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X międzynarodowy
konkurs „Wokół stołu
wigilijnego”
Grudzień to miesiąc, który obfituje w
konkursy kolęd, szopek, dań wigilijnych
i wszystkiego co związane jest z tymi
najbardziej magicznymi świętami w
roku, czyli Bożym Narodzeniem.
Sekcja Kultury i Tradycji działająca
przy Stowarzyszeniu „ NR” została za-

Medale „Za Zasługi
dla Miasta i Gminy
Rymanów”
Na uroczystości Święta Niepodległości 10 listopada wręczono medale
kolejnej grupie osób zasłużonych dla
gminy Rymanów – Elżbiecie Nadziakiewicz, Janowi Kilarowi i Marianowi Niemczykowi. Dziś prezentujemy
sylwetkę Elżbiety Nadziakiewicz.
Elżbieta Nadziakiewicz ur.
27.05.1957 r., mężatka, matka dwóch
dorosłych synów. Absolwentka Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
studia podyplomowe z informatyki i zarządzania oświatą, nauczyciel geografii.
W latach 1994 – 1999 wicedyrektor, a
od 2000 do 2005 roku Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
od 2005 r. Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie. Inicjatorka
remontu i rozbudowy budynku szkoły w
Posadzie Górnej. Realizatorka budowy
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej oraz
kilku inwestycji w ZSP w Rymanowie.
W uzasadnieniu wniosku uwzględniono zasługi wniesione na rzecz rozwoju
Miasta i Gminy Rymanów. Elżbieta Nadziakiewicz od 2005 roku zajmuje stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Publicznych
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proszona przez Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie do udziału w X edycji
konkursu „Wokół wigilijnego stołu” w
Jasionce koło Rzeszowa, który zorganizowany został 16 grudnia przez Gminny
Ośrodek Kultury w Trzebownisku. Grupa
zgłoszona do konkursu miała przygotować
trzy potrawy wigilijne i ciasto. Nasze
panie przygotowały: barszcz owsiany
wg receptury Basi Haduch, kapustę z
grochem wg receptury Krysi Dubis, kaszę ze śliwkami i kogutki z makiem wg
receptury Grażyny Skolarczyk. Stół nasz
zdobił piękny domek piernikowy zrobiony
przez Elę Maślany i ozdoby choinkowe
wykonane ze słomy i bibułki.
Atmosfera była iście świąteczna,
zaproszone kapele przygrywały, ciasta
pachniały miodem, cynamonem, goździkami, kusiły gołąbki, odgrzewane
pierogi, kwaśnice, które serwowane były
wszystkim gościom. Największe jednak
zainteresowanie skupiali na sobie członkowie komisji, którzy z wielką determinacją
i skupieniem kosztowali przygotowane
do konkursu potrawy na 12 stołach, bo
tyle grup regionalnych uczestniczyło
w konkursie.
Ogromnym zainteresowaniem na naszym stole cieszył się domek piernikowy,
był prawdopodobnie najczęściej fotografowanym elementem konkursu, zaciekawienie budziły też kogutki z makiem,
barszcz owsiany i kapusta, a przepis na
kaszę ze śliwkami opublikowany został w

„Nowinach” z dnia 19 grudnia w artykule
relacjonującym przebieg konkursu. Stół
nasz otrzymał wyróżnienie, wróciliśmy z

w Rymanowie. Jest kompetentnym i
operatywnym dyrektorem oraz menedżerem oświatowym. Należy do osób, które podejmują się trudnych i ambitnych
wyzwań, wykazując się przy tym dużym
zaangażowaniem i odpowiedzialnością.
Dbając o poprawę warunków bazy loka-

wyposażenia,
- budowy wielofunkcyjnego boiska - Orlik 2012.
Jako dyrektor jest bardzo dobrym i
sprawnym organizatorem oraz koordynatorem statutowej działalności szkoły. Jest
inicjatorką wielu niekonwencjonalnych i
nowatorskich działań na rzecz oświaty, które wspomagają wszechstronny
rozwój uczniów. LO w Rymanowie
znajduje się w czołówce tego typu
szkół w regionie. Uczniowie naszego
LO w ostatnich latach z dobrymi wynikami prawie w 100% zdają matury.
Nawiązała współpracę ze środowiskiem oświatowym na Słowacji,
w Austrii, Anglii oraz we Włoszech polegającą m.in. na wymianie
uczniów między szkołami, wymianie
doświadczeń pomiędzy nauczycielami itp. Za zaangażowanie w pracę
dydaktyczną otrzymała Nagrodę
Kuratora Oświaty 1995 r., Nagrodę
Dyrektora Szkoły – 1994 r. i 1999 r.,
Nagrodę Zarządu Gminy – 1997 r.,
Medal KEN 2001 r., Nagrodę Burmistrza 2005 i 2008 i 2010 r. Osoba
niezwykle ceniona w środowisku
oświatowym i społeczności lokalnej.
W dowód wdzięczności i w uznaniu zasług wnioskuję o nadanie Pani Elżbiecie
NADZIAKIEWICZ „Medalu za Zasługi
dla Miasta i Gminy Rymanów” – powiedział Przewodniczący Miejskiej Rady
Henryk Smolik.
(fot. wła)

lowej i dydaktycznej Elżbieta Nadziakiewicz zainicjowała i przyczyniła się do:
- zagospodarowania otoczenia szkoły,
- przeprowadzenia remontów w starszej
części szkoły,
- przystosowania budynku strzelnicy na
potrzeby internatu dla uczniów oraz jego

pięknymi nagrodami i dyplomem.
Do Jasionki pojechały panie Barbara
Haduch, Barbara Oberc, Teresa Zając,
Krystyna Dubis, Władysława Łabuda, Katarzyna Rosenbaiger i Grażyna Skolarczyk
i chociaż wyjazd zajął nam całą niedzielę,
warto było zobaczyć, posmakować, poznać coś nowego, innego.
Dziękujemy za zaproszenie.
Grażyna Skolarczyk

Wydarzyło się w styczniu
4.I 1643 – Na świat przyszedł Isaac Newton, genialny
matematyk , fizyk i astronom. Był wcześniakiem, ponoć
tak małym, że „mieścił się w kubku na kwartę piwa”
(czyli 1,2 litra). Był członkiem brytyjskiego parlamentu,
ale tylko raz wystąpił na jego forum gdy zażądał
zamknięcia okna.
31.I 1733 – Zmarł August II Sas o przydomku Mocny,
elektor saski, król Polski od 1672 roku. Wygrał
rywalizację o tron ze Stanisławem Leszczyńskim dzięki
poparciu Rosji. Odznaczał się niezwykła siłą. Słynął z
biesiad i polowań, ale też jako mecenas sztuki (pałac i
Park Saski).
1.I 1863 – 150 lat temu, dekret Lincolna znoszący
niewolnictwo na obszarze USA stał się powodem
wojny między Unią a Konfederatami. Wojna secesyjna
kosztowała życie 1 mln ludzi i zakończyła się w 1865
roku.
10.I 1863 – W Londynie uruchomiono najstarszą
linię metra. Była to kłopotliwa inwestycja, bo
użycie parowych lokomotyw zamiast koni wymagało
intensywnej wentylacji. Anglicy wyprzedzili o dziesiątki
lat następnych.
19.I 1903 – Na łamach franc. gazety „L’Auto”
kolarz i dziennikarz Henri Desgrange przedstawił
pomysł organizacji wyścigu kolarskiego po górach i
bezdrożach Francji. Pierwszy Tour de France w lipcu
1903 miał zaledwie 2400 km. (w 1926 r –już ponad
5 000 km).
4.I 1933 – Kongres USA ogłosił 11 października
„Dniem Pułaskiego” dla upamiętnienia rocznicy
śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego w bitwie pod
Savannah w 1779 r. W Polsce zasłynął jako obrońca
Jasnej Góry z konfederatami barskimi przed
Rosjanami, którzy planowali grabież skarbca.
23.I 1933 – Stwierdzono w tym dniu najwyższe
zanotowane bezrobocie - w W. Brytanii zarejestrowano
prawie 3 mln bezrobotnych, co stanowiło 23 %
obywateli. (regionalnie w woj. słupskim w XII 1994r.
zanotowano 29,8 % bezrobotnych).
4.I 1943 – Rozstrzelany zostaje w Grecji przez
hitlerowców Jerzy Szajnowicz-Iwanow, reprezentant
Polski w pływaniu, uczestnik greckiego ruchu oporu.
Jego życie i działalność przedstawił film „Agent nr 1”.
21.I 1953 – Rozpoczął się proces księży i cywilnych
pracowników kurii krakowskiej oskarżonych o
szpiegostwo na rzecz wywiadu USA i przynależność
do „faszystowskiej organizacji NOW”. Zapadły 3
wyroki śmierci i kary więzienia. Sąd skonfiskował wiele
zabytkowych przedmiotów będących własnością kurii.
27.I 1983 – Zakończono prace przy najdłuższym tunelu
kolejowym Seikan o długości 53,9 km łączący japońskie
wyspy Honsiu i Hokkaido. Wydrążony został 100 m
pod dnem morskim. Budowa trwała 11 lat i kosztowała
życie 66 robotników.
3-4.I 2003 – 10 lat temu z powodu silnych mrozów
i dużych opadów, część dróg w gminie była
nieprzejezdna. Zamknięto szkoły w Sieniawie i
Głębokiem. Wisłoczek, Puławy i Łazy były odcięte od
świata.
Wacław Łabuda

Fraszki (takie sobie)
Nuworysz
Choć z Mediolanu buty
przywiezie,
Słoma i tak z nich wylezie.
Znane – niestosowane
Największa sztuka
Znana od wieków –
Widzieć człowieka
W drugim człowieku !
Bonus ?
Czy proporcjonalnie
Do wielkości łysiny
Mają być tańsze
Podstrzyżyny?
Nieuchronne zmiany
Choćby w młodości
Było nie wiem jak pięknie,
To później i tak
Uczucie zmięknie.
Dzisiejsi społecznicy
Dziś modne powiedzenie,
Choć znane już dawno –
Żadna praca nie hańbi !
(chyba że za darmo)…
Wawrzyniec R.

Ogłoszenie
Sprzedam meble kuchenne
używane,
kolor – biało-czerwony.
Stan bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia.
tel. 609 455 390
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Wieści z regionu

National Geographic Channel pokaże we wtorek dokument nakręcony
w rzeszowskiej fabryce Nestlé Gerber.
Dzięki kamerom stacji zobaczymy, jak
wyglądają produkcyjne kulisy powstawania posiłków dla dzieci: zup, obiadów
i deserów. Gerber jest pierwszą polską
fabryką, która zostanie pokazana w tym
dokumentalnym cyklu National Geographic Channel.
 W związku z obchodami kolejnego
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w II Liceum Ogólnokształcącym
w Rzeszowie odbył się w sobotę Maraton Pisania Listów „Amnesty International”. Do tej pory w całej Polsce
napisano już 140 tys. listów. Dokładny
wynik będzie jednak znany za parę dni.
Mieszkańcy Rzeszowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów
oraz uczniami i nauczycielami z II LO
napisali 222 listy.  42-latek podejrzewany o napady i gwałty, do których
dochodziło ostatnio w Jarosławiu popełnił samobójstwo. Postrzelił się w głowę,
kiedy do jego domu wkroczyli antyterroryści.

WSIiZ wprowadziła do oferty na
filologii angielskiej specjalność tłumaczeniową z językiem chińskim. Dla
studentów to niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności biegłego władania
trzema językami: angielskim, niemieckim lub rosyjskim i chińskim. Patronat
nad specjalnością objął Ashan Normal
University, jedna z sześciu chińskich
uczelni, z którymi nawiązała współpracę
WSIiZ. Zajęcia językowe poprowadzą
lektorzy z Chin.

Podkarpaccy sędziowie z sądów,
które od przyszłego roku zostaną zlikwidowane, chcą przejść w stan spoczynku. - To nieodpowiedzialne - ocenia
Ministerstwo Sprawiedliwości i blokuje
sędziom odejście z pracy . Od 1 stycznia 2013 roku w całej Polsce zostanie
zlikwidowanych 79 z 311 sądów rejonowych. Resort sprawiedliwości nazywa
to reorganizacją. Sądy nadal będą funkcjonowały, ale jako wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych. Na
Podkarpaciu te zmiany dotyczą ośmiu
sądów: w Leżajsku, Przeworsku, Brzozowie, Nisku, Kolbuszowej, Strzyżowie,
Ropczycach i Lubaczowie.

Jedna z najstarszych polskich
cerkwi greckokatolickich, w Rudce,
przeszła kompleksową renowację. Wymieniono kamienną podmurówkę oraz
zniszczone belki zrębu, wyrównano soboty, wymieniono w zadaszeniu zniszczony gont oraz wykonano zadaszenie
babińca, podłogę i schody prowadzące
na chór. Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudce została
zbudowana w 1693 r.
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W sezonie zimowym 2012/2013
kompleks narciarski w Arłamowie
będzie nieczynny - informuje Ryszard
Kosterkiewicz z ośrodka narciarskiego
w Arłamowie. Decyzja Zarządu Spółki
Hotel Arłamów SA spowodowana jest
remontem i modernizacją dotychczasowego obiektu hotelowego w Arłamowie
oraz budową zupełnie nowego hotelu.
 Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Rzeszowskiej
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
budownictwo.
 130 osób straci pracę w fabryce autobusów Autosan w Sanoku. Część osób
otrzymała wypowiedzenia 1 grudnia,
część otrzyma je po powrocie ze zwolnień lekarskich.

W Mielcu w piątek uroczyście
zostało oddane Regionalne Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania. Inwestycja, której koszt
wyniósł ponad 15,4 mln zł, powstała od
podstaw na terenie mieleckiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park i będzie
kształcić fachowców pod potrzeby firm
tam działających.

Na budowie stadionu miejskiego
w Mielcu znaleziono zwłoki kobiety.
Znalazł je pracownik firmy remontowej,
pracującej na tym obiekcie. Wezwani na
miejsce policjanci stwierdzili, że jest to
ciało poszukiwanej od 16 grudnia 58-letniej mieszkanki powiatu kozienickiego,
która czasowo przebywała u swojego
syna.

Na Podkarpaciu strażnicy Państwowej Straży Rybackiej kontrolują sprzedawców żywych ryb, głównie
karpi. Straż rybacka w towarzystwie
policjantów lub strażników miejskich,
sprawdza, czy do klientów trafiają zdrowe ryby oraz czy nie pochodzą one od
kłusowników. Patrole zwracają też uwagę na warunki, w jakich ryby są przetrzymywane oraz pakowane. Żywych
ryb np. nie wolno pakować do foliowych
worków.

Dziewięć żubrów, chorych na
gruźlicę odstrzelono w dolinie górnego
Sanu w Bieszczadach. Decyzję o eliminacji zwierząt podjął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie - poinformował Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie. W sumie zostaną
odstrzelone 24 żubry bytujących na terenie nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany.
Zezwolenie wydano z uwagi na fakt, że
nie ma żadnej możliwości leczenia chorych zwierząt.
 Przemyska drużyna futbolu amerykańskiego Przemyśl Bears planuje
organizować w szkołach dodatkowe futbolowe zajęcia. Jeśli pomysł spodoba się
uczniom, dyrektorom i nauczycielom,

chcą zorganizować w mieście międzyszkolną ligę futbolu flagowego.
 Wstęgi przecięte, koniec jarosławskiego horroru na krajowej “czwórce”.
19 grudnia dokonano oficjalnego otwarcia obwodnicy Jarosławia. Teraz przez
miasto przejedziemy w kwadrans. Ta
długo oczekiwana droga wyprowadzi
krajową “czwórkę” poza centrum miasta. Dotychczas przejazd krajówką przez
centrum Jarosławia należał do przeżyć
traumatycznych.

Z powiatu…
 Ok. 400 osób zarejestrowało się w
krośnieńskim urzędzie pracy. Bezrobotnymi stali się pracownicy Krośnieńskich Hut Szkła, którym nie przedłużono
umów o pracę. 7 grudnia skończył się
termin umów zawartych z ponad 1200
osobami pracującymi w KHS (w sumie
w firmie pracuje 1900 osób).
 Dysponujące jedną z największych
na świecie kolekcji zabytków związanych z historią oświetlenia Muzeum
Podkarpackie w Krośnie wzbogaciło się
o nowy zbiór lamp elektrycznych secesyjnych i art déco I połowy XX wieku.
Co ciekawe, klosze do produkowanych
w polskich, francuskich i niemieckich
wytwórniach lamp secesyjnych pochodziły m.in. z hut w Krośnie. Unikatowe lampy secesyjne i art déco są już do
obejrzenia w Muzeum Podkarpackim.
Reprezentatywna część całej kolekcji
została udostępniona na stałej wystawie
zatytułowanej „Historia oświetlenia”.
 Około tysiąca osób wzięło udział w
marszu „Stop laicyzacji i dyskryminacji”, który odbył się w sobotę (1.12) w
Krośnie. Marsz zorganizowały środowiska kościelne. Księża i zebrani katolicy
chcieli w ten sposób „stanąć w obronie
życia, rodziny, krzyża i wolności katolickich mediów”. W marszu wzięli udział
posłowie PiS oraz działacze „Solidarnej
Polski”.
 Działająca w krośnieńskim szpitalu,
a prowadzona od 4 lat przez firmę Fresenius Nephrocare Polska tzw. „sztuczna nerka” została przeniesiona do
nowo wybudowanego, nowoczesnego
obiektu. Nie zmienia się jednak lokalizacja oddziału, bo nowe Centrum Dializ
powstało po sąsiedzku, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
przy ul. Korczyńskiej. Tak jak dotąd,
wszystkie świadczenia wykonywane
będą na podstawie kontraktu z NFZ.
 Od piątku (7.12) uruchomiona została linia autobusowa relacji Rybnik Krosno – poinformował PKS w Pszczynie. Bilety w cenie 69 zł, ulgowy – 62,10
zł.
 Tomasz Opaliński – uczeń Liceum
Plastycznego w Krośnie znalazł się w
zaszczytnym gronie stypendystów mini-

stra kultury i dziedzictwa narodowego.
Przez rok Empik w całej Polsce sprzedawał kalendarz jego autorstwa.

