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Październikowa Pani
Różańcowa
Październik – najpiękniejszy jesienny miesiąc. Złoto-rdzawe drzewa, tęczą
malowane, lśnią w blasku październikowego słońca, które jeszcze na dobre nie
pożegnało lata. Jeszcze stara się dodawać
uroku żółkniejącym łąkom i odpoczywającym polom i towarzyszyć cichnącym
odgłosom ptaków. Ten jesienny, październikowy nastrój rozlewa się dookoła
niosąc z sobą spokój i ciszę.
A w naszych świątyniach rozbrzmiewają wieczorem, codziennie już
od stuleci, październikowe paciorki
Różańca odmawiane przez polski lud.
Wszyscy chętnie śpieszymy do kościoła
w mroku październikowego wieczoru, by
tam pobożnie przesuwać ręką dziecka,
młodzieńca i starca różańcowe paciorki i
powtarzać błagalnie: „Zdrowaś Maryjo”.
Echo tych maryjnych modlitw rozlega się
w każdej polskiej świątyni, wszak naród
kocha Matkę Boską Różańcową i śpiewa
na Jej cześć:
„Różańcowa Pani nieba i ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi
Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka..”

Mały, dziecinny Różaniec wsuwa
troskliwa matka do kieszonki dziecka
idącego do szkoły, Różaniec zabieramy z
sobą udając się w podróż, Różaniec wiesza nad kierownicą wyruszający w podróż kierowca, Różańcem oplatamy zastygłe palce zmarłej osoby, by odważniej
mogła przejść na drugą stronę, wreszcie
Różaniec zawsze nosimy przy sobie.
Cześć Matki Boskiej Różańcowej
rozwinęła się szczególnie po ustanowieniu w 1571 toku przez papieża Piusa V
liturgicznego obchodu Matki Boskiej
Zwycięskiej, dla upamiętnienia zwycięstwa w bitwie pod Lepanto, przypisywanego wstawiennictwem Maryi a
uproszonego w modlitwie różańcowej.
Zaś istotny wpływ na rozwój kultu Matki
Boskiej Różańcowej miało ogłoszenie w
1883 roku przez papieża Leona XIII miesiąca października szczególnym czasem
modlitwy różańcowej.
Upowszechnienie kultu Matki Boskiej Różańcowej dokonało się także w
1917 roku w Fatimie, gdzie Maryja określiła siebie jako Matka Boża Różańcowa
oraz zapewniła, że cała jest w Różańcu
i w nim można Ją odnaleźć. Zaś róża
jest ulubionym symbolem Matki Bożej.
Piękna październikowa przyroda oddaje
cześć Różańcowej Październikowej Pani,
o której pisał nasz poeta:
„…Która perły masz od królów, złoto
od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w
nic nie wierzy…”
Zofia Gierlach

Odszkodowanie
(warto wiedzieć)
Szanowni Państwo.
Otrzymaliście z tym numerem miesięcznika ulotkę do, której
chciałbym w tej chwili się odnieść w kilku słowach. Prawdopodobnie nikt z nas nie chciałby aby treść ulotki dotyczyła właśnie nas
albo naszych najbliższych ale niestety często tak jest. Jako osoby
poszkodowane w wypadku martwimy się w pierwszej kolejności
o nasze zdrowie ale prędzej czy później pojawia się też problem
finansowy. Chcielibyśmy aby nasze leczenie przebiegało szybko
i sprawnie, często po wypadku w wyniku długotrwałego leczenia
tracimy możliwość zarobkowania, tracimy itd. Nie wspomnę o naszym cierpieniu psychicznym, bólu itd.
W każdym takim przypadku należy się nam odszkodowanie z
polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Ale często w wyniku naszej
niewiedzy nie staramy się o nie, ponieważ nie wiemy o tym, że
mamy taką możliwość, natomiast jeżeli już zwracamy się o odszkodowanie to nie zawsze otrzymujemy pełną kwotę z uwagi na
fakt, że nie wiemy o co się możemy starać. W związku z powyższym jako reprezentant firmy GPF odszkodowania specjalista do
spraw odszkodowań służę Państwu pomocą w bezpłatnym przeanalizowaniu Waszej sprawy jak również pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania. Pracuję w tej branży sześć lat, mieszkam
na terenie Rymanowa natomiast biuro naszej firmy znajduje się w
Krośnie.
Proszę dzwonić do mnie na numer podany na odwrocie ulotki
na pieczątce. (609 817 997)
Z poważaniem mgr Robert Dziamałek
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Rzeczywistość
Żyję w świecie kłamstw, obłudy
Chcę się z niego wyrwać
Coś mnie trzyma
Jakaś siła każe mi zostać
To świat pełen przemocy
Rasistowskich haseł
wypisywanych na murach
Gdzie jest jedność?
Gdzie braterstwo?
Które Bóg ustanowił
Ten świat to odrażająca rzeczywistość
Moje życie jest przegrane
Nina Wołczańska

Fraszki o kobietach
Jana Niemczyka
To potrafiła
Zamykała oczy, usta otwierała,
nawet nie widząc obgadywała
Dantejskie sceny
Dantejskie sceny żona mi czyniła,
gdy ma skromna osoba
do domu się spóźniła.
O pewnej pani
Tak bardzo ją lubiłem,
że się do niej wprowadziłem

Dwie jesienie
Jesień jak misa świata owocami nęci,
Kolorów pełna krasa, pięknieją w niej święci.
Ptak zachłysnął się w sośnie przydługą melodią,
Chmury pędzą po niebie jak straże do ognia.
Porykujące bydło kroczy łąką szarą,
Świat staje się pełen owocami czarą.
Dni słonecznej spiekoty wycięte sierpami,
Na płotach winogrady płoną kolorami
I na niebie już wiecznie łagodnieje święty.
Czas ofiarę dla ziemi składać plonem zżętym,
Już dzbany pełne miodnych zapachów czekają,
Słoneczniki złote głowy pokornie schylają.
Słoty poranne wonnym omiatają pyłem,
Ptak odlatując powie: - za długo tu byłem,
Wozy pękate plonem jadą w mgle porannej,
Słychać szepty zdrowasiek do Najświętszej Panny.
Za szarym horyzontem już czai się zima,
Której ostrości pewnie „któż łatwo wytrzyma”.
I przyjedzie druga jesień co wiek nam przygoni,
Spadniemy jak owoc ze starej jabłoni,
Ale potem przyjdą znowu piękne młode lata,
A my ujrzymy wreszcie obok siebie brata.
Józef Szałankiewicz

Wydarzyło się w październiku
15.X.1243 – zm. Jadwiga, żona Henryka Brodatego,
córka księcia Merano przybyła na Śląsk w 1202 r.
Po urodzeniu dzieci (m.in. Henryka II Pobożnego)
złożyła wraz z mężem śluby czystości. Zamieszkała w
klasztorze, udzielała się w szpitalach. Kanonizowana w
1267 r. przez papieża Klemensa IV.
9.X.1493 – zm. Jan Stanko, lekarz i przyrodnik, jeden z
najwybitniejszych polskich erudytów doby odrodzenia.
Prof. Akademii Krakowskiej, autor najobszerniejszego
w średniowieczu katalogu roślin, zwierząt i minerałów.
9.X.1633 – na miejscu starej studni przed Dworem
Artusa uruchomiono fontannę, która stała się
symbolem miasta. Przedstawiała boga mórz Neptuna,
który według legendy przyczynił się do powstania
słynnej gdańskiej wódki. Gdy do fontanny wrzucono
złote monety, uderzył trójzębem rozbijając je na drobne
cząsteczki, które znalazły się w pierwszych flaszkach
„Goldwasser”, ziołowego likieru.
26.X.1673 – ur. hospodar Mołdawii Dymitr Kantemir,
jeden z najbardziej wykształconych władców epoki
oświecenia. Władał 11 językami, napisał kilkanaście
traktatów naukowych, w tym pierwszą historię
Rumunii.
15.X.1783 – jako pierwszy człowiek w historii Francuz
Francois Pilatre de Rosier zaryzykował i wzniósł się w
powietrze w balonie (na uwięzi) na wysokość 20 m.
25.X.1903 – 110 lat temu lokomotywa
spalinowa, podczas prób na podberlińskim torze
eksperymentalnym, osiągnęła rekordową prędkość 208
km/h.
13.X.1923 – w wybuchu w warszawskiej Cytadeli
zginęło 28 osób. Zamach przypisano agentom ZSRR,
których zatrzymano i osądzono.
29.X.1923 – proklamowano republikę turecką, której
pierwszym prezydentem został Mustafa Kemal Pasza,
przywódca ruchu narodowego który obalił sułtanat.
Wprowadził epokowe reformy prawa i alfabet łaciński.
Przez naród nazywany Ataturkiem (Ojcem Turków).
Dzień ten jest świętem narodowym Turcji.
12.X.1943 – Rozpoczęła się bitwa pod Lenino.
Na liczne i umocnione siły niemieckie, sowieckie
dowództwo wysłało I Dywizję Piechoty – żołnierzy nie
doszkolonych i niedostatecznie uzbrojonych. Straty
Polaków wyniosły 25%. Rocznicę tą świętowano w
PRL-u jako święto Ludowego Wojska Polskiego.
26.X.1939 – okupanci niemieccy wprowadzają
w Rymanowie władzę cywilną, burmistrzem
zostaje nacjonalista ukraiński A. Chomicki,
przedwojenny adwokat. Wprowadzony w Generalnym
Gubernatorstwie nowy podział administracyjny
przenosi Rymanów z pow. sanockiego do jasielskiego.
17.X.1973 – legendarny remis Polski z Anglią (1 : 1)
na Wembley rozpoczął złotą erę polskiego futbolu.
Nasza drużyna zakwalifikowała się do mistrzostw
świata i zajęła III miejsce.
				Wacław Łabuda

Prośba

Apelujemy do Autorów tekstów o przestrzeganie
terminu dostarczania materiałów
– do 20 każdego miesiąca.
Jednocześnie prosimy o podawanie nazwisk
autorów fotografii.
Redakcja
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Stary profesor
wychodzi
z żoną z
kościoła:
- No i kto
tu jest
roztargniony?
– pyta.
Zostawiłaś parasolkę, a ja nie tylko
pamiętałem o swojej, ale wziąłem
jeszcze i twoją!
- Przecież przyszliśmy bez parasoli!
* * * * *
Amerykanin leci rosyjskimi liniami
lotniczymi. Podchodzi do niego
młoda stewardesa i pyta:
- Życzy pan sobie obiad?
- A jaki jest wybór?
- Tak lub nie.
* * * * *
Wieczorem chirurg odpoczywa po
powrocie ze szpitala. Nagle rozlega
się telefon, dzwoni kolega:
- Potrzebujemy czwartego do brydża.
- Zaraz będę. Gdy zaczyna się
ubierać, odzywa się żona:
- Czy to coś poważnego?
- Tak, jest tam już trzech lekarzy!
* * * * *
Na nadmorskiej plaży odpoczywa
rodzina.
- Mamo, czy mogę popływać?
- Nie, bo morze jest wzburzone i jest
niebezpiecznie.
- Ale tato pływa!
- Bo tatuś jest ubezpieczony!
* * * * *
Na bazarze warzywnym.
- Kupiłam pięć cytryn,
a pani zapakowała mi
tylko cztery?
- Jedna była zepsuta,
to po co miałam pakować…
* * * * *
Dlaczego Adam i Ewa stanowili
idealną parę?
- Bo on nie musiał wysłuchiwać, za
kogo mogła wyjść za mąż!
- A ona nie musiała wysłuchiwać jak
gotowała jego mamusia!
* * * * *
Kapral wykonuje z żołnierzami
jakieś dziwne ćwiczenia. Widzi to
oficer, podchodzi i słyszy:
- Na salę - wdech!
- Na korytarz – wydech!
- Co wy robicie - dziwi się oficer.
- Wietrzymy salę sposobem
gospodarczym, obywatelu
poruczniku.
* * * * *
Policjant zatrzymuje do kontroli
samochód..
- Proszę otworzyć bagażnik i pokazać
co pan tam wiezie!
- Wiozę pszczoły
luzem! Otwierać?
- Nie trzeba! szybko jechać!

na
dob
ry

pocz

a, te
k

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Lesław Materniak (LM)
– tel. 507 140 048
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 25.09.2013
Współpracowali przy numerze:
Łukasz Buczek, Andrzej Biel, Maciej
Czado, Zofia Gierlach, Maciej
Łabuda, Michał Nycz, Jan Niemczyk,
Grażyna Skolarczyk, Antoni
Szajna, Józef Szałankiewicz, Justyna
Szepieniec, Łucja Urbanik,
Nina Wołczańska
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów.
Wszelkie listy oraz materiały składać
można również w kiosku w rynku do
20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne z poglądami
redakcji.
Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić
można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej
w Rymanowie Zdroju
Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy Barbara Pruś
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Jesienny las
w Rymanowie Zdroju
(fot. Maciej Łabuda)

Wybrał (wła)
NASZ RYMANÓW

3

Wieści z regionu…
 Ponad 1400 fotografii znalazło się
w albumie „Lesko - tamte lata, tamte
dni”. Opowiadają o życiu mieszkańców
- są tam zdjęcia z uroczystości rodzinnych: wesel, komunii, przyjęć i wydarzeń dziejących się w mieście. Album
liczy 476 stron, został wydany przez wydawnictwo Nater. Cena 160 zł w sklepie
internetowym, album można też kupić
w zakładzie fotograficznym Naterów w
Lesku.
 1 mln zł dotacji przeznaczył samorząd woj. podkarpackiego na wsparcie pięciu dyspozytorni medycznych,
które powstaną w regionie. Placówki
te będą częścią podkarpackiego systemu powiadamiania ratunkowego w
ogólnopolskiej sieci 112. Na Podkarpaciu powstanie pięć dyspozytorni w Krośnie, Sanoku, Mielcu, Przemyśli i Rzeszowie. Każda otrzyma po 200 tys. zł z
budżetu województwa. Pieniądze będą
przeznaczone na rozbudowę sieci dyspozytorskiej łączności radiowej. Budowa tej sieci ma zapewnić dyspozytorom
łączność m.in. z zespołami ratownictwa
medycznego i śmigłowcem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego na obszarze
obsługiwanych powiatów.
 Przetarg na jedną z największych
inwestycji Rzeszowa ostatnich lat - budowę mostu na Wisłoku i drogi łączącej
ulice Rzecha i Lubelską - unieważniony.
- Oferty firm były zbyt wysokie. Przetarg
powtórzymy - mówi Tadeusz Ferenc,
prezydent Rzeszowa. To oznacza opóźnienie tej ważnej inwestycji.
 Są już oficjalne dane wyborów uzupełniających do Senatu na Podkarpaciu. Zdecydowanie zwyciężył PiS i jego
kandydat Zdzisław Pupa. Zagłosowało
na niego 60,84 proc. wyborców. Mariusz
Kawa (kandydat koalicji PO-PSL) zebrał
21,33 proc., a Kazimierz Ziobro (Solidarna Polska) 11,09 proc. głosów.
 Skonstruowany przez firmę Game
Over Cycles z Lisich Jam koło Lubaczowa motocykl „Behemoth Bike” zdobył 2
nagrody na European Bike Week, jednym z największych zlotów motocyklowych na świecie.
 Celnicy na przejściu granicznym
w Medyce udaremnili przemyt pijawek.
Będące pod ochroną zwierzęta próbował
przewieźć, bez specjalnych zezwoleń,
obywatel Ukrainy.
 W tym tygodniu rozpoczynają się
prace przy budowie oddziału onkohematologii dziecięcej dziennej i stacjonarnej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
w Rzeszowie (ul. Lwowska). Będzie to
pierwsza taka jednostka na Podkarpaciu.

Do Starego Miasta k. Leżajska
wybrał się swoim renault scenic 69-let-
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ni wędkarz z Rzeszowa. Gdy łowił ryby
w Sanie, jego autem zainteresował się...
byk. Postanowił poocierać się rogami o
karoserię samochodu. Za szkody zapłaci
właściciel byka.
 MTU Polska rozbuduje swój zakład
znajdujący się przy lotnisku w Jasionce.
Inwestycja pochłonie 40 mln euro, pracę
znajdzie tam dodatkowe 250 osób, m.in.
inżynierów mechaników. - Produkcja w
nowej części powinna ruszyć pod koniec
2014 r. - mówi Krzysztof Zuzak, dyrektor zakładu MTU Polska.
 Rzeszów może stracić jedną z najbardziej wartościowych sekcji sportowych. Medaliści mistrzostw Europy w
skokach do wody być może w następnym roku będą zdobywać już medale
dla... Poznania. WSK Rzeszów zamierza
zamknąć pływalnię, w której trenują, a
miasto nie kwapi się z pomocą dla sportowców.

Zostało 15 departamentów z 20
oraz 38 dyrektorów i zastępców zamiast
54 - marszałek posprzątał w swoim urzędzie. Ma to dać milion złotych oszczędności. Ale po zmianach są wakaty, marszałek zapowiada więc konkursy na te
stanowiska.

