyznało
wiele miejsc egzekwio, jak i wyróżnień.
Nagrody dla zwycięzców konkursu oraz
pamiątkowe dyplomy dla wszystkich
uczestników wręczyły panie: Dyrektor

ZSP w Rymanowie, Elżbieta Nadziakiewicz oraz Anna Smerecka.
Oto oficjalne wyniki w poszczególnych kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 1 – 3)
RECYTACJA
I miejsce - Wiktor Tabisz – SP Bzianka
II miejsce - Stanisław Nowak – ZSP
Sieniawa
III miejsce - Kaja Szałankiewicz – ZSP
Sieniawa
PIOSENKA
I miejsce - Emilia
Borowiec – SP nr 1 im. Generała Bronisława Prugara
– Ketlinga Sanok,
Milena Wacławska –
ZSP Sieniawa
SZKOŁA
PODSTAWOWA (klasy
4 – 6)
RECYTACJA
I miejsce - Monika Szuba
– ZS Jasienica Rosielna
II miejsce - Tola Stabryła i
Klara Ostrowska –
SP nr 1 im. Generała Bronisława Prugara – Ketlinga
Sanok
III miejsce - Karolina Krzysik – ZS
Jasienica Rosielna
SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4 – 6)
PIOSENKA
I miejsce - Aleksandra
Sołtysik – ZSP Sieniawa
II miejsce - Julia Niziołek
– ZSP Rymanów, Jakub
Mercik – ZSP Miejsce
Piastowe
III miejsce - Cezary Bogaczyk – ZS Iwonicz Zdrój
GIMNAZJUM
RECYTACJA
I miejsce - Noemi Rusnok
i Zuzanna Tomków – ZSP
w Sieniawie
II miejsce - Sara Deptuch
– ZSP Rymanów
III miejsce - Anna
Podleśna – ZSP Rymanów
Wyróżnienie : Jessica
Caputo – ZSP Rymanów
GIMNAZJUM
PIOSENKA
I miejsce - Oliwia Czekaj – Gimnazjum
nr 4 Krosno, Karolina Kozubek
i Aleksandra Kiłyk – Gimnazjum nr
6 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
Sanok, Radosław Mazgaj – Gimnazjum
nr 2 im. Królowej Zofii
II miejsce - Katarzyna Grzegorczyk
– ZS Iwonicz Zdrój, Emilia Szarota –
Gimnazjum nr 4 Krosno
III miejsce - Izabela Chrobak – ZS Stara
Wieś, Bernadetta Bjgrowicz – Gimnazjum nr 4 Krosno, Aleksandra Wojtoń
– ZSP Rymanów

Wyróżnienie :Aleksandra Huta i Michał
Kondyjowski – ZSP Sieniawa, Natalia
Skubel – ZSP Rymanów
Nie tylko Jury wyłoniło zwycięzców konkursu, również zgromadzona
widownia miała prawo głosu i mogła
wybrać swoją faworytkę lub faworyta, a
tym samym zadecydować, kto otrzyma
Nagrodę Publiczności. Tutaj bezkonkurencyjni okazali się być: Emilia Borowiec,

za piosenkę w kategorii wiekowej szkoły
podstawowe klasy 1 – 3, Katarzyna Dobosz za piosenkę, w kategorii wiekowej
szkoły podstawowe klasy 4 – 6 oraz
Oliwia Czekaj za piosenkę, w kategorii
wiekowej gimnazjum.

W imieniu swoim oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
chcę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli
udział w naszym konkursie, bo to dzięki
Wam kochani mógł się on odbyć. Drodzy
uczestnicy 7 edycji Międzyszkolnego
Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „POLGOLOTA” gratuluję Wam
talentu muzycznego, językowego oraz
recytatorskiego, a także odwagi. Życzę
Wam wielu podobnych sukcesów w
przyszłości. Pragnę podziękować wszystkim nauczycielom – opiekunom za trud,
jaki włożyli w przygotowanie swoich
podopiecznych do konkursu. Równie ser-

deczne podziękowania kieruję do członków Jury, czyli p.p. Anitki, Bogusia oraz
Františka, którzy zgodzili się wykonywać
żmudną, trudną i odpowiedzialną pracę
jurorów przez trzy dni trwania konkursu.
Zdaję sobie sprawę z tego, iż wyłonienie
zwycięzców nie należało do łatwych
zadań, jako że wszyscy uczestnicy byli
doskonale przygotowani i prezentowali
wyjątkowo wysoki poziom, co jednogłośnie i niejednokrotnie podkreślali wszyscy jurorzy. Dear
František I would
like to thank you for
these three days of
very hard, diligent
work, for your help,
tips, support, committment and continuous
smile!!!
Oczywiście
podziękowania należą się także naszym
kochanym licealistom, którzy chętnie i
aktywnie włączyli się
w organizację konkursu, poprowadzili
go i w nim wystąpili, udowadniając tym
samym, że mają ogromny potencjał i
talent. Podziękowania kieruję także do
Marka odpowiedzialnego za nagłośnienie, jak również do fotografa, czyli pana
Lucjana Penara, który przez te trzy dni
ciężko pracował by
uwiecznić wszystkich uczestników
na pamiątkowych
zdjęciach. Podziękowania należą
się także paniom i
panom z obsługi,
a w szczególności
p. Małgosi Ficowskiej, która czuwała
nad podniebieniami
naszych uczestników i jurorów oraz
pracownikom sekretariatu, czyli p.
Zosi Litarowicz, p.
Paulince Sołtysik
i p. Łukaszowi Bolanowskiemu za tzw.
„papierkową robotę”. Bez wyżej wymienionych osób i pomocy z ich strony nie
byłabym w stanie zorganizować i przeprowadzić „POLIGLOTY”.
Na koniec nasuwa się pytanie czy
spotkamy się w tak licznym gronie za rok?
Mam taką nadzieję i już dziś serdecznie
zapraszam do wzięcia udziału w 8 edycji
naszego konkursu. Do zobaczenia za
rok!!!
Anna Kenar – Szul
(nauczycielka ZSP w Rymanowie)
fot. Lucian Penar
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Naszym zdaniem
- Cześć – Franio – muszę Ci powiedzieć,
że byłem zaskoczony wiadomością, kiedy przeczytałem w lutowym numerze,
Naszego Rymanowa ranking aktywności gmin województwa podkarpackiego
prowadzonego przez „Nowiny” i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie,
że Gmina Rymanów została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w pow,
krośnieńskim i na 22-gim w województwie. Stachu jak zdążyłem policzyć to w
województwie jest 138 gmin za nami, to
wygląda dość dobrze, ale jak to mówi
porzekadło – nie chwalmy dnia przed
zachodem słońca,- miejmy nadzieję, że
za rok nie będzie gorzej, pożyjemy, zobaczymy. Przejdźmy może do obecnie
najważniejszej sprawy, jaką jest abdykacja Papieża i wybór Jego następcy. Na
ten temat rozmawia każdy i wszędzie, bo
jest to dla nas niezwykle ważne.
- Jak zawsze każdy ma wiele do powiedzenia jeżeli chodzi o abdykacje, są to
opinie często biegunowo różniące się, ja
uważam, że decyzja Papieża była bardzo
słuszna a na potwierdzenie tego pozwolę
sobie zacytować słowa Jego brata „ Mój
brat, Ojciec Święty, podjął świadomą
decyzję, którą rozumiem i respektuję.
Prowadził Kościół w bardzo trudnych
czasach, zrobił wszystko, co było w jego
mocy, by jak najlepiej wywiązywać się
ze swojej służby Kościołowi i wiernym.
– W pewnym wieku człowiek czuje się
po prostu mniej sprawny, dotyczy to każdego z nas. Mojego brata opuściły siły,
jest schorowany, potrzebuje wyciszenia
i spokoju. Niebawem skończy 86 lat. To
jest wiek, w którym zdrowie szwankuje
i nie ma już tyle sił, by podołać wszystkim wyzwaniom.” Koniec cytatu. I na tej
wypowiedzi bym poprzestał, bo przecież