Krośnieńscy radni jednogłośnie
poparli starania krośnieńskich oddziałów spółki PGNiG Technologie w sprawie przeniesienia centrali spółki z Warszawy do Krosna. Wszyscy przekonują,
że to lepsze rozwiązanie niż forsowany
przez tarnowskich parlamentarzystów
pomysł ulokowania jej w Tarnowie. Pracownicy zakładów w Krośnie obawiają
się, że to oznaczałoby koniec oddziałów
w Krośnie, utratę miejsc pracy.

Dwadzieścia trzy nowe nieoznakowane radiowozy powiększyły tabor
podkarpackiej policji. Jeden z opli
astra trafił do komendy w Krośnie. Korzystać z niego będą policjanci służb
kryminalnych.  Krośnieńskie TBS
rozpoczyna realizację kolejnych inwestycji. Będą to dwa bloki mieszkalne
przy ul. Podchorążych – po 25 mieszkań
w każdym. W jednym z bloków mieszkania będą przeznaczone do sprzedaży,
w drugim – na wynajem.
 W dniach 7-8 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie odbył się Maraton Pisania Listów
Amnesty International. W przeciągu
dwóch dni napisano ponad tysiąc listów.
W otwarciu maratonu uczestniczyła pani
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Wiceprezydent Miasta Krosna dr Tomasz Soliński,
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w
Krośnie dr Piotr Lenik wraz ze swoim zastępcą Piotrem Czerwińskim oraz
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 maja w Krośnie
na czele z dyrektorem Witoldem Deptuchem. Nad całą akcją czuwał koordynator z ramienia Amnesty International Arkadiusz Opoń oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie
Małgorzata Szybiak.
 Trzy młode skrzypaczki z Zespołu
Szkół Muzycznych w Krośnie zakwalifikowały się do ogólnopolskiego etapu
prestiżowych przesłuchań w Warszawie.
Znalazły się w gronie zaledwie dziewię-

ciu osób z regionu, które osiągnęły ten
sukces.

Atrakcja przed wejściem do Centrum Dziedzictwa Szkła. Świąteczna
instalacja jest pierwszą w Polsce tego
typu dekoracją świąteczną wykonaną
ze szkła. Ma kształt stożka o wysokości
2,5 metra, a do jej budowy użyto ponad
metr sześcienny szklanych brył o delikatnie różowawym zabarwieniu ważących ok. 2,5 tony. Konstrukcję wzmocniono metalowymi prętami i siatką.

Z gminy …
 W dniu 04.12.12 przed godz. 14:00,
w Rymanowie na odcinku drogi krajowej nr 28 (ul. Bieleckiego w pobliżu stacji paliw BP), ze względu na złe warunki
drogowe (bardzo silne boczne podmuchy wiatru, śnieg nawiewany na jezdnie)
kierowca samochodu ciężarowego z
naczepą stracił panowanie nad pojazdem, efektem czego było wpadniecie zestawu w poślizg, zjechanie na przeciwny
pas ruchu i zderzenie z jadącym z przeciwka samochodem osobowym.

Do potężnego wybuchu w domu
jednorodzinnym doszło w czwartek
(20.12) około godziny 20:00 w Posadzie
Górnej W chwili eksplozji w domu nie
znajdowały się żadne osoby. Pół domu
zamieniło się w gruzowisko, budynek
nadaje się do rozbiórki. W wyniku eksplozji zawaliła się część murowanego
domu, w którym na szczęście nie było
mieszkańców. Właścicielami są dwaj
bracia w wieku 42 i 55 lat, którzy z pomocą służb komunalnych i prywatnej firmy transportowej sprzątają posiadłość.
W wyniku wybuchu ucierpiały również
budynki znajdujące się w sąsiedztwie.
Z okien wyleciały szyby. Jeden z braci święta spędzi u znajomych, drugi w
schronisku Brata Alberta w Krośnie.

Na terenie gminy Rymanów od
września tego roku działa nowa placówka oświatowa. Mowa tu o Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia Matki Bożej
od Cudownego Medalika w Rymanowie

Odeszli do wieczności

(15.XI – 15. XIII.2012)

09.XI – Inglot Jan (l. 84) – Rymanów Zdrój
22.XI – Wałach Stanisław (l. 76) – Głębokie
27.XI – Mali Filomena z d. Jakobsche (l. 88) – Wróblik Szlachecki
02.XII – Rygiel Weronika z d. Gwóźdź (l. 88) – Rymanów Zdrój
03.XII – Niemczyk Maria z d. Smerecka (l. 87) – Posada Górna
06.XII – Biłozor Karol (l. 84) – Wróblik Szlachecki
06.XII – Wołczańska Janina Michalina z d. Rajchel (l. 70) – Ladzin
09.XII – Kania Bronisława z d. Szepieniec (l. 76) – Rymanów Zdrój
09.XII – Pitrus Anna Józefa z d. Bolanowska (l. 88) – Rymanów Zdrój
10.XII – Hanus Mieczysław Jan (l. 70) – Posada Górna
(wła)

Zdroju. W odpowiedzi na zaproszenie ze
strony dyrekcji tej instytucji, 13 grudnia
2012 roku przedszkolaków odwiedzili
rymanowscy leśnicy z Panem Nadleśniczym Bogusławem Famielcem na czele. Najmłodsi dowiedzieli się na czym
polega praca leśników, zobaczyli jak
wygląda przekrój drzewa i jak policzyć
jego wiek, poznali zasady prawidłowego
zachowania się w lesie.
zebrał deka

Rymanowskie
Zaduszki
Czas i miejsca tworzą piękne
scenariusze. Klasy III gimnazjum w
Rymanowie zorganizowały w roku
szkolnym 2012/2013 projekt pt.
„Rymanowskie Zaduszki”. Byłem
uczestnikiem prezentacji tego projektu
i mogę stwierdzić, że było pięknie,
refleksyjnie,
naukowo
i
nawet
wzruszająco. Uczniowie, jestem z was
dumny!
Składam wielki szacunek dla
Dyrekcji Zespołu Szkół w Rymanowie
za to, że czuwa nad lokalną historią. Na
polskiej ziemi jest wiele cmentarzy. Na
jednym z nich przeczytałem inskrypcję
następującej treści: Ojczyzna to ziemia
i groby. Narody tracąc pamięć, tracą
życie. W Rymanowie pamięta się o
przodkach i przekazuje się te wartości
młodzieży. To dobrze świadczy o
pedagogach tej szkoły. Umarłych
wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią
się im płaci.
Dziękuję za wzruszającą lekcję
historii.
Uczestnik spotkania

Świat marzeń
Jest jedno miejsce na świecie
Gdzie wszystko staje się niczym
Tam nie ma problemów, kłamstw, fałszu
Panuje cudowny klimat
Niebo jest jakby lepsze
Wszyscy są braćmi dla siebie
Nie ma wojen, walk, przemocy
Wystarczy tylko trochę chcieć
Aby ten świat marzeń
Stał się rzeczywistością
Nina Wołczańska
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Skąd wzięły się
Jasełka.
Jego prawdziwe imię to
Giovanni Bernardone. Nazywany był za
życia Biedaczyną z Asyżu.
Urodził
się w 1181 lub
1182 roku, w
rodzinie bogatego kupca, sukiennika umbryjskiego
Pietro Bernardone we Włoszech. Mowa
tu oczywiście o św. Franciszku z Asyżu,
który zapoczątkował tradycję widowisk
przedstawiających scenę narodzin w Betlejem.
Był rok 1223, Boże Narodzenie.
Franciszek odczuwał ogromną radość,
z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.
Wyobrażenie Maryi z Dzieciątkiem rozczulało go zawsze, a na myśl o ubóstwie
groty płakał.
Na górze niedaleko Greccio, w jednej z grot, w Wigilię Bożego Narodzenia
urządził pierwszą w historii żywą bożonarodzeniową szopkę. Przygotowano
żłóbek z Dzieciątkiem Jezus, słomę i siano, przyprowadzono owce, a przy żłobie
uwiązano woła i osła. Franciszek zwołał
swoich braci i lud z pobliskich miejscowości, przeczytał fragment z Ewangelii
o narodzinach Boga, a następnie wygłosił kazanie. Niektórzy zgromadzeni
opowiadali później, że widzieli w żłóbku uśpione Dzieciątko, które otwierało
oczka, uśmiechało się i wyciągało rączki
do Franciszka. Jaskinia i las rozświetlało przedziwne nieziemskie światło, a w
sercach zgromadzonych zapanowały radość i pokój. Od tamtej nocy w Greccio,
jasełka odgrywane są w całym świecie
chrześcijańskim.
Nazwa jasełka pochodzi od słowa
„jasła”, co znaczy żłób bydlęcy w stajni. Od „żłobu” powstał żłóbek. Żłóbek z
małym Dzieciątkiem jest więc głównym
elementem jasełek. Okres „jasełek” rozpoczyna się drugiego dnia świąt Bożego
Narodzenia – Święto św. Szczepana. W
Polsce szopka pojawiła się pod koniec
XIII wieku i początkowo otrzymała nazwę jasełek.
Pierwotnie jasełka organizowane były
tylko w kościołach. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali
wystawiania jasełek w kościołach, gdyż
widowiska te przyjęły coraz swawolniejszą, świecką formę. Widowiska jasełkowe przeniosły się poza mury świątyń, do
karczm, na place i ulice miast, a miejsce
żywych postaci zastępowano kukiełkami.
Tak jak kiedyś, tak też dzisiaj jasełka
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wprowadzają nas w wyjątkowy nastrój
Bożego Narodzenia. Aktorzy przedstawiają najważniejsze wydarzenia związane z narodzinami Dzieciątka Jezus i
losami Świętej Rodziny. Obecnie wystawiane są głownie w szkołach, ośrodkach
kultury oraz kościołach.

Oprócz przedstawień jasełkowych odbywają się również wieczorki, spędzane
na wspólnym kolędowaniu oraz przypomnieniu pradawnych tradycji świątecznych i obyczai.

W ostatnią niedzielę adwentu oraz
w dzień przed wigilią z Misterium Bożonarodzeniowym wystąpiły dzieci z
przedszkola w Rymanowie Zdroju,
prowadzonego przez siostry Szarytki.
17 grudnia w Zespole Szkół SpecjalTradycja widowisk jasełkowych na nych w Rymanowie Zdroju odbył się
naszej rymanowskiej ziemi jest nadal wieczór kolęd i pastorałek. „Przypożywa. Wyjątkowe są jasełka w wyko- mniano stare zwyczaje związane z kolananiu dzieci. Wcielając się w postacie cją wigilijną i obyczaje dnia wigilijnego,
wspólnie śpiewaliśmy najbardziej
znane polskie kolędy.” Gośćmi wieczorku byli proboszcz miejscowej
parafii
Marek
Zajdel i wiceburmistrz miasta Rymanowa Jan Materniak.
Już w pierwszą
niedzielę stycznia w
kinie Sokół jasełka
zaprezentują dzieci i opiekunowie z
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie.
Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z przedszkola
Piękną tradycją
w Rymanowie Zdroju
są też widowiska
www.parafia-rymanow-zdroj.pl
jasełkowe w wykoświętej Rodziny, pastuszków, aniołków i naniu dzieci z przedszkola św. Józefa w
zwierzątek przybliżają nam Narodzenie Rymanowie prowadzone przez ZgroDzieciątka w bardzo szczególny sposób. madzenie Sióstr Służebniczek NMP,
na które, jak co roku
również teraz czekamy. Już niespełna
miesiąc, bo 26 i 27
stycznia dzieci wystąpią ze swoim widowiskiem w kinie
Sokół.

Nasze Jasełka

Jasełka - Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
www.zss-rymanow.pl
Scenariusz jasełek często splata współczesny świat – bliskie nam codzienne
problemy z wydarzeniami sprzed dwóch
tysięcy lat. Przedstawienie pozwala
przybliżyć i zrozumieć dzieciom prawdy biblijne, które poznają na katechezie.

I tak jak Franciszek w wigilijną noc
w Greccio pomógł
Dzieciątku narodzić
się w sercach zgromadzonych ludzi
tak dzisiaj możemy
przeżywać na nowo
Boże Narodzenie
dzięki temu, że tra-

dycja jasełek jest nadal pielęgnowana.
B.P.
wykorzystane źródła: www.adonai.pl
www.bernardyni-alwernia.pl
www.opoka.org.pl

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

Rymanowianie
w Bieszczadzkim GOPR-ze
Z okazji 50-lecia powstania Grupy
Bieszczadzkiej GOPR wydany został
egzemplarz specjalny „Echa Połonin”
dla upamiętnienia jej założycieli. Na
okładce zamieszczono tablicę z Połoniny Wetlińskiej, na której czytamy: „Bez
względu na porę roku, dnia i stan pogody.
ZMARŁYM RATOWNIKOM GRUPY
BIESZCZADZKIEJ GOPR – KOLEDZY.” wśród założycieli Bieszczadzkiego GOPR-u byli dwaj rymanowianie: dr
med. Jan Julian Wołczański i dr farmacji
Józef Napoleon Jankowski. 26 stycznia
2001 w szeregi ratownictwa bieszczadzkiego wstąpił śp. Artur Nowotarski. Ich
mogiły znajdują się na rymanowskim
cmentarzu, na nich rok rocznie goprowcy w dniu Wszystkich Świętych składają
gałązkę jałowca i świecą znicze. Przysłano mi jeden egzemplarz Echa Połonin,
więc postanowiłam uczcić ich pamięć
zamieszczając w „Naszym Rymanowie”
ich życiorysy.
Alicja Wajda
Józef Napoleon Jankowski – za działalnośc społeczną został odznaczony:
Złotą Honorową Odznaką PTTK
w 1960 r.
-srebrną Odznaką GOPR w 1975 r.
Urodził się 14 maja 1905 r. w Bolszowicach pow. Halicz (Ukraina). Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w
Kołomyi. Następnie studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,
gdzie w 1939 roku uzyskał tytuł doktora
farmacji. Szkołę Podchorążych Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim ukończył w 1927 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, a następnie
przedostał się do Francji. Po ukończeniu
Szkoły Podchorążych w Coetquidan w
stopniu kaprala podchorążego walczył w

Polskich Siłach Zbrojnych i dostał się do
niewoli. Od czerwca 1940 do listopada
1941 roku przebywał w Stalagu VI C,
z którego został zwolniony na skutek
ciężkiej choroby (odnowione kontuzje z
września 1939 oraz gruźlica kości).
Po wojnie był kierownikiem apteki w
Błażowej, a później w Rymanowie. Był
żonaty, miał córkę Teresę.
Do PTTK wstąpił w 1954 roku. Posiadał
uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego II klasy oraz Przodownika GOT nr
1171-Bw, Bz, S. do Grupy Krynickiej
GOPR został przyjęty 10 maja 1958
roku. Kurs ratownictwa I stopnia odbył
w dniach 10-17 maja 1958 roku na Hali
Gąsienicowej. Przyrzeczenie złożył 29
października 1961 roku w Komańczy.
Był założycielem Grupy Bieszczadzkiej
GOPR. 23 września 1961 roku, podczas
zebrania założycielskiego Grupy został
wybrany na pierwszego prezesa Zarządu. Funkcję tę pełnił do grudnia 1962
roku. W latach 1966-1967 pełnił funkcję
kierownika sekcji Rymanów.
Zmarł w Rymanowie 13 lutego 1977
roku.
Jan Wołczański – za pracę społeczną w GOPR został odznaczony m. in.:
Złotą Odznaką GOPR w 1981 r.,
srebrną odznaką Zasłużony Działacz Turystyki w 1986 r.,
odznaką Za Zasługi dla Województwa
Krośnieńskiego w 1988 r.
Urodził się 27 kwietnia 1927 roku w
Rymanowie, gdzie uczęszczał do szkoły
powszechnej. Naukę w liceum kontynuował tajnych kompletach w Sanoku.
Eksternistyczną maturę zdał w 1945
roku. W latach 1945-49 studiował na
Wydziale Lekarskim – Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał
tytuł magistra WF. w latach 1949-1953
studiował na Śląskiej Akademii Medycznej w Rokietnicy, uzyskując tytuł