Pierwszy nabór na medycynę w
Rzeszowie będzie najprawdopodobniej
w 2015 roku. Uczelnia chce przygotować kandydatom po 100 miejsc na studiach dziennych i zaocznych. W piątek
w Urzędzie Marszałkowskim została
podpisana pierwsza umowa Uniwersytetu Rzeszowskiego ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2. To jeden z kluczowych
warunków, by kierunek powstał .
 Urząd Marszałkowski podpisał w
piątek dwie umowy na realizację ważnych przedsięwzięć: Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej oraz
Podkarpackiego Systemu E-Administracji Publicznej. W sumie będą one kosztować ponad 150 mln zł i ze względu na
swoją kompleksowość są wyjątkowe w
skali kraju.

Dr Marcin Pilipczuk został laureatem Międzynarodowej Nagrody im.
Stefana Banacha, przyznawanej wybitnym młodym matematykom. Uroczystość jej wręczenia odbyła się we wtorek
podczas ceremonii otwarcia 5. Forum
Matematyków Polskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 Co może przyciągnąć turystów do
małej gminy Bircza? - Wody geotermalne - mówi z przekonaniem wójt Józef
Żydownik. Chce wybudować za unijne
pieniądze kompleks ciepłych basenów,
bardziej nowoczesny niż te na Węgrzech
lub na Słowacji.
 Formacja taneczna A-Z z Przemyśla bierze udział w popularnym teleturnieju telewizyjnym Got to dance - Tylko

taniec. Każdy może pomóc w wygranej,
liczą się głosy oddane poprzez portal facebook.

Pogranicznicy walczący z przemytnikami i przestępcami będą bohaterami nowego serialu produkcji HBO.
Akcja serialu rozgrywa się na granicy
polsko-ukraińskiej, a zdjęcia są kręcone
w Bieszczadach. Pierwszy klaps padł 17
września.

Zarząd Autosanu SA przyznaje,
że nie udało mu się zrestrukturyzować
firmy. W czwartek(19.09.) po południu
do wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego w Krośnie wpłynął wniosek o
upadłość spółki. W piątek pracownicy
już nie pracowali.
 W XIX-wiecznym dworze z drewna
jodłowego zachowała się nawet kaplica z
piękną polichromią. Przenoszenie go do
skansenu w Sanoku i wyposażanie trwało
osiem lat. Teraz można oglądać to cacko.

Z powiatu…
 27 sierpnia br. starosta Jan Juszczak podpisał umowę sprzedaży 85%
akcji spółki PKS Krosno warszawskiej
firmie FK Partner za kwotę 399 500 zł,
po 1 zł za akcję. Właścicielem pozostałych 15 % akcji staną się pracownicy
spółki.
 Było już sporo zapowiedzi, ale tym
razem inwestycja ta ma dojść do skutku. Jeszcze w tym roku zmotoryzowani
mieszkańcy Krosna i okolic będą jeździć
wokół nowego ronda, które powstanie u
zbiegu ulic: Białobrzeskiej, Okrzei i Żółkiewskiego.

Prawdziwe tłumy mieszkańców
Krosna przywitały na Rynku Bronisława Komorowskiego (6.09). Wizyta przebiegła zgodnie z planem, bez incydentów, a sam prezydent chętnie rozmawiał
z krośnianami, cierpliwie pozował do
zdjęć, rozdawał autografy.
 Znaczek olimpijski i zaproszenie
na paraolimpiadę do Soczi - to najcenniejsze pamiątki przywiezione z kolejnej
wyprawy słynnego krośnieńskiego obieżyświata - Tomasza Świątka. Nie było
go cztery miesiące, odwiedził Nordkapp,
ale też Murmańsk, Moskwę i mnóstwo
innych miejsc.
 Od kilku tygodni na skrzyżowaniu ulic: Czajkowskiego, Podkarpackiej
i Składowej inaczej działa sygnalizacja
świetlna. Dla kierowców jest korzystniejsza, ale protestują piesi, którzy, by
przejść przez ulicę, muszą zatrzymywać
się po środku pasów ruchu - w tzw. azylu. Pretensje są na tyle głośnie, że magistrat najprawdopodobniej wróci do
starego programu. Zmiany zaszły także
na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego,
Sikorskiego i Bohaterów Westerplatte.


3-letnia dziewczynka uległa wypadkowi w krośnieńskim markecie budowlanym. Na dziecko przewróciły się
drzwi, po tym jak dziewczynka pociągnęła za klamkę. Dziecko z obrażeniami
przebywa w szpitalu.

Samorząd województwa podkarpackiego zgłosił do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego wykaz przedsięwzięć priorytetowych do realizacji w
ramach tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Na liście tej
znalazł się projekt budowy nowych dróg
obwodowych Krosna szacowany na 288
mln zł.
 Łącznie ponad 300 osób ma stracić
pracę w spółce Exalo Drilling, w skład
której wchodzi pięć spółek wiertniczo-serwisowych, w tym dawny Krośnieński Zakład Robót Górniczych. Większość zwolnień już nastąpiła i dotyczyła
pracowników biurowych. Diametralnie
inaczej jest w tzw. pionie operacyjnym,
czyli na wiertniach - zatrudnienie jest
sukcesywnie zwiększane.

Z gminy

Na obiektach Kompleksu Boisk
Sportowych „Moje Boisko - Orlik
2012” przy Zespole Szkół Publicznych
w Klimkówce w dniu 8 września 2013
roku odbył się Turniej Oldbojów w Piłce
Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów. Organizatorem turnieju
był Burmistrz Gminy i Zespół Szkół
Publicznych w Klimkówce. Do turnieju
zgłosiło się 7 zespołów. Zwyciężyła

drużyna gospodarzy - KARPATY
KLIMKÓWKA, która w finale pokonała
drużynę DREAM TEAM PIWOSZE
RYMANÓW
2:0. Trzecie miejsce
wywalczyła drużyna FC ADHD
RYMANÓW pokonując BECZUŁKĘ
RYMANÓW ZDRÓJ 2:0.

20 dzieci z Zespołu Szkół
Publicznych w Klimkówce wzięło
udział w unikatowym projekcie „W
banku, w sejfie czy w skarpecie – jak
bezpiecznie
zarządzać
finansami”,
który jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację
Narodowego
Banku
Polskiego
i finansowany z przekazanych przez nią
środków objęty oficjalnym patronatem
TVP Info. Swoją wiedzę zaprezentowali
ostatniego dnia – na gali finałowej
projektu, która odbyła się 12.09.2013r.
w ZSP w Klimkówce.

Policjanci z Komisariatu
Policji w Rymanowie zatrzymali
trzech
mieszkańców
Rymanowa,
którzy zajmowali się uprawą i
rozprowadzaniem narkotyków w celu
osiągnięcia
korzyści
majątkowej.
Mężczyźni w niezamieszkałym domu
uprawiali krzewy konopi indyjskich. Jak
ustalili policjanci na przestrzeni 2013
roku wyhodowali około 95 roślin, z
których pozyskali ponad kilogram suszu
zabronionej rośliny. Funkcjonariusze
zabezpieczyli
susz,
sprzęt
oraz
pozostałości uprawy. Dwóch 20-latków
zostało objętych dozorem policyjnym i
zakazem opuszczania kraju, a 27-latek
najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.


Policjanci pracowali na miejscu
wypadku drogowego w Rymanowie.
Około godz.6.45 na drodze krajowej nr
28 zderzyły się 3 pojazdy. Policjanci
wstępnie ustalili, że kierujący fiatem
punto 38-latek z gminy Besko, jadąc
w kierunku Sanoka z niewyjaśnionych
przyczyn zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się z jadącym z
naprzeciwka terenowym samochodem
marki Hundai, następnie w oba pojazdy
uderzył jadący za samochodem
terenowym ford fiesta. Osiem osób z
obrażeniami przewieziono do szpitala.
			

zebrał deka

20 września
2013 r. odszedł
do Pana ksiądz
Mariusz Flis,
proboszcz
parafii Hłudno,
były wikariusz
rymanowski.
Zginął w wypadku drogowym
w piątek 20
września około
godziny 10 rano w Bachórzu, gdzie
jadąc motocyklem zderzył się z samochodem ciężarowym.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w Hłudnie i rodzinnej Nowej Dębie.
25 września w godzinę śmierci kapłana
odprawiona została Msza święta o spokój duszy zmarłego kapłana w naszym
rymanowskim kościele.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj Mu wieczne spoczywanie.

Sprostowanie
We wrześniowym numerze mylnie podano nazwisko
p. Stefana Stempina.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

Odeszli do wieczności
(15.08 – 15.09.2013)
16.VIII – Wacek Janusz (l. 42) – Rudawka
Rymanowska
21.VIII – Smerecki Władysław Jan (l. 63) – Posada
Górna
22.VIII – Smerecki Franciszek (l. 63) – Posada Górna
23.VIII – Kozak Andrzej Wincenty (l. 84) – Krolik Polski
25.VIII – Gryzowski Jerzy Jan (l. 83) – Klimkówka
02.IX – Ripka Jarosław (l. 90) – Sieniawa
03.IX – Kilar Maria z d. Nowak (l. 68) – Posada Górna
13.IX – Lorenc Leonarda z d. Jachimowska (l. 91) – Rymanów
Zdrój
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Co tam słychać na cmentarzu …

Wrzesień zbliża się ku końcowi
i choć listopad jeszcze daleko,
przygotowywany jest już październikowy
numer „Naszego Rymanowa” i nadszedł
czas rozliczenia się z kwesty 2012r.
W tym roku, dzięki hojności darczyńców, współudziale finansowym Urzędu
Gminy i udzielonej wszechstronnej pomocy przez zarządcę cmentarza udało
nam się odnowić 6 pomników. Wymieniony zostanie także stary „Krzyż Katyński”
koło figury Matki Boskiej. Stary - drewniany, już spróchniał i zastąpi go nowy
- metalowy, stylizowany na pień brzozy.
Mamy nadzieję, że forma nowego krzyża
zyska aprobatę mieszkańców i przyjezdnych, którzy odwiedzą nasz cmentarz.
Pisząc „…udało NAM się..” mam
na myśli tych wszystkich, którzy kwestowali, odkopywali z ziemi, myli, szpachlowali, szlifowali ….stare, zniszczone
pomniki. Myślę szczególnie o tej Pani w
szarym płaszczu z czarną torebka, o tym
Panu w brązowej kurtce, który swój datek
na kwestę wyjmował zza pazuchy, o tej
uśmiechniętej dziewczynce, która przybiegła do nas wyrywając się rodzicom i
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o chłopcu, który dumnie kroczył z pełną
garstką monet. Oni i setki innych Rymanowian wrzuciło swój przysłowiowy
grosik do wspólnej skarbonki z napisem
„Kwesta na odnowę zabytkowych pomników”.
Pisząc o ubiegłorocznej kweście,
przypomniał mi się artykuł, który ukazał
się w gazecie regionalnej, jako podsumowanie ubiegłorocznych Zaduszek. Autor
pisał, jak to w jednym z większych miast
naszego regionu kwestowano przez 3
dni i zebrano rekordową kwotę 30 tys
zł.. Przeliczyłam i wyszło mi, ze gdyby
Rymanów miał tylu mieszkańców, co
wspomniane miasto, to pewnie w jeden
dzień zebralibyśmy 90 tys. zł. Znane
przysłowie „cudze ….” Można by parafrazować na „Wielkie chwalicie, małych
nie doceniacie”, a my możemy być dumni
z naszej kwesty, tym bardziej, ze idąc za
naszym przykładem stowarzyszenia w
Besku i Iwoniczu Zdroju także rozpoczęły
działalność na rzecz odnowy zabytkowych pomników nagrobnych na swoich
cmentarzach.

W tym roku także spotkacie nas pod
cmentarzem, będziemy czekać.
Do zobaczenia 1 listopada
Tekst i zdjęcia - Grażyna Skolarczyk

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.

Wycieczka
do Krasiczyna
Co roku emerytowani pracownicy
oświaty zrzeszeni w SEiR ZNP w Rymanowie organizują wycieczki krajoznawcze po naszym regionie. W tym roku odwiedziliśmy zamek w Krasiczynie, który
po odrestaurowaniu dziedzińca i części
komnat uwodzi swym urokiem każdego
turystę. Jeden z najpiękniejszych skarbów

Zebrania
samorządowe
Zebrania samorządowe mieszkańców odbywają się, co najmniej dwa w
ciągu roku i dodatkowo w razie potrzeby.
Ostatnie takie zebranie miało odbyć się 6
IX . Jak zawsze o zwołaniu takich zebrań
wywieszane są odpowiednie ogłoszenia
informujące o tematyce, dacie i miejscu
spotkania z wyprzedzeniem nie krótszym jak 14 dni. Niechlubną tradycją
stała się już bardzo niska frekwencja na
wszystkich spotkaniach, w Rymanowie
jest najniższa ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Przykładowo w takich
miejscowościach jak Sieniawa, Klimkówka na spotkania takie przychodzi od
100 – 200 mieszkańców, zaś w Rymanowie 20 – 30 osób, to już stało się normą
od wielu lat, a 6. IX przyszło zaledwie
7 osób, chociaż jesteśmy największą
jednostką samorządową, liczącą ponad
2000 osób pełnoletnich.
Zastanawiająca jest taka negatywna
postawa naszych mieszkańców, jakie
są przyczyny, że wśród ludzi jest taka

architektury renesansowo - manierystycznej w Polsce i w Europie zachwycił i nas.
Odnowiony dziedziniec przyprawił o
przysłowiowy „zawrót głowy” wszystkich, którym przecież zabytek ten nie był
obcy. Odwiedzaliśmy go regularnie co
kilka lat organizując wycieczki dla młodzieży szkolnej. Zamek został zbudowany
na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina.
Dwie ściany parawanowe Zamku zdobione są piękną ażurową attyką. W narożach
znajdują się cztery okrągłe baszty - Boska,
Papieska, Królewska i Szlachecka
(ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię
świata, obejmującą doczesność i
wieczność).
Po wielu latach „zabicia dechami”, jaśnieje kunsztem malowideł sgraffitowych przedstawiających sceny biblijne, medaliony
z popiersiami cesarzy, wizerunki
polskich królów oraz sceny my-

śliwskie, koronkowością attyk , baszt
i krużganków. Trudno było nam się zdecydować, co jest piękniejsze: portrety królów i dostojników spoglądających na nas
dumnie ze szczytów ścian zamkowych,
czy może urokliwe arkadowe podcienia
i schody na dziedziniec. I wtedy weszliśmy do kaplicy zamkowej, a tam przepych
malowideł, stiuków, złoceń i delikatny,
marmurowy sarkofag młodziutkiej Sapieżanki, kiedyś wykonany z alabastru,
w czasie wojny rozbity przez żołnierzy
rosyjskich stacjonujących w zamku, a
kilka lat temu zrekonstruowany na podstawie zdjęć i zachowanych kilkudziesięciu
kawałków.
Kaplica oczarowała nas swoją urodą
i wyobraźnią artystów, którzy ją tworzyli.
Niestety, tego nie da się opisać, to trzeba
zobaczyć. Myśmy tam byli, widzieliśmy
i polecamy. A po drodze do Krasiczyna
czekają na turystów rozległe widoki ze
szczytów Gór Słonnych.

niechęć, obojętność, brak ciekawości
a może trochę wygodnictwo, bo lepiej
jest usiąść na kanapie i oglądać telewizję. Nieuczęszczanie na takie spotkania
jest często powodem wielu nieporozumień, pomówień, nieuzasadnionego narzekania i pretensji do ludzi czy spraw,
które osoby często niedoinformowane
niesłusznie oskarżają. Jedni mówią, po
co tam pójdę jak i tak nic nie załatwię
– no jak można coś załatwić nie przychodząc na zebranie? Inni może uważają, że
mamy już wszystko czego potrzebujemy
i nic do szczęścia więcej nam nie potrzeba.
Naszą obojętność wykorzystują
inni, którzy przebijają się w pomysłach
zgłaszaniu potrzeb dla swojej miejscowości, czy my dalej będziemy obojętnie
stać z boku i mieć pretensje do wszystkich tylko nie do siebie, a przecież przyjście na spotkanie wysłuchać ciekawych
informacji i wypowiedzieć swoje zdanie
to naprawdę nie jest aż tak wielki wysiłek. Poczujmy się tymi pełnowartościowymi obywatelami naszego Rymanowa.
W ciągu roku zdarzają się też spotkania
z ciekawymi ludźmi gdzie często jest
okazja dowiedzieć się wiele interesujących informacji, i tu tak samo na takie

spotkania przychodzi więcej ludzi z innych miejscowości a nawet z sąsiednich
gmin jak z samego Rymanowa. Można
odnieść wrażenie, że takie zachowanie
wygląda jak by na jakiś nieuzasadniony
bunt, ale dlaczego co jest tego przyczyną?
Zastanawiające jest również to, że
nie mamy nawet chęci korzystania z
przyjemności, Gminny Ośrodek Kultury począwszy od maja do września organizuje w każdą niedzielę, przeważnie
w zdroju przeróżne ciekawe imprezy,
wczasowiczów i przyjezdnych gości
jest zawsze bardzo dużo a mieszkańców
miasta trudno spotkać – na wszystkie
imprezy wstęp wolny – prawie w każdym domu samochód - czym wytłumaczyć to ogólne zniechęcenie do wszystkiego? Dobrzy byłoby abyśmy wszyscy
mieszkańcy, żyli na bieżąco sprawami
dotyczącymi naszego miasta i czynnie
uczestniczyli w jego rozwoju. Mam nadzieję, że na następne spotkanie przybędzie nas zdecydowanie więcej osób i
pokażemy, że sprawy Rymanowa nie są
nam obojętne.