Karnawałowy bal
przebierańców
Dnia 2 lutego 2013 roku
w godzinach od 15: 00 do 19:00 w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Rymanowie odbył się Karnawałowy Bal
Przebierańców. Na program złożyły się
gry, zabawy i konkursy, prowadzili je
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dzisiejszy czas to bardzo trudny czas dla
naszego Kościoła .Cały świat stał się, jak
wielka i niebezpieczna dżungla, na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo,
tylko siła, brutalność, przebiegłość,
bezwzględność dają szansę przeżycia, i
tylko młody, zdrowy i silny może sprostać tym wymaganiom. Wiara nasza
ciągle była i jest prześladowana, ustrojowi komunistycznemu nie udało się jej
zwalczyć, wręcz przeciwnie, byliśmy
bardziej zjednoczeni, teraz ci, którzy w
tamtych czasach nie dali nam rady, dzisiaj obmyślili inną strategię walki z naszą wiarą.
- Stachu- masz rację, zobacz komu dzisiaj podległe są radio, telewizja i różne
czasopisma celowo zapraszają do programów naszych zaciekłych wrogów,
jak Urbana, na widok, którego robi mi
się niedobrze, za czasów PRL-lu bujał jak z nut i szydził z całego Narodu,
dzisiaj robi to jeszcze bardziej w sposób
perfidny. Były dominikanin Bartoś – po
to dają go do TV, aby pokazać rozłam
wśród duchowieństwa, to tylko o nim samym źle świadczy, następny, Żyd Hartman, co można się po nim spodziewać,
który akurat teraz jest ciągle pokazywany w TV i słyszany w radio i myślą, że
trzeźwo myślący ludzie, jego oszczerstwa wezmą za prawdę. Przywódca najbardziej chamskiej partii ze swoimi pomagierami, którzy znaleźli się w sejmie
dzięki głosom wielu „ćpunów”, gejów,
lesbijek i pozostałych pokręconych, a
programem ich dla Polski jest walka z
religią, krzyżem, moralnością itd. – czy
my normalni ludzie musimy cały czas
wysłuchiwać tej całej błazenady? To najwyższy czas, aby temu chamstwu powiedzieć głośno STOP !
- Franio – w tej chwili powinniśmy
wszyscy modlić się do Pana Boga o
wybór jak najlepszego Papieża, który

potrafi przywrócić wiarę w serca wielu
wątpiącym, bo w tym czasie przybyło
ich przez to co widzimy każdego dnia
wokół siebie. W Kościele słyszymy – jesteśmy jedną wielką „ owczarnią” i aby
tak było naprawdę. Jak wiemy „owczarnia” potrzebuje dobrego pasterza i aby
stało się tak, że przyszły Papież sprawi
i wpłynie na swoich „pomocników” tych
od samej góry do tych na samym dole, że
będą dla nas dobrym przykładem, wzorcem, który będziemy chcieć naśladować
i iść za nimi, bo jak w ostatnim okresie
były przykłady, kilku „pomocników”,
którzy swoim postępowaniem sami zrobili wiele złego dla naszej wiary. Trzeba nauczyć nas od początku – miłości
– widzieć wszędzie bliźniego – pokory
– wzmocnić w nas nadzieję – wpoić w
nas święte zasady naszej wiary.
- Dobrze byłoby aby Naród nasz dziś tak
rozbity, zjednać i mówić jednym głosem,
takie zjednoczenie narodu udało się śp,
kardynałowi Wyszyńskiemu nie mówiąc
już o bł, Janie Pawle II to Oni byli tymi
( przywódcami), którzy w trudnych czasach potrafili zjednać cały Naród i przeciwstawić się złu. Aby takich pasterzy
w naszym Kościele było więcej. Dobry
pasterz idzie przodem a owieczki za nim,
gdy jest odwrotnie owieczki rozchodzą
się w różne strony i często się gubią, i tak
to w życiu często wygląda.
- Franio – dobrze mówisz – dla nas
zwykłych ludzi bardziej przemawia dobry przykład, który idzie z góry, aniżeli
słowa często mówione,- bo tak trzeba,
i ja chciałbym być owieczką, dla której
dobrym przykładem jest sam pasterz i
iść za nim a nie być pędzony przodem.
Miejmy nadzieję, że nowo wybrany Papież sprawi, że mimo tych trudnych czasów, wiara nasza wzmocni się a wątpiący wrócą na Drogę Prawdy – TAK NAM
DOPOMÓŻ BÓG !
Franio i Stacho

przebrani w kolorowe stroje animatorzy.
W zabawie wzięło udział około 60
dzieci przebranych w bajkowe kostiumy,
każdemu maluchowi towarzyszył rodzic
lub opiekun. Mali uczestnicy balu wykazali
się pomysłowością w doborze strojów,
spotkać bowiem można było Indian, wróżki,
księżniczki, smoki, misie, biedronki oraz wiele
innych postaci ze świata bajek. Przybyłe
na bal dzieci brały udział w wielu grach

i konkursach organizowanych przez
prowadzących, były to między innymi:
zabawy z chustą, piłkami oraz zabawy
integracyjne itp. Przed zakończeniem
zabawy odbyło się losowanie przez dzieci
nagród. Wszyscy mali uczestnicy balu
otrzymali upominki w postaci słodyczy.
Bal otwierał i zamykał barwny korowód
utworzony z maszerujących dzieci.
Łukasz Michalak

XXXIV sesja
Rady Miejskiej
w Rymanowie

I. Śliwka, A. Szajna), oświetlenia (T. Rajnik, M. Różowicz, A. Szajna), ceny śmieci
(T. Tomków) oraz drobnych napraw
(schody w Rymanowie- M. Kandefer). Na
tym porządek sesji wyczerpano.

Na sesji podjęto uchwały w sprawach:
Zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 Przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Gminy Rymanów
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,
 Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok,
 Przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Rymanów za 2012 rok,

Uchwalenia zmiany Nr 5 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów,
 Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przes t r z e n n e g o “ Ry m a n ó w Z d r ó j ”
 Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “ Farma Fotowoltaiczna Milcza” i Łazy

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok,
 Powołania komisji statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie,

Zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej,
 Udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Wołoskim,
 Udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie,
 Udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu kompleksu działek stanowiących własność
Gminy Rymanów, położonych w Milczy
Z ciekawszych uchwał, które podjęto
na tej sesji to m.in. zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego” Rymanów Zdrój”, polegającą na
przeznaczeniu części terenu zabudowy
usługowej na teren zabudowy uzdrowiskowej, na którym można zbudować
obiekty sanatoryjne, w szczególności
pensjonaty.
Kolejnymi niestandardowymi uchwałami były uchwały dotyczące Przystąpienia
do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Farma
Fotowoltaiczna Milcza” i Łazy, które
pozwolą na budowę farm słonecznych- na
terenie Milczy firma „Agrarstar Sp z o.o.”
zbuduje farmę na powierzchni ok. 30 ha,
a na terenie Łazów firma The Wind Sp z
o.o. na terenie ok. 2 ha.
W wolnych wnioskach poruszano m.in.
sprawy odśnieżania (B. Bruk, D. Królicki,

XXXV sesja
Rady Miejskiej
w Rymanowie
W dniu 19.02.2013 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Rymanowie,
na której podjęto uchwały w sprawach:
1/ zmian w uchwale budżetowej na
2013 rok,
2 /wyrażenia zgody na realizację
projektu „ Technologie cyfrowe jako
systemowe narzędzie wspomagające
realizację programów rozwojowych oraz
podnoszące jakość i atrakcyjność oferty
edukacyjnej szkół Podkarpacia” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3/ rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Rymanów,
4 /udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata,
5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Rymanów udziału w działce położonej w Ladzinie,
6// udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek nr 1174/4 i 1174/8
położonych w Milczy,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej
własność Gminy Rymanów, położonej
w Rymanowie.
Rada Miejska wyraziła zgodę na
udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju (koszt
inwestycji ok.330.000 zł, dofinansowanie
161.147 zł). Ponadto Gmina Rymanów
przystąpi do projektu” Technologie cyfrowe….”, dzięki czemu uczniowie ZSP
Milcza będą mogli zostać beneficjentami
projektu - w ramach zajęć odbędzie się
ponad 280 godzin zajęć bieżących, a
szkoła otrzyma sprzęt komputerowy. W
temacie skargi na działalność Burmistrza Rada uznała za bezzasadną skargę
wniesioną przez Pana Kazimierza Smolenia. Udzielono również Burmistrzowi
zgody na wydzierżawienie na kolejne 5
lat nieruchomości gruntowych dla firmy Polkomtel sp. z o.o. ( zabudowaną
przekaźnikiem telefonii komórkowej w
okolicach Kalwarii w Rymanowie).
W wolnych wnioskach poruszano sprawy: zbudowania wiaty przystankowej w Milczy(S. Adam), lustra przy
ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej( M.