lekarza medycyny.
Pracę zawodową rozpoczął w Rymanowie jako pediatra w sanatorium Maria. Później pełnił funkcję naczelnego
lekarza uzdrowiskowego. W ostatnich
latach przed emeryturą był dyrektorem
sanatorium „Stomil”. Był żonaty z Leokadią Stempin. Miał dwoje dzieci: syna
Andrzeja oraz córkę Iwonę.
Do PTTK należał od 1952 roku. Był
wytrawnym turystą i propagatorem narciarstwa klasycznego w Rymanowie i
Iwoniczu. Posiadał uprawnienia przodownika GOT nr 838 na wszystkie góry
w Polsce oraz Tatry Słowackie. Uprawnienia przodownika GON zdobył na Tatry, Beskidy i Sudety. Był założycielem
Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
Kurs ratownictwa I stopnia odbył w
dniach 22-29 października 1961 r. w Komańczy, gdzie na jego zakończeniu złożył przyrzeczenie. W latach 1962-1965
był lekarzem Grupy, a następnie członkiem Komisji Lekarskiej ZG GOPR.
Był współautorem pierwszego medycznego skryptu szkoleniowego w górskim
pogotowiu. W lutym 1962 roku został
wytypowany do zabezpieczenia mistrzostw świata FIS w narciarstwie w
Zakopanem. Przepracował społecznie
578 godzin.
Zmarł 12 stycznia 1994 roku w Rymanowie.
Artur Nowotarski – urodził się 25
czerwca 1981 roku w Rymanowie. Do
szkoły podstawowej, a następnie liceum
ogólnokształcącego uczęszczał w Rymanowie. Po zdaniu matury w 2000 roku
rozpoczął studia na Wydziale Geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czerwcu 2002 roku zaliczył pozytywnie II rok.
Od początku nauki w liceum zdradzał
zainteresowanie górami. W 1998 roku
ukończył kurs wspinaczkowy organizowany przez Krakowską Szkołę Wysokogórską. W jego kręgu zainteresowań
była również speleologia oraz fotografia
górska.
Do GOPR został przyjęty 26 stycznia
2001 r. kurs ratownictwa I stopnia odbył w dniach 16-23 marca 2002 roku w
Cisnej. W okresie stażu kandydackiego
wziął udział w 4 akcjach i wyprawach
ratunkowych oraz przepracował społecznie 477 godzin.
Zginął w wypadku rowerowym 28
sierpnia 2002 roku. Artur spełnił wszystkie wymagania ratownika kandydata.
Jego kandydatura na członka rzeczywistego została zaakceptowana przez Zarząd Grupy, dlatego też podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 31 sierpnia
w Rymanowie, naczelnik GOPR Jacek
Dębicki odczytał rotę przyrzeczenia i
wręczył jego rodzicom odznakę i legitymację służbową.
NASZ RYMANÓW
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150. rocznica
wybuchu powstania
styczniowego
(1863 – 2013)
Ciężko i ponuro było na całym obszarze Polski po upadku powstania listopadowego. Ogromna większość znakomitych
Polaków przebywała w Paryżu i innych
miastach francuskich, oczekując nowej
wojny, by z bronią w ręku wrócić do
Ojczyzny. Nadzieję tę potęgował wielki
polski poeta Adam Mickiewicz.
Polacy nie próżnowali i walczyli o
wolność innych narodów we Włoszech,
Francji, w antyaustriackim powstaniu
węgierskim. Wszystkie te zrywy wolnościowe były likwidowane przez wojska
trzech zaborców.
Z drugiej strony wielu młodych
Polaków kończyło naukę w Petersburgu
i służyło w wojsku rosyjskim. Jednym
z nich był, urodzony w 1826 roku na
Wołyniu, Romuald Traugutt, późniejszy
przywódca nowego powstania. Człowiek
ten całą swoją młodość spędził w Rosji,
najpierw w szkole inżynierskiej, a później
jako wojskowy.
Po pewnym czasie R. Traugutt porzucił służbę u wroga i osiadł na wsi w
powiecie Kobrzyńskim, gdzie pracował
na roli jako dzierżawca. Mieszkał tam
wraz z żoną oraz małymi córeczkami i
pilnie śledził rozwój sytuacji politycznej na ziemiach polskich. Tymczasem
w Warszawie tłumy ludzi zbierały się
w kościołach i śpiewały:…Ojczyznę
wolną racz nam wrócić
Panie… wychodząc na
ulice pomimo zakazującego rozporządzenia władz
rosyjskich.
Pewnego dnia wojsko
rosyjskie otoczyło tłum
rozmodlonego ludu idącego w procesji przez miasto
i zaczęło strzelać. Było
wielu rannych, a 5 osób
straciło życie. Przestraszony zaborca wyraził jednak
zgodę na zorganizowanie
uroczystego pogrzebu poległych manifestantów.
Wypadek ten mocno poruszył młodych ludzi w
całym kraju. Rozpoczęły
się przygotowania do kolejnego zbrojnego
powstania przeciw zaborcy.
Nadal trwały patriotyczne obchody,
Polacy bratali się z Litwinami w Kownie
na obchodach z okazji rocznicy unii lubelskiej. Duża manifestacja odbyła się w
Warszawie z okazji pogrzebu arcybiskupa
Fijałkowskiego, a w Horodle nad Bugiem
odbył się okolicznościowy zjazd młodych
ludzi ze wszystkich zakątków Polski,
Litwy i Rusi.
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Na wiadomość, że Rosjanie, wówczas nazywani Moskalami, chcą wcielić
młodych Polaków do rosyjskiego wojska, ci ostatni, bardzo często uzbrojeni,
uciekali do lasu. Ten pobór do wojska
nazywano „branką”. Wkrótce dotarła od
dawna oczekiwana wieść, że 22 stycznia
wybuchnie powstanie.
W Warszawie utworzył się tajny
Rząd Narodowy, który wydał do narodu
odezwę, wzywającą wszystkich pod
broń. Ogłaszał także uwolnienie chłopów od pańszczyzny i obiecywał, że po
wyzwoleniu kraju otrzymają na własność
uprawianą przez nich ziemię. Właściciele
ziemscy mieli za utraconą ziemię otrzymać należne wynagrodzenie.
W nocy z 22 na 23 stycznia w małych
miastach i miasteczkach w całym kraju
dokonano kilkudziesięciu napadów na
wojsko rosyjskie. Moskale skoncentrowali swoje siły, co pozwoliło powstańcom na
tworzenie oddziałów zwanych „partiami”.
Pomimo słabego uzbrojenia, powstańcy
niejednokrotnie pokonywali regularne
wojsko, zdobywając potrzebne karabiny
i amunicję. Bywały jednak także ciężkie
i bolesne klęski.
Z coraz nowych zakątków kraju
przybywali ochotnicy. Rzemieślnicy
rzucali warsztaty, ziemianie swe dwory,
a oficjaliści służbę. Na podstawie opracowania Mariana Huberta Terleckiego
pt. „Udział Podkarpacia w powstaniu
styczniowym”, wydanym w 1997 roku
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej, możemy stwierdzić kto z
terenu obecnej gminy Rymanów wziął
udział w powstaniu.
Z Klimkówki w powstaniu uczest-

niczył Felicjan Milerowicz (ur. 1837 r.),
urzędnik podatkowy. W tym miejscu
zacytuję fragment tekstu dotyczącego
wspomnianej osoby. „W powstaniu służył
jako szeregowy, a później awansował do
stopnia kapitana. Początkowo w oddziale
dowodzonym przez gen. M. Langiewicza
walczył pod Sosnówką,Chrobrzą i Grochowiskami.później był w oddziale płk.
J. Miniewskiego (pod Krzykawką), gen.
J. Wysockiego (pod Radziwiłłowem) i płk.

M. Borelowskiego (pod Panasówką i Batorzem). Ranny trzykrotnie: pod Grochowiskami, Radziwiłłowem i Panasówką.
Po powstaniu był rachmistrzem. Zmarł
w 1904 r. w Stanisławowie.”
Z Królika Polskiego w powstaniu uczestniczył Grzegorz Kuchta
(ur. 1834 r.), ekonom. Służył pod dowództwem L. Yunga de Blankenheima, gen.
J. Wysockiego i płk. M. Borelowskiego.
Z Wróblika walczył w powstaniu
Ignacy Pajewski (ur. 1844 r.). By wziąć
udział w powstaniu odszedł ze szkoły.
Uczestniczył w bitwach pod dowództwem J. Czerneckiego, gen. A. Jeziorańskiego, płk. F. Horoszyńskiego i płk. W.
Komorowskiego. Trzy miesiące spędził
w więzieniu, aresztowany przez władze
austriackie. Po upadku powstania był
dzierżawcą.
Z Rymanowa pochodził Teofil Siwiec, malarz. Walczył w oddziale płk.
W. Czachowskiego w potyczkach pod
Rybnicą i Jurkowicami. Przez cztery
miesiące leczył się z odniesionych ran
w szpitalach w Klimontowie i Kurozwękach. M.H.Terlecki powołując się na J.
Chołodeckiego-Białynię, Księga s.359,
pisze: „W powstaniu mógł uczestniczyć
Wojciech Sołtysik syn kuśnierza z Rymanowa, uczeń klasy VIII gimnazjum w
Rzeszowie. Odszedł ze szkoły 12 marca
1863 roku i zgłosił się dopiero 4 lutego
1864 w celu powtarzania klasy. Przedłożył dokument starostwa w Rymanowie
stwierdzający, że przebywał u rodziców.
(M. Adamowski, op. cit. s. 94)”.
Dla porównania, w powstaniu styczniowym uczestniczyło m. in. z Brzozowa
7 mieszkańców, Dębowca – 23, Dukli
– 1 (zginął), Haczowa – 8,
Iwonicza – 3, Jaćmierza – 2,
Jasionowa – 1, Krosna – 12,
Trześniowa – 3 i Zarszyna
– 1. W sumie, według M.
H. Terleckiego w powstaniu
styczniowym uczestniczyło
282 osoby związane z Podkarpaciem. Trudno jednak
stwierdzić z całą pewnością,
czy są to dane ostateczne. Z
wymienionej wyżej liczby
powstańców zginęło lub
zmarło – 26 osób, rannych
było – 32, zesłanych – 45,
aresztowanych i więzionych
– 36, a do niewoli rosyjskiej
i zesłanych prawdopodobnie
na Sybir – 5 osób.
W czasie trwania powstania odczuwano brak oficerów, mających wyższe
wojskowe wykształcenie. Po pewnym
czasie zwrócono uwagę na milczącego,
zamkniętego w sobie R. Traugutta, który
cieszył się wielkim szacunkiem sąsiadów
i posiadał cenną dla powstania zawodową
wiedzę wojskową. Mimo że na początku
patrzył na powstanie z nieufnością i lękiem, to po dojrzałym namyśle przystąpił
do powstania.

Rząd Narodowy mianował kolejnych
naczelników (dyktatorów) powstania.
Gen. Mierosławski po klęsce usunął się
w Poznańskie, jego następcę Langiewicza
Austriacy wsadzili do więzienia. Powstanie jednak rozszerzyło się na cały kraj i
Litwę. Romuald Traugutt był wówczas
dowódcą oddziału liczącego około 200
osób, który stoczył m. in. zwycięską bitwę
pod Kołodnem.

Głód i choroby z wycieńczenia
zdziesiątkowały partię Traugutta, a on
sam rozchorował się i przebywał ukryty
w dworze ludwikowskim, pod opieką
znanej później pisarki Elizy Orzeszkowej. Całym sercem oddana powstańcom,
pielęgnowała go troskliwie, a następnie
przewiozła własnym powozem do granic
Królestwa, skąd dostał się tajemnie do
Warszawy. Tu Traugutt otrzymał od Rządu Narodowego stopień generała i został
wysłany do Paryża, gdzie ks. Władysław
Czartoryski syn Adama, prowadził usilne
zabiegi, by Francja wystąpiła w obronie
narodu polskiego i ufał, że na tej pomocy
się nie zawiedzie.
W tym czasie w kraju w Rządzie Narodowym wybuchały kłótnie, które powodowały rozgoryczenie i nieufność wśród
powstańców. W obliczu takiej sytuacji R.
Traugutt postanowił wziąć na siebie zadanie tajnego kierowania powstaniem jako
dyktator, o czym zakomunikował rządowi. Zamieszkał w Warszawie przy ul.
Smolnej – Dolnej nr.1, pod nazwiskiem
Michała Czarneckiego, kupca ze Lwowa.
Był to stary domek jednopiętrowy, gdzie
mieściła się cała kancelaria dyktatora.
Przez całą jesień i zimę organizował
wojsko pod dowództwem generałów
Kruka i Bosaka, lecz upragniona pomoc
z zagranicy nie nadchodziła.
Schwytanych dowódców Rosjanie
wieszali na szubienicach, część z nich
poległo na polu chwały. Powstanie słabło
i upadało, lecz dyktator nie opuszczał rąk
do ostatniej chwili. Na wiosnę w 1864
roku wydał odezwę wzywającą cały
naród do powszechnej walki z zaborcą.

W kwietniu zostaje aresztowany przez
policję rosyjską i ten fakt zdecydował, że
porwały się wszystkie nici powstania. W
areszcie, wszystkie winy brał Traugutt na
siebie, sądząc, że zdoła uratować innych
więźniów, trzymanych razem z nim w
cytadeli.
W końcu zapadł wyrok śmierci na
przywódców. 5 sierpnia 1964 roku na
stokach cytadeli stanęła szubienica dla
pięciu męczenników
sprawy narodowej: Romualda Traugutta, Rafała
Krajewskiego, Romana
Żulińskiego,
Jana Jeziorańskiego i
Józefa Toczyskiego. U
stóp wzgórza
zgromadził
się tłum ludu
warszawskiego. O
godzinie 9
rano z bramy cytadeli
wyjechało pięć wózków dwukołowych,
jechali na nich skazańcy ze swoimi
spowiednikami. Po odczytaniu wyroku,
ubrali się w białe szaty i modląc zakończyli bohaterski żywot.
Powstanie styczniowe pod każdym
względem nieprzygotowane, upadło
ostatecznie.
Bibliografia: Marian Hubert Terlecki – Udział Podkarpacia w powstaniu
styczniowym. Krosno, 1997.
ANEKS
Hymn „Boże coś Polskę” napisany
w roku 1816 przez poetę Alojzego Felińskiego dla wojska polskiego w Królestwie Kongresowym, wzorowany był na
hymnie angielskim „God save the king”.
Każda zwrotka kończyła się frazą – Naszego króla zachowaj nam Panie. Gdy
naród zniechęcił się do cara Aleksandra
I, a następnie znienawidził cara Mikołaja,
zmieniono słowa i sens pieśni, zastępując
modlitwę za króla słowami: Ojczyznę
wolną racz nam wrócić Panie.
W roku 1961 pieśń ta rozpowszechniła się ogromnie podczas nabożeństw patriotycznych, przy czym zmieniono niektóre słowa. Po roku 1863 pieśń
stała się narodowym hymnem polskim i
wówczas ustalił się refren – Ojczyznę,
wolność, racz nam wrócić Panie.
Modlitwa za Ojczyznę
(druga wersja)
Boże cos Polskę, przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją zasłaniał tarczą Twej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Walczących wspierał za najświętszą sprawę,
A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej
sławę,
Przed Twe ołtarze….
Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, wolność na wieki w niej
kwitną,
Poprzestań karać, Boże zagniewany !
Przed twe ołtarze….
Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.
Przed Twe ołtarze…
Boże najświętszy! Przez Twe wielkie cudy,
Oddalaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła pokoju.
Przed Twe ołtarze…
Modlitwa za Ojczyznę
(tekst po roku 1863)
Boże coś Polskę przez tak długie wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Cos ją osłaniał tarczą Twej opieki,
Gdy nasze hufce wrogów poskramiały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić
Panie.
Panie, coś tknięty skrzywdzonej klęskami,
Wiódł męczenników dla jej świętej sprawy,
Coś nam pomiędzy innemi ludami
Dał sztandar męstwa, nieskalanej sławy.
Przed Twe ołtarze…
Twoja odwiecznie sprawiedliwa ręka,
Co marna pychę władców świata kruszy,
Choć wróg nikczemnie morduje i nęka,
Niech tchnie otuchę w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze…
Niech krzyk, co w dłoni kapłanów zelżyli,
Wytrwałej mocy w cierpieniu udziela,
Niech przejmie wiarę, gdy będziem walczyli,
Że ponad nami tchnienie Zbawiciela!
Przed Twe ołtarze…
My wszyscy w imię Twego przykazania
Wszak się serdecznie zbrataliśmy z sobą!
O, przybliż Panie! Chwilę zmartwychwstania,
Obdarz wolnością złączonych żałobą!
Przed Twe ołtarze…
Janusz Konieczny
NASZ RYMANÓW
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Nowa hala sportowa
Zespołu Szkół
Publicznych
w Króliku Polskim
W gminie Rymanów powstała kolejna
sala gimnastyczna, tym razem uroczystość taka odbyła się w Króliku Polskim.
Rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, którą celebrował ks. proboszcz
Wiesław Słotwiński.