Tekst i fot. Grażyna Skolarczyk

Czesław Szajna
Przewodniczący Samorządu Rymanowa
NASZ RYMANÓW
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Turniej Oldbojów
w Piłce Nożnej

o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów
Na obiektach Kompleksu Boisk
Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w dniu 8 września 2013 roku odbył
się Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o
Puchar Burmistrza Gminy Rymanów.
Organizatorem turnieju był Burmistrz
Gminy i Zespół Szkół Publicznych w
Klimkówce. Do turnieju zgłosiło się 7
zespołów:
- DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW – 10 zawodników,
- SOŁECTWO MILCZA - 10 zawodników,
- KARPATY KLIMKÓWKA - 10
zawodników,
- SOŁECTWO KRÓLIK POLSKI 12 zawodników,
- BECZUŁKA RYMANÓW ZDRÓJ
- 10 zawodników,
- FC ADHD RYMANÓW - 11 zawodników,

- OLDBOYS FLORIAN RYMANÓW ZDRÓJ - 8 zawodników.
Łączna liczba uczestników turnieju
wynosiła 71 osób.
Drużyny w słoneczne, niedzielne
popołudnie z wielkim zaangażowaniem,
wolą walki i sercem walczyły o zwycięstwo w turnieju. Zwyciężyła drużyna
gospodarzy - KARPATY KLIMKÓWKA,
która w finale pokonała drużynę DREAM
TEAM PIWOSZE RYMANÓW 2:0.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna
FC ADHD RYMANÓW pokonując
BECZUŁKĘ RYMANÓW
ZDRÓJ 2:0.
Pamiątkowe puchary oraz
dyplomy wręczali drużynom i
zawodnikom Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów, Jan Materniak Zastępca
Burmistrza Gminy Rymanów
i Marian Penar Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Klimkówce. Wręczono statuetki w różnych kategoriach:
- „Najlepszy Zawodnik
Turnieju”: Igor Matkowski
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- DREAM TEAM PIWOSZE RYMANÓW,
- „Najstarszy Zawodnik Turnieju”:
Stanisław Bednarz - SOŁECTWO
MILCZA,
- „Najlepszy Bramkarz Turnieju”: Jacek Krypla - DREAM TEAM PIWOSZE
RYMANÓW,
- „Najskuteczniejszy Strzelec Turnieju”: Sylwester Litwin zdobył 7 bramek
- KARPATY KLIMKÓWKA.
Na zakończenie turnieju Burmistrz
Gminy podziękował piłkarzom za pokaz
dobrej i solidnej piłki, organizatorom
za sprawne prowadzenie zawodów
oraz przybyłym gościom i wszystkim
kibicom za doping. Zaprosił także wszystkich uczestników turnieju na kolejny
w przyszłym roku.
Tabele rozgrywek grupowych:
Grupa A
1.Dream Team Piwosze Rymanów
2.Karpaty Klimkówka
3.Sołectwo Milcza
4.Sołectwo Królik Polski
Grupa B
1.FC ADHD Rymanów
2.Beczułka Rymanów Zdrój
3.Oldboys Florian Rymanów Zdrój

Wyniki meczów półfinałowych:
Dream Team Piwosze Rymanów –
Beczułka Rymanów Zdrój
3:1
F C A D H D Ry m a n ó w – K a r p a t y
Klimkówka
0:4
Mecz o III miejsce
FC ADHD Rymanów – Beczułka Rymanów Zdrój
2:0
Mecz finałowy
Karpaty Klimkówka – Dream Team
Piwosze Rymanów
2:0
Michał Nycz

Naszym zdaniem
Cześć –Stachu- dzisiejszy temat nie
wymaga specjalnych komentarzy, bo z
pewnością ta największa demonstracja
związków zawodowych, które trwały
cztery dni a ostatniego dnia 14 września
pokazała jak wielkie niezadowolenie
jest wśród ludzi. To i tak udział w tej demonstracji brali ludzie, których sytuacja
materialna jest lepsza w stosunku do naszego regionu, który już od zawsze był
zaniedbywany i biedniejszy. Demonstrujący potrafili zachować się i kulturalnie,
pokazali kulturę wbrew temu jak to kiedyś politycy koalicji rządzącej nazwali
ich „motłochem” opanowanie tak gigantycznej ilości ludzi jest wielkim sukcesem, a to dlatego bo tym razem nie było
prowokacji, jak to wcześniej robiono aby
mieć powód do obrażania uczestników
demonstracji a przy tym uciekać od tematu najważniejszego.
- Franio – a ja zadaję sobie pytanie,
co dalej?
- Stachu – jeśli ten rząd z Tuskiem
miałby chociaż odrobinę honoru to po
tym wszystkim powinni odejść ze spuszczoną głową, grzecznie Naród przeprosić i prosić o łagodne potraktowanie, ale
z pewnością tak się nie stanie, bo są to
ludzie, którzy kochają władze i pieniądze, a słowo- honor - jest im całkowicie
obce.
- Franio - Masz rację i na pewno
podobnego zdania jest zdecydowana
większość ludzi, popierają ich tylko ci,
którzy w nielegalny sposób dorobili się
majątków, dobrze płatnych stanowisk, w
bankach, spółkach państwowych przedsiębiorstw, radach nadzorczych itd. Starsi ludzie mówią „ wszystko co miało początek ma taż i koniec” dobrze by było
aby ten koniec przyszedł jak najszybciej,
bo każdy dzień ich – rządzenia – jeśli
to można nazwać rządzeniem, przynosi
nam wszystkim szkodę dzisiaj i na przyszłość.
- Stachu – może w tym miejscu zacytujemy fragmenty z jednej gazet amerykańskich a oto one: „ Redaktor naczelny „ Forbes” prezes wydawnictwa i były
kandydat na prezydenta USA, Steve Forbes nie pozostawia suchej nitki na reformie OFE, autorstwa polskiego rządu. W
opinii publicysty „ duch Lenina i Stalina
zapewne się uśmiechają” widząc skok
rządu Donalda Tuska na emerytury obywateli. – dalej czytamy –„ Polski rząd
dokonuje destrukcyjnego manewru godnego Argentyny” – dalej-„ Fajna sztuczka w sowieckim stylu – nacjonalizację
rząd nazywa „ reformą emerytalną”. – „
To jest największa nacjonalizacja w Polsce od 1946 roku” – i tylko jeszcze jeden fragment – „ To złodziejstwo łamie
konstytucyjne prawo własności”. To już
wystarczy aby pokazać co inni myślą o
naszym rządzie ekspertów. W demonstracjach tych brały udział wszystkie

zawody począwszy od służby zdrowia
a skończywszy na policjantach wszyscy
okazali swoje niezadowolenie i troskę o
przyszłość własną i każdego z nas a także całej Polski. O przyszłość nie martwią
się tylko ci wcześniej wspomniani, bo
oni myślą wyłącznie o dniu dzisiejszym i
zagarnięciu jak największych majątków
w jak najkrótszym czasie, dlatego idą na
całość i sami dobrowolnie władzy nie
oddadzą dopóki siłą nie zostaną obaleni.
- Franio – cała Europa widziała

determinację naszego narodu i pewnie
(chwalebna ) opinia Tuska przez to została nadszarpnięta – może już w oczach
Europy przestał być uważany za polityka – geniusza, który poradził sobie z
kryzysem, jak to pięknie opowiadał, - że
kryzys dobijał się do naszych drzwi, ale
myśmy go nie wpuścili
- Stachu – on już dawno ten kryzys
wpuścił do naszych domów, ale wypuścić będzie musiał go ktoś inny, bo on
nigdy tego nie potrafi.

- Franio – może się mylę ,ale przewiduję, że następnym krokiem do zakończenia tych nieudolnych rządów będzie
strajk generalny aż do skutku i dopiero
wtedy będzie można zrobić porządek od
samych fundamentów. Pożyjemy – zobaczymy, ważne, że to wszystko co się
teraz dzieje zaczęło iść w dobrym kierunku, - ciekawy czas przed nami.
Franio i Stacho.

Jak rodzina przyjęła Pani sukces?
Na początku byli zszokowani, zachwyceni.
Też brat ksiądz Tomasz?
Mam 2 braci, jeden 10 lat starszy,
drugi – 17. Obydwaj cieszyli się , jakiejś
euforii nie było, trochę pukali się w
głowę, ale fajnie, że wygrałaś – mówili.
Mama tak samo, ucieszona, zadowolona,
ale nie bardzo wierzyli, że wygram. Następny etap trwał tydzień, ludzie na nas
głosowali. Wtedy wiedziałam, co jest do
wygrania, stawka była naprawdę wysoka,
a konkurencja – duża i dobra. Przez ten
tydzień wysyłałam smsy wszędzie, do
rodziny , znajomych, tak ich męczyłam ...
Szkoda, że nie do nas, umieścilibyśmy na stronie.
Zachęcałam i w McDonaldzie, i w pizzerii: - Głosujcie na mnie. Dowiedziałam
się, że jestem w pierwszej trójce, to mi

Wiem, że chłopcy się trochę obawiali,
ale później przeczytałam w wywiadach,
w których mówili, że jak już wyszłam na
próbę, to wiedzieli, że będzie dobrze. Pamiętam, że jak stałam za kulisami i zaczęli
Rozmawiam z Natalią Walczak,
grać to masakra, serce tak biło, bardzo się
mieszkanką Posady Górnej, która wybałam. Tego chyba nigdy nie zapomnę, ale
grywając konkurs radia RMF wystąpiwyszłam , zobaczyłam ludzi.
ła na legendarnej sopockiej scenie wraz
Czy zaproponowano Pani z jakiejś
z zespołem „Enej” w sierpniu 2013 r.
strony dalszą współpracę?
Jak Pani ocenia z perspektywy mieMam cały czas kontakt z menagerem
siąca swój występ w Sopocie? To spełi zaproponowali mi pomoc w formie
nienie marzeń czy początek kariery?
opieki, jeśli będę miała jakiś problem,
W pewien sposób spełniły się marzenia,
pytania, to pomogą mi przebrnąć przez
bo to jednak legendarna scena. Od dziecka
to, muzycznie – to nie.
już wyobrażałam sobie, że stanę na tej
Jakie są Pani plany na najbliższą
scenie i zaśpiewam. ale nie chciałabym
przyszłość?
tak kończyć. (śmiech)
Chciałabym wystartować w programie
My wszyscy pewnie cieszylibyśmy
„Must be the music”. Ale muszę czekać
się, gdyby to był początek większej kana kolejną edycję, bo castingi były teraz,
riery. Nagle tak Pani zaistale może to i dobrze, bo
niała, nie słyszeliśmy Pani
mogę znaleźć jakąś grupę.
w Rymanowie czy okolicy.
Gdyby ktoś szukał wokaUdało się przebić od razu
listki, to… Mam też dużo
na naprawdę wielką scenę.
tekstów, pomysłów, będę
Wiem ,że Pani startowała
składała coś swojego.
w różnych programach.
Czym Pani się
Startowałam w „Bitwie na
zajmuje na co dzień?
głosy”, doszłam do finaTeraz uczę się jako kosmełu, ale to była drużyna z
tolog, wcześniej ukończyWarszawy, był problem z
łam wizaż.
mieszkaniem, z dojazdami
Czyli w Sopocie nikt
i zrezygnowałam. Tutaj wyPani nie musiał pomagrywałam konkursy, śpiegać?
wałam w gimnazjum, ale
No nie, wszystko po kolei,
nie było spektakularnych
fryzjer, makijaż, stylista.
sukcesów.
W sprawie stroju
A jak doszło do wygranej Natalia Walczak z zespołem ENEJ - Top of the Top Sopot Festival 2013 też? Kto wybrał tę bordofot. dzięki uprzejmości RMF FM
w konkursie RMF, mówiła
wą spódniczkę?
Pani, że przez przypadek.
jeszcze bardziej dodało skrzydeł. Prosi- Ja sama decydowałam w sprawie stroju,
O konkursie usłyszałam przypadkiem i łam ludzi o głosy. I jakoś tak – wygrałam ale miałam narzucony kolor i styl.
namówił mnie do tego mój chłopak, więc
A kiedy spotkaliście się z „Enej”?
A dzisiaj kiedy się umawiałyśmy
stwierdziłam: - Czemu nie. Na początku czy mieliście czas na próby?
na spotkanie, to śpieszyła się Pani na
pomysł był spontaniczny, nagrałam pio- W środę wieczorem, ale tylko się przywi- trening. Co Pani trenuje?
senkę Jennifer Paige „Crash”. To było taliśmy. W czwartek była I próba, wtedy A ja jestem po prostu strażaczką.
zupełnie bez prób, bez przygotowania, po rozmawialiśmy więcej. Mieszkaliśmy w W niedzielę są zawody. Poza tym śpieprostu pierwsze nagranie poszło. Wysła- tym samym hotelu, cały czas się mijali- wam, ostatnio w Krośnie w czasie imłam je w piątek wieczorem, a głosowanie śmy, nawet chłopaki zaproponowali mi prezy balonowej, występuję też przed
trwało do niedzieli, więc miałam tylko 2 podwózkę, jeździliśmy razem.
gwiazdami, nawet przed Blue Cafe, mam
dni. Inni uczestnicy mieli cały tydzień,
Jak się współpracowało? Jacy są dzięki temu obycie sceniczne. Jestem z
tak że nie spodziewałam się wygranej. I chłopcy z „Enej”?
siebie zadowolona, nie zjadła mnie trema.
nagle telefon w niedzielę rano, że jednak Szczerze się przyznam, że pozytywnie
Fajnie by było, gdyby Pani tu u
się udało, weszłam do finału. Tylko ja nie na mnie wpłynęli, trzeba przyznać - są nas zaistniała, wystąpiła gdzieś na
byłam wybrana głosami widzów, tylko świetni, super, normalni.
rymanowskich deskach, może ktoś o
przez RMF.
To było widać w czasie występu, tym pomyśli, a kariery to życzę przyIlu było uczestników konkursu? Pani była spontaniczna, naturalna, najmniej ogólnopolskiej.
Około 1000 osób. Wiele osób wysyłało występ dobrze wypadł. Scena w SoRozmawiała Maria Zmarz
kilka wykonań.
pocie i zero tremy. Jak to się robi?

W Sopocie nie zjadła
mnie trema
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Projekt Narodowego
Banku Polskiego
w Zespole Szkół
Publicznych w Klimkówce
Projekt „W banku, w sejfie czy w
skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać
finansami?” realizowany jest przez
Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz
Fundację Narodowego Banku Polskiego i finansowany z przekazanych
przez nią środków. Objęty jest oficjalnym
patronatem TVP Info.