Chentosz), barierek przy rzece Tabor i
remontu kładki w Posadzie Dolnej (A.
Wiernusz), barierek przy ul. Szkolnej we
Wróbliku (T. Chodyniecki), zbudowania
dodatkowych ławeczek przy ul. Kalwaria(
D. Królicki), rozbiórki hydroforni przy ul.
PCK w Rymanowie Zdroju(H. Smolik),
napraw gwarancyjnych i wyposażenia
siłowni na hali sportowej w Sieniawie,
oraz awarii wodociągu w Sieniawie(M.
Tomków), poprawienia zjazdu oraz odkrzaczenia przejazdu przez rzekę Tabor
od ul. Gospodarskiej w Rymanowie (G.
Skolarczyk) oraz dokończenia asfaltowania drogi w Wisłoczku (J . Zalisz). Po
odpowiedziach na wolne wnioski sesję
zakończono.
deka

Zbiórka
elektroodpadów
w Zespole Szkół
Publicznych
w Rymanowie
Uczniowie
Zespołu Szkół
Publicznych
w
Rymanowie realizują
2 etap konkursu zorganizowanego w
ramach
kampanii
edukacyjnej
„Elektroodpady – proste zasady”.
Według hasła konkursowego:
„Świadomy wie co robić z ZSEE”
uczniowie chcą przeprowadzić 7 marca 2013 r. zbiórkę elektroodpadów na
terenie ZSP w Rymanowie. Należy
pamiętać, że przyjmowany będzie
kompletny zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (np. telewizory, pralki, lodówki, radia żelazka itp.), a nie
pojedyncze części urządzeń. Akcja
prowadzona będzie pod patronatem
Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie, który już od 4 lat prowadzi zbiórkę elektroodpadów na terenie naszej gminy. Celem akcji jest
uświadomienie mieszkańcom faktu,
że niewłaściwe zagospodarowanie
elektroodpadami negatywnie wpływa
na środowisko.
Dla uczniów, którzy przyniosą najwięcej elektroodpadów
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie ufunduje atrakcyjne nagrody.
Uczniowie ZSP Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Strażacy podsumowali
rok
Tradycją jest, że początek roku to okres
zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych. Dnia 26 stycznia
2013 roku w świetlicy remizy odbyło
się walne zebranie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie. Rozpoczęcia
zebrania oraz powitania zaproszonych
gości, a także wszystkich strażaków dokonał Prezes jednostki OSP Rymanów dh
Łukasz Buczek.
Wśród przybyłych gości znaleźli się :V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
w Warszawie, zarazem Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w
Rzeszowie oraz V-ce Przewodniczący
sejmiku Województwa Podkarpackiego dh Janusz Konieczny,- Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, zarazem Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh
Jan Kilar,- Z-ca Komendanta Miejskiego
PSP w Krośnie bryg. Mariusz Bieńczak,
- Z –ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan
Jan Materniak, - V-ce Przewodniczący
Rady Gminy Rymanów, Pan Dariusz
Królicki.
Stan osobowy jednostki OSP
Rymanów przedstawia
się następująco: członków zwyczajnych jest 38
i 4 honorowych oraz 4
chłopców w MDP, razem
daje nam 46 strażaków.
W roku sprawozdawczym
przybyło 9 nowych członków w tym 4 chłopców
do MDP. W szeregi OSP
Rymanów wstąpiły kolejne
osoby. Rotę ślubowania na
strażaka złożyło czterech
nowych druhów a są to: dh
Piotr Reptak, dh Eryk Przybylski, dh Mateusz Kozimor, dh Patryk Szpetnar. Rotę
ślubowania złożyli również Członkowie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: dh
Szymon Szpetnar i dh Patryk Mazurkiewicz. Po części uroczystej przystąpiono do
porządku zebrania. Na Przewodniczącego
Walnego Zebrania wybrany został Naczelnik OSP Rymanów dh Grzegorz Zawada.
Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 sprawozdanie złożył
prezes zarządu OSP Rymanów dh Łukasz
Buczek. Przedstawił w nim osiągnięcia jak
również problemy i trudności w działalności w roku 2012. Jednostka OSP Rymanów
od 1995 r. jest włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wewnątrz OSP Rymanów powołana została
Jednostka Operacyjno Techniczna kat
II. W jej skład wchodzi 22 strażaków
ratowników, którzy posiadają badania
lekarskie, podstawowe wyszkolenie – kurs
strażaka ratownika i te osoby uczestniczą
w akcjach ratowniczo – gaśniczych. OSP
Rymanów jest jednostką typu S3 ma na
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wyposażeniu trzy samochody bojowe:
ciężki samochód Jelcz 5/32, średni GBA
2,5/16 Star 244 oraz nowy lekki samochód Renault Master 0.4/0,65. Jednostka
dysponuje dwoma boksami garażowymi,
pomieszczeniem warsztatowym, magazynowym, łazienką z prysznicem, zapleczem
kuchenno sanitarnym oraz garażem typu
blaszak. Na wyposażeniu świetlicy znajduje się również telewizor plazmowy,
zestaw komputerowy z dostępem do internetu, zestaw wielofunkcyjny drukarka-skaner-ksero oraz rozbudowana siłownia.
Ważniejsze osiągnięcia to: zakup nowego
samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Master, udział przedstawicieli OSP
Rymanów wraz z pocztem sztandarowym
w uroczystościach kościelnych i państwowych, aktywny udział strażaków w
zabezpieczaniu imprezy Dni Rymanowa,
pozyskanie nowego sprzętu, wydanie
własnego kalendarza strażackiego, wykonanie instalacji elektrycznej w garażu
(blaszak). Strażacy brali również udział
w Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na Stadionie
Startu w Rymanowie i zajęła wysokie III
miejsce. Reprezentacja z OSP Rymanów
pierwszy raz brała udział w turnieju służb
mundurowych tzw. Munduriadzie, organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia

na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie i tu
również zajęła III miejsce. Pod koniec
roku 2012 odbył się przegląd kronik.
Najpierw na szczeblu gminnym, gdzie
nasza kronika, jako jedna z trzech została
wybrana do przeglądu kronik na szczeblu powiatu krośnieńskiego, który odbył
się w Iskrzyni i tam również zostaliśmy
wyróżnieni dyplomem oraz souvenirami.
W konkursie brały udział III tomy kroniki z naszej jednostki. Były one pisane
przez: dh Janusza Koniecznego, Józefa
Tesznara, Śp. Mariana Opaczyńskiego.
W chwili obecnej Kronikę pisze Łukasz
Buczek wraz z dh Józefem Tesznarem. W
przeddzień święta „Wszystkich Świętych”
w dniu 31 października 2012 roku delegacja strażaków z Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rymanowie odwiedziła
groby druhów strażaków, którzy odeszli
na wieczną służbę. Na grobach zapłonęły
znicze. Pochylając się nad grobami, chwilą zadumy uczczono pamięć tych, którzy
tworzyli podwaliny pożarnictwa na ziemi
rymanowskiej. Ochotnicy brali udział w

pokazach strażackich i z pierwszej pomocy w szkole podstawowej i gimnazjum w
Milczy. Strażacy zaprezentowali samochody bojowe i zorganizowali pokaz dla
najmłodszych z przedszkola św. Józefa
w Rymanowie, uczestniczyli w pokazie
z okazji dnia dziecka w rymanowskim
parku oraz brali udział w pokazie ratownictwa drogowego przy okazji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy
również zabezpieczali trasę wyścigu
kolarskiego która przebiegała przez
gminę Rymanów. Jednostka na bieżąco
prowadzi stronę internetową o adresie:
www.osprymanow.pl
Zakup nowego samochodu wraz z wyposażeniem mógł zostać zrealizowany dzięki dotacjom, które jednostka otrzymała z:
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Rzeszowie, Zarządu Głównego
ZOSP RP w Warszawie, Komendy
Głównej PSP w Warszawie, Gminy
Rymanów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, oraz wkładu
własnego Jednostki OSP Rymanów.
Tu należą się bardzo, ale to bardzo
duże podziękowania dla vice Prezesa
Zarządu Głównego, zarazem Prezesa
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Janusza Koniecznego
za pomoc w otrzymaniu tak wysokiej
dotacji. Prezes Janusz Konieczny pomógł nam pozyskać
dotacje z Zarządu
Głównego i z Zarządu Wojewódzkiego
w Rzeszowie oraz
dotacje z Komendy
Głównej PSP w Warszawie, za co bardzo
dziękuje w imieniu
wszystkich strażaków naszej jednostki. Jest to pierwszy
w historii rymanowskiej straży pożarnej, fabrycznie nowy samochód.
Jednostka również dziękuje panu burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi za
przekazane środki finansowe na ten cel.
Do ważniejszych problemów zaliczyć
należy między innymi: problemy i usterki
w samochodach Jelcz 5/32 oraz Star 244
2,5/16 będących na wyposażeniu OSP
Rymanów, ze względu na ich wiek wynoszący ponad 25 lat oraz znaczne wyeksploatowanie. Sprawozdanie z działalności
operacyjno-technicznej złożył naczelnik
OSP Rymanów dh Grzegorz Zawada.
Podsumowując udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych w minionym
roku 2012, jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie wyjeżdżała do
akcji ogółem 53 razy. W tym 50 wyjazdów na terenie gminy Rymanów i 2 na
terenie Gminy Jaśliska oraz 1 na terenie
gminy Besko pow. sanocki. Strażacy z
OSP Rymanów 30 razy gasili pożary ( 6
budynków, 4 garaże, 2 samochody,