Po przejściu do szkoły, uczestnicy zobaczyli, doskonale prezentującą się, nową
salę. Imponowała nie tylko estetykaą
wykonania, ale również parametrami
technicznymi. Długość 24,5 m i szerokość 12,5 m umożliwia przeprowadzenie
wszystkich przewidzianych programem
gier drużynowych.
Wiele lat czekano w Króliku na w pełni
funkcjonalny obiekt oświatowy. Pierwszy
krok ku nowoczesności wykonano 12 listopada 1994 roku, gdy oddano do użytku
nowy budynek szkoły.
Uczniowie przeprowadzili się ze starego, z początku XX wieku, budynku. W
czasie trwającej kilka lat budowy, wiele
robót przygotowawczych i pomocniczych
zostało wykonanych społecznie przez
mieszkańców wioski. „Skończyły się
lata, podczas których dzieci uczyły się w
wynajętych izbach wiejskich, w niskim,
ciemnym, zawilgoconym podpiwniczeniu
i małych, przesiąkniętych dymem pieców
kaflowych, klasach…”- pisze kronikarz.
Na uroczystość otwarcia szkoły przybył
ówczesny wiceminister oświaty, co było
nobilitujące dla szkoły i miejscowości.
„Ta nowa szkoła, wybudowana z wielkim
trudem, to żywy dowód jak ludzie zgromadzeni dla jednego, wspólnego szlachetnego celu, dokonać mogą rzeczy prawie
niemożliwych” – powiedział ówczesny
wojewoda krośnieński Piotr Komorowski.
Drugi krok wykonano w
dniu 11 grudnia 2012, gdy oddano do użytku nową salę. Przecięcia wstęgi dokonała grupa zaproszona do tej czynności przez
dyrektorkę szkoły Martę Kogut.
Biało-czerwoną szarfę przecięli:
Janusz Konieczny, Jan Pelczar,
Henryk Smolik, Wojciech Farbaniec, Andrzej Pitrus i Zofia
Dereniowska.
Po symbolicznym otwarciu,
ks. Wiesław Słotwiński dokonał
poświęcenia obiektu. Ksiądz pro-
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boszcz podziękował Bogu za szczęśliwe
doprowadzenie dzieła do końca i polecił
salę dalszej opiece Bożej. By to miejsce,
gdzie zdobywa się sprawność fizyczną i
umiejętności bycia dobrym dla drugiego
człowieka, było miejscem bezpiecznym.
Dyrektorka szkoły oficjalnie powitała gości reprezentujących władze
wojewódzkie, powiatowe i gminne, nie
zapominając o projektantach i budowniczych. Przedstawiła też krótką historię
rozwoju bazy szkoły. Od wybudowania
nowej szkoły, poprzez budowę boiska asfaltowego i wreszcie podjęcie, na zebraniu
wiejskim w 2008 roku, postanowienia o
budowie sali.
Po pracach koncepcyjnych i przygotowawczych, 12 maja 2011 roku poświęcony został plac budowy i wmurowano
kamień węgielny. Ruszyła budowa, a finał
nastąpił 12 grudnia. Dyrektorka mogła
podziękować wszystkim którzy się do
tego przyczynili. Podkreśliła, że sala jest
czymś więcej niż tylko obiektem sportowym, to widoczny dowód, ze możliwa jest
realizacja nawet bardzo ambitnych zadań,
że jest wielu ludzi którym zależy na doskonaleniu procesu edukacji młodzieży.
Burmistrz Wojciech Farbaniec
stwierdził, że otwarcie sali to wielkie
święto dla Królika i cieszy się, że dane
jest mu uczestniczenie w tym. Wyraził
nadzieję, że hala będzie maksymalnie
wykorzystana, bo kosztem 1 300 000 złotych powstał nowoczesny, funkcjonalny
i w pełni bezpieczny obiekt sportowy z
niezbędnym zapleczem.
W kolejnych wystąpieniach usłyszeliśmy wiele ciepłych słów pod adresem
tych, którzy przyczynili się w różny
sposób do powstania tego obiektu i wiele
życzeń by usatysfakcjonował uczniów,
pedagogów i mieszkańców Królika
Polskiego. A młodzież, prezentując pokaz sprawności fizycznej, dała nadzieję
wszystkim obecnym, że uczniowie szkoły
odniosą jeszcze większe sukcesy sportowe niż dotychczas.
Gdy w grudniu 2009 roku uroczyście
nadano Zespołowi Szkół Publicznych
imię Polskich Noblistów, dyrektorka
szkoły tak motywowała wybór: „Postać
patrona powinna w pewien sposób decydować o wizerunku szkoły i nadawać
charakter jej pracy. Wybór padł na Polaków – Laureatów Nagrody Nobla, którzy
swym życiem udowodnili, że umiłowanie
nauki, patriotyzm, wytrwałość, pracowi-

tość i dążenie do wyznaczonego celu, to
wartości które są bliskie społeczności
szkolnej i ideom wychowawczym niesionym przez szkołę. W myśl łacińskiej
sentencji – Verba docent, exempla trahunt
(słowa uczą, przykłady pociągają), uwa-

żamy, że przewodnikami, autorytetami i
nauczycielami dla uczniów naszej szkoły
winni być sławni Polacy, ludzie twórczy,
wytrwale pracujący i zmagający się ze
światem. Ludzie, których wysiłek został

doceniony w niezwykły sposób, najbardziej prestiżową na świecie Nagrodą
Nobla”.
Co roku jeden z noblistów jest
centralną osobą wielu zamierzeń organizowanych przez szkołę. W tym roku
był nim Władysław Reymont.
Szkoła ogłosiła konkursy otwarte
skierowane do uczniów wszystkich szkół naszej gminy. Odzew
był duży, w śród narodzonych
znaleźli się uczniowie z wielu
miejscowości. Widać to zresztą
na pamiątkowej fotografii do
której ustawili się wyróżnieni
uczniowie.
Tekst i fot. Wacław Łabuda

Praca, praca —
dziecko to tu, to tam
Zaczynamy obserwować nowiutkie
zjawisko społeczne, które wdziera się w
naszą codzienność, i gdzie się nie rozejrzymy dostrzegamy coraz więcej znajomych doświadczających tegoż na własnej
skórze. Rzecz w „byciu’ babcią i dziadkiem z lekka od świtu do nocy, bo rodzice
zabiegani, zapracowani nijak nie mogący
pogodzić rodzicielstwa z pracą , czekają na pomoc starszych emerytów. Coraz
częstszym staje się fakt pozostawienia
dzieci pod „chwilową opieką” dziadków
i wyjazdu za chlebem a to do Londynu,
a to Neapolu. Ta chwila przedłuża się
na rok, na dwa i córka czy syn nie mają
ochoty wracać, zadomowieni w nowym
kraju. Wolni, „szusują” po Naszej Klasie
zbierając „znajomych” zupełnie nie przejęci faktem, że tracą więzi emocjonalne z
własnym dzieckiem.
Mam znajomą nie pracującą, jedynaczka wcześnie urodziła swoje dziecko, zgodnie z wymagającymi normami
wyszła za mąż za ojca dziecka i po 2 latach, może trzech zdecydowała – jadę do
Mediolanu do koleżanki. Oczywiście bez
męża i córeczki. Tu nie mam pracy. Sama
ma 26 lat. Dziewczynka wychowywana
przez zakochaną w niej babcię, staje się
powoli „starą maleńką”. Babcia doprowadziła ją już do pierwszej komunii,
pilotuje sprawy szkolne, na uroczystościach z „okazji” bywa jako babcia i jako
mama a kiedy zasugerowałam, że taki
stan rzeczy nie należy do normalności życia, powiedziała „moja córka jest nie odpowiedzialna a ja wolę nie zastanawiać
się nad całością bo bym zwariowała”.
Życie kocha stawiać nam poprzeczki nie
do przeskoczenia i kwestie nie rozwiązalne. No bo jak postąpić?
Młodzi ludzie już dawno pomylili
wolność z całkowitym brakiem odpowiedzialności za swoje zachowanie, za
dzieci które „przypadkowo” pojawiły się
w ich życiu, traktując wszystko wokół
nazbyt lekko i bez większego zaangażowania emocjonalnego.
Podobnym i równie trudnym problemem jest pozostawianie dzieci u dziadków, którzy traktowani są jak nianie do
momentu powrotu rodziców z pracy. Praca trwa niejednokrotnie do bardzo późnych godzin wieczornych, albo też w innym mieście aniżeli pozostawione dzieci,
do których rodzice przyjeżdżają na sobotę i niedzielę. Należy mieć na uwadze
sytuacje przymusowe, jak w mojej rodzinie, gdzie po śmierci żony, urodzone tyle
co maleństwo zostało oddane do cioci na
wieś, i przebywało tam do siódmego roku
życia. W domu wujek miał z lekka odrośnięte dwie córki, musiał sobie radzić.
Problemem dorosłej już kobiety stało się
typowe zamknięcie się na świat, typowy
introwertyzm, przy swoim rodzeństwie,
które pozostało w domu z ojcem i które

jest wyjątkowo wylewne i kontaktowe.
Role rodziców i dziadków są określone
przez pewne warunki społeczne, obserwując każdy z nas zauważy, że dziadkowie pozwalają na bardzo wiele, może
taka ich rola, są zakochani we wnukach a
te doskonale wiedzą , że mogą pozwolić
sobie na dokładnie wszystko i wszystko
mogą dostać. Mawia się nie bez racji – to
rodzice mają wychowywać, dziadkowie
zaś zazwyczaj kochają bezwarunkowo i
mocno rozpieszczają.
Podobną sytuację mam w domu. Moja
córka, ukochana wnusia mojej mamy, ma
wszelkie prawa, łącznie z „wejściem babci na głowę”. Jak przypominam sobie za
co przez mamę byłam krytykowana, łajana i karana „nie wyjściem”, dziś włos się
jeży na głowie. Wprawdzie wszystko co
miałam przekazać jako matka zrobiłam
to do 20 roku życia. Teraz moja dorosła
córka musi i tak dokonać wyboru własnej
drogi, przyjmując nieco od babci, nieco
od mamy i od kolegów co nieco, by stworzyć swój indywidualny, niepowtarzalny
krąg życiowy.
Zdecydowanie fatalnie wygląda problem rodziców „weekendowych”. Ci
przyjeżdżając na „chwil parę” chcą wypełnić rolę kochającego rodzica, i o zgrozo dziecko nie ma ochoty na takowe kontakty! To obcy ludzie do których nie biegnie się z rozbitym kolanem lub nie czeka
wieczorem „na całuska” w łóżku (moja
córka tak pamięta).. Podwójna rola dość
znacznie miesza w życiu, bowiem dziadkowie zazwyczaj nie są w stanie sprostać
roli bycia rodzicami i dziadkami jednocześnie. Dziecko więc traci dziadków
w ich ogólnie przyjętej roli, jako osoby
starsze, nie zajmujące się dzieckiem na
co dzień ale wprowadzających odmienne
elementy wychowawcze niż wymagający
rodzice. W zasadzie dzieci nie mają ani
rodziców ani dziadków. Bo któż sprosta
takim odmiennym rolom?
Jak wspominam mojego dziadka i
babcię, biegłam do nich jak do bliskich,
ale nie wymagających ode mnie niczego,
przeciwnie od drzwi pytana „placki pieczemy?” Ubóstwiałam te babcine placki i
do dziś twierdzę, że nikt absolutnie takich
nie potrafi upiec. Jaka więc rola przypada dzisiejszym starszym emerytom a i
często ludziom w tzw. wieku produkcyjnym, którzy z różnych powodów już nie
pracują a dziadkami niezbyt się jeszcze
czują, zwłaszcza takimi całodobowymi.
Role wywrócone. Nie ulega wątpliwości,
że dziadkowie poświęcają wnukom sporo czasu, mają bardzo dużo cierpliwości
i bywają zazwyczaj bardzo wyrozumiali.
Problem zaczyna się gdy nadchodzi dzień
zabrania pociechy od babci, cioci w wieku ok. 7 lat bo szkoła za pasem. Dziecko
kompletnie nie rozumie co się dzieje, dlaczego osobę bliską zaczyna zastępować
„mama”, która niewiele ma wspólnego z
dotychczasowym życiem. W życiu dorosłym takie 40-letnie dzieci „przeprowadzone” w dzieciństwie do innego domu i

jednocześnie w zupełnie nowe środowisko szkolne, przeżywają swoje dramaty
i…szukają po latach pomocy w gabinetach.
Brak poczucia bezpieczeństwa i obok
nie rozumiejący zbyt wiele, „formalni
rodzice”. Ten stan opuszczenia i pozostawienia to typowa trauma typu „nie byłem
ważny dla moich rodziców”. Poniekąd to
bywa prawdziwe, poniekąd trudne sytuacje finansowe nie dają zbyt wielkiego
wyboru. Znam 20 letniego „chłopca”,
który wychowywany przez ciocie – panny, na końcu Polski, wyrwany w wieku
10 lat przez mamę, która wróciła z nowym tatusiem i postanowiła się osiedlić
na drugim końcu Polski. Ten „chłopiec”
w sytuacjach stresowych, problemach
rodzinnych, nieporozumieniach z ojczymem, wsiadał w pociąg lub „stopem”
pędził do ukochanych cioć. Jak silnie
tamten krótki wydawałoby się czas dzieciństwa zaważył na życiu młodego człowieka, że kiedy tylko zdał maturę już
wolny i samodzielny „odfrunął” ponownie i skutecznie w „tamto środowisko”.
Bezrefleksyjne „przesadzanie” własnego
dziecka, notoryczny brak czasu, praca 12
godzin w imię „żeby miało lepiej niż ja”
nie jest sensowne, a na pewno nie skutkuje pozytywnie na przyszłość.
Jak śpiewał onegdaj J. Pietrzak „z
braku miłości ginie świat….i wyją psy po
nocach”. Brak miłości, nie zauważanie
potrzeb najbliższych, wręcz nie dostrzeganie obok dziecka, jest karygodnym
błędem wychowawczym. Rzecz jasna
zdarzają się również rodzice, którzy pytają czy na wakacje mogą wyjechać bez
dzieci, czy takowa rozłąka nie zaszkodzi
emocjonalności? Mój złoty środek jest
tyleż logiczny co oczywisty. Bo jeżeli dziadkowie lub niania przebywają z
dziećmi 10 godzin na dobę to wspólne
wakacje z rodzicami może chociaż odrobinkę zrekompensują ich brak co dnia.
Jeżeli jednak mama poświęciła 3 lub 5
lat na wychowywanie, nie pracowała
zawodowo i poza kuchnię i łazienkę nie
wychodziła, otóż takiej mamie należy się
spokojny wyjazd na wakacje bez pociech.
Wszystko zależy jednakże od dojrzałości dorosłych, od spojrzenia z dystansem
i nie zapominaniu o potrzebach tych najmłodszych, bo to właśnie oni, najbardziej
i najwięcej przeżywają, to na ich psychice w życiu dorosłym odbijają się szkodliwie, nie przemyślane i beztroskie zachowania rodziców. To te dzieci mogą także
wpaść w podobny schemat psychologiczny kiedy będą mieć własne dzieci. Bo jak
obserwują psycholodzy, bardzo często
powielamy w swoim życiu zachowania
które zaważyły na nim, a które obserwowaliśmy we własnym rodzinnym domu,
który tak faktycznie nie był prorodzinny
a w nas pozostawił poczucie opuszczenia
i często pustki. Obyśmy naszym dzieciom nie „zafundowali” takiego biletu do
„byle jakiego pociągu” życia.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Wycieczka
do Warszawy
W dniach 22 - 24 listopada
2012 roku klasa III gimnazjum ZSP
w Milczy była na wycieczce studyjnej
w Warszawie. W poprzednim roku
szkolnym klasa brała udział w projekcie „Zaplanuj swoją przyszłość” zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi „Razem raźniej”.
Projekt był współfinansowany
przez Narodowy Bank Polski w Warszawie, a koordynatorem projektu była pani
Agata Staroń. Jednym z założeń projektu
była właśnie wizyta w głównej siedzibie
NBP. Koszt wycieczki pokrywała Fundacja Wspomagania Wsi i NBP. Uczniowie brali udział w warsztatach, których
głównym tematem było oszczędzanie
i odkładanie pieniędzy. Pani Staroń w
przystępny sposób przedstawiła młodzieży tematy związane z ekonomią oraz
OFE. Pierwszym zadaniem było wykonanie przez uczniów plakatów na temat
„Jak wyobrażam sobie swoją emeryturę”. Początkowo rozbawiło to uczniów,
bo niewielu w wieku 15 lat myśli o
emeryturze. Jednak po chwili namysłu
wszyscy z zapałem przystąpili do pracy
i dowiedzieliśmy się o sobie wielu ciekawych rzeczy. Nie wszyscy już wiedzą
co chcieliby robić w przyszłości, ale niektórzy mają już całkiem sprecyzowane
i ciekawe plany na życie. Spośród prac

przeprowadzić wiele doświadczeń fizycznych, chemicznych i z wielu innych
dziedzin. W centrum spędziliśmy cztery
godziny, ale nikt z nas się nie nudził,
każdy znalazł jakiś zakątek dla siebie.
Wieczorem mieliśmy lekcję patriotyzmu - oglądaliśmy sztukę pt.”Polacy” w

Pałacem Kultury i Nauki. Wieczorem
byliśmy w kinie 5D oraz galerii handlowej, do której dojechaliśmy metrem.
W sobotę odwiedziliśmy zwierzaki w warszawskim zoo, przeszliśmy
głównymi ulicami centrum – Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Alejami

Teatrze Polskim. Sztuka była trudna, ale
byliśmy pod dużym wrażeniem – niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć grę aktorów na żywo. Szczególne
przeżycia odczuli uczniowie siedzący w
pierwszym rzędzie, którzy mieli aktorów
„na wyciągnięcie ręki”. Później odbyliśmy wieczorny spacer po Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu.
Drugiego dnia byliśmy w Narodowym Banku Polskim, gdzie dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych

Ujazdowskimi – przeszliśmy przez Plac
Konstytucji i Plac Trzech Krzyży. Zwieńczeniem naszej wycieczki była wizyta na
Stadionie Narodowym. Spacerowaliśmy
po płycie stadionu, zwiedzaliśmy szatnie zawodników oraz loże dla VIP-ów.
Wróciliśmy o 2 w nocy – zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni, bo
mieliśmy okazję przeżyć naprawdę
wspaniała przygodę i nigdy nie zapomnimy tych wrażeń.
Ewa Krukar

XXXII sesja Rady
Miejskiej
w Rymanowie

uczniów zostały wyróżnione trzy najciekawsze. Na spotkaniu uczniowie otrzymali także koperty, do których mieli
systematycznie odkładać drobne kwoty
– został ogłoszony konkurs na najbogatszą kopertę.
W dniach 22 - 24 listopada
2012 roku klasa III gimnazjum była
na wycieczce studyjnej w Warszawie.
Nasza wycieczka trwała trzy dni. W
tym czasie mieliśmy okazję zobaczyć
„kawałek” stolicy. Pierwszym punktem
wycieczki była wizyta w Centrum Nauki
„Kopernik”. Mogliśmy własnoręcznie
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rzeczy na temat pracy banku oraz polityki pieniężnej w Polsce. Obejrzeliśmy bardzo ciekawą wystawę numizmatyczną - zbiór okolicznościowych
monet poświęconych Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II oraz galerię prezentującą dorobek Andrzeja Heidricha
- człowieka, który od 50 lat projektuje
wszystkie banknoty, którymi się posługujemy w Polsce. Spacerowaliśmy
Krakowskim Przedmieściem oraz poszliśmy na Stare Miasto. Zwiedzaliśmy
też Muzeum na Zamku Królewskim,
Byliśmy na Placu Piłsudskiego, przy
Grobie Nieznanego Żołnierza i pod