W Zespole Szkół Publicznych w
Klimkówce projekt realizowany był w
dniach 09-12.09.2013r. Został przepro-

wadzony przez dwie
wolontariuszki „Projektora – Wolontariatu studenckiego”
– Magdalenę Mazur
i Katarzynę Marszałek – studentki
kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na wydziale
Budowy Maszyn i
Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Dziewczyny zajmowały się grupą 20
dzieci z klas IV i
V. Uprzednio wzięły
udział w trzydniowym
szkoleniu obejmującym tematykę ekonomiczną, ale także
metody aktywizujące
oraz przygotowujące wolontariuszy
do pracy z różnymi
grupami wiekowymi
zaczynając od szkół
podstawowych, przez
gimnazja, a kończąc
na młodzieży ze szkół
średnich.
Etapy projektu obejmowały 3 dni
zajęć z dziećmi, na których została im

przekazana wiedza z zakresu finansów i
bankowości. Wolontariuszki w prosty i docierający, do tej grupy wiekowej, sposób
przekazały im podstawową i niezbędną w
przyszłości wiedzę z tej tematyki, łącząc
naukę z zabawą. Ostatnim etapem modułu był dzień otwarty, na który zostali
zaproszeni liczni goście, m. in. dyrektor
ZSP w Klimkówce, szkolny opiekun
projektu, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz pracownicy szkoły, rodzice
i opiekunowie dzieci biorących udział, a
także media. Gala podsumowująca miała
za zadanie pokazać gościom pracę młodych ludzi i prowadzących, przyswojoną
przez uczestników projektu wiedzę, która
została sprawdzona w różnorodnych
konkurencjach przygotowanych przez
wolontariuszki. Na zakończenie zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki za
dzielne uczestnictwo w
warsztatach.
Magdalena Mazur,
Katarzyna Marszałek

Szkolenie
z ratownictwa
technicznego
dla strażaków OSP
We wrześniu 2013 roku po zakończeniu wakacji odbyło się na terenie naszego
powiatu, szkolenie strażaków ratowników
OSP z zakresu Ratownictwa Technicznego.
Organizatorem zajęć była KM PSP w Krośnie wspólnie z Zarządem Powiatowym
ZOSP RP Krosno. Po przeprowadzeniu
zajęć teoretycznych oraz instruktarzu i
ćwiczeń z zakresu prawidłowej obsługi
sprzętu specjalistycznego, zajęcia praktyczne prowadzone były na obiektach
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Firmy Handlowo-Usługowej Lo-Stark
Miejsce Piastowe, firmie która na co
dzień między innymi zajmuje się kasacją
i utylizacją zużytych pojazdów.
Dodać tutaj należy, iż właściciel
bezpłatnie na
terenie swojej
firmy udostępnił do celów
szkoleniowych
utwardzony
plac i ze złomowane pojazdy
oraz przez cały
czas służył strażakom pomocą
techniczną.
Strażacy na
takim szkoleniu
przygotowywani są do działań

technicznych związanych z usuwaniem
skutków wypadków komunikacyjnych
oraz awarii technicznych.
Łukasz Buczek
Prezes OSP Rymanów

Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek” zaprasza na:

JESIENNY PODKARPACKI FESTIWAL SZTUKI
I WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH
12-13 października 2013 r. (sobota-niedziela)
PROWADZENIE: ANNA PITUŁA

Na wszystkie festiwalowe imprezy – WSTĘP WOLNY

12.10. - SOBOTA DLA DZIECI zapraszamy od 13.00 do 17.00
WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO godz. 13.00 – 15.30
•
•
•

warsztaty garncarskie i ceramiczne, wykonywanie „krywulek”
szycie sukienek dla lalek, pracownia „Agrafka” - kreatywne zabawki
pokaz instrumentów karpackich, zabawy z animatorem

SPEKTAKL TEATRU „MASKA” Z RZESZOWA –
„OPOWIEŚCI RZESZOWSKIE” godz. 16.00

Zapraszamy do telefonicznej rezerwacji miejsc na spektakl – tel.: 13 43 567 33, 603 364 444

13.10. - FESTIWALOWA NIEDZIELA zapraszamy od 11.00 do19.00
KIERMASZ RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

• prezentacja i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, dekoratorskich i artystycznych
• pokazy i degustacje wyrobów własnej produkcji wykonanych według starych receptur
Zainteresowanych wystawców prosimy o kontakt - tel.: 13 43 567 33, 603 364 444

OBOZOWISKO ŚREDNIOWIECZNE parking za „Jasiem Wędrowniczkiem”
•
•

obóz wyposażony w przedmioty z epoki, meble, naczynia inne historyczne detale
pokazy walk w strojach wikingów wraz z omówieniem technik walki, uzbrojenia

POKAZY RZEMIOSŁA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO
•
•
•

kowalstwo, prezentacja replik uzbrojenia z epoki, snycerstwo, robienie gontu
jubilerstwo, stroje artystyczne, instrumenty karpackie, wikliniarstwo, jazda konna
pokaz bicia monet (moneta Jasia Wędrowniczka), tradycyjny wypiek chleba

GOŚCIE SPECJALNI: 			
TADEUSZ MASŁYK – poeta i malarz
					oraz zespoły KREMENAROS i KARCZMARZE

Dla wszystkich smakoszy - jadło karpackie, potrawy z grilla i inne smakołyki.

Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”Rymanów www.jas-wedrowniczek.pl
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„Sanockie –
Krośnieńskie” (1)
Przez pięć kolejnych lat, od 2008
roku, Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów” organizowało Dni Pamięci o
żydowskiej społeczności Rymanowa. W
tym roku po raz pierwszy zorganizowano
Dni Pamięci „Śladami Kultury Łemkowskiej” (o czym obszernie pisaliśmy w
poprzednim numerze). Coroczne dni pamięci informują młodych a przypominają
starszym o różnorodności mieszkańców
naszych terenów. Różnorodności, która
jest już historią.
A co nam mówi historia? Olbrzymie
zasługi w opisaniu naszych terenów
ma Oskar Kolberg,
który prowadził tu
badania. Pozostawił
po sobie ogromny
materiał faktograficzny, ale dopiero
w 1960 roku Rada
Państwa powierzyła
Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu opracowanie
rękopisów i przygotowanie ich do druku.
Radą Naukową kierował prof. Julian
Krzyżanowski a później prof. Gerard Labuda. Kryzys w latach 90.tych przerwał
te prace. Zdążono opublikować 85 tomów
dzieł wszystkich (łącznie 39 780 stron).
Dwa tomy – numer 49 i 50 zatytułowano
„Sanockie-Krośnieńskie” opracowane
przez poznańskich profesorów Bogusława
Linette i Tadeusza Skulinę. (wła)
Monografia regionalna zatytułowana „Sanockie – Krośnieńskie” zawiera materiały etnograficzne i folklorystyczne pochodzące z rozmaitych źródeł
i zebrane różnymi metodami, podczas
kilku wypraw badawczych podjętych

przez Oskara Kolberga, do tego regionu
ziem polskich, w latach osiemdziesiątych
XIX wieku. Zasługą Kolberga jest zanotowanie, i przez to utrwalenie, materiału
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z badań etnograficznych w Beskidzie
Niskim i w tzw. Dołach Jasielsko-Sanockich, w dorzeczu górnego Sanu i Wisłoka.
Opracowanie Kolberga dotyczy terenu na ogół jednolitego geograficznie,
krajobrazowo, ale różnego pod innymi
względami: etnicznym, społecznym,
antropologicznym, gospodarczym, kulturowym, stosunków własnościowych,
typów osadnictwa. Już samo rozsiedlenie
się ludności stanowi wynik kilku, w różnym czasie napływających tu, fal kolonizacji, w historii których ważne miejsce
zajmują działania osadniczo-rolnicze,
zainicjowane przez Kazimierza Wielkiego, połączone z lokacją wielu miast i
miasteczek, a następnie idące grzbietami
Karpat migracje pasterskie i kolonizacja
rusko-wołoska, rozwijająca się począwszy od XV wieku.
Przeglądając zgromadzone przez
Kolberga materiały, sądzić można,
że zamierzał ukazać złożoność kultury ludowej tej części Podkarpacia,
przy czym wyraźny nacisk kładł na
badania kultury ludności rusko-łemkowskiej. Upowszechnienie nazwy
Łemkowie w polskiej literaturze naukowej, dokonało się zapewne przy
udziale Kolberga i jego badań przeprowadzonych w XIX wieku w rejonie sanocko
- krośnieńskim. Etnograficzne terytorium
zaludnione przez Łemków obejmowało
obszar po stronie północnej i południowej
stoków karpackich w Polsce i Słowacji.
Prób opisania Łemkowszczyzny
wschodniej było w swoim czasie co
najmniej kilkanaście. Już P.J. Szafarzyk
próbował oznaczyć granice Łemkowszczyzny, podając jako terytorium zamieszkałe przez Łemków południowe części
cyrkułów sądeckiego, jasielskiego o
sanockiego. W późniejszej, o kilkanaście
lat, pracy D. Zubrzyckiego znajdujemy
dokładne wykreślenie zasięgu osadnic-

ruskiego, od Szczawnicy na zachodzie po
Besko w rejonie wschodnim.
Według W. Pola ruscy Czuchońcy
sięgali na wschodzie od źródeł Sanu
(nie orientując się jednak zbyt dobrze w
zasięgach ludności ruskiej, Pol pomyłkowo włączył do obszaru etnograficznego
Czuchońców również kilkanaście miejscowości czysto polskich). Nowy materiał
wniosły dopiero gruntowne studia terenowe przeprowadzone w Karpatach przez J.
Kopernickiego. Badacz ten sformułował
odmienny pogląd na kwestię zasięgu
Łemkowszczyzny. (A.J. Kopernicki „O
góralach ruskich w Galicji. Zarys etnograficzny według spostrzeżeń w podróży
odbytej w końcu lata 1888 roku – W:
Sprawozdania Komisji Antropologicznej
Akademii Umiejętności – Kraków, 1889).
Posługując się materiałami z zakresu
języka, nazewnictwa, ubioru i budownictwa, Kopernicki wymienia wsie Daliowa,
Królik Polski i Deszno jako ostatnie na
wschodzie miejscowości prawdziwej
Łemkowszczyzny. Zdaniem tego autora,
górale ruscy osiedli między rzekami
Osławą i Hoczewką, różnią się wyraźnie
od Łemków. Wsie Płama i Kulaszne w
okolicach Bukowska „jest to już kraina
wielce odmienna od całej Łemkowszczyzny.” (R. Reinfuss – „Łemkowie jako grupa etnograficzna” W: Prace i materiały
etnograficzne, t .7 Lublin 1948/49). Dla
górali mieszkających między Bukowskiem a Sanem, Kopernicki proponował
odmienną nazwę Połonińców , mimo
że, jak wynika z jego własnych opisów,
niewiele różnili się od Bojków.
Wkrótce po Kopernickim wyniki
swych badań nad rozmieszczeniem
Łemków opublikował Seweryn Udziela.
Łemki, którzy nazywają siebie Rusnakami
zamieszkują w Galicji północne stoki Karpat, począwszy od prawego brzegu Popradu. Siedziby ich ciągną się ku wschodowi

twa ruskiego w Beskidzie Zachodnim i
Środkowym. Autor wymienia kolejno
wszystkie wsie graniczne górskiego klina

i zajmują pas kraju od granicy węgierskiej
ku północy, 20-30 km szeroki, a ciągnący
się przez powiaty: nowosądecki, gry-

bowski, gorlicki, jasielski i krośnieński
około 100 km wzdłuż. Autor podaje liczbę
Łemków w poszczególnych powiatach,
wymienia precyzyjnie zamieszkanie
przez nich wsie w ówczesnych powiatach,
przyznaje jednak, że nie umie określić jak
daleko sięgają ich mieszkania w powiecie
jasielskim i krośnieńskim i które wioski
tam obejmują. Co do granicy wschodniej
przyjmuje zatem rozgraniczenie między
Łemkami i Połonińcami podane przez
Kopernickiego, a więc „głównie gościniec
węgierski, idący od Dukli do Węgier, lub
też dział wód rozdzielający dopływy Wisłoka od dopływów Sanu”. Bliższa analiza
materiałów terenowych zebranych przez
Kolberga i publikowanych prowadzi do
wniosku, że odzwierciedlają one kulturę
ludności należącej do kilku grup etnicznych, a nie tylko samych Łemków.
Tokarnia i Kulaszne znajdowały się
w strefie przejściowej łemkowsko-bojkowskiej, a Wisłok Wielki, Wołtuszowa
i Smolnik na terenie Łemkowszczyzny
wschodniej. Z Łemkowszczyzny zachodniej (Nowosądeckie, Gorlickie, Jasielskie)
mamy jedynie materiały folklorystyczne,
jednakże bez podania nazw wsi z których
pochodzą te materiały. Gdyby Kolberg
mógł poświęcić więcej uwagi Łemkowszczyźnie zachodniej, mielibyśmy materiał
bardziej reprezentatywny dla kultury
Łemków. Ten brak wynika przede wszystkim z faktu, ze swe badania terenowe na
owym obszarze Kolberg organizował w
oparciu o kontakty osobiste z właścicielami dworów znajdujących się w dorzeczu

Jak to drzewiej
bywało…
Ogólnopolska gazeta „Rzeczpospolita” (ukazująca się w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie) w
numerze z 20 marca 1923 roku informowała o problemach ekonomicznych
państwa:
„Liczba bezrobotnych w Łodzi dosięga obecnie 9 000. z tego powodu,
jakoteż z powodu przewidywanego
dalszego wzrostu bezrobocia Województwo Łódzkie zwołuje komisje do walki
z bezrobociem, która opracuje wnioski
konkretne w sprawie pomocy dla bezrobotnych.”
*
„Wczoraj odbyło się w Sejmie posiedzenie posłów i senatorów lekarzy,
na którem omawiano sprawę fatalnego
położenia materialnego szpitali, zmuszonych wobec braku funduszów do zaprzestania przyjmowania chorych”.
*
Ukazujący się w Łodzi dziennik
„Głos Poranny” informował czytelników w 1929 roku o trudnych początkach
komunizmu w ZSRR. Jako ciekawost-

górnego Sanu oraz Wisłoka (Blizińscy,
Kraińscy, Jaruzelscy i in.).
Zastanawia fakt, że w zgromadzonych materiałach nie widać prawie wcale
przejawów napięć etnicznych na Łemkowszczyźnie, nie ma również źródeł do
charakterystyki stosunków politycznych.
Nie umniejsza to znaczenia ogromnej
pracy wykonanej przez Kolberga. Dokumentacja kultury materialnej, społecznej
i duchowej pochodzi z bezpośrednich
badań terenowych Kolberga prowadzonych systematycznie w latach 1883-85.
Ważność tych prac dla nauki zwiększa
fakt, że struktura etniczna tego regionu
uległa gwałtownej i całkowitej zmianie
i materiały zebrane przez Kolberga w
ostatniej ćwierci XIX wieku, są jednym
z nielicznych źródeł do badania tradycyjnej kultury ludowej południowej części
Podkarpacia.
Zwróćmy uwagę na pewną specyfikę
prac Kolberga, wynikającą ze stosunków
etnicznych i językowych panujących na
terenach Sanockiego, Krośnieńskiego i
Jasielskiego. Na ziemiach tych nastąpiło
zderzenie się, a następnie współżycie dwu
różnych języków, dwu zespołów gwar,
wewnętrznie zróżnicowanych. W tekstach
Kolberga obserwujemy wzajemne przenikanie się wpływów językowych, niekiedy
daleko idącą integracją polszczyzny i
języka ukraińskiego. Dodajmy, że jest to
po części teren, na którym dzisiaj całkowicie zmieniły się stosunki ludnościowe,
zwłaszcza jeśli chodzi o wsie podbieszczadzkie, dostarczające Kolbergowi

dużej ilości materiału. Wykaz podróży
Oskara Kolberga potwierdzają jego liczne
wypowiedzi w korespondencjach, które
informują nas o następujących trasach:
1885 r. do Leszczowatego, Sanoczan
(Jaruzelskich), Wzdowa (Ostaszewskich),
Rymanowa (Potockiej).
Między 9 a 25 lipca Kolberg korzysta z gościnności Potockich i odwiedza
Rymanów. Zgodnie ze swoją metodą
pracy szukał tu nowych źródeł do swych
badań. Trasy jego letnich wędrówek
były bardzo urozmaicone. Wzmianki w
korespondencji Kolberga dowodzą, że
w czasie wypraw pozyskiwał oddanych
współpracowników. Przeważająca część
opisów pochodzi z północnej części interesującego nas regionu, przede wszystkim
ze Wzdowa, następnie z Rymanowa,
rzadziej z Iwonicza, Klimkówki czy bardziej na południu leżących – Czaszyna i
Leszczowatego. Znaczną przewagę ma w
tekstach Kolberga język polski (gwary),
choć trafia się i język ukraiński. W grupie
tekstów dotyczących kultury materialnej, najwartościowsze są opisy strojów
i odzieży. Przeważająca część materiału
odnosi się do kultury umysłowej (np.
bajki i opowiadania, także pieśni, notki
o wierzeniach) oraz społecznej (opisy
obrzędów i zwyczajów).
Geograficzna lokalizacja zapisów nie
nastręcza szczególnych trudności, ponieważ większość zapisów Kolberga są na
ogół zaopatrzone w notatkę określającą
pochodzenie tekstu.
(cdn)

kę podać można, że współwłaścicielem
i głównym redaktorem gazety był Jan
Urbach, ojciec Jerzego Urbana.
„Z rosyjskich miejscowości prowincjonalnych nadchodzą coraz to nowe
wiadomości o wzroście bandytyzmu i
„chuligaństwa”. W pociągu podmiejskim w okolicy Leningradu 8 młodych
ludzi pobiło i dokonało gwałtu na członkini Związku Młodzieży Komunistycznej.
Na przedmieściu miasta Gorkij po
pijaństwie w towarzystwie członków
partji i komsomołu, pewien młodzieniec strzałami z rewolweru zabił dwie
kobiety. Prasa nawołuje do energicznego zwalczania chuligaństwa i bandytyzmu.”
*
W wychodzącej w Gdyni „Gazecie
Morskiej” ukazało się w 1931 roku ogłoszenie:
„Inteligentna panna w wieku około 25 lat, potrzebna od 15 kwietnia do
Gdyni do pomocy w odrabianiu zadań
szkolnych 8-letniemu chłopcu i w gospodarstwie domowym. Znajomość niemieckiego pożądana. Oferty z podaniem
referencji, odpisami świadectw, fotografją i podaniem żądanego wynagrodzenia kierować do „Gazety Morskiej”.