1 autobus, 4 sadze w kominie, 1 wiatę z
drzewem opałowym, 1 pożar kontenera na
śmieci i 11 suchych traw, zarośli i siana).
Strażacy 19 razy wyjeżdżali na terenie
gminy Rymanów do usuwania miejscowych zagrożeń oraz innych zdarzeń m.in.:
- 3x usuwali gniazda os i szerszeni, 1x
zabezpieczali zrywany dach na garażu,
1x zabezpieczali zerwana linie energetyczną, 5x pompowali zalane obiekty, 1x
usuwali zatory lodowe, 4x usuwali plamy
oleju, 2x wyciągali samochód z rzeki, 1x
usuwali połamane drzewa po burzy, 1x
brali udział przy wybuchu gazu w budynku. Strażacy wyjeżdżali również do
2 wypadków drogowych i 1 kolizji. Odnotowano również jeden alarm fałszywy.
Rymanowscy strażacy posiadają
na wyposażeniu 4 osobową łódź ratowniczą z silnikiem zaburtowym. W roku
sprawozdawczym w okresie letnim,
przeprowadzono 4 razy szkolenia z
użyciem łodzi na akwenie wodnym w
Sieniawie. Trzy razy łódź posłużyła do
prac gospodarczych wykonanych na
polecenie burmistrza. Polegały one na
zebraniu nieczystości z powierzchni wody
w stawie nad Czarnym Potokiem w parku
w Rymanowie Zdroju. Również łódź z
trzema strażakami z naszej jednostki brała
udział w nagraniu do programu telewizji
polskiej pt. „Ktokolwiek widział ktokolwiek wie”. Materiał realizowany był w

miejscowości Sieniawa i miał związek
z poszukiwaniami osoby zaginionej.
Strażacy, którzy wyróżnili się w roku
sprawozdawczym to: Janusz Konieczny,
Jan Kilar, Tomasz Dubis, Artur Penar,
Wojciech Deptuch, Paweł Deptuch, Piotr
Penar, Jakub Józefczyk, Igor Matkowski, Józef Tesznar, Radosław Krukar,
Grzegorz Zawada, Łukasz Buczek.
Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe skarbnika Jednostki OSP
Rymanów dh Michała Staniszewskiego,
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
OSP w Rymanowie, które przedstawił jej
przewodniczący dh Wojciech Deptuch.
Po zakończeniu dyskusji, Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za
okres sprawozdawczy, oraz zatwierdziło
uchwałę przedstawioną przez komisję
uchwał i wniosków, dotyczącą planu
działalności oraz planu finansowego do
realizacji w roku 2012. Wszyscy obecni
stwierdzili ze rok 2012 z uwagi na dużą
liczbę wyjazdów do akcji oraz zakup
nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego był dla rymanowskiej straży
bardzo pracowity. Poczyniono także
wiele inwestycji i zakupiono nowy sprzęt
ze środków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. Za
wspieranie finansowe OSP serdecznie
i gorąco dziękujemy wszystkim mieszkańcom Rymanowa, sponsorom, firmom,

Medal dla Jana
Kilara

podporządkowany sobie numer alarmowy, analizują je i badają wskazane miejsca pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa. Służby pożarnicze uczestniczą
także w akcjach ratunkowych różnego
rodzaju; pomagają w zabezpieczaniu
miejsc wypadków drogowych, i wszystkich innych, w których niezbędne jest
użycie specjalistycznego sprzętu. Obecnie Jan Kilar pełni funkcję Komendanta
Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
OSP w Rymanowie oraz Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego OSP w Krośnie.
Za zasługi przyznano mu liczne
odznaki i medale:
1992 r. Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
2001 r. Złoty Znak Związku
2003 r. Odznaka za wysługę 50 lat
2003 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2006 r. Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza
2012 r. Srebrna odznaka „Zasłużony dla
ochrony przeciwpożarowej”

W czasie listopadowej uroczystości
Święta Niepodległości wręczono Medale „Za Zasługi dla Miasta i Gminy
Rymanów”. Jednym z odznaczonych
był p. Jan Kilar
Jan Kilar ur. 09.09.1939 r. Rymanowie, żonaty, ojciec 3 dorosłych dzieci.
Mgr historii, absolwent Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie, po studiach
podjął pracę jako nauczyciel historii w
Uzdrowisku Rymanów. W 1977 r. otrzymał uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Złotą Odznakę ZNP, a rok później Złoty
Krzyż Zasługi.
Jan KILAR członek OSP w Rymanowie, przez wszystkie lata szkoląc się
i zdobywając doświadczenie jako strażak,
przechodził kolejne szczeble strażackiego
wtajemniczenia. Szkolenia te były mu
bardzo przydatne w pełnieniu coraz wyższych funkcji w OSP. Wierny strażackim
ideałom, służbie i niebezpiecznej pracy.
Praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów; na co dzień strażacy konserwują
sprzęt wykorzystywany w interwencjach
oraz odbierają zgłoszenia kierowane na

instytucjom, UG, Zarządowi Głównemu
ZOSP RP oraz Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP w Rzeszowie, za udzielaną
pomoc i wsparcie Jednostce OSP Rymanów. W trakcie zebrania zaproszeni
goście dziękowali druhom strażakom
za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych
oraz zapewniali o dalszej pomocy dla
jednostki OSP w Rymanowie w zakresie
poprawy wyposażenia. Trudno nie cieszyć
się z takiej oceny. Druhom strażakom
życzono wielu kolejnych sukcesów.
Rok 2012 dla OSP Rymanów był
rokiem, na który nie możemy narzekać.
Pamiętamy, że na zeszłorocznym zebraniu
padło stwierdzenie, że w kolejny rok wkraczamy z nowymi doświadczeniami oraz z
nadzieją, że będziemy mieć nieco więcej
powodów do radości i tak się stało. Tak
prawdę mówiąc, był to rok bardzo nam
przyjazny bo oprócz upragnionego przez
wszystkich nowego samochodu inne nasze
postanowienia i plany prawie zostały zrealizowane. Na przyszły rok 2013 postawiliśmy sobie nowe cele, które mam nadzieje
się spełnią mówił z radością – stwierdził
Prezes OSP Rymanów Łukasz Buczek
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rymanowie

W dowód wdzięczności i w uznaniu
zasług wnioskuję o nadanie p. Janowi
KILAROWI „Medalu za Zasługi dla
Miasta i Gminy Rymanów” – wnioskował
Przewodniczący Miejskiej Rady Henryk
Smolik.
NASZ RYMANÓW
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Wędkarskie
podsumowanie
kadencji
W dniu 17 lutego 2013 roku w
sali Domu Kultury odbyło się tradycyjne, coroczne, walne zebranie wędkarzy-członków koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Rymanowie. W tym
roku zebranie miało szczególną rangę,
ponieważ kończyło czteroletnią kadencję działalności zarządu koła wybranego
w 2009 roku. Była to najlepsza okazja
dla wszystkich zainteresowanych wędkarstwem, aby podsumować dorobek
ostatniego roku i całej kadencji oraz
sformułować wnioski do dalszej pracy.
Co przyniósł ostatni rok i cztery lata
kadencji 2009-2012 dla społeczności
wędkarskiej zrzeszonej w rymanowskim
kole?
Otwarcia zebrania dokonał prezes
koła PZW w Rymanowie kol. Piotr Konieczny. Powitał przybyłych członków
koła i zaproszonego gościa, którym
był członek zarządu okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krośnie kol.
Andrzej Dziuba. W jego wystąpieniu
pojawiły się informacje na temat działalności okręgu PZW w Krośnie, który zrzesza ponad 7400 wędkarzy w 30
kołach na terenie byłego województwa
krośnieńskiego.
Skarbnik, pani Genowefa Szajna
przedstawiła informację o sytuacji finansowej koła. Okazało się, że w roku 2012
koło wypracowało znaczące środki. W
przekroju całej kadencji sytuacja finansowa koła była stabilna i pozwalała na
rozwijanie wielu dziedzin działalności.
Liczba członków koła wynosi około 200
osób.
Kol. Wojciech Szepieniec, v-ce prezes koła ds. gospodarczych przedstawił
sprawozdanie z prac wykonanych na
stawach w Bartoszowie w 2012 roku.
Zwrócił szczególną uwagę na prace
remontowe, udaną hodowlę narybku,
funkcjonowanie ogólnodostępnego łowiska „Stawy w Bartoszowie”.
Członek zarządu koła kol. Wojciech
Telesz przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej. Wynikało z niego, że
wędkarze rymanowscy nie tylko organizują imprezy na szczeblu koła. Biorą
również aktywny udział w zawodach
wędkarskich wyższej rangi i to z dobrym
skutkiem. W mistrzostwach okręgu w
wędkarstwie muchowym kol. Szymon
Konieczny zdobył tytuł indywidualnego
mistrza okręgu w kategorii juniorów. W
mistrzostwach okręgu w wędkarstwie
spławikowym kol. Szymon Konieczny
zdobył tytuł indywidualnego mistrza
okręgu w kategorii kadetów. Przedstawiciele naszego koła uczestniczą w zawodach ogólnopolskich i międzynarodo-
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wych. W kadrze Polski w wędkarstwie
muchowym jest nasz kol. Piotr Konieczny.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
przedstawił kol. Józef Jaślar. Wynikało z
niego, że koło utrzymuje wysoki poziom
aktywności i skutecznie realizuje zaplanowane działania. W imieniu komisji
rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie
ustępującemu zarządowi absolutorium,
które zostało w wyniku głosowania
przyjęte.
Pracę zarządu koła w całej kadencji podsumował prezes kol. Piotr Konieczny. W swoim wystąpieniu podkreślił osiągnięcia koła, ale zwrócił także
uwagę na różne problemy, które trzeba
będzie w przyszłości rozwiązać. Podziękował za aktywną pracę dotychczasowym członkom zarządu. Do osiągania
dobrych wyników nie wystarczy jednak
praca kilku osób, które stanowią zarząd
koła. Potrzebne jest jeszcze zaangażowanie pozostałych wędkarzy. W tej dziedzinie można jeszcze wiele poprawić.
Zachęcamy do zwiększenia aktywności
członków koła, dla których kontakt z
nim ograniczał się do tej pory jedynie
do opłacenia karty wędkarskiej. Każdy z
nas ma swoje własne spojrzenie na nurtujące nas problemy i każdy ma możliwości wsparcia organizowanej przez nas
działalności. Jesteśmy otwarci na propozycje i zapewniamy, że taka praca przynosi satysfakcję.
W programie omawianego zebrania
były także wybory prezesa koła i nowego zarządu. Prezesem na kolejną kadencję został kol. Piotr Konieczny. W skład
zarządu weszli: Czesław Biniek, Piotr
Garncarczyk, Jan Łabuda, Artur Sołtysik, Czesław Szajna, Genowefa Szajna,
Wojciech Szepieniec i Wojciech Telesz.
Wybrano także komisję rewizyjną: kol.
Józef Jaślar, Mieczysław Mazurkiewicz,
Daniel Tworek i sąd organizacyjny: Robert Szajna, Wacław Szul, Grzegorz Konieczny. Delegatami na zjazd okręgowy
zostali kol. Artur Sołtysik i Wojciech
Szepieniec.
Sformułowano wnioski do pracy na
2013 rok. Rozpoczynająca się kadencja
działalności nowego zarządu niesie ze
sobą wiele wyzwań. Chcemy utrzymać
dotychczasowe kierunki działalności i
poszerzyć ofertę dla wszystkich zwolenników wędkarstwa. Wśród ważnych
zadań są: rozwijanie zainteresowań wędkarskich u dzieci i młodzieży, utrzymanie dobrej passy w zakresie działalności
gospodarczej i popularyzacja wędkarstwa, jako formy dobrego wypoczynku
oraz spędzania wolnego czasu.
Nasze hobby wymaga aktywności
ruchowej na świeżym powietrzu. Daje
szansę poprawienia kondycji fizycznej. Zachęcamy do uprawiania różnych
dyscyplin wędkarskich. Wśród członków naszego koła są dobrzy wędkarze
spławikowi, muchowi, spinningiści i