W dniu 06.12.2012 r. odbyła się XXXII
sesja Rady Miejskiej w Rymanowie, na
której rozpatrzono i podjęto uchwały w
następujących sprawach:
- zmian w uchwale budżetowej na
2012 rok,
- w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty,
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
- w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów”,
- zmieniająca uchwałę w sprawie pozyskania, ustalania cen i zasad zbywania
drewna pochodzącego z lasów mienia
komunalnego i zadrzewień Gminy Rymanów,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy
Rymanów, położonej w Rymanowie,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż w drodze
przetargu działek stanowiących własność
Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu na działce położonej
w Rymanowie Zdroju.
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Rymanów, położonych
w Desznie.
Najwięcej kontrowersji wzbudziły
uchwały związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, tzw. ”uchwały
śmieciowe”. Nowy system odbioru odpadów będzie działał od 1 lipca 2013 r.
Wprowadza go Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zakłada ona przejęcie przez gminy gospodarowanie odpadami. Nowe regulacje zawarte
w ustawie promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z
całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Dla osób segregujących śmieci na
plastik, szkło i papier przewidziane są
niższe rachunki. Mieszkaniec gminy będzie wolny od wszelkich umów, które do
tej pory był zmuszony podpisywać- teraz
zrobi to za niego gmina.
W ramach przyjętych rozwiązań
mieszkańcy będą płacić jedną stawkę
za wywóz odpadów ustaloną w drodze
uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę
opłatę do gminy. Gmina będzie miała
obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów. Rada
Miejska w Rymanowie podjęła uchwałę
o wysokości stawek za wywóz odpadówodpady zbierane w sposób selektywny,
stawka 7 zł od osoby miesięcznie, pozostałe odpady zmieszane – 12 zł od osoby
miesięcznie. Będzie się więc opłacało
segregować śmieci, bo zapłacimy mniej.
W związku z wątpliwościami uchwała
dot. „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rymanów”
została skierowana do ponownego procedowania na kolejnej sesji.
deka

Niechciana podróż
(cz.III)
- z Łucka do
Kazachstanu

Losy nasze co do mieszkania ważyły się, aż w końcu zdecydowali, że
pojedziemy za Irtysz. Miejsca tam już
nie było – cztery rodziny w jednej małej
izbie, ale zdecydowali, że nas jeszcze
wcisną. Późno po południu zaczęli nas
przewozić przez rzekę i łódź musiała
kilka razy zawracać. Nie pamiętam już
jak długo to trwało, wiem tylko, że mięliśmy dużo tobołków i po nasze rzeczy
łódź wracała dwukrotnie. Znaleźliśmy się
na przeciwległym brzegu chyba dopiero
o godzinie 12 w nocy. Były to zwykłe
metody sowieckie.

bała się bliskich kontaktów z nami, ale
myśl o zapłacie odzieżą, kaszą czy czymkolwiek z paczek, które nam przysyłała
rodzina, przeważyła.
Prędko z Romkiem przenieśliśmy
żelazne łóżko, nasz pierwszy nabytek w
sowchozie, które nas może uratowało od
reumatyzmu. Tu muszę dodać, że wędrowało ono z nami na sianokosy i gdy inni
spali na ziemi, nasza trójka spała na łóżku.
Mama była bardzo praktyczna. Sama biedaczka, cierpiała później na reumatyzm,
my z bratem kłopotów większych nie
mieliśmy.
Znieśliśmy więc resztę naszego dobytku, rower i leżak też, i zaczęliśmy myśleć
o zimie. Piszę liczbie mnogiej, bo mój brat
chociaż był małym chłopcem, pomagał,
pracował i zachowywał się jak mężczyzna. Nasz gospodarz gromadził drzewo
nad rzeką i Romek mu tam pomagał.
Po kilku dniach rozglądania się po
okolicy i ludziach jacy tam mieszkali,
doszłyśmy z mamą do wniosku, że dobrze
się stało żeśmy się tu znaleźli. Ja miałam
tu dużo młodzieżowego towarzystwa i
gospodarze nasi okazali się bardzo dobrymi ludźmi. Ona była córką ludzi dość
inteligentnych, znalazła się tam chyba z
rodzicami w czasie prześladowania Ukraińców. Umiała czytać i pisać, ale niewiele
mówiła o sobie. On, miły młody człowiek,
sierota, biedny, ofiara porewolucyjnych
tragedii, analfabeta. Uczyła go pisać i czytać przy świeczce, kryjąc się przed nami.
Opowiadaliśmy im o Polsce. Słuchali,
ale nie chcieli wierzyć, bo przecież opo-

Po rozglądnięciu się i przespaniu
kątem czterema rodzinami mama stwierdziła, że długo tak nie wytrzymamy. Ja
uspokajałam, że jakoś się pogodzimy,
ale mama postanowiła działać. Nad sama
rzeką stała mała lepianka „bakańszczyka”
(człowieka, który ustawiał bale na wodzie
dla płynących statków). Mama postanowiła zapytać ich, czy nie wynajmą nam, a
właściwie przyjmą nas jako współlokatorów do siebie. Młoda, zabiedzona kobieta
z dzieckiem na ręku, a drugim w łóżeczku,
nie chciała decydować bez męża i prosiła,
by przyjść później. Ludność miejscowa

wiadali tu o nas niesamowite kłamstwa.
Młodzież nasza nie mając nic do roboty, zaczęła się schodzić w mieszkaniu
jednej z rodzin na wieczorne modlitwy,
a potem na spotkania towarzyskie. Graliśmy w różne gry, śpiewaliśmy stare
przeboje, pieśni harcerskie, legionowe i
tak mijały wieczory. Gdy w pierwszym
dniu wróciłam zbyt późno, coś koło jedenastej, mama dała mi burę, ale potem się
przyzwyczaiła i już się nie sprzeciwiała.
Zima nadchodziła i zaczęli nas pędzić do roboty. Początkowo kazali nam
ustawiać w sześciany kamienie i cegły.

Po wcześniejszym zaprezentowaniu
wspomnień Zofii Sołtysik, żony upamiętnionego „dębem katyńskim” rymanowia
nina Stanisława Sołtysika, drukujemy III
część wspomnień, które nadesłała mieszkająca w Anglii ich córka Anna Lipińska
chcąc się podzielić również swoimi wspomnieniami z zesłania. Mniej obciążona
odpowiedzialnością za sprawy bytowe,
16. letnia wówczas Anna jest wnikliwym
obserwatorem trudnej rzeczywistości.
Aby w pełni zachować klimat wspomnień,
postanowiliśmy nie dokonywać skrótów w
obszernym pamiętniku. (wła)
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Brano je z rozburzonego pałacu bogacza
Kazacha, który tu kiedyś mieszkał. Ponieważ musieliśmy wykonać normę, co
było bardzo trudne, układaliśmy tylko
równe zewnętrzne ściany a do środka
wsypywaliśmy potłuczone kamienie.
Nikomu jednak nie udawało się wyrobić
normy i brygadier, który był niedobrym
człowiekiem, za karę nie dawał nam
chleba. Zresztą tą ciężką klejącą się
„cegłę” trudno było nazwać chlebem,
ale jednak coś było. Chodziliśmy się z
nim wykłócać, więc brali nas do lasu na
inne roboty, a mróz dochodził już do 30
stopni. Marzliśmy okropnie w nogi, na
szczęście przywieźli ileś par walonek do
kooperatywy i jakoś można było kupić je
za ruble. To nas poratowało.
Pracy jednak nie było i władze, widząc nudzącą się krnąbrną młodzież,
postanowiły zorganizować nam kurs
traktorzystów. Oczywiści musieliśmy
znowu jechać do sowchozu za Irtysz. Tam
znaleźli nam mieszkanie, a właściwie kąt
u Rosjanki, a kurs odbywał się w jakimś
pomieszczeniu szkoły. Mama początkowo
bała się o mnie, ale widząc, że jesteśmy
same dziewczęta u jednej starszej Rosjanki, uspokoiła się.
Wydali nam teraz mąkę, bo traktorzyści
to uprzywilejowana grupa pracowników.
Coś tam nam płacili za obiady, które
jedliśmy w takiej wspólnej jadalni. Raz
na dwa tygodnie szliśmy na piechotę
całą gromadą do rodzin za Irtysz, więc
nie baliśmy się, a wilki były w okolicy.
Marsz nasz trwał ponad godzinę, a może i
więcej, przejście przez zamarzniętą rzekę
pół godziny. Często nieśliśmy do domów
paczki odebrane na poczcie, albo mąkę
którą nam wydali.
Mąka się jednak skończyła i wysłali
traktor do Pawłodaru po następny przydział. Pogoda jednak znacznie się pogorszyła, mrozy sięgały już do 4o stopni.
Śniegi i burze śnieżne powodowały,
że końca wyciągniętej ręki już się nie
widziało. Oczywiście traktor ugrzązł w
drodze, wysłano drugi, też ugrzązł. Żadnych zapasów nie było. Ludzie zaczynają
głodować. Nie wszyscy Rosjanie byli
zagospodarowani, głodowali, puchli z
głodu, Kazachowie też. Było coraz gorzej,
małe dzieci wymierały chorując na różne
choroby z zimna i głodu.
Nasi gospodarze już nic nie jedli,
tylko dawali dzieciom. Krowa dawała
szklankę mleka, mama wysypywał ostatki
z woreczków z Polski i dzieliła się z nimi.
Tak było do końca lutego, aż się trochę
ociepliło. Nie zapomnę tej chwili, kiedy
usłyszeliśmy od naszej strony Irtysza odgłos traktora jadącego po drugiej stronie
rzeki do sowchozu. Przywieziono mąkę!
Dostaniemy trochę, bo przecież wszyscy
czekają, a trzeba obdzielić kilka tysięcy
ludzi. Za kilka tygodni wrócił drugi
traktor z większą ilością mąki – byliśmy
uratowani.
Mieszkania nasze na kursie w sowcho-
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zie były bardzo prymitywne. Mieszkało
nas pięć osób u rosyjskiej kobiety. Miała
pokój i dużą kuchnię. My spałyśmy na
podłodze, a w kącie na ławce mieszkała
też kobieta z dzieckiem, nienormalna
Rosjanka, która co roku prawie miała
dziecko od nieznanego ojca. Dzieckiem
opiekowała się tak jak mogła, ale zwykle
umierało z powodu braku odpowiedniego
pożywienia. Nie powiem, że widok tej
kobiety w tym samym pokoju z nami
był przyjemny. Niestety, nie było innego
wyjścia , trzeba było znosić niechciane
towarzystwo.
Kurs nasz trwał do marca a w kwietniu
już wysłali nas w pole. Egzaminy zdaliśmy wszyscy, dziewczęta lepiej niż chłopcy, gdyż dziewczęta uczyły się więcej.
Ja zdałam egzamin dobrze, z pochwałą, i
został mi przydzielony traktor na gąsienicach. Początkowo przydzielili nas do
starszych traktorzystów. Wyjeżdżaliśmy
w pole o godzinie 5 rano, a wstawaliśmy
o 4. Zimno dokuczało bardzo. Pamiętam,
że nieraz zgrabiałymi rękami trzeb było
zakręcać śruby. Jakie to było bolesne,
kiedy kostkami palców przejechało się po
żelazie i zdarło się skórę do krwi. Chwała
Bogu, wszystko przysychało na człowieku jak na psie i w tym brudzie i zimnie
nie dostawaliśmy, na razie, zakażeń.
Po zaoraniu pobliskich pól trzeba było
jechać dalej i wtedy zdecydowali, że trzeba zbudować szopę w której będziemy
nocować. Przestrzeń przed nami rozciągała się nie urozmaicona żadnym drzewem
lub krzakiem. Tylko step, który miał
się zamienić w uprawne pola. Nadeszła
wiosna, mam zdecydowała, że przeniesie
się znowu do sowchozu, by być bliżej
mnie. Poznała panią Jadwigę, nazwiska
już dziś nie pamiętam, która kupiła małą
lepiankę. Namawiała mamę, by zrobiła to
samo. Nie wiem już jak do tego doszło, ale
pani Jadwiga zaproponowała mamie, by
przeniosła się do niej i szukała podobnego
domku w pobliżu.
Nasz gospodarz przewiózł na drugą
stronę i znalazłyśmy się u p. Jadwigi.
Po jakimś czasie mama dowiedziała się,
że jakieś plotki krążą po opuszczeniu
mieszkania naszych bakończyków (gospodarzy). Okazało się, że gospodarze
mieszkający obok nas, zazdrościła naszym gospodarzom, że zarobili na nas,
rzeczywiście zarobili, a mama zawsze coś
tam dzieciom jeszcze dała. Ci co narobili
plotek, zmusili nasza Rosjankę, by oskarżyła moja mamę o kradzież jakichś rzeczy.
Rzeczy których ona w rzeczywistości
nawet nie miała, ale biedna zastraszona
kobieta cos tam podpisała. Mama poszła
do niej, by to sprawdzić i Rosjanka z
płaczem przepraszała, że ją zmusili. Takie
były metody sowieckie i się nie zmieniły.
Znaleźliśmy się w końcu u p. Jadwigi. Nasze znajome zaczęły coś szeptać
i dziwić się, że mama tak się do niej
zbliżyła. Okazało się, że pochodziła z
bogatej rodziny żydowskiej ze Lwowa i

była wychrzcianką. Dla moje mamy był
to dobry i miły, inteligentny człowiek.
Niestety, dziwne zachowanie naszych
pań nie było zrozumiałe dla nas. Często
rozmawiałyśmy z mamą na temat ogólnego podejścia nas, Polaków, do innych
narodowości i doszłyśmy do wniosku, ze
choć ogólnie Polska była tolerancyjna,
to drzemały w nas stare uprzedzenia do
Żydów i Ukraińców. Zdawałoby się, że
w czasie, kiedy wszyscy cierpimy i jesteśmy w podobnej sytuacji, tego rodzaju
uprzedzenia powinny zniknąć wśród osób
religijnych i inteligentnych. Niestety tak
nie było.
Mimo to mama dalej przyjaźniła się z
panią Jadwigą i dzięki temu, że mieszkała
w sowchozie, mogła starać się o kupno
podobnego domku – lepianki. W pobliżu domku p. Jadwigi była na sprzedaż
lepianka w dobrym stanie, składająca się
z jednej izby z piecem i z dwóch sieni,
których ściany były plecione z wikliny.
Domek był czysty i położony trochę wyżej, tak że przy silnych deszczach woda
nie zalewała go, co zdarzało się czasami
z domkiem p. Jadwigi.
Rodzice p. Wandy Spałkowej ( z d.
Wysoczon) prosili mamę, by zechciała
ten domek kupić z nimi na spółkę, na co
mama się zgodziła. Niewiele się „babcia”
dołożyła, ale to nieważne. „Dziadkowie”
przyjechali gdzieś w marcu, gdy ja byłam
z traktorami cały czas na stepie. Przyjeżdżałam raz na tydzień, ale nie w niedziele,
bo przecież dla Sowietów nie było święta.
W żadnych kołchozach nie było ani świątyń dla Kazachów, ani cerkwi dla Rosjan.
Żyli ci ludzie jak zwierzęta, dzień po dniu
tylko praca i praca. Niewiele jedzenia,
żadnej rozrywki, żadnej przyjemności.
Jedyna ich rozrywka było picie wódki, a
gdy nawet jej brakło pili wodę kolońską.
Moja praca w stepie trwała codziennie
od świtu do późnego wieczoru. Brygada
nasza składał się z 18 dziewcząt i chyba
18 traktorzystów, plus brygadier i Polak
zaopatrzeniowiec.
W tym czasie mama z dziadkiem założyli małe ogródki u samego podnóża góry,
gdzie czasem Irtysz po wylaniu zostawiał
dobrą, namuloną ziemię. Władze sowchozu pozwoliły na wzięcie tego terenu pod
uprawę. Nasiona, które jeszcze dotarły
do nas z Polski, doskonale się przyjęły.
Romek, dziadek i mama pracowali bardzo ciężko, nie tylko w ogródku, ale też
koło domku. Wykopywali głębokie doły,
do których naznosili dobrej ziemi znad
rzeki. Posadzili tam rozsadę pomidorów.
Rzodkiewka i wczesna cebulka już zaczęły rosnąć i jak się tylko pokazały, mama
i Romek przynosili mi taką mieszankę
jarzynową z kwaśnym mlekiem. Jakie to
było wspaniałe i orzeźwiające, szczególnie w czasie upalnych dni, spędzanych
na traktorach.
(cdn)
Anna Lipińska (Sołtysik)

Grzebanie
w przeszłości
Archeologia to nauka o przeszłości, kończy się studia, pisze pracę
magisterską i otwarta jest droga do
tradycyjnego grzebania w starych księgach, archiwach i muzeach. Można też
grzebać w ziemi w poszukiwaniu tego
co pozostało z minionych lat i wieków.