*
Jedyny w Polsce tygodnik dla kobiet „Przyjaciółka”, który ukazał się 14
kwietnia 1948 roku w nakładzie 967 tys.
sztuk, w ramach poradnictwa dla kobiet
w artykule „Jedzmy zieleninę” – z powodu braku na rynku roślin egzotycznych
polecał rodzime:
„Mało znana u nas jest sałata z
młodych listków mlecza. Pobudza ona
apetyt i zawiera cenne witaminy. Liście
mlecza są wartościowym dodatkiem do
naszych potraw. Polecamy je naszym
czytelniczkom do wypróbowania. Rabarbar, smaczny jako kompot, można
spożywać również na surowo, pokrajanany i posypany cukrem na parę godzin
przed podaniem do stołu. Zupy z młodego szczawiu, młodej pokrzywy, rabarbaru, z dodatkiem śmietany są smaczne
i pożywne. Młodą pokrzywę i lebiodę
można spożywać jako jarzynę”.
(wła)
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Uniwersytet dla
dzieci w Gminie
Rymanów
Wyjazdem do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy (20 sierpnia) zakończył
się projekt realizowany przez Fundację
Jaś Wędrowniczek – Uniwersytet dla
dzieci w Gminie Rymanów. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
działanie 9.5. Udział dzieci w projekcie
był bezpłatny. Pomysłodawczynią projektu jest Justyna Szepieniec, założyciel
Fundacji Jaś Wędrowniczek.
Dzieci z Gminy Rymanów od kwietnia uczęszczały na szereg zajęć pozalekcyjnych, min. na zajęcia: „Metody efektywnego uczenia się”, „Otwarty Umysł”,
„Pozytywne nastawienie”, „Wyznaczanie

i osiąganie celów”. Zajęcia najczęściej odbywały się w grupach 15-sto osobowych,
miały formę warsztatową oraz ćwiczeniową. Dzieci bardzo chętnie przychodziły
na zajęcia, zdarzały się nawet przypadki
odwoływania wizyt rodzinnych ze względu na zajęcia na Uniwersytecie. Dzieci
w trakcie zajęć włączały się w rozmowy,
dyskusje i bardzo dzielnie pracowały. Na
wyjeździe okazały się bardzo grzeczne,
zdyscyplinowane.
Najbardziej lubiane przez dzieci
spotkanie to spotkanie ze sportowcem,
które prowadziła p. Marzena Szepieniec,
a gościem głównym był aktualny mistrz
Polski siatkarz Asecco Rzeszów Woj-

Internetowy przegląd
prasy
Prezentujemy fragmenty z
internetowych wydań gazet lokalnych
- „Nowin” i „Super Nowości”.
Grunt to zdrowie Na 2023 rok
można zapisać się na wymianę stawu
kolanowego. Na wizytę do nefrologa
trzeba czekać „tylko” 292 dni, chirurga
naczyniowego 236, endokrynologa 235

14

NASZ RYMANÓW

ciech Grzyb, mierzący 2m 6cm, który
opowiedział dzieciom swoją przygodę ze
sportem i zachęcał do ciężkiej pracy, bo
jak ma się marzenia to można zrealizować
najskrytsze plany. Następnie poprowadził
zajęcia sportowe z dziećmi na sali gimnastycznej w szkole w Rymanowie. (zdjęcia
na okładce).

rowane przez
Yuga Buassa,
zagrały rdzenną muzykę,
która wprawiła całego Jasia
Wędrowniczka
w osłupienie.
Yuga ręce w
górę - same
bębenki grają,
ręce w dół przeszkadzajki” włączają się
do gry, obroty
wokół własnej

Nie mniej
ciekawe, chociaż
innego charakteru, było potkanie z rdzennymi
Afrykańczykami. Pasjonujące
było zderzenie z
kulturą i obyczajami innego kraju. Dzieci miały
możliwość grania
na tradycyjnych,
afrykańskich instrumentach muzycznych, a pokie-

dni. Planowany czas oczekiwania na
zabieg endoprotezoplastyki kolana w
SPZOZ w Lubaczowie wynosi 10 lat i 11
miesięcy! W Szpitalu Wojewódzkim nr 2
w Rzeszowie 9 lat i 5 miesięcy. Trochę
krócej, bo 5 lat i 7 miesięcy wynosi okres
planowanego oczekiwania na wymianę
stawu biodrowego. 3 lata i 5 miesięcy
trzeba czekać w kolejce na usunięcie
zaćmy. To oczywiście planowane czasy.
Średnie rzeczywiste są dużo krótsze, co
nie zmienia faktu, że aby się leczyć, trzeba swoje odczekać w kolejce. Dlaczego
tak się dzieje? Przecież kiedyś placówek

osi, grzechotki włączają się do gry. Niesamowita energia panowała na zajęciach.
Działo się, działo.
Chciałam bardzo podziękować
wszystkim dzieciaczkom, które chętnie
uczestniczyły w zajęciach oraz rodzicom,
którzy dzieci dowozili i przyprowadzali
do Jasia lub do szkoły. Mam nadzieję,
że pozostanie Wam w pamięci to o czym
dowiedzieliście się w trakcie warsztatów,
ucząc się przy okazji czegoś ciekawego o
Was samych i o otaczającym nas świecie.
Bardzo gorąco dziękuję opiekunom wyjazdu do Warszawy, p. Małgosi
Matłosz, p. Piotrowi Litarowiczowi, p.
Anecie Penar, p. Paulinie Kilar i p. Ewelinie Wdowiarz - Łusik, gdyż wyjazd do
stolicy Warszawy był dla nas wyzwaniem
i nerwami dla mnie, aby całe to skomplikowane zamierzenie, odbyło się bez przez
przeszkód. W Warszawie oprócz Centrum
Nauki Kopernik dzieci zobaczyły Stadion
Narodowy, poszliśmy na długi spacer na
Starówkę po drodze odwiedzając warszawską Syrenkę, Pałac Prezydencki,
Hotel Bristol.
Również wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia to wspaniałe osoby, odpowiednio przeszkolone do pracy z dziećmi,
które starały się wzbudzić w dzieciach
ciekawość, zainteresowanie i wspólnie
spędzić z nimi czas.
W tym roku w projekcie uczestniczyło 45 dzieci. Mam nadzieję, że spotkamy się z nie mniejszą grupą w roku
przyszłym.
Justyna Szepieniec

usuwających zaćmę było w regionie 6,
obecnie jest już 14, a kolejki jak były.
tak są. Czy tak bardzo wzrosła liczba
osób cierpiących na zaćmę? Po pierwsze,
społeczeństwo się starzeje i chorych z
zaćmą przybywa. Po drugie, dwa razy
większa liczba lecznic nie przełożyła się
na dwa razy większe nakłady na usuwanie
zaćmy. Nieco tylko powiększona pula
pieniędzy została podzielona na większą
liczbę placówek, co sprawiło, że te „stare”
mają mniejsze kontrakty, a chorzy nadal
wybierają renomowane placówki, a nie te
zaczynające działalność.

Syrop Już gimnazjaliści mają problem z uzależnieniem od środków odurzających. Najczęściej biorą tabletki na
kaszel albo… leki antydepresyjne babci.
Terapeuci i toksykolodzy alarmują: po
narkotyki sięgają coraz młodsi. Z uzależnienia leczą się już 14-latkowie. Wśród
środków odurzających, po które najczęściej sięgają dzieci, jest… lek na kaszel.
Desperaci potrafią naraz łyknąć nawet
90 tabletek Acodinu. Leki na kaszel są
dostępne bez recepty w każdej aptece, za
kilka złotych. Głównymi ich składnikami
są kodeina i dextrometorfan – substancje
psychoaktywne, które zażyte w nadmiarze
wywołują halucynacje. Właśnie dlatego coraz częściej zażywa je młodzież,
która garściami łyka też paracetamol,
ziołowe tabletki uspokajające, czy leki

przeciwdepresyjne podkradane członkom
rodziny. - Przedawkowany paracetamol
uszkadza wątrobę i może bardzo źle się
skończyć dla pacjenta, jeżeli w porę nie
otrzyma fachowej pomocy – mówi Wojciech Chmiest, specjalista anestezjologii i
intensywnej terapii oraz toksykologii klinicznej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w
Rzeszowie. - Nie ma leków niemających
działań ubocznych – mówi dr hab. n. med.
Bartosz Korczowski, ordynator Klinicznego Oddziału Dziecięcego w SW nr 2
w Rzeszowie. Nawet przy przeciwkaszlowym syropie należy zachować umiar i
rozsądek chociażby z tego względu, że
ośrodek kaszlu znajduje się w mózgu;
działając na kaszel oddziałujemy więc
bezpośrednio na mózg. Pierwsze eksperymenty z narkotykami zaczynają się już

w gimnazjum. To wtedy zapala się pierwszego jointa, bierze działkę amfetaminy,
czasem dopalacze, leki uspokajające,
nasenne. – Ciekawość to pierwszy powód,
dla którego młodzi sięgają po narkotyki.
Drugi to grupa rówieśnicza. Wydaje się
być bardziej wyzwolona, otwarta, młodzież chętnie do takiej przystaje. Gimnazjum to przecież okres buntu – mówi
Katarzyna Górka, psycholog z Rzeszowa.
Specjaliści, którzy pomagają wyjść z
uzależnienia, zauważają, że granica wieku, kiedy młodzież sięga po zakazane
substancje, niebezpiecznie się obniża.
Jeszcze kilka lat temu średnia wieku pacjentów była zdecydowanie wyższa niż
teraz. Wtedy byli to 17-latkowie, teraz są
15-latkowie, ale zdarzają się coraz młodsi.

Podsumowanie lata
z Aktiv Pro

dnia, mieli możliwość nabycia podstaw
tenisa ziemnego, uczestnicząc w zajęciach
prowadzonych przez wykwalifikowanego
instruktora. Akademia Młodego Tenisisty
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Instruktor
posiadający bardzo duże doświadczenie w
pracy z dziećmi, w doskonały sposób potrafił
przekazać podstawowe
wskazówki, zarażając
milusińskich tenisowym
bakcylem. W drugim
dniu sportowego lata,
znalazły się zajęcia z
nauki pływania oraz
mecz towarzyski z Beniaminkiem Krosno. Na
basenie nie było osoby,
która nie zaliczyła szybkiego zjazdu na wodnej
zjeżdżalni i relaksującej kąpieli w jacuzzi.
W kolejnych dniach, obozowicze uczestniczyli w warsztatach prowadzonych
przez psychologa dotyczących profilaktyki uzależnień, a w nagrodę za aktywne
uczestnictwo w spotkaniu wybrali się do
krośnieńskiego parku zabaw Fikoland.
Najbardziej jednak
wyczekiwanym punktem tygodniowego programu był piątkowy
wyjazd do Krakowa
na mecz ligowy T-Mobile Ekstraklasy Wisły
Kraków z Jagiellonią
Białystok. Najpierw
przez prawie trzy godziny młodzi piłkarze
oddali się wodnemu
szaleństwu w krakowskim Parku Wodnym,
natomiast prawdziwa kulminacja emocji
nastąpiła o 20:30 kiedy to na stadion przy
ulicy Reymonta wybiegli piłkarze Białej
Gwiazdy, a ponad 12 tysięcy kibiców
zaśpiewało hymn krakowskiej Wisły. W
przerwie meczu w sektorze rodzinnym
pojawił się smok wawelski - maskotka
Białej Gwiazdy oraz piłkarz Wisły Kraków Alan Urygi, który chętnie rozdawał

autografy oraz fotografował się z młodymi piłkarzami. W ostatnim dniu obozu,
na zakończenie tygodniowych zmagań,
odbyło się integracyjne spotkanie rodziców z dziećmi. W programie Familijnego
Popołudnia znalazły się m.in. rozgrywki
piłkarskie, park umiejętności oraz wspól-

Czas letniego wypoczynku obfitował
w liczne atrakcje przygotowane dla dzieci
przez członków Stowarzyszenia Aktiv
Pro. Zaproponowana oferta w dużej mierze skierowana była do najmłodszych,
ale nie zapomniano o rodzicach, którzy
również mogli włączyć się w wspólną
zabawę.
Sezon wakacyjny został zainaugurowany, już w pierwszym dniu wolnym od
zajęć szkolnych, przez piłkarzy z rocznika
2005. Młodzi adepci piłki nożnej wzięli
udział w turnieju zorganizowanym w
Lesku w ramach akcji „Zabawa, uśmiech,
sportowa przygoda”. Zawodnicy w trzech
rozegranych spotkaniach, zdobyli bardzo
cenne doświadczenie i co najważniejsze
wykazali niezwykłą chęć rywalizacji ze
swoimi rówieśnikami. Swoje kolejne
bramki w barwach akademii zdobyli Adrian Brzana oraz Mateusz Penar. Dodatkową atrakcją turnieju była możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności technicznych w konkurencjach żonglerki,

slalomu z piłką oraz uderzenia do celu.
Niesamowitych emocji, doświadczenia piłkarskiego oraz innych cennych
umiejętności dostarczył stacjonarny
obóz sportowy Aktiv Pro. W programie,
oprócz profesjonalnych treningów piłkarskich dostosowanych do wieku młodych
sportowców, znalazły się również inne
atrakcje. Młodzi piłkarze, już pierwszego

Opracował : Andrzej Biel

ne grillowanie kiełbaski. Obozowicze
mieli okazję skonfrontować nabyte umiejętności, rozgrywając spotkanie przeciwko drużynie rodziców. Na szczególną
pochwałę zasługuje wspaniała gra mam,
które zacięcie broniły swojego pola bramkowego. Jak można było się spodziewać,
spotkanie miało jednostronny przebieg.
Młodzi piłkarze Akademii Aktiv Pro
pokazali swoje umiejętności techniczne
– wysoko pokonując swoich rodziców.
Na zakończenie spotkania, w nagrodę za
stworzenie emocjonującego widowiska,
rodzice wraz z dziećmi wspólnie udali się
na grillowaną kiełbaskę, a młodzi piłkarze
dodatkowo otrzymali słodki upominek.
Na zakończenie wakacji, na zaproszenie trenerów z Akademii Aktiv
Pro, do Rymanowa przyjechali piłkarze
zrzeszeni w Szkółce Piłkarskiej Beniaminek Krosno. Dzieci z rocznika 2005
i 2006 rozegrały bardzo ciekawy mecz
stwarzając ciekawe widowisko licznie
zgromadzonej publiczności. Na zakończenie młodzi adepci piłki nożnej, jak na
profesjonalistów przystało, pogratulowali
sobie zaciętej walki, a trenerzy obdarowali milusińskich słodkimi upominkami.
Katarzyna Rysz-Jęczkowska
fot. Maciej Czado
NASZ RYMANÓW
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Turystyka w gminie
na tle powiatu
Istotną częścią gospodarki gminy
Rymanów jest turystyka. Gmina posiada
8 turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania, co plasuje ją na drugim

Listopadowy gość na
porannym niebie
czyli …
… czyżby kometa stulecia?
„Komety są jak koty, mają ogony
i robią co chcą”.
Tak wyraził się o tych niezwykłych
obiektach niebieskich Dawid Levi i zapewne miał dużo racji. Dlaczego? A no
właśnie. Choćby słynna kometa Halleya.
Miała być jasna, widoczna bez pomocy
choćby lornetki na gwiaździstym niebie.
A jak było w rzeczywistości? Niestety,
bez lornetki się nie obeszło, a tak naprawdę to w lunecie widoczna była niczym mały kawałek waty na niebie. Był
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miejscu w powiecie, po gminie Iwonicz-Zdrój. Pod względem turystycznym
Gmina rozwija się, zwiększając liczbę
ośrodków. W 2009 r. (najnowsze dostępne
dane) Gmina udzieliła 108666 noclegów,
w tym 2246 turystom zagranicznym.
Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w
stosunku do roku poprzedniego (68413
noclegów).
Liczba udzielonych noclegów w stosunku do liczby
miejsc noclegowych ogółem
w 2009 r. wyniosła 218 osób
na miejsce noclegowe. Pod
tym względem gmina wypada lepiej niż powiat krośnieński (176 osób na miejsce). W stosunku do gminy
Iwonicz-Zdrój wskaźnik dla
Rymanowa był wyższy w
latach 2005-2009, za wyjątkiem roku 2008 (w którym
Rymanów odnotował ostry
spadek tego wskaźnika).
Jednak różnica ponownie
była znaczna na korzyść Rymanowa (218 w porównaniu
do 165 w gminie Iwonicz-Zdrój). Słabo przedstawia
się jednak liczba turystów
zagranicznych w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe.
W 2009 r. było to 5 osób. Jest
to jednak ogólny problem
woj. podkarpackiego. Po
dwóch lepszych pod tym
względem dla Rymanowa
latach– 2007-2008, w których wskaźnik ten wyniósł
odpowiednio 10 i 12 osób,
w 2009 ponownie obniżył
się poniżej przeciętnej dla
regionu wschodniej Polski (7
osób), która i tak jest niższa
od średniej dla kraju (16
osób).Ośrodki turystyczne

Rymanowa są słabo przystosowane dla
niepełnosprawnych ruchowo. W 2009
r. jedynie w jednym ośrodku zlokalizowanym na terenie gminy znajdowała się
pochylnia wjazdowa, drzwi otwierane
automatycznie, winda przystosowana dla
osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowane pokoje i łazienki. Lepiej
przystosowane do przyjmowania osób
niepełnosprawnych ruchowo są ośrodki
w gminie Iwonicz-Zdrój.