specjaliści od łowienia spod lodu. Nawiązując z nimi kontakt możemy liczyć
na właściwe wprowadzenie do dalszego
samodzielnego wędkowania. Dobrym
miejscem do stawiania pierwszych kroków wędkarskich może być prowadzone
przez nasze koło łowisko „Stawy w Bartoszowie”. Zapraszamy do jego odwiedzania wszystkich chętnych. Łowisko
jest czynne od kwietnia do października. Szczegółowe informacje o zasadach
korzystania można odnaleźć na tablicy
ogłoszeń przy stawach w Bartoszowie.
Wojciech Telesz

Warsztaty strzeleckie
Z inicjatywy Podhalańskiej OSP i
Klubu LOK w Rymanowie, 12 stycznia
w Domu Ludowym Rymanów – Posada
Dolna, odbyły się strzeleckie warsztaty
poświęcone przypomnieniu zasad zachowania się na strzelnicach, udziału w
zawodach, zlotach i turniejach strzeleckich oraz innych przedsięwzięciach organizowanych wspólnie przez jednostki
OSP i LOK. Dokonano też omówienia
planowanych przedsięwzięć na 2013
rok.
Na zakończenie warsztatów zorganizowano zaody strzeleckie z pneumatycznego pistoletu sportowego (typ
łamany, na CO2).
W wyrównanej rywalizacji czołowe
lokaty zajęli druhowie: Antoni Szajna,
Grzegorz Szajna, Andrzej Wiernusz,
Marek Tomkiewicz, Edyta Zarzyczna.
Zawodom patronował i zarazem
pełnił obowiązki sędziego punktowego
dh Andrzej Wołczański.
Antoni Szajna

Język angielski dla dzieci
Kurs języka angielskiego
dla dzieci od 2 do 5 roku życia.
Nauka przez zabawę, śpiew i ruch
w przyjaznej i swobodnej
atmosferze
Zajęcia 2 razy w tygodniu
W marcu zajęcia we wtorki i
czwartki
o godz. 10oo w salce
konferencyjnej
w „Jasiu Wędrowniczku”
Pozostałe terminy do uzgodnienia.
Kontakt: tel. 609 729 629

Integracja sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi dzieci nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza wszystkim więcej
różnorodnych doświadczeń społecznych,

wzajemnych kontaktów oraz pobudzanie
ich do odkrywania swoich zdolności i
predyspozycji.
Na wstępie wychowankowie zapoznali
się z pojęciem „Ćwierćlandia” oraz wylosowali emblematy. Uczniowie pracowali
w czterech zespołach oznaczonych kolorami: czerwonym, białym, zielonym i
żółtym. Każdy zespół miał do wykonania

„Ćwierćlandii” umilała nam muzyka, zabawy i tańce integracyjne. Nasze zajęcia
zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem,
przygotowanym przez wychowanków
OREW w ramach terapii kulinarnej.
Wspólne zajęcia integracyjne dały
naszym wychowankom wiele radości,
umożliwiły nawiązanie wzajemnych relacji ze zdrowymi rówieśnikami i były dla

dzięki czemu stymuluje ich rozwój społeczno- emocjonalny.
W dniu 5 lutego 2013 r. w Ośrodku
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym odbyły się zajęcia integracyjne
„Ćwierćlandia - zabawa w kolory”, w
których uczestniczyli wychowankowie
OREW, zaproszona młodzież i nauczyciele z ZSP w Milczy. Celem spotkania była
integracja grupy, umożliwienie uczniom

różne zadania.: przygotowanie okrzyku,
eko-stroju oraz udział w konkurencji
sprawnościowej. Twórcza praca pozwoliła nawiązać wspólny kontakt i wzajemne relacje z rówieśnikami. W miłej i
przyjemnej atmosferze wychowankowie
OREW oraz przybyła młodzież mogła
zaprezentować swoje możliwości i umiejętności, wykazać się inwencją twórczą,
pomysłowością i wyobraźnią. Pobyt w

nich wielkim przeżyciem. Mamy nadzieję, że współpraca ze szkołami z terenu
naszej gminy, a także z przedszkolem św.
Józefa w Rymanowie, będzie nadal kontynuowana dla dobra wszystkich dzieci.

Uniwersytet Dzieci
w Gminie Rymanów

wy styl życia, higiena osobista i zdrowie
własnego ciała.
Ostatnim etapem zajęć będzie wyjazd edukacyjny wszystkich dzieci do
Centrum Kopernika w Warszawie. To
tylko główne założenia i tematy zajęć.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone
przez wykwalifikowanych trenerów,
nauczycieli, wykładowców. Planujemy
spotkanie ze znanym sportowcem, który
opowie min. o tym, że wysiłek się opłaca, aby dojść do wyznaczonego celu.
O metodach efektywnego uczenia się
opowie Marek Szurawski – prekursor
technik uczenia się, który organizuje w
całej Polsce warsztaty i obozy związane
z tym tematem. Nie zabraknie barwnych
opowieści, spotkania z obcokrajowcem,
ciekawych ćwiczeń, wymiany zdań i
poglądów, dobrej zabawy i bardzo przyjemnego i ciekawego podejścia do nauki.
Wszystkie zajęcia oraz wyjazd do
Centrum Kopernika będą bezpłatne.
Dzieci dostaną materiały szkoleniowe
oraz drobny poczęstunek podczas zajęć.
Grupa dzieci biorących udział w szkoleniach będzie ograniczona. Decydujący
będzie wiek dziecka, zamieszkanie na
terenie Gminy Rymanów. Cała grupa będzie liczyła 45 dzieci (chłopcy i dziewczynki). Zajęcia będą się odbywały od
kwietnia do sierpnia. W roku szkolnym
spotkania będą w soboty, natomiast na
wakacjach w dowolny uzgodniony z rodzicami dzień tygodnia. Wyjazd do War-

szawy zaplanowany jest na sierpień.
Regulamin oraz formularze rekrutacyjne będą dostępne od marca na stronie
internetowej Jasia Wędrowniczka
www.jas-wedrowniczek.pl oraz na stronie www.poeciwedrowniczka.pl Z wypełnionymi formularzami prosimy zgłaszać się do biura Fundacji Jaś Wędrowniczek, ul. Bieleckiego 8 w Rymanowie.
Zapraszam rodziców i dzieci
Justyna Szepieniec