Niektórzy pasjonaci idą na skróty i
bez względu na przygotowanie naukowe,
wiek i status majątkowy, zaczynają grzebanie na własna rękę. Po zmianach ustrojowych posiadanie wykrywacza metalu
nie jest już sprzeczne z prawem. Istnieje
możliwość zakupu wykrywacza metali o
wysokiej sprawności technicznej z cenami dostosowanymi do zasobów każdej
kieszeni. Rozwinął się dynamicznie ruch
poszukiwaczy, odkrywców, znajdywaczy,
bunkrowców, których ostatecznie zaczęto
określać eksploratorami.
W naszym kraju są już legiony dotkniętych tą „chorobą” poszukiwaczy,
głównie militariów. Świetnym pismem,
które przedstawia tę problematykę
jest „Odkrywca”, zawierający również
wiele fachowych uwag i porad. Trzeba
sobie jednak zdawać sprawę z tego, że
prowadząc terenowe poszukiwanie przy
pomocy wykrywacza metali i łopatki,
natrafić możemy na pozostałości po
ostatniej wojnie, które mogą okazać się
bardzo niebezpieczne. Co pewien czas
słyszy się o odkryciu na naszym terenie
niewybuchów oraz amunicji. Nasze prawo kategorycznie zabrania gromadzenia

przedmiotów tego typu.
Próby ich rozbrajania, przecinania
lub rozbijania, to igranie ze śmiercią. O
takich znaleziskach trzeba niezwłocznie
powiadomić policję, która sprowadzi
patrol saperski, który znajdzie sposób na
zniszczenie niebezpiecznych znalezisk.
Pamiętać należy, że od 1942 roku Niemcy produkowały materiały wybuchowe
(np. trotyl) z niekompletnych komponentów chemicznych, z powodu braków pełnowartościowych chemikaliów. Materiały
stały się przez to bardziej
czułe na jakiekolwiek
uderzenia. Stosowano
je miedzy innymi w minach przeciwpiechotnych,
przeciwpancernych i granatach moździerzowych.
Metalowe części bywają
skorodowane, drewniane
kadłuby spróchniałe ale
materiały wybuchowe i
zapalniki dalej sprawne.
W przypadku eksplozji
żaden domorosły saper
nie przeżyje wybuchu.
Na rysunkach zamieszczonych obok, podaję
przykłady niektórych min przeciwpancernych niemieckich (metalowych) i
drewnianych (radzieckich), wykopywanych w Polsce. O wiele częściej trafić w
ziemi można na „drobnicę” czyli łuski
pistoletowe czy karabinowe. Na podstawie
odciśniętych na denku łuski liczb i liter
zidentyfikować możemy nasze znalezisko.
Niemcy, wykorzystując niedobre
doświadczenia z I wojny światowej,
wprowadzili na wyposażenie swojej
armii i policji jednakową broń osobistą
o zunifikowanym wzorze i kalibrze. Ta
sama amunicja używana była również do
broni maszynowej. Przykładem jest nabój
pistoletowy, typu Luger, o kalibrze 9 mm i
długości łuski 19 mm, w żargonie wojskowym często nazywanym jako nabój typu
parabellum. O sprawności tej amunicji
świadczy fakt, że do dnia dzisiejszego
jest produkowana i określana jako jeden
z najlepszych nabojów pistoletowych.
Na kolejnej rycinie mamy przykładowe zestawienie popularnych oznaczeń
nabojów, na podstawie których łatwo
zidentyfikować wiek i pochodzenie łuski
typu Luger (wszystkie 9x19).
1. 4 partia wyprodukowana w 1925 roku,

do dnia dzisiejszego producent nierozpoznany,
2. rok produkcji 1924, Polte Armaturę und
Maschinenfabrik AG Magdeburg,
3. 1 partia produkcji z 1928 roku, Palta
AG,
4. 25 partia produkcji z 1940 roku, Waf-

fenwerk Brunn AG, Poważka Bystrica,
5. 4 partia z 1939 roku, RWS Nuemberg.
Jak wspomniałem podstawowym
uzbrojeniem oficerów i podoficerów w
wojsku niemieckim były pistolety luger,
mauser, parabellum i walter używających
powyższej amunicji.
Antoni Szajna
NASZ RYMANÓW
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infrastrukturę rekreacyjno – sportową
z placami zabaw, kortami tenisowymi,
ścieżką zdrowia oraz siecią ścieżek
spacerowych i rowerowych wytyczonych
po okolicy, dzięki którym przebywający
w uzdrowisku goście mogą zwiedzić
pobliskie zabytki, a także obejrzeć
Rymanów Zdrój
wspaniałe panoramy roztaczające się z
okolicznych wzgórz. Uzdrowisko
powierzchnia [ha]
1 636,41 Ry m a n ó w Z d r ó j z a k r e s e m
W tym: Rymanów Zdrój - 355,04 swych działań obejmuje przede
Deszno - 630,70 wszystkim profilaktykę, leczenie
Wołtuszowa - 650,67 i rehabilitację chorób układu
oddechowego, w tym dychawicę
ilość [osób]
1 432 oskrzelową, nawracające zapalenia
zatok obocznych nosa, gardła,
Stan na 31 grudnia 2011 r.
migdałków i oskrzeli, zapalenia
płuc, stany po resekcji tkanki płucnej,
Podgórskie uzdrowisko na północnym choroby układu krążenia (wczesna
skraju Beskidu Niskiego, 4 km na południe rehabilitacja kardiologiczna), nadciśnienie
od Rymanowa. Uzdrowisko ma już i miażdżycę. U dzieci dodatkowo –
ponad 135-letnią historię, chociaż sama leczenie chorób nerek i dróg moczowych.
miejscowość administracyjnie powstała Baza szpitalna i sanatoryjna Rymanowa
dopiero w 1996r. Utworzono ją na terenach Zdroju jest w stanie jednorazowo przyjąć
wsi Posada Górna, Deszno i Wołtuszowa. ponad 1000 kuracjuszy (dorosłych i
Źródła mineralne odkryto w 1876 r. Ujęto dzieci). W uzdrowisku wykonuje się
je w trzy zdroje, nadając im nazwy: badania diagnostyczne zgodne z profilem
Klaudia, Tytus i Celestyna. Uzdrowisko leczniczym oraz realizuje program kuracji
rozpoczęło oficjalną działalność w 1881 balneoklimatycznej w oparciu o zakłady
roku. Staraniem Rodziny Potockich przyrodolecznicze z wyodrębnionymi
– ó w c z e s n y c h w ł a ś c i c i e l i d ó b r działami: balneologicznym (inhalacji),
rymanowskich - wybudowano pierwsze hydroterapii, fizjoterapii i krioterapii.
wille dla gości, dom zdrojowy, dworzec
gościnny oraz utwardzono drogę z
Rymanowa. Pod koniec XIX w. na kurację Deszno
Wieś w dolinie Taboru, na południe od
do Rymanowa Zdroju mogło przyjechać
ponad 1000 osób. W tym okresie Rymanowa Zdroju, od 1996 r. należąca do
wybudowano wiele pensjonatów dla uzdrowiska. Pierwsza pisana wzmianka
gości, z których część przetrwała do dnia o miejscowości pochodzi z 1389 r.
dzisiejszego. Na uwagę zasługują wille: Przez wieki zamieszkiwała ją ludność
„Pod Matką Boską” (obecnie „Maria”), mieszana, polsko-rusińska. W latach
„Opatrzność”, „Gołąbek”, „Biały Orzeł” 1934 -1938 w Rymanowie Zdroju
oraz inne. W 1905 r. działało już 38 znajdowała się siedziba Administracji
prywatnych pensjonatów, istniały dwa Apostolskiej Łemkowszczyzny, a cerkiew
zakłady gimnastyki ortopedycznej. Latem w Desznie pełniła wówczas funkcję
1912 r. spłonęła prawo-brzeżna część świątyni katedralnej. Latem 1945 r.
zabudowy uzdrowiska. Dopiero w 1926 miejscowi Łemkowie zostali zmuszeni do
r. wybudowano nowe łazienki mineralne. opuszczenia swoich domów. W ramach
Od 1932 r. zaczęto stosować kąpiele akcji przesiedleńczej wywieziono ich
borowinowe. W ostatnich latach przed na Ukrainę. Miejsce po zabytkowej
wojną liczba kuracjuszy sięgała 5000 cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z
rocznie. II wojna światowa przerwała 1880 r., rozebranej w 1956 r., otaczają
dynamiczny rozwój uzdrowiska. W resztki kamiennego muru i kępa starych
okresie tym spłonął „Kurhaus”, główny drzew, w cieniu których znajduje się grób
i najbardziej reprezentacyjny budynek. ostatniego parocha deszniańskiego ks.
Działalność uzdrowiskową wznowiono Włodzimierza Wachnianina. W pobliżu
w 1947 r., kiedy to do Rymanowa cerkwiska znajduje się XIX-wieczna
Zdroju przyjechała na leczenie pierwsza murowana kapliczka z rzeźbą Matki
grupa dzieci. W okresie powojennym Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ok. 400m
Rymanów Zdrój był drugim co do dalej na południe mieści się rozlewnia
wielkości polskim kurortem dziecięcym rymanowskich wód mineralnych, a
(po Kołobrzegu, a przed Rabką). Obecnie naprzeciwko otoczony niskim murkiem
centralnym punktem uzdrowiska jest z kamienia stary cmentarz łemkowski,
pięknie urządzony park zdrojowy, w na którym zachowało się czternaście
którym znajduje się drewniana pijalnia nagrobków.
wód mineralnych, przypominająca
swym kształtem pierwotny „Pawilon Wołtuszowa
nad Źródłami” oraz kilka zabytkowych
Niezamieszkała wieś łemkowska
drewnianych willi. Do dyspozycji
w
1996
r. przyłączona do Rymanowa
kuracjuszy oddano rozbudowaną

Krótka encyklopedia
miejscowości gminy
Rymanów (cz. III)
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Zdroju. Wieś lokowana na prawie
wołoskim w 1470 r. Przed II wojną
światową na jej terenie działał tartak i
młyn wodny. Znajdowała się tu również
leśniczówka, folwark oraz drewniana
cerkiew pw. Opieki Matki Bożej
wzniesiona w 1899 r., która przetrwała
II wojnę światową i została rozebrana w
1953 r. Niektóre jej drewniane elementy
zostały wykorzystane do remontów
obiektów uzdrowiskowych w Rymanowie
Zdroju. Po wojnie w czerwcu 1945 r.
miejscowych Łemków wywieziono
na Ukrainę w okolice Tarnopola, a
opuszczone domy spalił na początku
1946 r. oddział UPA. Od tego czasu wieś
jest niezamieszkała. Dzisiaj miejsce
po cerkwi (przy czerwonym szlaku
turystycznym) otaczają sędziwe lipy.
Na starym przycerkiewnym cmentarzu
zachowało się kilka zniszczonych,
przewróconych nagrobków, w tym jeden
z datą 1889 r. Obecnie Wołtuszowa
stanowi cel spacerów kuracjuszy i gości
uzdrowiska. Na jej obszarze wytyczono
ścieżki spacerowe, które prowadzą
śladami dawnych mieszkańców, wśród
resztek kamiennych podmurówek, studni,
starych piwnic i zdziczałych sadów.
(na podstawie materiałów Urzędu Gminy
opr. wła)

Zakręcony świat…
Aleksandra Królicka to utalentowana zawodniczka Sekcji Kolarskiej
MTB Rymanów działającej przy Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”. Od
kilkunastu lat konsekwentnie realizuje
swoje rowerowe marzenia. Obfitujący
w sukcesy sezon 2012 zakończyła zdobyciem brązowego medalu na Mistrzostwach Polski w maratonie w Dąbrowie
Górniczej. Postanowiła opowiedzieć
naszym czytelnikom trochę o sobie i
swojej pasji…
Redakcja: Od kiedy jeździsz na rowerze?
Aleksandra Królicka: Zaczęło się w
wieku ok. 3 lat od małego, trójkołowego rowerka, później przesiadłam
się na dwa kółka co było wtedy dużym sukcesem. Na zawody zaczęłam
jeździć już w wieku 6 lat, ale wtedy
większą frajdę sprawiało mi bieganie.
Redakcja: Czy pamiętasz swoje pierwsze sukcesy?
A.K. : Pierwsze zawody to 2001 r. i park
podworski w Dukli. Przeczytaliśmy chyba
jakieś ogłoszenie w gazecie i pojechaliśmy. Start traktowałam jako fajną zabawę,
zero stresu, na pewno nie myślałam o
zajmowaniu jakiegoś dobrego miejsca, bo
startowaliśmy w kategorii z chłopakami,
więc teoretycznie nie miałam żadnych
szans. Na drugim kółku zdublowałam
kilku zawodników i wyprzedziłam pilota

(śmiech ). Wszyscy byli w szoku łącznie
z komentatorem. Oczywiście spodobało
mi się to bardzo i zaczęliśmy szukać ogłoszeń na następne zawody. W tym czasie
powstał cykl zawodów xc o intrygującej
nazwie „ Puchar Smoka”. Tam była już
większa konkurencja, trudniejsze trasy i
walka o punkty do klasyfikacji generalnej. Wszystko przebiegało w cudownej
atmosferze i wkręciliśmy się na dobre.
Redakcja: Jak wyglądają Twoje treningi w trakcie sezonu?
A.K.: Sezon zaczyna się w połowie wiosny i trwa do połowy jesieni. Treningi
trzeba więc pogodzić z nauką, co czasami
bywa trudne. Treningi dostosowuję do
trudności trasy zawodów w których startuję, czasami jest to 20km w lesie, czyli
ćwiczenie techniki na stromych, pełnych
korzeni zjazdach , czasami to 60 km po
asfalcie czyli ćwiczenie wytrzymałości i
siły. Treningi staram się robić co najmniej
3 razy w tyg. W razie brzydkiej pogody
,trenuję na trenażerze w domu. Poza tym
najlepszym treningiem są same zawody.
Redakcja: A jak się przygotowujesz do
zawodów zimą?
A.K.: Wbrew pozorom, zima to nie
jest czas odpoczynku, a bardzo ciężkich treningów. Przede wszystkim są
to ćwiczenia na siłowni, przynajmniej
raz w tygodniu. Poza tym aerobik,
trenażer w domu ,a nawet uda się czasem pojeździć po śniegu. Oprócz tego
bieganie, albo jakiś wypad na łyżwy
czy stok. Wczesną wiosną zaczynają się
treningi po asfalcie, żeby przyzwyczaić
organizm do mocniejszych obciążeń.
Redakcja: Co jest Twoim największym
atutem?
A.K.: Myślę, że całkiem dobra wytrzymałość jak na mój wiek,
i przede wszystkim dobra technika.
Redakcja: Masz jakieś ulubione trasy?
A.K.: Jak najmniej piaszczyste,
z ciekawymi, technicznymi zjazdami, i jednym dłuższym podjazdem.
Im mniej asfaltu, tym lepiej, bardzo lubię kręte leśne ścieżki i długie zjazdy w polach. Poza tym fajne
są też przejazdy przez płytkie rzeki,
zwłaszcza kiedy słońce daje popalić.
Redakcja: Kolarstwo górskie to dość
niebezpieczny sport. Czy przydarzyły ci się poważniejsze kontuzje?
A.K.: Udaje mi się unikać większych
wypadków, wiadomo, że zdarzają się lekkie zadrapania czy siniaki,
ale to normalne. Zdarzył mi się tylko jeden poważniejszy wypadek, na
maratonie w Gorlicach w 2011 r. .
Padał wtedy deszcz i trasa była bardzo
śliska. Zjeżdżałam z dosyć dużą prędkością na kamienistym zjeździe i nie
zauważyłam betonowego odpływu znajdującego się w poprzek trasy. Nie miałam
czasu na ominięcie go czy przeskoczenie,
uderzyłam więc przednim kołem i wybiło
mnie do przodu. Ponieważ mam pedały

spd (specjalny rodzaj pedałów poprawia
wydajność pedałowania. Używając SPD
but rowerowy jest przymocowany do
pedałów dzięki czemu siła przekazywana
napędowi jest lepiej wykorzystywanaprzyp.red.) , rower pociągnęłam ze sobą.
Zdążyłam się wypiąć przed uderzeniem

o ziemię i podnieść głowę do góry. Przejechałam kilka metrów, rower stoczył się
kawałek dalej. Nie wyglądało to za ciekawie, ale ja bardziej niż sobą, przejęłam
się rowerem( śmiech ). Posprawdzałam
czy wszystko w porządku, czy można
na nim jechać dalej. Okazało się jednak,

że chociaż rower sprawny, ja nie jestem
w stanie dojechać do mety. Mocno obity
bok uniemożliwił wejście na rower, nie
mówiąc już o pedałowaniu. Musiałam
zejść z trasy i wróciłam na metę karetką. Na szczęście nic nie połamałam,
skończyło się na porządnym stłuczeniu.
Redakcja: A propos roweru, na jakim

rowerze się ścigasz?
A.K.: Rower na którym obecnie jeżdżę
to Pells Razzer. Jest to czeska firma, mało
znana, ale porządna. Rower ma karbonowy tylny trójkąt, waży 10,5 kg. Ma
karbonowe siodełko, bardzo lekkie, ale
twarde.Posiada bardzo przydatną funkcję
blokady amortyzatora znajdującą się na
kierownicy ułatwia to znacznie jazdę.
Słowem to maszyna do wygrywania…
Redakcja: Jakie masz plany na 2013 r.?
A.K.: Startuję w dwóch cyklach maratonów, jeden rozgrywający się w naszych
okolicach, Cyklokarpaty, charakteryzujący się trudnymi, wymagającymi trasami,
na którym jeżdżę dystans hobby, czyli
najmniejszy, oraz cykl Skandia Maraton
Lang Team, rozlokowany po całej Polsce, organizowany przez znanego byłego
kolarza Czesława Langa, ze znakomitą
obsadą, czołówką Polski, i profesjonalną
organizacją i obsługą, na którym stratuję
na dystansie Medio, czyli średnim. W jednym i drugim cyklu mam zamiar walczyć
o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.
Poza tym Amatorskie Mistrzostwa Polski
XC oraz Mistrzostwa Polski w maratonie.
Redakcja: Twoje największe sukcesy?
A.K.: Sukces to ukończenie trasy całym
i zdrowym ( śmiech)… Największe
sukcesy to z pewnością zdobycie w tym
roku 3 miejsca na Mistrzostwach Polski
w maratonie, gdyż konkurencja była na
bardzo wysokim poziomie, a trasa wymagająca, oraz kilkukrotny tytuł mistrza
Podkarpacia w XC. Ponadto po raz kolejny wygrałam klasyfikację generalną w
Skandia Maraton Lang Team na średnim
dystansie, co wymagało wygrania kilku
maratonów tego cyklu w całej Polsce.
Redakcja: Na koniec jeszcze pytaniekto jest Twoim kolarskim idolem?
A.K.: Oczywiście, Maja Włoszczowska.
Zaczynała na tych samych zawodach, a
dzięki swojej ciężkiej pracy dotarła tak
wysoko. Podziwiam ją za jej upór, wytrzymałość i siłę oraz za pogodę ducha i ciepło.
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i
życzymy dalszych sukcesów i bezpiecznej jazdy.
A.K.: Ja również dziękuję… Chciałabym również podziękować tym którzy
wspierają mnie i pozostałych zawodników MTB Rymanów, czyli naszym
sponsorom- Gminie Rymanów, Bankowi
Spółdzielczemu w Rymanowie, Stowarzyszeniu „ Nasz Rymanów”, Uzdrowisku Rymanów Zdrój i innym. Na koniec
bardzo proszę o oddanie na mnie głosu
w XII PLEBISCYCIE NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW,
TRENERÓW I DZIAŁACZY POWIATU
KROŚNIEŃSKIEGO W 2012 ROKU. Ja
jako nominowany sportowiec mam numer
7, więc sms oddany na mnie i innych
reprezentantów gminy Rymanów powinien wyglądać tak: PKS7.8.17.5.4.T4.
D8- sms-a wysyłamy na numer 7136.
Z góry dziękuję!
NASZ RYMANÓW
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Ośrodek narciarski „KICZERA” w Puławach rozbudowany!
Tylko rok i 3 miesiące trwała rzeczowa realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez
stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „Kiczera” w Puławach przez Beskidzkie Towarzystwo
Turystyczne „Przełom Wisłoka”.
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013. Wartość ogółem projektu wynosiła 1 783 087,70 PLN, a uzyskana kwota dotacji 789 606,64 PLN, w tym: środki unijne
z EFRR – 671 194,21 PLN (85%) i środki z Budżetu Państwa 118 412,43 PLN (15%).
W ramach projektu wybudowano 2 wyciągi narciarskie talerzykowe: jeden o dług. 420 mb przy Snowpark’u wraz z
kompletnym wyposażeniem Snowpark’u w profesjonalne tory przeszkód dla narciarzy i snowboardzistów: rail prosty, Kink
Rail, Double Kink Rail, Box Step Down i Mini Bos oraz drugi o dług. 270 mb przy Baby Park’u – dla osób początkujących i
dzieci. Celem przygotowania tras narciarskich zakupiona została maszyna śnieżna – ratrak oraz 2 armatki śnieżne. Dla potrzeb
restauracji zakupiono 22 szt. Nowoczesnego wyposażenia gastronomicznego a ofertę całoroczną stanowi zakup wyposażenia
pola do gry w siatki maskujące i dmuchane przeszkody pionowe i poziome oraz kompletnego sprzętu dla uczestników gry w
paintball elektroniczny (40 kompletów gotowych do gry pistoletów).
Zrealizowanie projektu w pełnym zakresie pozwoliło na przygotowanie zaplecza technicznego już na sezon zimowy
2012-2013 i rozpoczęcia realizacji własnego projektu Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego pn. „Narty – dzieciom”.
Obecnie Ośrodek Narciarski „Kiczera” w Puławach dysponuje ponad 4 km odcinkiem tras narciarskich, w tym 2 wyciągami
talerzykowymi o przepustowości 1600 osób/godz. i koleją linową o przepustowości 1400 osób/godz. Zapraszamy wszystkich
kochających sporty zimowe do skorzystania z naszych usług.
Niniejszym, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za życzliwość, zrozumienie i pomoc w realizacji projektu Panu
prof. Leszkowi Woźniakowi – Prorektorowi Politechniki Rzeszowskiej, pracownikom: Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Gminy w Rymanowie, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku oraz
Koordynatorowi Projektu Pani Alicji Rutkowskiej za wielkie zaangażowanie w jego realizację.
Daniel Brózda
Prezes Zarządu BTT „Przełom Wisłoka” w Puławach