wtedy koniec kwietnia 1986 roku, pogoda przepiękna i wiał złowrogi wiatr ze
wschodu, od Czarnobyla. Kometa Halleya ma wrócić w pobliże Słońca i Ziemi
za 76 lat licząc od 1986 roku, od roku
2013 za lat 49, a więc tylko młodzi czytelnicy Naszego Rymanowa będą mieli
możliwość ujrzenia tej, pewnie najsłynniejszej z komet. I wypada im życzyć, by
nie musieli jej szukać przez lornetkę czy
teleskop.
Wróćmy jednak do gościa, który
zmierza w naszą stronę i w listopadowe (miejmy nadzieję, że chociaż trochę
pogodne) poranki ozdobi rymanowskie
niebo. Pojawi się nad górami: Kopcem i
Działem, a więc nad południowym horyzontem. Powinien być ozdobą porannego nieba. Ten kosmiczny gość z ogonem
o nieco przydługiej nazwie C/2012 S1
ISON na razie jest jeszcze dość daleko

od Ziemi i Słońca, do którego zbliży się
najbardziej 28 listopada. Kometa błyszczeć będzie wtedy na gwiaździstym
niebie w gwiazdozbiorze Skorpiona.
Przemknie potem tuż obok Antaresa,
czerwonawej, silnie migoczącej, najjaśniejszej gwiazdy tego gwiazdozbioru.
Optymiści twierdzą, że blask komety porównywalny będzie do sierpa Księżyca
znajdującego się w fazie gdzieś pomiędzy nowem a pierwszą kwadrą. Pesymiści zaś uważają, że będzie bledsza ale
jednocześnie i tak jaśniejsza od planety
Jowisz widocznej na ziemskim niebie,
który teraz wschodzi nad ranem i jest
ozdobą porannego nieba.
Myślę, że – jak dobrze pójdzie – nie
trzeba będzie specjalnie szukać na niebie
konstelacji Skorpiona, bo widoczna tam
kometa będzie zauważalna bez trudu. A
także potem na początku grudnia, gdy
zacznie ona szybko opuszczać bliskie

Ośrodki turystyczne Rymanowa są
również słabiej wyposażone od tych w
gminie Iwonicz-Zdrój pod względem
urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Według stanu z 2009 r. na terenie gminy
nie znajdowały się obiekty posiadające
siłownię, kryty basen, mini golf, solarium i wypożyczalnię rowerów. Spośród
pozostałych urządzeń na terenie gminy
znajdował się 1 kort tenisowy (również
1 w gminie Iwonicz-Zdrój). Gmina Iwonicz-Zdrój była lepiej wyposażona pod
względem liczby stołów bilardowych,
stołów do tenisa stołowego, liczby saun i
wypożyczalni rowerów. Rymanów pozytywnie wypada natomiast pod względem
boisk do siatkówki/koszykówki oraz
pokoi zabaw dla dzieci.
PODSUMOWANIE Gmina Rymanów jest drugim w powiecie co do
wielkości ośrodkiem turystycznym, po
Iwoniczu-Zdroju. Pozytywnie przedstawia się wskaźnik wykorzystania obiektów
zbiorowego zakwaterowania w gminie.
Podobnie jednak jak w całym woj. podkarpackim problemem jest niska liczba
turystów zagranicznych.
(Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy)

sąsiedztwo Słońca i zbliżać się do Ziemi
(najbliżej nas znajdzie się 26 grudnia).
Warto będzie, pomimo spadku jasności
komety śledzić jej wędrówkę po niebie.
Oby tylko dopisywała pogoda, o co o
tej porze roku nie jest niestety łatwo, bo
grudniowe noce często bywają pochmurne i mgliste.
Przed wiekami komety budziły lęk
a niekiedy wręcz przerażenie swym wyglądem, jakże odmiennym od dobrze
znanych „tubylców gwiaździstego nieba”, tym bardziej, że czasami widoczne
były nawet w ciągu dnia. Zbliżająca się
do nas kometa przy założeniu optymistycznego wariantu jej jasności w ciągu
dni 28 i 29 listopada też powinna być
widoczna w dzień, ale te dzienne obserwacje znacznie utrudniać będzie bliskie
sąsiedztwo Słońca na dziennym niebie.
A więc może warto będzie późną jesienią

Polskie ophidie
Ophidie to łacińska nazwa węży.
Spotkać je można na całym terytorium
naszego państwa, w lasach, na terenach rolniczych, w górach i dolinach.
Miejsca te dają im schronienie i
spokojny pobyt. Do raz wybranego terenu przywykają i zamieszkują na stałe.
Dopiero zmuszone brakiem pożywienia,
przenoszą się w inne strony. Przeważnie
świetnie pływają, a za pożywieniem
wychodzą z lasu i niekiedy podpełzają
do ludzkich osiedli.
Zasadniczo przebywają z dala od
siedzib ludzkich, człowiek nie przeszkadza im wtedy w wygrzewaniu się
w słońcu i w polowaniu. To wałkowate,
wydłużone i niezmiernie szybkie stworzenia, jadowita żmija może być groźna
dla człowieka. Wszystkie węże, bez
względu na ich pochodzenie, posiadają
ruchome szczęki, rozsuwalne kości podniebienia i elastyczne wiązadła szczęki
umożliwiające im połykanie większych
zwierząt, paraliżując je lub zabijając
jadem.
Na wiosnę wychodzą z zimowych
kryjówek najczęściej w kwietniu i na
początku maja. W czasie rekreacyjnych
marszów i biegów, poruszając się po leśnych lub polnych ścieżkach, natrafiałem
na wylegujące się w słońcu, skręcone
w talerzykowaty spłaszczony kłębek w
środku którego w górze leży głowa gada.
Taką postać przyjmują często nasze żmije.
W dzień są pochowane a o zmroku
wychodzą na łowy. W ciepły słoneczny
dzień wypełzają na słoneczna drzemkę.
Żmije są bardzo wrażliwe na światło
ognia i nie należy się dziwić, że często do
blasku rozpalonego ogniska przypełzają
z różnych stron. Dla amatorów grillowania pod lasem może to być niekiedy
niebezpieczne.

wstawać rano nieco wcześniej aby zobaczyć coś, co zdaniem wybitnego badacza
komet Donalda Yeomansa „składa się z
lodu, skał, pyłu oraz związków organicznych i może mieć kilka kilometrów średnicy ale jest tak krucha i luźno związana
razem jak kula kurzu, więc nie potrzeba
wiele, aby się rozpadła”.
Słowa te nie brzmią może nazbyt patetycznie, ale jeżeli kometa jest na tyle
duża, że zbliżając się dostatecznie blisko
do Słońca rozwinie swój ogon na ogromną odległość to przedstawia na niebie widok niezapomniany i urzekająco piękny.
Lesław Materniak
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wiedni lek przeciwjadowy. Wieść ludowa
niesie, że najlepszy sposób to wyssanie w
miejscu ugryzienia krwi z jadem. Jest to
niestety bardzo niebezpieczny proceder,
gdyż nawet najmniejsza ranka w jamie
ustnej lub uszkodzony ząb, może być
powodem groźnych objawów chorobowych, a nawet śmierci.
Coraz więcej osób w Polsce wie, że
u nas jest tylko jeden jadowity gatunek
węża – żmija. Wie również, że spotkawszy w czasie wędrówki wygrzewającą się żmiję, najbezpieczniej obejść
ją łukiem i zostawić żywą. Znaczenie
węży w przyrodzie jest znaczące, tępią
myszy, nornice, a nawet szczury i inne
szkodliwe gryzonie. Zaskrońca od
żmii odróżnić jest łatwo - żmija ma
charakterystyczny zygzak (co łatwo
stwierdzić) i pionowe źrenice (co lepiej
jednak nie sprawdzać), zaskroniec ma
Ubarwienie żmij
bardzo widoczne, charakterystyczne żółte
plamy w tyle głowy („za uszami”). Istkażdą gadzinę trzeba rozdeptać. Jest to nieje jeszcze zaskroniec żmijowy, bardzo
poważny błąd gdyż wszystkie gatunki podobny do żmii, ale nie występuje na
węży w Polsce nie atakują ludzi. Do szczęście w Polsce tylko w południowonieszczęścia dochodzi tylko wtedy, gdy -zachodniej Europie.
W historii ludzczłowiek nadepnie na
kości węże miały
żmiję lub próbuje ją
wielkie znaczenie a
pochwycić. Nie notunawet w niektórych
je się w Polsce takich
krajach oddawano im
przypadków dużo,
cześć boską. W różokoło 100 rocznie i
nych kulturach uchotylko statystycznie w
dziły za uosobienie
dwóch przypadkach
nieskończonej mądrodochodzi do zejścia
ści, ale też wcielenie
śmiertelnego.
fałszu i obłudy. Już
Jad żmii działa
Grecy i Rzymianie
paraliżująco na mięprodukowali z węży
sień sercowy. W więkróżne lecznicze speszości przypadków
cyfiki. Do dziś wąż
żmija ma mało jadu,
jest wpleciony jest w
ale nie można lekceznak graficzny apteważyć niebezpieczeńkarzy.
stwa i natychmiast
zgłosić się do lekarza
Zaskroniec
Antoni Szajna
aby otrzymać odpoW naszym społeczeństwie panuje
przekonanie, że wszystkie węże są jadowite jak żmije i tak jak w dawnej piosence
śpiewanej przez Grześkowiaka – „Chłop
żywemu nie przepuści, jak się żywe napatoczy, nie pożyje se a juści!”. Dlatego
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Nagrodzona praca
Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie ogłosiła konkurs literacki i plastyczny
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rymanów. Zadanie polegało na dokończenie
następującej historii: „Był ponury, zimowy
dzień. Mama widząc moja znudzona minę
zaproponowała, abym uporządkowała
strych. Z wielką niechęcią zgodziłam się to
zrobić. Bez pośpiechu dotarłam na miejsce.
W ciemnym kącie strychu wśród pajęczyn
dostrzegam starą, drewnianą skrzynię.
Otwieram skrzypiące wieko i …. Wyniki
ogłosiliśmy w numerze wakacyjnym „NR”,
dziś przedstawiamy nagrodzoną w konkursie literackim pracę Zuzanny Tomków,
uczennicy gimnazjum w Sieniawie.
Był ponury zimowy dzień. Mama
widząc moją znudzoną minę, zaproponowała, abym uporządkowała strych. Z
wielką niechęcią zgodziłam się to zrobić.
Bez pośpiechu dotarłam na miejsce. W
ciemnym kącie strychu, wśród pajęczyn
dostrzegłam starą, drewnianą skrzynię.
Otwieram skrzypiące wieko i nagle słyszę
pisk.
Trzaskając zamknęłam szybko skrzynię i upadłam na ziemię. Cała się trzęsąc
powoli wstałam i lekko uniosłam ciężkie
wieko skrzyni. Rozchylając coraz bardziej
drewniane drzwiczki zobaczyłam na dnie
małe, ciemne stworzenie. Wzięłam do reki
kij od miotły, który leżał za mną. Zachowując ostrożność delikatnie szturchnęłam
to coś. Wydało z siebie ten sam pisk, więc
w pośpiechu zamknęłam skrzynię. Stanęłam za nią i przewróciłam na podłogę.
Wypadła z niej ogromna czarna jaszczurka.
Oświetliłam ją latarką i zrozumiałam, że to
smok. Mały smok. Wrzasnęłam i zbiegłam
szybko na dół.
- Mamo! Mamo, gdzie jesteś?!
- Jejku nie krzycz tak. W kuchni – odkrzyknęła spokojnie.
- Mamo nie uwierzysz! Tam na strychu, w
takiej skrzyni było coś! I to jest smok! I on
tam jest na górze, mamo musimy tam iść i
coś z nim zrobić! Mamo boje się!
- Jaki smok? Masz 15 lat i nie wiesz, że
smoki nie istnieją? Zuza, uspokój się –
odpowiedziała niewzruszona.
- Tak mamo kłamię, oczywiście ! No chodź
ze mną, to zobaczysz! – powiedziałam i
złapałam ją za rękę ciągnąc na górę.
- Zuza, a wróżki tam nie ma? Poprosiłabym
ją o coś. O! nowy mikser by się przydał,
ten już ledwo chodzi.
- Mamo wcale nie jesteś zabawna.
Ona tylko cicho się zaśmiała. Otworzyłam
drzwi na strych. Skrzynia leżała tam, gdzie
wcześniej. Porozglądałam się, szukając
smoka. Nie było go, zniknął.
- No i co Zuza? Gdzie jest twój smok?
Wiesz, ja już naprawdę liczyłam na ten
nowy mikser od wróżki! Krasnoludki do
pomocy w domu też by się przydały, bo
ty jesteś mało produktywna – dodała, po
czym odwracając się nadepnęła na coś
leżącego na podłodze.
- ZUZA, CO TO JEST?!
- Mówiłam mamo, to ten smok!
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- Zabierz mi to stąd! – wrzasnęła i kopnęła
go w kąt.
- Co z nim zrobimy?
- No jak to co? Trzeba zadzwonić na straż
pożarną, bo nie mam pojęcia kto zajmuje
się smokami znalezionymi na strychu.
Wykręć mi numer i daj telefon.
Kiedy mama rozmawiała ze strażą, smok
nadal nie mógł się otrząsnąć po kopniaku
mamy. Przecierał wielkie zielone oczy i
prostował kończyny. Obserwowałyśmy
go dopóki straż nie przyjechała, żeby nie
uciekł. Kiedy w końcu przyjechali wpakowali go do jakiegoś worka, później do
skrzyni, a tą skrzynię do jeszcze jednej
skrzyni i zabrali ze sobą. Nie mogłyśmy
dojść do siebie z mamą po tym co się stało.
Smok w XXI wieku u nas na strychu.
Od tego wydarzenia minął już miesiąc.
Nie było dnia w którym nie myślałabym
o nim. Wracając ze szkoły codziennie
patrzyłam na budynek straży pożarnej z
nadzieją, że ucieknie stamtąd. O ile go
gdzieś nie przenieśli.
W ostatni piątek kwietnia wyszłam ze
szkoły z Izą i Dominiką. Poszłyśmy nad
Wisłok posiedzieć nad wodą. Około godziny 20 dostałam SMS od mamy, że mam
wracać do domu. Dziewczyny stwierdziły,
że mnie odprowadzą. Byłyśmy w połowie
drogi, kiedy Iza wrzasnęła. Coś czarnego
ruszało się w krzakach.
- Iza to pewnie tylko pies – uspokajała ja
Dominika.
- Tak pies, pewnie! A widziałaś kiedyś psa
ze skrzydłami?
- To może kura, co?
- To nie była kura, na pewno! Jejku idźmy
stąd, szybko!
- Czekajcie, chcę sprawdzić co to – powiedziałam podchodząc do miejsca w którym
było to coś.
- Jesteś wariatką! Zostaw to w spokoju!
A jeśli gryzie, albo szczypie, albo dusi?
Chodź stąd!
-Cicho Iza, bo to przestraszysz. Ja też chcę
wiedzieć co to jest – odezwała się Dominika i poszła za mną.
- No idiotki! – parsknęła Iza i odeszła do
tyłu – jeśli coś wam się stanie to nie moja
wina, ostrzegałam!
- Jak myślisz, co to? – szepnęłam do Dominiki chwytając kij z ziemi.
Ona tylko wzruszyła ramionami, co miało
oznaczać, że nie ma pojęcia. Kiedy podeszłyśmy wystarczająco blisko dotknęłam
to kijem. Wydało z siebie pisk. Znałam
ten pisk.
- Jejku Domi wiem co to jest! – odchyliła
głowę pytając co to – To ten smok, który
był u mnie na strychu! Smok, rozumiesz?!
Dominika zamarła. O Izie szkoda wspominać, bo gdy spojrzałam na nią kątem oka to
wyglądała jakby mdlała. Stwierdziłyśmy
wspólnie, że nie możemy go tu zostawić,
więc opróżniłyśmy torbę i wsadziłyśmy
go do niej. Jak gdyby nic udałyśmy się do
mnie do domu. Nie powiedziałyśmy o tym
mojej mamie, bo od razu by go oddała,
a my po długiej rozmowie stwierdziłyśmy, że go zatrzymamy. W moim pokoju
wyciągnęłyśmy śpiącego smoka z torby.
Zrobiłam mu łóżko w pudełku. Ułożył się

tam wygodnie i po chwili zasnął.
- I co teraz? – spytała Iza.
-Musimy go ukrywać, nikt nie może się
dowiedzieć.
-Wiesz, że ukrywanie smoka jest prawie
niewykonalne, bo wszyscy już go pewnie
szukają.
- A mamy inne wyjście? Każda z nas będzie brała go na jedną noc do siebie.
- Dobrze, ale dzisiaj śpi u mnie.
Wykąpałyśmy się i leżałyśmy w łóżku
kiedy do pokoju zapukała moja mama.
-Iza schowaj go szybko! – szepnęła Dominika.
- Gdzie?!
- Do szafy, już!
Gdy już był schowany, otworzyłyśmy
drzwi. Mama stała z kanapkami i herbatą.
- Nie jadłyście kolacji, a już późno. Pomyślałam, że z chęcią coś chrupniecie.
- Dzięki mamo – odpowiedziałam biorąc
od niej jedzenie – coś jeszcze chciałaś?
W tym momencie Iza przewróciła się na
moim plecaku. Smok się obudził i zaczął
kopać drzwiczki od szafy. Iza zagłuszyła
hałas, więc na szczęście mama się nie
zorientowała.
- Nie. Tylko nie idźcie późno spać. Dobranoc.
- Dobranoc – odrzekłyśmy chórem i zamykając za nią drzwi odetchnęłyśmy z ulgą.
- Niewiele brakowało. Trzeba go przystosować – zaproponowałam.
- Mamy na to całą noc, do roboty.
Po pierwsze, nie zasnęłyśmy tej nocy.
Chuk, bo tak go nazwałyśmy, nie był za
bardzo pojętny i chętny na początku. Jednak za chipsa, gotowy był zrobić wszystko.
Także, choć bardzo zmęczone, oswoiłyśmy
go w jakimś stopniu. Kolejne miesiące
mijały na pracy z naszym smokiem. Z dnia
na dzień było coraz lepiej, przestał hałasować i niszczyć wszystko. Przywiązałyśmy
się do niego. Wychodziłyśmy nawet z
nim na spacery, przemycając go w torbie.
Wszystko było dobrze. O Chucku nikt się
nie dowiedział.
- Jak tam w szkole Zuza?
- Nie chcesz wiedzieć.
- Co się stało?
- No bo wiesz, dzisiaj taka ładna pogoda …
- No i co w związku z tym?
- Poszliśmy całą klasą na wagary …
- Jak to?!
-No tak … i nasza wychowawczyni do
nas zadzwoniła i wróciliśmy do szkoły.
Dostaliśmy takie kazanie od pani dyrektor
… i dyskoteki nie będzie …
- Wy to jesteście naprawdę udaną klasą –
powiedziała ze śmiechem mama, po czym
zajęła się przygotowaniami do obiadu.
- Umówiłam się dzisiaj z Izą i Dominiką,
okey? – spytałam patrząc na nią, a ona
pokiwała głową na znak zgody.
Zamknęłam się w pokoju i zaczęłam
zabawę ze smokiem. Tak słodko przewracała się po podłodze, skakał, przytulał się.
Kiedy na mnie skoczył, cień przemknął
przez okno. Natychmiast ukryłam Chucka. Mój pokój był na drugim piętrze i z
drogi nikt nie mógł zobaczyć co ja w nim
robię. Jednak przy domu rosło duże, stare
drzewo. Podbiegłam do okna i zasłoni-