Integracja przez
zabawę

Fundacja Jaś Wędrowniczek realizuje projekt unijny, działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach
wiejskich. Tym razem projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 7-13 lat.
Dzieci w tym wieku najbardziej są podatne na rozwój umiejętności zwłaszcza
emocjonalnych, kształtują swoją osobowość i charakter, świadomość, rozwijają
talenty, uczą się jak żyć.
Uniwersytet dla Dzieci to cykl spotkań, warsztatów, ćwiczeń i wykładów
otwartych skierowany do dzieci z Gminy
Rymanów. Tematy zajęć to:
Otwarty Umysł – czyli jak działa mózg
człowieka
Metody efektywnego uczenia się – style
uczenia, rodzaje pamięci
Inteligencja emocjonalna – zwiększanie
świadomości ciała, trenowanie koordynacji i skupienia uwagi
Pozytywne nastawienie – definicja optymizmu i pesymizmu
Asertywność – techniki asertywne, kiedy
mówić ‘nie’
Wyznaczanie i osiąganie celów – spotkanie ze znanym sportowcem
Odległe zakątki Ziemi – poznajemy kulturę i obyczaje innych krajów
W zdrowym ciele zdrowy duch – zdro-

Bożena Penar
Mariola Sokołowska
(oligofrenopedagodzy OREW)

Fundacja Jaś Wędrowniczek.
(Pomóż dzieciom realizować marzenia.
Przekaż 1% podatku na Fundację.
KRS 0000 33 46 17. Nr rachunku:
22 2490 0005 0000 4500 5076 1537)

Burmistrz Gminy Rymanów
zwołuje

zebranie sprawozdawcze

mieszkańców osiedla Rymanów
które odbędzie się
7 marca 2013 o godz. 18oo
w Domu Kultury
Porządek zebrania:
1.Sprawozdanie z realizacji
budżetu gminy za rok 2012
2. Dyskusja
3.Wolne wnioski
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Niechciana podróż
(cz. V)
Droga do Kara-su
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)
Zima zaczęła się na dobre, opady
w tych rejonach były bardzo duże, temperatura utrzymywała się ok. 10 stopni
mrozu. Trzeba było opalać izby, no i
na czymś gotować. Paliło się słomą, bo
drzewa było bardzo mało, a właściwie
nie było go wcale. Początkowo używaliśmy słomy, która był zgromadzona w
dużych stogach w ogródkach, gdy się
skończyła trzeba było chodzić daleko za
wieś i przynosić wiązki na plecach. Ale
to też się skończyło, powstał problem,
bo następne stogi słomy znajdowały się
bardzo daleko za wsią, prawie w górach.
Izba naszych gospodarzy podobała nam się, bo gospodyni była czysta, a
„starzyk”, jak go nazywaliśmy, zapraszał
nas na wieczorne rozmowy w tajemnicy
przed żoną, która wtedy wychodziła do
kumoszek na kieliszek. Wtedy rozkładał
jakąś mapę, my wyciągaliśmy z mamą
naszą encyklopedię, zabraną z domu i
strzeżoną (mam ją do dziś) i zaczynały
się różne pytania o życiu Polsce i Europie.
Przyszły jednak chłody i ja bardzo
zachorowałam, miałam chyba zapalenie
płuc. Brat jakoś to lżej przechodził, ale
ja byłam poważnie chora. Pamiętam, że
spałam na piecu, który przecież był nagrzany, bo się gotowało a gospodynie
piekła chleb. Wtedy wieczorami dostawałam strasznego kaszlu, który budził
wszystkich w domu. Trwało to dość długo, nawet lekarka chciała mnie umieścić
w szpitalu, ale mama stanowczo się temu
sprzeciwiła i jakoś mnie podleczyła
sama. Ponieważ nie mogłam wychodzić
sama, pani Wanda przychodziła do nas
i opowiadała nam treść książek, które
kiedyś czytała. Były to różne tłumaczenia francuskie i angielskie, a ponieważ
umiała opowiadać, słuchaliśmy wszyscy zafascynowani. Poznałyśmy wtedy
dwóch samotnych panów, których mama
zapraszała wiedząc, że biedacy po wyjściu z łagrów nie mieli w co się ubrać, a z
jedzeniem też nie było łatwo. Początkowo wydawali nam chleb lub trochę mąki,
później to się skończyło, a pracy nie
było. My jednak zawsze mieliśmy mąkę
dzięki temu, że mama miała co wymieniać (chociaż i nasze walizy świeciły już
pustkami trochę słoniny mieliśmy od
gospodyni pani Wandy. Staryczok też zawsze coś gdzieś nam kupił i mama mo-
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gła dzięki temu dzielić się z innymi.
Nie pamiętam nazwisk tych panów, jeden z nich był rejentem, a drugi
inżynierem, zaciekłym narodowcem. Nie
schodziłyśmy jednak na tematy polityczne, a może oni o tym rozmawiali, a ja
choć się temu przysłuchiwałam, niewiele
z tego rozumiałam. Lubiliśmy z bratem
te nasze spotkania, a panowie ci, chcąc
się nam zrewanżować, chodzili daleko w
góry i przynosili słomę.
Nie wiem co było powodem naszej zmiany mieszkania, ale chyba gospodyni chciała je mieć dla siebie. My
też mięliśmy jej dość, bo często do niej
wieczorami przychodzili sąsiedzi na popijawę. Wychodząc musieli przejść przez
kuchnię, gdzie myśmy spali, a bywali w
dobrych humorach. Mama szybko znalazła znowu kąt u Rosjanki, której męża
wezwano do wojska. Miała troje dzieci,
więc przydały jej się pieniądze, jakie jej
mama płaciła. Tam przetrwaliśmy zimę i
początek marca.
Zdziwi się czasem ktoś, skąd mieliśmy pieniądze na mieszkanie. Oczywiście, dzięki rzeczom, które mieliśmy
ze sobą i które mama sprzedawała Rosjanom. Zapasy nasze jednak zaczęły
się kurczyć, zbliżała się wiosna i nasi
gospodarze zaczęli nas wysyłać do różnych prac polowych i w ogrodach, za
które płacili nam małe sumy w rublach
lub chlebem. Ponieważ traktowano nas
jako uchodźców, zimę przeżyliśmy bez
pracy, otrzymując chleb, rodzynki i czasem mleko.
Wiosna minęła i nadchodziło lato.
Trzeba było pomyśleć o dalszym poszukiwaniu wojska. Doszły do nas wieści ,
że wojsko polskie jest w Kara-su, 70 km
od nas. Postanowiliśmy przygotować się
do drogi. Pani Wanda wyprosiła u swego gospodarza transport, ale nam nie
mogła nikogo znaleźć. Nasz gospodarz
Dieduszka miał wóz i jednego konia, ale
twierdził , ze naszych rzeczy jest za dużo
i koń nie uciągnie. Po długich namowach
jednak się zgodził i zapłaciliśmy mu
prześcieradłami i pieniędzmi.
Nie zapomnę, jak przed samym
wyjazdem piekłyśmy chleb, by mieć jakiś
zapas. Wtem puka ktoś do drzwi, otwiera
je …Cyganka. W mieszkaniu roznosił się
zapach świeżego chleba. Cyganka proponowała wróżenie, nie chciała odejść,
narzucała się ze swoją wróżbą. Raptem
złapała garnuszek z wodą, nabrała wody
w usta i zaczęła pryskać po chlebie. Zezłościła nas jej bezczelność, dałyśmy jej
duży chleb i wyrzuciłyśmy ją krzyczącą
za drzwi. Nie był to przyjemny wypadek,
bo nigdy przez cały pobyt w Rosji, nie
byłyśmy z mamą tak agresywne.
Dieduszka zapiął konia, załadowaliśmy nasze tobołki na wóz i pożegnałyśmy się z gospodynią, która płakała, bo
była to dobra kobieta. Przyzwyczaiła się
do nas, a została sama z trojgiem dzieci i
nie wiedziała co się działo z jej mężem.
Dieduszka zawiózł nas do małej miejscowości odległej o 10 km, tam znowu trze-