Internetowy przegląd
prasy
Prezentujemy fragmenty z internetowych wydań gazet. Tym razem z „Nowin” i „Super Nowości”.
PKB na Podkarpaciu. Nie ma wątpliwości: Podkarpacie rozwija się najwolniej w kraju, a Unii Europejskiej
szybko nie dogonimy. Takie wnioski
płyną z ekspertyzy BIEC, wykonanej na
zlecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jeśli w kolejnych latach Podkarpacie będzie rozwijało się w takim
samym tempie jak przez ostatnie 10 lat,
dopiero w 2090 r. nasze PKB dogoni to,
jakie mają krajach UE. Poziom ten już w
najbliższym dziesięcioleciu (lata 20102020) osiągnie woj. mazowieckie, a do
2030 r. woj. śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. W tym czasie Podkarpacie będzie dopiero w połowie swojej drogi do
europejskiej zamożności z PKB stanowiącym 54, 8 proc. średniej UE. W tym
roku w przeliczeniu na dolary Podkarpacie jest na poziomie Botswany. Podkarpackie firmy przenoszą się do Warszawy
Dane potwierdzają statystyki GUS. Wynika z nich, że w 2010 r. PKB liczone
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na mieszkańca województwa wynosiło
zaledwie 25 tys. zł i było niższe od średniej krajowej o ok. 34 proc. To oznacza,
że sytuacja gospodarcza na Podkarpaciu
jest jeszcze gorsza niż w 2001 r., kiedy
do przeciętnego poziomu PKB brakowało nam 28 proc. Co ciekawe, w ostatnich
latach znacznie dynamiczniej rozwinęło
się porównywane z Podkarpaciem woj.
świętokrzyskie. Tu PKB w porównaniu
z 2007 r. wzrosło o 126 proc. Eksperci
przygotowujący raport umieścili ten region w tzw. grupie doganiającej liderów,
a Podkarpacie w grupie województw
odstających z wyraźnie niższą dynamiką wzrostu PKB. Obok nas znalazły się
tam m.in. kujawsko-pomorskie, podlaskie i lubelskie. Liderami niezmiennie
są Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska.
Dlaczego pod względem ekonomicznym
w regionie jest gorzej niż jeszcze 10 lat
temu?- Rozwój gospodarczy nigdy nie
jest pochodną jednej wielkości. Jednym
z czynników, który mają na to wpływ
jest fakt, że coraz więcej lokalnych firm
przenosi swoje siedziby do stolicy – tłumaczy Artur Chmaj z Małopolskiego
Instytutu Gospodarczego w Rzeszowie.
– Na miejscu zostają tylko zakłady produkcyjne, a cały zarząd pracuje w Warszawie. Tam też trafiają wszystkie podatki. Chlubnym wyjątkiem jest tylko firma

Asseco Poland – dodaje. Podobne skutki
niesie migracja. Młodzi ludzie kończący
studia w dużych miastach, zakładają tam
swoje firmy i wydają pieniądze. Jednocześnie nie wymeldowują się ze swoich
miejscowości, przez co PKB na osobę
pomniejsza się. W obliczeniach traktuje
się je tak, jakby pracowały na miejscu.
Niekorzystna jest także struktura podkarpackiej przedsiębiorczości. Jak szacują
ekonomiści, ze 160 tys. zarejestrowanych tu podmiotów gospodarczych ok.
140 tys. to osoby fizyczne, które założyły firmy tylko po to, żeby dostać pracę
w innych firmach i działać jako usługodawcy. – Trzeba przyjrzeć się również
kwestii sektorów ekonomicznych. Na
przykładzie chociażby rzeszowskich galerii widać, że świetnie rozwija się u nas
handel. To, owszem, daje miejsca pracy
i wpływy do lokalnego budżetu, ale nie
jest motorem napędowym gospodarki,
nie tworzy wartości dodanej. To inwestor
jest tym, który zarobi pieniądze i będzie
nimi obracał – tłumaczy Artur Chmaj.
Nie bez wpływu na powolny rozwój
Podkarpacia ma wielkość napływających
tu inwestycji zagranicznych. Spośród 74
tys. spółek z kapitałem zagranicznym
zarejestrowanych w naszym kraju, na terenie Podkarpacia jest ich zaledwie 1,1
tys. Zagraniczni inwestorzy najchętniej
lokowali swoje pieniądze na Mazow-

szu. W 2010 r. trafiło tu ponad 1,1 mld
zł. Na Podkarpacie 209 mln zł, czyli o
67 mln mniej niż w 2007 r. Małe zainteresowanie wynika ze słabo rozwiniętej
infrastruktury drogowej, która zwiększa
koszty transportu i podnosi ceny usług..
Ale pamiętajmy, że na Podkarpacie trafia
sporo pieniędzy zarobionych za granicą,
a jeśli ilość dzieci to pochodna sytuacji
materialnej, to chyba nie żyje się nam tu
aż tak źle – uśmiecha się ekonomista.
Gdzie rzeszowska “bezpieka” pogrzebała swe ofiary. Po roku 1944 komuniści dokonywali zbrodni nie tylko w
Warszawie czy Wrocławiu, gdzie dzięki
pracy zespołu dr Krzysztofa Szwagrzyka z IPN udało się odnaleźć część bezimiennych grobów ofiar. Mordowano także na Rzeszowszczyźnie. Czy poznamy
miejsca, gdzie rzeszowska “bezpieka”
chowała swe ofiary? Tak jak w Warszawie – Powązki, tak w Rzeszowie miejscem ukrycia zwłok stał się cmentarz
Pobitno, jednak już lokalizacja grobów
pozostaje nieznana. Zamordowanych
w czasie przesłuchań i tych, na których
wykonano wyrok śmierci, zakopywano
nocą w bezimiennych grobach. Wyklęci przez komunistyczną propagandę na
wieki mieli pozostać zapomniani. IPN
od lat stara się o przywrócenie pamięci
należnej żołnierzom Polskiego Państwa
Podziemnego i uczestnikom powojennej
konspiracji niepodległościowej. Temu
służy również poszukiwanie ich doczesnych szczątków i ponowne pochowanie
z należnymi honorami. Podołanie temu
zadaniu jest jednak niełatwe. Osób zamordowanych przez UB podczas przesłuchań, zabitych z wyroku sądu strzałem w tył głowy czy tych, którzy zginęli
w potyczkach partyzanckich, zwykle nie
ewidencjonowano w księgach cmentar
nych. Wpisywano natomiast pochówki
zmarłych w więzieniu (tam również w
wielu przypadkach śmierć następowała
wskutek obrażeń odniesionych w czasie brutalnych przesłuchań). - W Warszawie wiadomo było, że więźniów z
Rakowieckiej grzebano na Powązkach
w oddzielnej kwaterze. Podobnie było
na wrocławskich Osobowicach. Na Pobitnie ofiary zbrodni komunistycznych
chowano wśród grobów zwykłych rzeszowian. Bywały przypadki, gdy do powstałego niedawno grobu osoby samotnej, pochowanej na koszt państwa (na
przykład pensjonariusza domu starców)
dodatkowo chowano więźnia. Sprawcy
spodziewali się, że nikt z rodziny nie zauważy śladów kolejnych pochówków i
nie upomni się o to, że naruszono spokój
ich zmarłych – mówi Bogusław Kleszczyński z rzeszowskiego Oddziału IPN.
A4 z Rzeszowa do Krakowa W końcu kiedyś pojedziemy autostradą A4 z
Rzeszowa do Krakowa. Za rok raczej
nie, ale może za dwa lata. W każdym
razie kiedy w końcu będzie to możliwe,

to czy będzie się to zwyczajnie opłacać?
Autostrada A4 jest wciąż w powijakach.
Na razie tylko budowa odcinka z Rzeszowa do Dębicy jest na finiszu, podobnie w przypadku Jarosław – Radymno.
Z kolei postępy na odcinkach Rzeszów
– Jarosław czy Radymno – Korczowa są
co najmniej niezadowalające. Najgorzej
jest na 4-kilometrowym odcinku A4 pod
samym Rzeszowem oraz na odcinku
Tarnów – Dębica. Tu roboty stoją i stać
będą co najmniej do pierwszych miesięcy 2013 roku. W konsekwencji na przejazd autostradą z Rzeszowa do Krakowa
możemy liczyć nie wcześniej jak w 2014
roku. Kiedy jednak już ta wiekopomna
chwila nadejdzie i wstęgi zostaną przecięte, to może się okazać, że nie będzie
komu po owej autostradzie jeździć, bo
nie będzie się to zwyczajnie opłacać.
Kiedy już A4 będzie gotowa, przejazd
samochodem osobowym 150 kilometrów z Rzeszowa do Krakowa (przy
założeniu jazdy zgodnie z przepisami)
zajmie niecałe 90 minut. Będzie to kosztować 83 zł, a w kwocie tej znajduje się
zarówno koszt paliwa jak i obecna stawka obowiązująca za każdy przejechany
kilometr autostrady. Pociągiem natomiast pokonamy tę trasę za kwotę 25 –
35 zł, z tym że będzie to trwało od trzech
i pół czterech i pół godziny. Przejazd autobusem natomiast potrwa trzy godziny
i będzie kosztował 27-32 zł. Natomiast
busem przejedziemy tę trasę jeszcze pół
godziny krócej, ale zapłacimy za bilet
35 zł. Patrząc na dzisiejsze ceny biletów,
paliwa i stawki za przejazd, jasno widać,
że podróż do Krakowa autostradą jednej
osobie nie będzie się opłacać. Innymi
środkami komunikacji dojedziemy pod
Wawel dwa, a nawet trzy razy taniej.
Taniej nie znaczy wygodniej i szybciej,
jednak biorąc pod uwagę stan portfela
przeciętnego mieszkańca Podkarpacia,
szczególnego znaczenia nabiera powiedzenie “czas to pieniądz”. Albo będziemy oszczędzać czas, albo pieniądze.
Opracował : Andrzej Biel

Podziękowanie
Dziękuje wszystkim, którzy wypożyczyli
zdjęcia i pamiątki związane z historią
PTG „Sokół” w Rymanowie.
Archiwalia zostaną wykorzystane na
wystawę okolicznościową z okazji 105
rocznicy powstania
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”w Rymanowie.
Zygmunt Pelczar
(Prezes PTG Sokół)

Stary,
dobry
humor

- Wiesz muszę
przestać chodzić
na balangi.
- Dlaczego?
- Jak popiję to
krew mi leci z
nosa.
- Rozumiem
cię, też mam
nerwową żonę…

* * * * *
Trzech kolegów przechwala się
która z ich żon jest najbardziej
wysportowana.
- Moja ma 30 lat , a jeszcze jak
za młodu skoczy wzwyż metr
czterdzieści!
- Moja jest o pięć lat starsza, a jak się
weźmie w garść, to pięć metrów w
dal potrafi skoczyć!
- To jeszcze nic! Moja skończyła
pięćdziesiątkę, ale jak przed Bożym
Narodzeniem zrobiła skok w bok, to
jej jeszcze w domu nie ma!
* * * * *
- Panie majster, Franek spadł z
rusztowania i się nie rusza.
- To wyjmijcie mu chociaż ręce z
kieszeni, żeby wyglądało na wypadek
przy pracy!
* * * * *
W Morskim Oku w przerębli kąpie
się baca.
- Nie zimno wam? – pytają turyści.
- Ni!
- Ciepło?
- Ni!
- To jak wam?
- Jendrek!
* * * * *
Rozradowany facet mówi do kumpla;
- Wiesz, wygrałem znaczną sumę w
totka!
- Gratuluję, a co na to żona?
- Zaniemówiła.
- Zazdroszczę, tyle szczęścia na raz.
* * * * *
Kapral rozdziela służbę:
- Kowalski, dziś macie służbę w
kuchni!
- Nie mogę obywatelu kapralu, jestem
roznosicielem zarazków!
- Nie pyskuj do przełożonego! Dziś
zarazki będzie roznosił kto inny!
* * * * *
Młode małżeństwo przy stole.
- Muszę się przyznać, kochany mężu,
że umiem gotować tylko leniwe i
grysik…
- A teraz, co jem?
* * * * *
Na Dzień Dziadka spotkali się dwaj
koledzy – weterani wojenni.
- Pamiętasz jak w wojsku dodawali
nam do jedzenia różne świństwa,
abyśmy nie myśleli o kobietach?
- Pamiętam, ale to podobno bzdury.
- Jakie bzdury, u mnie to właśnie
zaczęło działać!
Wybrał (wła)
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem
Cześć – Stachu – i już mamy nowy rok
– każdy zadaje sobie pytanie, jaki to on
będzie, młodzi marzą o spełnieniu swoich planów, starsi modlą się o zdrowie,
biznesmeni myślą w jakim kierunku pójdą ich interesy itd. Z doświadczenia wiemy, że wszyscy szczęśliwi być nie mogą,
a marzenia często pozostają marzeniami.
Franio- wzajemnie składaliśmy sobie
najlepsze życzenia (nawet przypieczętowaliśmy je butelką), ale w ich spełnienie
nie mam wielkiej nadziei. Bo obserwując sytuację tylko w naszym kraju, która ma obecnie miejsce, to chyba i ty do
spełnienia tych życzeń masz stosunek
umiarkowany. Ktoś pomyśli, że jesteśmy typowymi pesymistami, ale jak tu
się cieszyć, kiedy wszystko wskazuje, że
gdzie by nie dotknąć to nie jest tak, jak
być powinno.
Najważniejszą sprawą dla każdego
człowieka jest zdrowie i pewna praca, a
tu i z jednym i z drugim jest bardzo niedobrze i wszyscy co dzień mamy dowody, że tak jest, a najgorsze jest to, że brak
nadziei na poprawę, a wręcz odwrotnie.
Franio- powiem ci, że chociaż musimy
być przygotowani na czasy trudniejsze,
to jednak łatwiej byłoby je przetrwać,
gdyby wszyscy te trudy pokonywali
sprawiedliwie, żeby jednakowe prawo
dotyczyło wszystkich, żeby nie było
tych, którzy często są ponad prawem.
W telewizji oglądamy takie programy
jak „Państwo w Państwie” czy program
red. Jaworowicz i inne, przecież po tych
programach jest trudno zasnąć, w kraju
naszym panuje bezkarność – brak słów
jak to nazwać- prokuratury i sądy dobijają, a nawet dobili do dna.
Na okres świąteczny bezczelnie otumaniają nas, spotem, zacytuję fragment „jesteśmy wielkim silnym narodem – mamy
tylko sami siebie”- tylko, że jeden jest
syty i żyje w przepychu, a drugi jest chory i głodny, a jacy jesteśmy wielcy i silni
to widać jak nas szanują nasi sąsiedzi. Na
wszystko brakuje pieniędzy, ale panowie rządzący obdarowali się pomiędzy
sobą nagrodami w wysokości ponad 40
milionów zł. W PZPN kierowca oprócz
pensji dostał 100 tyś,zł nagrody, to tylko przykłady „naszej” sprawiedliwości.
Ty zwykły śmiertelniku masz żyć za
900zł, z tego masz zapłacić mieszkanie,
gaz, światło, wychować rodzinę, a i często lekarstwo.(mamy tylko sami siebie).
Dzieci nasze mają taką opiekę, że lepiej
nawet nie porównywać do.........,.ale za
to mamy specjalne programy jak należy
chować, odżywiać i opiekować się zwierzętami. Normalny człowiek, posłuszny,
pracowity, sprawiedliwy ma żyć i być
szczęśliwy za 900zł, a utrzymanie więźnia miesięcznie kosztuje( państwo) kilka
tysięcy zł, porównajmy to z kosztami
wychowania dziecka. (lepiej czytelników nie denerwować).
Bandyta - zboczeniec, ma zapewnio-
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ne dobre jedzenie, ciepło, ubranie, żadnych problemów, musi mieć spełnione
odpowiednie socjalne warunki, prawie
sanatoryjne, a nawet nie wolno pokazać
społeczeństwu jego gęby, bo byłoby to
naruszeniem jego praw obywatelskich,
przecież to moim zdaniem nie jest czasem „człowiek”, przecież to nie jest
normalnie.
Weźmy służbę zdrowia - dziecko
umiera, bo nie zrobiono badań, które
kosztują 5 -10zł, zamykane są szpitale
dziecinne, nie mówiąc już o leczeniu
ludzi starszych. Jak można mieć nadzieję, że marzenia wielu ludzi się spełnią,
skoro, aby żyć trzeba mieć za co (przynajmniej 900zł,) jak brakuje pracy, to
i środków do życia. Już od dawna nie
słyszy się o otwieraniu nowych miejsc
pracy a wręcz odwrotnie o zamykaniu i
to na wielką skalę, zakłady pracy padają,
bankructwa stają się codziennością a tu
nam rząd ogłasza, że jest dobrze i szuka
gorszych od nas, to jest wzajemne okłamywanie się. W tym roku upadło 10 tysięcy sklepów małopowierzchniowych
i upadło ponad 2000 firm. W środkach
masowego przekazu nie mówi się o
sprawach ważnych dla społeczeństwa,
a raczej tylko o pogodzie, byle jakich
ciekawostkach na przykład o Egipcie,
USA, o wypadkach itd. A te sprawy nas
najmniej obchodzą. Teraz tematem zastępczym będzie, wprowadzenie u nas
„euro” tylko jest to niemożliwe, kiedy
gospodarka leci w dół, a spłata odsetek
od zadłużenia zagranicznego wynosi w
skali roku ponad 42 miliardy zł,
W telewizji, już do znudzenia oglądamy reklamy przeróżnych banków, na
jakich to korzystnych warunkach oferują pożyczki- śmiało można to porównać,
jak by ofiarowali sznur, na którym mam
się powiesić – czy tu ktoś w jakiś sposób
nie powinien zainterweniować przeciwko takim naciąganiu ludzi. Wcześniej
mamiono nas hasłem „aby żyło się lepiej” tylko nie powiedzieli komu – podczas marszu 14 XII w Warszawie starszy
człowiek użalał się i krzyczał – Nie mam
już dzieci!- zostałem sam, wyjechały na
zachód. Tak to wygląda życie rodzinne
w wielu naszych domach.
Tak to wygląda, rodzice wychowali i
ponosili koszty na wykształcenie, a dzieci pojechały tam, aby być wyrobnikami
u obcych, nasuwa się pytanie – i co my
mamy z tego - rodzice często na starość
zostaną sami, a przyszłość naszego narodu staje się niepewna (a sam Pawlak
mówił, że trzeba liczyć na dzieci). Dzisiaj nie mamy też żadnego autorytetu wzorca, bo kogo tu podać za przykład.
Kiedy jakiś szaleniec usiłował zniszczyć
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
(dzięki Bogu nie udało się) politycy od
Palikota stają w jego obronie, a poseł
tej partii cudowny obraz nazywa jakimś
„bohomazem” w tym przypadku gorszej
obrazy uczuć religijnych całego narodu
być nie może, jak widać na takie sprawy
jest przyzwolenie, natomiast za nazwa-