łam rolety. Przez szparę wyglądałam na
zewnątrz, ale nie widziałam nikogo poza
ludźmi na ulicy. Nagle ktoś ubrany na czarno z kapturem na głowie stanął po drugiej
stronie okna. Przestałam oddychać. Upadłam przestraszona na podłogę. Cień się
przemieścił. Cała drżałam, serce uderzało
coraz szybciej. Chodziło o smoka. Ktoś się
o nim dowiedział. Nie wiedziałam co mam
robić, zbiegłam na dół z Chuckiem, żeby
powiedzieć mamie co się stało. Nie było
jej, na stole stał talerz z obiadem i kartka
„ Pojechałam do Wiktorii, zjedz obiad”.
Zaczęłam do niej wydzwaniać, ale była
niedostepna. Wpakowałam Chucka do
plecaka i pobiegłam do Dominiki. Drzwi
otworzyła mi jej mama, powiadamiając
mnie, że Dominika wyszła jakisś czas
temu nad zalew, żeby się ze mną spotkać.
Zadzwoniłam do niej biegnąc nad Wisłok.
- Dzie ..dzie.. dziewczyny – sapałam do
telefonu wciąż się trzęsąc.
- Zuza uspokój się. Co się stało?
- Ktoś szu-szuka Chucka.
- O czym ty mówisz? Jak szuka? Nikt
przecież o nim nie wie.
- Ktoś mnie dzisiaj podglądał jak się z nim
bawiłam, jejku, tak strasznie się boję!
- Gdzie jesteś? Śledzi cię ktoś?
- Dochodzę do zakrętu. Jejku, a jeśli ktoś
go zabierze?
- Już po ciebie wychodzimy, nie bój się,
wszystko będzie dobrze.
- Nikt nam go nie zabierze! – krzyknęła
Iza do telefonu.
Biegłam jak najszybciej. Nogi mi się
plątały. Czułam za sobą czyjś oddech, jednak za każdym razem gdy się odwracałam,
nikogo nie było. W końcu dotarłam do
dziewczyn. Opowiedziałam im dokładnie
co się stało.
- Teraz ja też się boję! – pisnęła Iza.
- Boże, dziewczyny , tam ktoś stoi - szepnęłam wskazując głową drogę.
Wysoka, szczupła osoba ubrana na czarno.
Nie było widać jej twarzy, ponieważ miała
maskę.
- To on, jejku, to on – powiedziała cicho
Domi – W nogi!
Zaczęłyśmy uciekać. Ale ten kto nas gonił,
był szybszy. Iza potknęła się na kamieniu
i upadła. Chciałyśmy jej pomóc wstać, ale
krzyczała, że coś stało się z jej nogą.
- Iza wstawaj! Dogania nas!
- Nie mogę! Moja noga! Skręciłam ją
chyba!
- Iza musisz wstać!
Lecz było już za późno. Po posturze spostrzegłyśmy, że to mężczyzna. Stał parę
kroków od nas. Oczy widoczne przez
maskę patrzyły na plecak.
- Czego chcesz?! – warknęła Dominika.
- Oddajcie mi Em – odrzekł zimnym ,
groźnym i mocnym głosem mężczyzna.
- Nie mamy żadnego Em! – krzyknęła
Domi zasłaniając plecak.
- Smok. Macie smoka. Jest w tym plecaku,
który tak usilnie próbujesz schować za
plecami.
- Nic tam nie ma! – odpowiedziała mu Iza.
Mężczyzna nie ruszając się z miejsca sprawił, że plecak znalazł się w jego rękach.
Wszystkie pisknęłyśmy.

- Oddaj nam go!
- To nie jest wasza własność.
- Właśnie, że nasza! My się nim opiekujemy, więc jest nasz!
- Tak, dziękuję za przechowanie tego małego stworka. Jednak teraz wróci ze mną
do swojego domu.
- Nic o nim nie wiesz, nie możesz nam
go zabrać!
- Powiem krótko: wiem i mogę go zabrać.
Jestem jego treserem. Nazywam się Ian.
- Przepraszam, czym? Treserem?
- Myślałyście, że co? Wykluł się na waszej
planecie z kurzego jajka?
Zamilkłyśmy. Ten ktoś faktycznie chciał
nam go zabrać.
- Nie obchodzi nas jak się znalazł u nas,
ważne, że to my się nim zajmowałyśmy
i do nas jest przywiązany! – odezwała
się Iza.
- Dziewczynki już mówiłem, dziękuję
wam za opiekę. Jednak nie zostanie on
z wami dłużej. Mieliśmy mały wypadek
prze pracy z Em, podczas jednego z treningów wskoczył do złej skrzyni. Która
go znalazła? – spytał, na co podniosłam
rękę wskazując, że to ja.
- Gdzie go znalazłaś?
- W skrzyni.
- No właśnie. Długo go szukałem. Gdy w
końcu mi się udało znaleźć go w waszym
wielkim świecie, siedział uwięziony w
jakimś budynku. Wydostałem go stamtąd,
lecz zostałem przyłapany i musiałem uciekać. Gdzie po raz drugi znalazłyście Em?
- W krzakach.
- Spryciarz, ukrył się. Po jakimś czasie
wróciłem tutaj, by kontynuować poszukiwania. I dzisiaj mi się udało. Znalazłem
go u ciebie – powiedział, wskazując na
mnie palcem.
- Nie mogę go u was zostawić, bardzo mi
przykro.
- I co, nigdy go nie spotkamy, tak? – cedziła przez łzy Iza.
- Wiesz, a już myślałam, że będzie happy end, że zostanie z nami na zawsze.
Nienawidzę rozstań, a ty przychodzisz
niewiadomo skąd i nagle chcesz go zabrać. W ogóle mi się to nie podoba. My
go kochamy, to jest nasz Chuck. A teraz
tak po prostu odejdzie? Tyle się nim opiekowałyśmy, było łatwiej i trudniej, ale nie
możemy narzekać. I wiesz co? Nie lubię
cię. Bardzo cię nie lubię, bo odbierasz nam
kogoś ważnego. A tak się nie robi. Nie robi
i tyle. Bo to boli, bardzo boli. Zostaje taka
pustka w sercu i niczym jej nie wypełnisz.
Wiesz, że rozmazałam się przez ciebie? I
w ogóle chyba nie będę się malować do
końca swojego życia. Bo będę o nim pamiętać do końca. I za każdym razem kiedy
sobie przypomnę, będę płakać jak głupia.
Wiesz dlaczego? Bo go zabrałeś. I to nie
jest sprawiedliwe.
Wybuchnęłyśmy płaczem. Popatrzyłyśmy na Chucka wychylającego się z
plecaka. Uśmiechnął się. Tak pięknie się
uśmiechnął. Miał w oczach taką wdzięczność. I nagle zniknął …
Zuzanna Tomków
(klasa II Gimnazjum w Sieniawie)

Straciłeś pracę ?
Szok - straciłeś pracę
Co zrobić,
aby nie stracić też zapału do poszukiwania
pracy i wyjść z bezrobocia? Oto kilka
rad eksperta, które pomogą zachować
równowagę i znaleźć pracę. Nie masz o
pracy czujesz się niepotrzebny. Zatem
nie warto ignorować prostych rad,
które pomogą zachować Ci zdrowe
spojrzenie na rzeczywistość i odnieść
sukces w znalezieniu pracy. Work
Service przedstawia prosty „Poradnik dla
Bezrobotnego”. Po utracie pracy z dnia
na dzień zyskujemy potężną ilość czasu.
Na początku daje to nawet specyficzną
radość, ponieważ pozwala odpocząć
po poprzednim zajęciu. Szybko jednak
zaczynamy się nudzić, a od nudy niedaleko
jest do frustracji, a nawet depresji.
Aby tego uniknąć warto zaplanować
sobie każdy dzień. – Po utracie pracy
czasami trudno jest odnaleźć się w
nowej rzeczywistości. Brak codziennej
mobilizacji do porannego wstawania i
sprawnego wykonywania zadań sprawia,
że każde zajęcie staje się bardzo uciążliwe
– radzi Krzysztof Inglot Dyrektor
Działu Rozwoju Rynków w Work
Service. Dlatego bardzo ważnym jest,
aby stworzyć sobie nowy schemat dnia
dopasowany do nowej sytuacji i zachować
dyscyplinę w jego stosowaniu. Dobrze
jest np. wstawać rano tak jakbyśmy mieli
iść do pracy i rozpocząć „zawodową część
dnia od przeglądania nowych ofert pracy.
– Wtedy mamy szansę być pierwszymi,
którzy odpowiedzą na ogłoszenie, a to
przy natłoku aplikacji może być ważnym
czynnikiem – dodaje Inglot. - Zawsze
powtarzam, że szukanie pracy nie jest
prostą czynnością. Przede wszystkim
trzeba wiedzieć gdzie szukać. Warto
współpracować z agencjami pracy, które
wyręczą nas w tym, niemniej jednak trzeba
codziennie zaglądać do Internetu. Na
początku starannie wybierz dobre źródła
ofert, a potem codziennie je sprawdzaj –
radzi Krzysztof Inglot. Długie bezrobocie
bywa szkodliwe dla naszej psychiki,
utrudnia powrót do pracy, ale także jest
bardzo źle widziane w CV. Dłuższa
przerwa w zatrudnieniu może budzić
podejrzliwość pracodawcy, dlatego – w
razie potrzeby - warto jest obniżyć swoje
oczekiwania. Zaakceptowanie niższego
stanowiska lub pensji wymaga pokory, ale
w długim terminie może zaprocentować.
Niektórzy twierdzą, że szukanie pracy
to też praca. Trzeba się angażować i
rzetelnie wykonać codzienne obowiązki,
ale we wszystkim wskazany jest umiar. –
Tracąc pracę prawdopodobnie straciliśmy
także codzienny kontakt z ludźmi. Trzeba
go nadrobić spotkaniami ze znajomymi.
Człowiek bez kontaktów towarzyskich
może łatwo popaść w wyobcowanie –
uświadamia Krzysztof Inglot. Jeśli to
możliwe – nie zaniedbuj także swojego
hobby. Pielęgnuj sfery życia, które chociaż
na chwilę pomogą ci zapomnieć o trudnej
sytuacji zawodowej. Jeśli mimo trudności
nie stracisz radości życia – szukanie
pracy będzie dla ciebie tylko etapem,
który prędzej, czy później się zakończy.
Opracował : A B
NASZ RYMANÓW
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LANS – robić wrażenie
Od kiedy sięga moja pamięć zawsze,
w każdej sytuacji o człowieku stanowił
jego status społeczny, posiadane rzeczy,
samochód, eleganckie buty czy gustowny kapelusz nie wspominając o koncie w
banku. Człowiek sam jako istota – niewiele znaczył. Współczesny aktualny
czas daje nam dowód na takie właśnie
spojrzenie na jednostkę stojącą obok
a całe nasze nieprzystosowanie się do
przytłaczającego nas konsumpcjonizmu, marketingu i modelingu utwierdziło, szczególnie młode pokolenie, że to
słuszne postrzeganie świata i człowieka.
Niejednokrotnie pisałam o patrzeniu
na innych poprzez pryzmat „urządzonego mieszkania”, posiadanego zbioru bibliotecznego czy chociażby podejmowanego tematu w gronie niezbyt znanego
nam towarzystwa. Wszystko to zapewne
w jakiś sposób „mówi” o nas, podrzucając pierwsze wrażenie jednak dystans w
ocenianiu poprzez brylant na palcu czy
„norki” na ramionach jest zdecydowanie
wskazany zaś postrzeganie człowieka
wyłącznie poprzez powyższe jest daleko idącym uproszczeniem. Częstokroć
mawia się, że żyjemy w okresie rozkwitu potężnego narcyzmu. W zasadzie jak
któryś kolejny raz oglądam lub słyszę z
radio reklamę damskich perfum czy męskiej wody kolońskiej z tekstem jesteśmy
tego (czy owego) warci, a Markety łącznie z Galeriami przekonują nas, że jako
konsumenci jesteśmy wyjątkowi!
Niezaprzeczalnie nasz gust, styl, a
nade wszystko zasobność portfela, powodują takowe peany na naszą cześć, a
większość zaczyna wierzyć w te brednie,
to stąd już kroczek do samouwielbienia. Nakręca się spirala dopełnień, my
chwaleni, doceniani robimy wszystko by
umiejętnie wyrazić siebie, poszukujemy
permanentnie trwającego dobrostanu a
chcąc osiągnąć pełną satysfakcję życiową, sięgamy po poradniki umożliwiające
nam super funkcjonowanie na najwyższych obrotach. Każdy producent ma
świetne rozpoznanie „terenu” rynku zbytu i doskonałą świadomość, że jeżeli nie
przymili się konsumentowi, nie „poczadzi”, nie wybada gustu odbiorcy (czyli
nas) zniknie bezpowrotnie z rynkowej,
zażartej konkurencji. Tak więc jesteśmy
coraz bardziej łasi na komplementy dotyczące naszej wyjątkowości i powoli
wierzymy, że jesteśmy „pawiami” konsumpcji. Kwitnie Imperium Narcyzmu .
Zachodnia kultura jak nigdy dotąd
rozkochuje nas w sobie samych. Dawno
temu pisałam o małych dziewczynkach,
amerykańskich 4-5-latkach, wożonych
przez zapobiegliwe mamusie na różniste
konkursy małych miss. Te dziewczynki
-dzieci przekonywane były, niejako tresowane w materii - jaka jestem piękna,
a obejmując się, same mawiały „kocham
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się” powtarzając ten tekst jak mantrę. Pamiętam, że wówczas nie tylko zrobiło to
na mnie bardzo niemiłe wrażenie ale byłam totalnie zaskoczona postępowaniem
dorosłych matek zachowujących się jak
ich małe dzieci. Wychowana w kulturze
gdzie matka pełni rolę matki, dziecko
ma w niej oparcie i każdy zachowuje się
stosownie zarówno do wieku jak i roli
jaką pełni –pojąć nie mogłam co się tam
wyprawia.
Po wielu latach okazało się, że badacze nazwali takie zachowania i przeprowadzają badania nad osobowością
narcystyczną. Ten zachodni sposób myślenia opłaca się jak na razie wszystkim
wokół. Wprawianie klienta w błogostan
i skuteczność w przekonywaniu, że na
wszystko zasługujemy i na wszystko nas
(a jakże) stać, mimowolnie przydziela
każdemu konsumentowi rolę marionetki, manekina a producentowi przypada
rola pociągającego za złote niteczki.
Niebotyczne zyski i nasze puste kieszenie lub kolejne, a to świąteczne, a to
gwiazdkowe kredyty, doprowadzają do
zapaści finansów rodzinnych po każdych
świętach. Nie przeszkadza to jednak by
w każde nadchodzące święta, święcie
wierząc, że nowe bombki na choinkę,
dwudziesty kiczowaty mikołajek lub
nowe ciuchy podnoszą nasz prestiż. Podkreślą nasz obraz w oczach znajomych,
zatem dokonujemy zakupów „niezbędnych” budując złudną pozycję społeczną. Bo wszak nic bardziej mylnego aniżeli to, że dzięki nowym, lecz zbędnym
przedmiotom -gadżetom cokolwiek podniesiemy swój status.
Lans zapewne robi wrażenie na
środowisku , ale jak twierdzą psychologowie, jego społeczna rola jest mocno
przeceniona. Możemy jeździć ferrari ale
na co dzień panicznie boimy się węży
lub pająków lub latania samolotem. Nasze mózgi zostały nie przeprogramowane i z tą częścią naszej głowy zostaliśmy
w zamierzchłej przeszłości. Pamiętam
opisywany szeroko fakt zagubienia
przez Bonda - Pierca Brosnana „ukochanego” zegarka firmy Rolex. Co to się
„świat” nie natrudził by to cacko wróciło
do właściciela, bo on tak przywiązany,
bo to taka cenna dla niego zabaweczka.
Nie ważne, że takowych Roleksów mógł
sobie tuzin kupić i …porozdawać. Ale
proszę państwa jak lans to lans.
Poddając się popkulturalnemu
zabełtaniu wierzymy z sił całych, że
wszystkie rzeczy, przedmioty, szmatki,
które ubieramy, skrapiamy skronie, którymi jeździmy lub to co zamawiamy w
restauracji (strasznie modne wśród polskich aktorów sushi) świadczy o nas i o
naszej wartości. Celem takowych działań, absolutnie zamierzonych, jest wysyłanie sygnału do świata - oto mój image,
moja autoprezentacja, oto robię wrażenie! Każdy rzecz jasna lansuje się w ramach własnych możliwości, zasobności