ba było szukać transportu do Kara-su.
Zatarły się w pamięci nazwy miejscowości, pamiętam tylko, że był problem ze znalezieniem transportu. Trzeba
było wieczorami szukać kontaktu w małych herbaciarniach, gdzie schodzili się
Uzbecy na pogawędki. Gospodarz Wandy podał jej kilka nazwisk i dzięki temu
wreszcie się nam udało znaleźć dwa
wozy (arby) jadące po towar do Kara-su.
Wszystko to było załatwiane w tajemnicy i z wielkim ryzykiem dla nas. Kiedy
myślę o tym dzisiaj, podziwiam odwagę
Wandy i mojej mamy. Siedliśmy na arby
w nocy, nikt o nas nie wiedział, mogli nas
Uzbecy zamordować, zabrać wszystko i
zniknąć. Jechaliśmy chyba dwa dni, zatrzymując się na odpoczynek, mijaliśmy
wioski uzbeckie odizolowane od świata,
otoczone owocowymi drzewami i uprawami winogron. Dokuczało nam gorąco,
bo konie szły wolno. Były zmęczone, a
arby miały tylko dwa koła.
Pamiętam wypadek, który miała Wanda. Mogło się dla niej skończyć
źle, ale na szczęście wyszła z tego tylko trochę potłuczona. Rodzice Wandy
siedzieli już na arbie, a Wanda właśnie
na nią wchodziła. W pewnym momencie
konie ruszyły szybciej niż zwykle i arba
przechyliła się nagle i Wanda wylądowała na bruku. Potłukła się i musieliśmy
opóźnić nasz wyjazd, ale po założeniu
małych opatrunków, ruszyliśmy dalej.
Ja z bratem litowaliśmy się nad nią, nie
mogliśmy się jednak powstrzymać od
śmiechu, bo widok upadku z arby był
komiczny. Po drodze drzemaliśmy, śpiewaliśmy, modliliśmy się i tak późnym
popołudniem dotarliśmy do Kara-su.
Jadąc przez miasteczko wysoko
na arbach z daleka rozpoznaliśmy żołnierza polskiego w mundurze i łzy radości popłynęły po naszych twarzach.
Nikt z ludzi nie zwracał uwagi na nasze
arby, bo taki widok był tam codzienny.
Nasi Uzbecy dowieźli nas pod stary pałac pamiętający czasy przedrewolucyjne
i wysadzili nas na placu przed pałacem.
Dostali zapłatę, bo na początku daliśmy
im tylko zadatek.
Jakież było nasze rozczarowanie, kiedy podeszli do nas nasi żołnierze
mówiąc, że nie możemy tu pozostać i
musimy się usunąć. Panie zaczęły tłumaczyć i prosić o pomoc w zobaczeniu
się z dowódcą wojska na tym terenie. Ja
z bratem, dziadek i babcia, czyli rodzice
pani Wandy, zostaliśmy prze rzeczach
a Wanda z mamą poszły do dowódcy,
majora Ostrowskiego. Poczuliśmy się
znowu wolni. Wprawdzie przed nami
było jeszcze wiele trudności o których
nie wiedzieliśmy wtedy, ale patrząc na
ten duży, piękny, klasyczny pałac w którym mieściło się biuro polskiego wojska,
zdawaliśmy sobie sprawę, że nasz los się
teraz odmieni.
Wanda i mama miały ciężką przeprawę z majorem.
(dokończenie w następnym numerze)
Anna Lipińska

Internetowy przegląd
prasy

Prezentujemy fragmenty z internetowych wydań gazet lokalnych. Tym
razem z „Nowin” i „Super Nowości”.
Straż Miejska Na Podkarpaciu działają 22 straże miejskie. Największe - w
Rzeszowie, Jaśle, Krośnie i Przemyślu.
Zadaniem strażników powinno być patrolowanie ulic i utrzymanie porządku.
Mieszkańcy skarżą się, że zamiast pomagać, strażnicy szykanują kierowców
fotoradarami nabijając w ten sposób kasę
gminy. W 38-tysięcznym Jaśle jest 24
strażników miejskich. Rocznie utrzymanie tej formacji kosztuje ok. 1,5 mln zł.
Decyzją władz Jasła od 2007 roku używają fotoradaru, rocznie robią ponad 15
tysięcy zdjęć. W ubiegłym roku wartość
mandatów nałożonych przez SM wyniosła tu 740 tys. zł. Wpływy zakładane na
ten rok to 1,1 mln zł. Grupa wzburzonych mieszkańców we wrześniu 2012
roku założyła na Facebooku stronę „Jasło
bez Straży Miejskiej”. Zbierają opinie o
pracy tamtejszych strażników. Twierdzą,
że SM dubluje zadania policji i należy ją
zlikwidować. Do dziś tę inicjatywę poparło ponad 2100 internautów. Zdaniem
strażników zarzuty są bezpodstawne. Większość protestujących to osoby, które
zostały przez nas ukarane za przekroczenie prędkości. Zapominają, że to nie my,
ale oni złamali prawo. Mamy wszelkie
uprawnienia do kontroli prędkości i rejestrowania wykroczeń. Dlaczego np. nie
domagają się likwidacji policji i Inspekcji Transportu Drogowego? Przecież te
instytucje też mają radary - ripostuje Ry-

szard Mastej, szef jasielskich strażników.
Podkreśla, że poza kontrolą prędkości na
drogach, funkcjonariusze mają mnóstwo
innych zadań. - Pilnujemy porządku, prowadzimy w przedszkolach i szkołach zajęcia dla dzieci, patrolujemy miasto wspólnie
z policją – dodaje. Władze Jasła przyznają,
że nie są zadowolone z protestów, ale o likwidacji straży miejskiej nie ma mowy. –
Pracę strażników oceniamy dobrze. Druga
sprawa, że mamy także mnóstwo telefonów
od mieszkańców proszących o ustawienie na ich ulicy fotoradaru - mówi Agata
Koba, rzecznik UM w Jaśle. W Stalowej
Woli straż miejska została zlikwidowana
w 2008 roku. Największym zwolennikiem
rozwiązania tej formacji był prezydent Andrzej Szlęzak, który po pięciu latach nie żałuje swojej decyzji. - Strażnicy już wtedy
kosztowali nas milion złotych rocznie, a
dzisiaj z pewnością koszty utrzymania
byłyby wyższe. Pracowali mało efektywnie, powielali zadania policji, oszukiwali przełożonych. Nie miałem skrupułów,
aby zwolnić ich z pracy. Statystyki policyjne dowodzą, że dziś w mieście jest
tak samo bezpiecznie, jak przed pięcioma
laty. Oszczędzone pieniądze można wydać na inne potrzeby, których nie brakuje
- ocenia prezydent Szlęzak.
Sprawdzian W nowej formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej
przykłada się większą wagę do sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
z przedmiotów kluczowych dla dalszej
nauki, czyli z języka polskiego i matematyki - zdradza ministerstwo zmiany planowane na 2015 r. - Zadania z polskiego
i matematyki będą obudowane kontekstami historycznymi lub przyrodniczymi.
Zostanie także wprowadzona druga część

egzaminu - z języka obcego nowożytnego, co spowoduje, że uczniowie będą intensywniej uczyć się języka obcego. Jakie
są szczegóły projektu zmian? Sprawdzian
będzie się składał z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W pierwszej
będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki. Zadania te będą obudowane kontekstami historycznymi lub przyrodniczymi.
Będą to zadania zamknięte i otwarte.
Na rozwiązanie zestawu uczeń dostanie
80 minut. Druga część obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu jednego
języka obcego nowożytnego, którego
uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego, czyli angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Będą
to zadania zamknięte. Czas trwania tej
części to 45 minut. Wyniki sprawdzianu
będą wyrażane w procentach, odrębnie z
części pierwszej, z wyszczególnieniem
wyniku dla zadań z języka polskiego i z
matematyki, oraz z części drugiej - języka
obcego. Dziś sprawdzian szóstoklasistów
wygląda inaczej. Sprawdza umiejętności:
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy
w praktyce. Trwa 60 minut. Maksymalnie
można zdobyć 40 punktów. Sprawdzian
jest obowiązkowy. Przystąpienie do niego
jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można jednak nie zdać.
Wynik ma znaczenie tylko informacyjne.
Przy rekrutacji do gimnazjów obowiązuje
rejonizacja. Na punktach zależy najbardziej tym uczniom, którzy starają się o
przyjęcie do szkoły poza miejscem zamieszkania.
Opracował : Andrzej Biel

Bardzo Was Kochamy
„Jesteście dla nas drugimi rodzicami”
– tak mówią dzieci o swoich dziadkach.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 19 stycznia
zorganizowano we Wróbliku „ Pierwszy
Bal Seniora”. Pomimo ostrych mrozów
goście dopisali.
Uroczystość rozpoczęły dzieci z klasy
I, II i III, które zaprezentowały wiązankę
piosenek z młodości dziadków i zaprosili
do wspólnej zabawy. Dyrektor szkoły
Urszula Deptuch złożyła Seniorom życzenia, dzieci wręczyły upominki a rodzice
zaprosili na poczęstunek i tańce.
Atmosfera na sali była bardzo wesoła.
Wśród zaproszonych panował „młody
duch”, który na pewno spowodowany był
serdecznym przyjęciem wnuków, wesołą
częścią artystyczną oraz piękną dekoracją
sali. Przy dźwiękach wesołej muzyki
goście bawili się długo i wesoło.
Do zorganizowania balu przyczynili
się sponsorzy: sołtys Adam Szybka,
Małgorzata Ginda oraz rodzice, którzy
przygotowali wspaniały poczęstunek. Za
dobre serce, wsparcie, bezinteresowną
pomoc serdecznie wszystkim dziękujemy.
ZSP Wróblik Szlachecki
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Marzec 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Szanowni Państwo,
W bieżącym numerze Kuriera Samorządowego przedstawiamy Państwu podsumowanie 2012 roku
w zakresie wykonanych oraz rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W kolejnym numerze zamierzamy
przedstawić Wam dalszą część sprawozdań z wykonania budżetu gminy. W podsumowaniu ujęte
zostały istotne dla Mieszkańców tematy, o które często pytacie mnie lub moich współpracowników.
							