nie kogoś tam wyżej postawionego czy
zniekształcenie jego nazwiska, natychmiast zajmuje się prokuratura. Niech by
ktoś podobne porównania popełnił na jakąkolwiek religię wschodu, to już dawno
byłby skrócony o głowę.
Tu należy postawić sobie pytanie, jakim to my jesteśmy Narodem, jakim
Państwem? Rządy nasze starają się tylko
o dobry wizerunek, a boją się albo nie
umieją upomnieć o swoje. Najlepszym
przykładem niech będzie, kiedy nasz minister spraw zagranicznych prosi Unię
Europejską, aby w naszej sprawie (o
zwrot wraku samolotu prezydenckiego)
zwróciła się do Rosjan – moim zdaniem
jest to dziecinada, tak się z nami liczą
inne państwa ( a jesteśmy wielkim i silnym narodem) Prośba w tym stylu to jest
rzeczą nienormalną, po pierwsze , po 2,5
lat minęło od tragedii, po drugie prośba,
jeżeli już to nie do UE a do NATO i to
zaraz po katastrofie. Podejrzewam, że ta
prośba porządnie ubawiła Putina. Nasz
minister spraw zagranicznych ma jedną
zaletę, jest przystojny, tylko, że ta zaleta
w polityce jest mało ważna.
Franio- jesteśmy Polakami i jesteśmy
z tego dumni, tylko przykro mi, że tak
naprawdę mało kto się z nami liczy, bo
Rosjanie robią z nami, co chcą, a nawet
z naszego rządu drwią, Niemcy mają nas
w kieszeni, USA od ponad dwudziestu
lat obiecują nam wizy, (nawet sam prezydent osobiście miał obiecane wizy) a
my wobec wszystkich jesteśmy lojalni,
podporządkowani, usłużni, a nawet UE
kazała nam w więzieniu przetrzymywać
25 lat zbrodniarza wojennego, a myśmy z
pokorą i zaszczytem rozkaz ten przyjęli.
Jest powiedzenie – Jak się sam nie poszanujesz, to szacunku nie spodziewaj się
od innych. Jak może być dobrze, jeżeli,
wielu urzędujących jest na nieodpowiednich stanowiskach, bo nie nadają się do
pełnienia tych obowiązków począwszy
od urzędów tych najniższych, a skończywszy na ministrach.
Stachu – to tylko namiastka tego jak
wygląda nasz kraj – i my mamy być
szczęśliwi – Stachu jeszcze raz życzmy
sobie i wszystkim ludziom dobrej woli
tylko dużo zdrowia i zdrowego rozsądku!
Stacho i Franio!

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

Styczeń 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Już wkrótce kolejny finał
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sztab WOŚP
Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
Wielkimi krokami zbliżamy się do 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego tematem jest:

„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.

Gmina Rymanów kolejny już raz angażuje się w organizację koncertu finałowego i zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pragniemy aby wzorem ubiegłego roku nasze działania zwieńczył sukces, nie tylko
finansowy ale również kulturalny. Chcemy by Koncert Finałowy stał się wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarz kulturalny
Gminy Rymanów.Sukces ubiegłorocznego Finału zawdzięczamy Państwu – Waszym otwartym sercom i hojności, którą okazaliście
Państwo przekazując datki do puszek wolontariuszy. Korzystając z faktu, że jesteście Państwo otwarci na wspieranie podobnych
inicjatyw pozwalamy sobie kolejny raz zwrócić się do Was o wsparcie w czasie 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Gminie Rymanów.
Zapraszamy serdecznie na koncerty, które odbędą się:
12 stycznia 2013 r. w Jasiu Wędrowniczku
13 stycznia 2013 r. w Zielonym Domku
Szczegóły na plakatach i stronach internetowych
Szef Sztabu

Kwintesencja twórczości lokalnej – Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju
Na terenie naszej gminy od lat działa wielu artystów i rzemieślników, których prace można będzie w końcu zobaczyć w nowo
utworzonej Galerii Sztuki, znajdującej się w Rymanowie Zdroju w budynku Galerii Zdrój. W Galerii Sztuki eksponowane będzie
szkło artystyczne z Huty Szkła „Sabina”, fotografie, rzeźby, ikony, obrazy i wiele innych prac lokalnych twórców. Wierzymy, iż
miejsce to będzie atrakcyjne zarówno dla kuracjuszy, jak i dla mieszkańców. Zamiarem opiekuna Galerii jest także wzbogacenie
oferty turystycznej naszej gminy poprzez organizację w tym miejscu kameralnych spotkań z ciekawymi ludźmi. Przy ciepłej kawie
czy herbacie zwłaszcza w długie zimowe wieczory będzie można prowadzić ciekawe dyskusje i rozmowy. Serdecznie zapraszamy.

XII plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy
powiatu krośnieńskiego w 2012 roku
Ruszyła kolejna edycja organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca,
trenera i działacza 2012 r. Głosować można do 31 stycznia 2013 r. Laureatów poznamy podczas wielkiego finału organizowanego
w tym roku w Iwoniczu 14 lutego 2013 r. Wśród nominowanych najwięcej jest piłkarzy - 10, a ponadto czworo lekkoatletów, troje
narciarzy biegowych, dwoje kolarzy górskich, dwóch biathlonistów oraz tenisista ziemny, maszer i paraolimpijczyk w narciarstwie
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alpejskim. Wśród trenerów najwięcej jest także przedstawicieli futbolu - 4, a ponadto dwóch szkoleniowców lekkiej atletyki oraz
po jednym narciarstwa biegowego, biathlonu i siatkówki. W sumie wśród nominowanych są przedstawiciele 25 klubów. O miano
najpopularniejszych ubiega się pięć pań. W gronie kandydatów jest wielu znanych sportowców, w tym także medalistów mistrzostw Polski, uczestników mistrzostw świata i Europy. Szczegółowe informacje znajdują się przy sylwetkach nominowanych.
Podobnie jak w poprzednich trzech latach, Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i
działacza. Natomiast kapituła plebiscytu wybierze pięciu najlepszych sportowców spośród wszystkich kandydatów. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami autorstwa Andrzeja Samborowskiego - Zajdla, artysty rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej ASP.
Głosować będzie można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” i „Naszym Powiecie”, a także poprzez sms-y. Głosować będzie można do 31 stycznia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
W tym roku w plebiscycie Gminę Rymanów reprezentują:

W kategorii SPORTOWIEC:
1. Aleksandra Królicka (Stowarzyszenie Nasz Rymanów, kolarstwo górskie) - sport uprawia
od szóstego roku życia, posiada licencję zawodniczą wydaną przez Podkarpacki Okręgowy
Związek Kolarski. Kilkakrotnie zwyciężała w klasyfikacji generalnej w maratonach rowerowych
Cyklokarpaty.pl. Zdobywczyni amatorskiego wicemistrzostwa Polski Family Cup. W 2012 r.
zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski w Maratonie MTB oraz 3. miejsce w mistrzostwach
Polski Family Cup. W ostatnim sezonie po raz kolejny zwyciężyła w klasyfikacji generalnej
Skandia Maraton Lang Team w kategorii do 18 lat oraz zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej
Cyklokarpaty.pl. Wygrała klasyfikację generalną serii Cyklokarpaty.pl w kategorii do 16 lat oraz
zdobyła 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Skandia Maraton Lang Team, najbardziej medialnego
cyklu maratonów MTB w Polsce w kategorii do 18 lat. W ostatnim cyklu wygrała swoją kategorię
m.in. w Rzeszowie, Nałęczowie i Białymstoku. Pozostałe wyniki w 2012 roku: 1. miejsce w
Skandia Maraton Lang Team w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, 1. miejsce w Cyklokarpaty.
pl w Jaśle, Pruchniku i Komańczy, 1. miejsce w zawodach „Rower moja pasja” w Tyliczu, 2.
miejsce w Maratonie Rowerowym „Twierdza Przemyśl”. Ma 17 lat. (7)

2.

Józef Krzysztyński (Towarzystwo Sportowe Tytus Rymanów-Zdrój,
tenis ziemny) - w rankingu Amatorskiego Tenisa Polskiego (ATP) w
kategorii wiekowej +40 zajmuje 5 miejsce w Polsce. Dwa razy pokonał
aktualnego wicemistrza Polski amatorów, a zarazem lidera rankingu ATP w
kategorii open Konrada Kolbusza z Rzeszowa. Udziela się także jako trener
młodych adeptów tenisa ziemnego. Dał się także poznać jako doskonały
organizator wielu imprez sportowych. Osiągnięcia w 2012 roku: 1. miejsce
w turnieju o Puchar Bogdana Gajewskiego w Stalowej Woli, 1. miejsce w
turnieju o Puchar Ziemi Krośnieńskiej, 1. miejsce w turnieju Grand Prix
Rymanowa-Zdroju, 1. miejsce w turnieju Heifer Cup w Rymanowie-Zdroju,
2. miejsce w turnieju Portius Cup w Krośnie, 3. miejsce w turnieju o Puchar
Prezydenta Rzeszowa. Ma 40 lat. (8)

3.
Andrzej Szczęsny (Klub Sportowy Start Poznań, narciarstwo alpejskie) - mimo
przeciwności losu, dzielnie i uparcie brnie do wytyczonego przez siebie celu, osiągając sukcesy
w alpejskim narciarstwie paraolimpijskim. Jeden z najbardziej utalentowanych sportowców w
gminie Rymanów. Osiągnięcia w 2012 roku: 1. miejsce w slalomie w mistrzostwach Polski, 2.
miejsce w slalomie gigancie w mistrzostwach Polski, 3. miejsce w slalomie w finale Pucharu
Europy (Francja), 4. miejsce w slalomie Pucharu Europy (Włochy), dwa razy 4. miejsce w
slalomie w zawodach IPCAS w Holandii. Ma 30 lat. (17)

W kategorii TRENER:
1.
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Marcin Nycz (GLKS Karpaty Klimkówka, piłka nożna) - młody ambitny
trener, który zadebiutował w 2011 r. przejęciem drużyny Karpat Klimkówka. Już
w pierwszym roku pracy wygrał rozgrywki B klasy z bilansem 62 punktów w 26
meczach (20 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki). Obecnie drużyna w rozgrywkach A
klasy lokuje się w środku tabeli. Dodatkowo pracę trenerską łączy z grą w drużynie
Iwonka Iwonicz, która występuje w lidze okręgowej. Ma 25 lat. (4)
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W kategorii DZIAŁACZE:
1. Dariusz Szczęsny (Ludowy Klub Sportowy Głębokie) - prezes klubu od listopada 2009 r. W
latach 2007-2008 był zawodnikiem LKS Orzeł Bażanówka. Sport to jego pasja, którą stara
się wpoić młodym ludziom, którzy trenują pod jego czujnym okiem. Dzięki jego staraniom w
2010 r. klub sportowy w Głębokiem przeszedł gruntowną modernizację, dzięki czemu młodzi
zawodnicy mogą korzystać z lepszych warunków. Ma 32 lata. (8)

Zasady głosowania sms-ami (do 31 stycznia 2013 r. do godz. 24.00)

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery PKS i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane
poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce, wpisujemy
literę T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy literę D i
numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia.
Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms:
PKS7,24,21,11,6,T6,D9
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak w
głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet. SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).
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Młody Nobel –
piknik edukacyjny
w Milczy
W niedzielę 25 listopada 2012 r. w
Zespole Szkół Publicznych w Milczy
odbył się III Piknik Edukacyjny „Młody
Nobel”. 20 studentów rzeszowskich i
lubelskich uczelni wyższych wspieranych przez 31 młodych pasjonatów nauk

ścisłych działających w Młodzieżowym
Laboratorium Nauki w Błażowej w kilku
salach przeprowadzało eksperymenty
biologiczne, chemiczne, fizyczne, kryminalistyczne, demonstrowało roboty i
uczyło udzielania pierwszej pomocy. Regionalnym koordynatorem akcji „Młody
Nobel” jest Kamil Wrzos.
W tym ważnym dla szkoły
wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście- Przewodniczący Rady Miejskiej w
Rymanowie Henryk Smolik, Burmistrz
Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec,
z-ca Burmistrza – Jan Materniak, radny

gminy Rymanów – Stanisław Adam oraz
dyrektorzy zaproszonych szkół – Urszula
Deptuch i Marian Penar.
Uczniowie SP i Gimnazjum w
Milczy oraz zaproszeni przez nas gimnazjaliści z Wróblika Szlacheckiego,
Sieniawy i Klimkówki na własne oczy
mogli przekonać się jak działają prawa
nauki, samodzielnie przeprowadzić naukowe eksperymenty czy wziąć udział w
doświadczeniach. Najżywiej reagowały
najmłodsze grupy – uczniowie klas IV i
V. Mieli okazję zabezpieczyć miejsce
przestępstwa, zbadać odciski palców,
zobaczyć komórkę
DNA, eksperymentować z gazami, pojedynkować
się z robotem –
kto szybciej ułoży
kostkę Rubika, poeksperymentować
w laboratorium
chemicznym czy
spróbować własnoręcznie przyrządzonych żelków.
Pikniki Edukacyjne to element
trzeciej edycji akcji „Młody Nobel” –
kampanii edukacyjnej, która pokazuje
dzieciom i młodzieży, że nauka, a w
szczególności nauki ścisłe mogą być pasjonujące. Akcję prowadzą Fundacja Rozwoju Wolontariatu (realizator programu
PROJEKTOR – wolontariat studencki)
oraz Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. Przedsięwzięciu patronuje Polsko
– Amerykańska Fundacja Wolności. III
edycja to 5 pikników w województwie
podkarpackim i 5 pikników w województwie pomorskim.

-”Dla dzieci i młodzieży to niesamowita frajda – mówią zgodnie wszyscy
uczestnicy pikniku. Mogą zobaczyć takie eksperymenty, których na zwykłych
lekcjach fizyki, chemii czy biologii nie
bylibyśmy im w stanie pokazać. Lekcji
w programie szkoły jest coraz mniej, 1-2
godziny w tygodniu, w szkole nie ma pracowni” - dodają nauczyciele przedmiotów
ścisłych z ZSP w Milczy. Dzieci i młodzież z zadowoleniem twierdzą, że warto
było przyjść w niedzielne przedpołudnie
do szkoły na wyjątkowe i niecodzienne
zajęcia.
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