konta, tudzież ekscentrycznego imienia
nadanemu własnemu dziecku. Mamy
Nikole, zbyt opalone buzie lub multum
tatuaży gdzie popadnie.
Każdy robi co może - robi wrażenie.
I tak lubiący te sushi, to podobno esteci
ze snobistycznymi zapędami, z dystansem do innych. Dziewczyna w Mini
Cooperze to ta wyzwolona, wykształcona i zadowolona z siebie singielka….
Stereotypów mamy aż nadto, kategoryzujemy, porządkujemy, szeregujemy. Na
szczęście mamy także mnóstwo normalnych ludzi, myślących, nie spaczonych
konsumpcjonizmem i całym tym zgiełkiem lansu, żyjących według własnych
zasad. Bo np. ceniony i nie młody Clint
Eastwood mógłby jeździć, no powiedzmy latać awionetką z ulicy na ulicę.
Nie! on jeździ pick-upem. Nie wielu w
to wierzy, ale portier obok wytwórni filmowej gdzie nakręcano film o legendzie
FBI- E. Hooverze, a Estawood jest reżyserem owego obrazu, przyznał jedynie
„no wewnątrz tak czystej terenówki w
życiu nie widziałem”. Clint nie uznaje
również żadnych garniturów od Armaniego a ulubioną częścią garderoby jest
czarny golf.
Suma sumarum, nie rzecz w posiadanych materialnych szpargałach, rzecz
w naszych umiejętnościach, naszym
kontakcie bezpośrednim z drugim człowiekiem. To wszystko bowiem co posiadamy sygnalizuje innym jaki gust ma dla
przykładu osobnik jeżdżący BMW, jakie
ma możliwości nabywcze, bo nim jako
człowieku nie dowiemy się nic.
Czasy jakie mamy, czasy próżniactwa, lenistwa i mody na pokaz, są zbyt
krótkie by nasze umysły przyjęły do
wiadomości tę nową rzeczywistość. Na
pewno zauważamy kolosalną liczbę rozwodów lub ogólnie nie wchodzenie w
związki w których na partnerach ciążą
jakiekolwiek obowiązki. Jest coraz więcej dorosłych dzieci zupełnie nie przygotowanych do życia, uciekających przed
odpowiedzialnością, niechętnym jakimkolwiek obowiązkom, za to chętnych
do ciągłego zaspakajania zachcianek,
do ciągle trwających zabaw i rozrywek.
Za takim życiem gonią nawet filmowcy
kręcąc głupawe filmy bez scenariusza,
bez dialogów, jak Wyjazd integracyjny
czy Listy do M. z tymi samymi aktorami. Znajomy tłumaczył mi ostatnio –no
wiesz trzeba się wyluzować, obejrzeć
coś lekkiego, pośmiać się z „głupot”.
Zapytałam kiedy oglądał coś, co by go
dowartościowało i czegoś nauczyło, pozostawiając poczucie nie straconego czasu? No wiesz …?.
No wiem – szukamy w innych głębi
i sensu, sami spłycamy wszystko i patrzymy na innych powierzchownie. Lans
ma się dobrze.
Łucja Urbanik

Październik 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
„Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”
(Jan Zamoyski)
Szanowni Państwo
2 września 2013 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny w naszych szkołach i placówkach oświatowych. Naukę rozpoczęło w tym roku 2272 uczniów i wychowanków, o 112 więcej niż w roku poprzednim.
Stało się tak dzięki, rekordowemu w ostatnich latach, naborowi uczniów do klas I Liceum Ogólnokształcącego (96 uczniów) oraz utworzeniu z dniem 1 września br. Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Rymanowie, do której mogliśmy przyjąć 107 uczniów, spośród ponad 200 chętnych. Myślę, że wszyscy
uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły Muzycznej w Rymanowie w tym roku zgłoszą się na
egzaminy wstępne w roku przyszłym, do czego rodziców i uczniów serdecznie zachęcam.
Należy się cieszyć z tego Szanowni Państwo, że nasi uczniowie mają coraz lepsze warunki do
nauki, przybywa sal gimnastycznych, boisk sportowych, placów zabaw. W naszych szkołach i placówkach pracują nauczyciele i wychowawcy dobrze wykształceni, traktujący swoją pracę jako powołanie do
szczególnej służby, służby na rzecz kształcenia i wychowania naszych dzieci i młodzieży.
Na uwagę w naszej gminie zasługuje też to, że nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do
wychowania przedszkolnego, tak bardzo ważnego w rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców.
Funkcjonujące przedszkola, punkty przedszkolne w zupełności zaspokajają potrzeby w tym zakresie.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują dobre i bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych, maturzyści
LO w Rymanowie od kilku już lat zdają prawie w 100% egzaminy maturalne. Nasi uczniowie, razem ze swoimi nauczycielami
uczestniczą w realizacji wielu projektów edukacyjnych umożliwiających im rozwój zdolności i talentów.
Drodzy Państwo, oświata to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd gminny. Decyzje podejmowane
przez władze samorządowe maja wpływ na losy społeczności lokalnych i naszych najmłodszych mieszkańców, o czym staramy
się zawsze pamiętać.
		
Z poważaniem

		
		

Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
Casting
GOK w Rymanowie zaprasza wszystkich chętnych, którzy kochają muzykę, są uzdolnieni wokalnie bądź grają na instrumentach,
do wzięcia udziału w castingu do zespołu muzyczno-wokalnego. Zespół w zamierzeniach jego twórców ma za zadanie „szlifować” muzyczne talenty z terenu gminy. Jest to szansa dla tych, którzy kochają muzykę i być może wiążą z nią pewne nadzieje
na przyszłość.
Sport
GOK zaprasza również wszystkich chętnych do udziału w zajęciach tańca nowoczesnego oraz aerobiku, które organizowane są
w hali sportowej w Sieniawie. Natomiast stowarzyszenie Activ Pro zaprasza dzieci i rodziców na organizowane zajęcia sportowe,
głównie z piłki nożnej, szczegóły na stronie internetowej www.aktivpro.hpu.pl.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W RYMANOWIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie Rada Miejska w Rymanowie w dniu 22 marca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie. Na tej samej sesji Rada Miejska zdecydowała o włączeniu tej szkoły do Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W chwili obecnej do szkoły tej uczęszcza 107 uczniów z terenu gminy Rymanów, którzy uczą się w 7 oddziałach – 3 oddziały
kl. I cyklu 6 letniego (dzieci w wieku 6-9 lat) oraz 4 oddziały w cyklu 4 letnim - kl. I i II (młodzież w wieku 10 – 16 lat). Dzieci i
młodzież uczą się gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, klarnet, flet, trąbka, saksofon, gitara, akordeon. Kadrę
pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do nauczania w placówce artystycznej jaką jest szkoła muzyczna.
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Wykaz kadry pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie.
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie, specjalność

Instrument (przedmiot)

1.

Dariusz Krzok – Wicedyrektor ZSP w
Rymanowie d/s Szkoły Muzycznej

Akademia Muzyczna - flet

flet

2.

I. Tylka

Akademia Muzyczna – teoria i
kompozycja

kształcenie słuchu,
audycje muzyczne,chór

3.

A. Śliwka

KUL - muzykologia

kształcenie słuchu

4.

A. Dućka

Uniwersytet Rzeszowski,
edukacja muzyczna, II st. rytmika

rytmika

5.

T. Putrzyński

Akademia Muzyczna - fortepian

fortepian

6.

J. Wańdyga

Akademia Muzyczna - fortepian

fortepian

7.

D. Skibicka

Akademia Muzyczna - fortepian

fortepian

8.

M. Putrzyńska

Akademia Muzyczna - skrzypce

skrzypce

9.

M. Seretna

Akademia Muzyczna - skrzypce

skrzypce

10.

J. Rysz

Akademia Muzyczna - altówka

skrzypce

11.

A. Pelczar

PWSZ edukacja muzyczna, II st. gitara

gitara

12.

M. Rymarz

Akademia Muzyczna - saksofon

saksofon

13.

R. Piłatowski

Akademia Muzyczna - saksofon

saksofon

14.

K. Dziamba

Akademia Muzyczna - klarnet

klarnet

15.

T. Półchłopek

Akademia Muzyczna - trąbka

trąbka

16.

A. Tełwiak

Akademia Muzyczna - akordeon

akordeon

ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH I DOTOWANYCH PRZEZ
GMINĘ RYMANÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
liczba uczniów
Nazwa szkoły

PP i
Przed.

kl. „0”

GIM+
LO

SP

Liczba uczniów na
oddział

liczba oddziałów
Ogółem

SP,
PP
i kl.
0

GIM

LO

ogółem

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

ZSP KLIMKÓWKA

20

33

107

64

224

214

9

3

-

12

11

18,7

19,4

ZSP KRÓLIK POL

-

16

52

36

104

106

5

3

-

8

10

13,0

10,6

17

12

76

49

154

159

8

3

-

11

11

14,0

14,4

ZSP POSADA GÓR.

-

23

168

109

300

296

10

5

-

15

15

20,0

19,7

ZSP RYMANÓW
SZK. MUZYCZNA
LO RYMANÓW

-

21

248
107

167
228

436
107
228

460
197

13
7

7
-

9

20
7
9

21
8

21,8
15,3
25,3

21,9
24,6

ZSP SIENIAWA
SF WISŁOCZEK

-

20
8

78
8

49

147
16

159
13

7
2

3
-

-

10
2

10
2

14,7
8,0

15,9
6,5

23

38

94

44

199

188

9

3

-

12

12

16,6

15,6

60

171

938

746

1915

1792

70

27

9

106

100

18,1

17,9

-

29

30

-

59

53

5

-

-

5

5

11,8

10,6

SP Bzianka

-

17

25

-

42

43

5

-

-

5

5

8,4

8,6

Niepubliczna Szkoła Podst.
w Rymanowie Zdroju Desznie

-

12

7

-

19

28

-

-

3

3

6,3

9,3

174

-

-

-

174

179

6

-

-

6

6

29,0

29,8

63

-

-

-

63

65

3

-

-

3

3

21,0

21,6

297

229

1000

746

2272

2160

92

27

9

128

122

-

-

ZSP MILCZA

ZSP WRÓBLIK
RAZEM:
1.

SP Głębokie

Przedszkole św. Józefa w
Rymanowie
Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia w Rymanowie
Zdroju
OGÓŁEM:

Klasy łączone:
1. SP Bzianka klasy: II i III ,V i VI
2. SP Królik Polski: II i III ,IV i V
3. SP Głębokie klasa „0” i I, II i III, IV i V
4. SF Wisłoczek klasy „0”i I , II i III
5. Niepubliczna SP w Rymanowie Zdroju – Desznie - „0”i I , II i III.
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EKOMUZEUM „BESKIDZKIE WĘDROWANIE”
W dniu 22 września 2013 r. w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbyło się oficjalne otwarcie ekomuzeum pn. „Beskidzkie Wędrowanie”. Zgodnie z definicją mianem ekomuzeum (inaczej: muzeum rozproszone) określa się sieć
rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne
prezentowane są w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Podstawowym założeniem ekomuzeów jest współuczestniczenie zwiedzających w wydarzeniach kreowanych przez te jednostki. Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów, ekomuzea oferują także np. możliwość kosztowania lokalnych produktów
kulinarnych, uczestniczenie w procesach technologicznych (np. kowalstwo, garncarstwo) lub rolniczych, wędrowanie ścieżkami
edukacyjnymi (tematycznymi), zajęcia sportowe w terenie (np. bieg na orientację) lub artystyczne (związane z tematem danej
placówki lub regionem). Chodzi o wytworzenie pełnej interakcji pomiędzy zwiedzającym, a przedmiotem zainteresowania, co
przekłada się na osiągnięcie lepszego efektu edukacyjnego i komercyjnego. Dzięki rozproszeniu obiektów, zwiedzający lepiej
poznaje cały region i zapoznaje się pełniej z lokalną kulturą. Ekomuzea umożliwiają także kupno wielu lokalnych specjałów kulinarnych lub produktów rękodzieła.
Inicjatorami powstania ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” były Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” oraz
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”. Taka forma atrakcji turystycznej pozwoli zwiedzającym poznać bogactwo gmin tworzących ekomuzeum gminę Rymanów, Besko, Bukowsko, Zarszyn, Duklę, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Chorkówkę
oraz Jaśliska.
Podczas otwarcia ekomuzeum nie zabrakło dobrej zabawy. Dopisała również pogoda. Program otwarcia obejmował występ
Orkiestry Dętej „Lutnia” z Zarszyna, występy zespołów folklorystycznych: Mali Lubatowianie, Bukowianie, Młodzi Lubatowianie,
Rymanowianie, występ Kabaretu Łorczyk z Rogów oraz koncert gwiazdy wieczoru, którą był zespół REDLIN.
Życzymy sukcesów w rozwoju ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”
FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W RYMANOWIE ZDROJU.
22 września w Rymanowie Zdroju odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Dyrekcję i pracowników Przedszkola
Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się w Kościele Parafialnym wspólną Eucharystią, którą sprawował Ojciec Marcin Stasiowski Kapelan Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia. Następnie zaproszeni goście oraz dzieci w towarzystwie rodziców i dziadków udali się do Przedszkola, gdzie
na placu przed budynkiem odbył się festyn.
Imprezę zaszczycili też swoją obecnością: Siostra Marie Rene z Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, Siostra
Anna Brzęk Wizytatorka Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia, Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec, Ksiądz
Proboszcz Marek Zajdel oraz ks. Grzegorz Kowalczyk.
Siostra Barbara Gołąb - Dyrektor Przedszkola powitała wszystkich uczestników oraz złożyła podziękowania Burmistrzowi
Gminy za życzliwość i pomoc w przeprowadzonych remontach.
W okresie wakacyjnym wyremontowano 4 łazienki dla dzieci (wymiana płytek, armatury, drzwi, oświetlenia) dokonano
remontu instalacji kanalizacyjnej, wodnej i c.o., przystosowano jedno pomieszczenie na pokój do pracy indywidualnej z dzieckiem,
wymieniono stoliki i krzesełka w dwóch salach oraz wymieniono firanki i zakupiono rolety do 12 okien. Ponadto zakupiono nowe
meble do wszystkich sal przedszkolnych, urządzono salę zabaw dla dzieci, zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, doposażono plac zabaw – ze środków dotacji oraz ze środków pozyskanych przez Zgromadzenie. Dzięki przeprowadzonym remontom
i nowemu wyposażeniu Przedszkole zyskało nowy wizerunek.
Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji: zabawy integracyjne, loteria fantowa, grill, domowe ciasto.
(Rymanowski Kurier Samorządowy redagują pracownicy urzędu gminy)

XLIII sesja
Rady Miejskiej
w Rymanowie
Radni po wysłuchaniu zwyczajowego sprawozdania Burmistrza i Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej oraz informacji z realizacji
podjętych uchwał na poprzedniej sesji
zapoznali się również ze sprawozdaniem
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ważniejszym punktem w tej
części obrad była informacja o wykonaniu
budżetu Gminy Rymanów za I półrocze
2013 roku ( dochody wykonano w 49%,
wydatki -46,4%). Złożono również informację o stanie przygotowań placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.
Na sesji podjęto uchwały w sprawach:
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów,
- zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

- uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu budowy turbin
wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach:
Klimkówka, Rymanów, Ladzin / część
zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Rymanów, położonych w Rymanowie,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Rymanów, położonej w Rymanowie,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Rymanów, położonej w Głębokiem,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Głębokiem,
- przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację
zadania publicznego.

Ważniejsze uchwały podjęte na sesji
to m.in. uchwała w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu
budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin /
część zachodnia / i Wróblik Królewski- w
związku z wycofaniem się inwestora z
budowy elektrowni wiatrowej uchylono
uchwałę Rady Miejskiej z 2012 roku.
W wolnych wnioskach poruszano
m.in. sprawy barier ochronnych, przebudowy mostków, postawienia nowych
znaków drogowych, uciążliwości spowodowanych sąsiedztwem firmy Bakutil we
Wróbliku, budowy nowych mostów na
rzece Tabor w Rymanowie oraz przejścia
drogowego do kościoła w Rymanowie
koło apteki. Na tym porządek sesji wyczerpano.
deka

NASZ RYMANÓW

23

24

NASZ RYMANÓW