Z wyrazami szacunku
						
							 Wojciech Farbaniec
						
Burmistrz Gminy Rymanów

REALIZACJA WYBRANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI
W 2012 ROKU
CZĘŚĆ I - Inwestycje kubaturowe
1) Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej
w Sieniawie - zadanie zakończone.
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia użytkowa
1.651,20 m²
- powierzchnia całkowita
2.488,40 m²
- powierzchnia zabudowy
1.244,20 m²
- kubatura 		
8.500,00 m³
Całkowita wartość zadania:
4.530.029,67 zł
Dotacja UE na całość zadania:
2.083.485,62 zł
Wydatki z budżetu gminy w 2012 r.: 2.120.071,27 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
2) Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o
salę gimnastyczną z zapleczem - zadanie zakończone.
Całkowity koszt inwestycji od początku budowy to ok. 1.301
tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
300.000 zł
Dane techniczne rozbudowy:
- długość 		
24,50 m
- szerokość		
12,50 m / 6,00 m
- powierzchnia użytkowa 428,30 m²
- kubatura
3189,20m³
3) Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – usługowo – handlowy –
„Galeria Zdrój” w Rymanowie Zdroju - zadanie zakończone.
Całkowita wartość zadania
1.390.006,34 zł
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia użytkowa 			
1.028,32 m²
- powierzchnia całkowita			
1.282,60 m²
- powierzchnia zabudowy		
562,45 m²
4) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w
Klimkówce - zadanie zakończone.
Całkowita wartość zadania: 1.266.301,74 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale środków: Ministerstwa
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Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł
Dane techniczne :
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o
pow. 1.674,58 m²
- boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu o pow. 613,11 m²
- zaplecze sanitarno - szatniowe o pow. 34,90 m².
5) Remont i przebudowa budynku ZSP – Szkoła Filialna w
Rymanowie Zdroju, obecnie Przedszkole prowadzone przez
Siostry Szarytki - zadanie zakończone.
Całkowita wartość wszystkich wykonanych
robót:
179.825,14 zł
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia użytkowa 		
858,82 m²
- powierzchnia całkowita		
1.118,85 m²
- powierzchnia zabudowy 		
372,95 m²
- kubatura 			
3.740,17 m³
6) Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu
Dworsko-Pałacowegow Rymanowie - zadanie zakończone.
Całkowita wartość zadania: 57 503,70 zł
Wyremontowano mur ogrodzeniowy na długości 64 mb
Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu województwa - Urząd Marszałkowski 20.000,00 zł.

CZĘŚĆ II- Inwestycje sieciowe.
1) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie
Gminy Rymanów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna ul. 3 - go Maja oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w obrębie ul. Rynek ul. Piekarskiej, ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej,
ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Ogrodowej i ul. Sanockiej
w Rymanowie - zadanie zakończone.
Wartość wykonanych robót: 1.019.760,94 zł, w tym dofinansowanie – 700.609,71 zł
Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. w

ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”
Zakres rzeczowy:
- sieć wodociągowa z przyłączami w Posadzie Górnej -2010 m
- sieć wodociągowa z przyłączami w Rymanowie - 1732 m
2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap. Zadanie realizowane przy udziale środków z
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007 - 2013 w ramach projektu
pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap”
Zadanie w trakcie realizacji – całkowita wartość zadania –
1.909.265,47zł, w tym dofinansowanie: 776.365,00 zł
Zakres rzeczowy:
- remont stacji odwadniania osadu z wymianą urządzeń, zagęszczaczy grawitacyjnych osadu, budynku stacji transformatorowej,
- montaż systemu zasilania rezerwowego,
- budowa silosa na wapno i instalacji do wapnowania osadu
odwodnionego, placu zadaszonego placu składowego osadu
odwodnionego, oraz drogi dojazdowej.
Termin realizacji: do dnia 28.06.2013 r.
3) Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju - etap I - zadanie
zakończone.
Kwota realizacji: 100 668,10 zł.
Zakres rzeczowy: rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na długości 490m.
4) Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Rymanowie ul. Boczna - zadanie zakończone.
Wartość zadania - 62.344,86 zł
Zakres rzeczowy: przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 149 m oraz odcinka kanalizacji deszczowej
na odcinku 83 mb, wykonanie nowej nakładki asfaltowej.

CZĘŚĆ III – Oświetlenie uliczne.
1) Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Rymanowie - zadanie zakończone.
Wartość zadania - 53.627,09 zł
Zakres rzeczowy: 341 mb linii oświetlenia ulicznego, 11 szt.
słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi
2) Budowa oświetlenia przy ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie
Górnej - zadanie zakończone.
Wartość zadania - 61.521,92 zł
Zakres rzeczowy:
234 m linii napowietrznej
18 słupów oświetleniowych
11 opraw oświetleniowych
127 mb linii kablowej ziemnej
4 szt. słupów oświetleniowych z 4 oprawami ulicznymi i szafą
zasilającą
3) Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa oświetlenia ulicy Wierzbowej, Krzemiennej, Wyspiańskiego i Dębowej w Rymanowie Zdroju
- zadanie zakończone.
Wartość zadania - 99.865,36 zł
Zakres rzeczowy:
- ulica Wierzbowa: 303 m kablowej linii ziemnej, 9 szt. słupów oświetleniowych wraz z 9 oprawami ulicznymi i szafą
zasilającą
- ulica Krzemienna: 207 m kablowej linii ziemnej, 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z 5 oprawami ulicznymi i szafą
zasilającą
- ulica Wyspiańskiego: 119 m kablowej linii ziemnej, 3 szt.
słupów oświetleniowych wraz z 3 oprawami ulicznymi
- ulica Dębowa: 213 m kablowej linii ziemnej, 5 szt. słupów
oświetleniowych wraz z 5 oprawami ulicznymi

4) Budowa oświetlenia ulicy Wiśniowej w Sieniawie - zadanie
zakończone.
Wartość zadania - 109.304,15 zł
Zakres rzeczowy: 622 m linii kablowej ziemnej, 17 szt. słupów oświetleniowych z 17 oprawami drogowymi oraz z szafą
zasilającą
5) Budowa oświetlenia drogowego we Wróbliku Królewskim zadanie zakończone.
Wartość zadania - 67.531,74 zł
Zakres rzeczowy: 357 mb linii kablowej ziemnej, 10 szt. słupów oświetleniowych wraz z 10 oprawami drogowymi oraz
szafą zasilającą
6) Budowa oświetlenia ulicy Sadowej w Wróbliku Szlacheckim - zadanie zakończone.
Wartość zadania - 25 292,49 zł
Zakres rzeczowy: 296 mb linii kablowej ziemnej, 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z 8 oprawami ulicznymi
7) Dokończenie budowy oświetlenia kortów tenisowych w
Rymanowie Zdroju
Wartość zadania: 14.925,96 zł
8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bziance
Wartość zadania: 12.298,66 zł
Zakres rzeczowy: m.in. 167 mb linii kablowej, szafa sterująca,
3 szt. słupów z oprawą oświetleniową
9) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bałuciance
Wartość zadania: 6.351,00 zł
Zakres rzeczowy zadania: m.in. 500 mb linii kablowej, 4 szt.
opraw

CZĘŚĆ IV - Inne zadania zrealizowane w 2012 r.
1)Remont boiska w miejscowości Bzianka - zadanie zakończone.
Wartość zadania: 84.936,67 zł
Wyrównano teren, zamontowano bramki, ogrodzono teren wokół boiska, zasiano trawę. Zadanie zrealizowane przy udziale
środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu
„Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 30.000,00 zł.
2) Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Klimkówce zadanie zakończone.
Wartość zadania: 20 110,50 zł
Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej - 136 m2.
Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2013 w kwocie 10.000,00 zł
3) Remont elewacji budynku „Start” Rymanów.
Wartość zadania - 20 000,00 zł
Zakres rzeczowy: remont elewacji budynku poprzez pokrycie
klejem i siatką, oraz pokrycie tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym
4) Remont i wyposażenie kuchni oraz dostawa i montaż nagłośnienia do Domu Ludowego w Rymanowie – Posada D.
Wartość zadania: 42.441,15 zł
Zakres rzeczowy zadania: remont kuchni i korytarza, zakup
sprzętu nagłaśniającego
5) Remont budynku szkoły w Bziance
Wartość wykonanych robót: 93.712,72 zł
Zakres rzeczowy zadania: m.in. wymiana drzwi, okien, remont instalacji elektrycznej, wymiana pieca CO
6) Remont i przebudowa strażnic OSP w miejscowościach:
Królik Polski, Wróblik Królewski, Rymanów – Nowa Wieś,
Bzianka, Ladzin, Posada Dolna
Wartość wykonanych robót: 88.060,58 zł
Zakres rzeczowy: m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
oraz drzwi garażowych, remont pomieszczeń strażnic, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO, wymiana pokrycia
dachowego.
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