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Koncert Noworoczny
W dniu 14 stycznia 2014 r. w ZSP
w Rymanowie odbył się koncert noworoczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz
zaproszonych gości.

Występ chóru, fot. Dariusz Krzok

Koncert poprowadziła Iwona Tylka,
nauczyciel audycji muzycznych, kształcenia słuchu i chóru w nowo powstałej
szkole muzycznej, wprowadzając licznie
zgromadzoną publiczność w magiczny
nastrój Bożego Narodzenia i zapowiadając kolejnych wykonawców.
Koncert składał się z dwóch części. Usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy
i pastorałki. Były one tym piękniejsze,
iż wykonane przez dzieci i młodzież
nowo powstałej szkoły muzycznej.
W pierwszej części młodzi instrumentaliści zaprezentowali swoje umiejętności po zaledwie czterech miesiącach
nauki gry na instrumentach. Rozbrzmiały dźwięki saksofonu, trąbki i klarnetu,
pianina, fletu, skrzypiec, gitary i akordeonu. Przy akompaniamencie pianina
wystąpili soliści oraz duety. Kolędy i
piosenki świąteczne zaśpiewali również
zaproszeni uczniowie LO w Rymanowie,
przygotowani przez Arkadiusza Habrata.
Na zakończenie pierwszej części koncertu wystąpił chór uczniów rymanowskiej szkoły muzycznej, dyrygowany
przez Iwonę Tylkę. W jego wykonaniu
zabrzmiały kolędy i pastorałki na głosy
oraz z udziałem solistów.
Podsumowując tę część koncertu
w-ce dyrektor szkoły muzycznej w Rymanowie Dariusz Krzok złożył gratulacje
młodym wykonawcom oraz podziękował nauczycielom i rodzicom za wspólny trud w tworzenie szkoły. Głos zabrał
również wizytator
Centrum
Edukacji
Artystycznej
Krzysztof Szczepaniak, dziękując za
zaproszenie złożył
także
gratulacje
wykonawcom, pedagogom i rodzicom życząc dalszej
wizytator
systematyczności i
Krzysztof Szczepaniak,
wytrwałej
pracy.
fot. Maciej Czado
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Uznał pomysł stworzenia szkoły muzycznej w Rymanowie za jak najbardziej słuszny i jak powiedział: „jest to
wielka rzecz”- wyrażając w ten sposób
uznanie dla burmistrza gminy Wojciecha
Farbańca, z którego inicjatywy szkoła
powstała. Wizytator zapewnił również

zgromadzonych rodziców, że kadra szkoły muzycznej to znakomici pedagodzy,
mający ogromne sukcesy w swoim dorobku zawodowym a efekty, które można było podziwiać podczas koncertu są
tego najlepszym dowodem. Popłynęły
też kolejne podziękowania, gratulacje
i życzenia noworoczne od burmistrza
Wojciecha Farbańca oraz dyrektor ZSP
w Rymanowie Elżbiety Nadziakiewicz.

W drugiej części koncertu wystąpiła
„Grupa Blaszana” z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie pod kierownictwem
Edwarda Świątka, wieloletniego nauczyciela ZSM w Krośnie. „Grupa Blaszana” wykonała kolędy oraz wiązankę
patriotyczną przekonując słuchaczy jak

Grupa Blaszana, fot. Łukasz Bolanowski

ogromna siła drzemie w instrumentach
dętych. Koncert nagrodzono ogromnymi
brawami.
Przyłączając się do gratulacji życzymy wszystkim młodym artystom owocnej pracy oraz wielu sukcesów, i czekamy na kolejne koncerty!
Barbara Pruś

Orkiestra grała w Rymanowie
12 stycznia od godzin przedpołudniowych widoczne
były na parkingu rymanowskiego rynku przygotowania do
imprezy kończąc zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Zebrane w tym roku
fundusze przeznaczone
zostaną na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
Na scenie wystąpiło 8 zespołów: Iwo Dixi
Jazz Band, The Exile, Rosarian, Widymo, Tha
Reason, P.A.G.E, oraz OSC. Wszystkie zespoły
zrezygnowały z honorarium za swoje występy.
Szkoda tylko, że koncert nie zgromadził zbyt wielu
widzów. Być może przyczyną była niesprzyjająca
pogoda (było wietrznie i zimno), a być może fakt,
że koncert z takim rozmachem zorganizowano w
Rymanowie po raz
pierwszy.
Kończące imprezę „Światełko
do nieba” (pokaz
ogni sztucznych)
było wielką frajdą
dla najmłodszych
widzów, ale pozytywnie też oceniane przez starszą
widownię.
fot. M. Łabuda

Wydarzyło się w lutym
13.II.1314 – 700 lat temu zm. Trojden książę mazowiecki, żył ok.30 lat. Zmodernizował gród warszawski, zmienił system obrony miasta, zamienił
drewniane wały na otaczającą starą Warszawę linię z
wieżami i bramami.
18.II.1374 – ur. Jadwiga Andegaweńska, córka Ludwika Węgierskiego. Koronowana na królową Polski
w 1384 r., dwa lata później zostaje żoną Władysława
Jagiełły. Przed śmiercią (+1399) zapisała Akademii
Krakowskiej swoje klejnoty. W 1997 r. kanonizowana
przez Jana Pawła II.
20.II.1454 – delegacja Związku Pruskiego złożyła
królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi prośbę o
włączenie ziem pomorskich do Korony.
21.II.1804 – Richard Trevithick zaprezentował
pierwszy parowóz szynowy. Pociąg o masie 25 t
pokonał trasę 40 km w czasie 4 godzin. Wskutek nacisku zagrożonych hodowców koni został wypędzony
z Anglii. Po powrocie zmarł jako żebrak, mimo że
zaprojektował jeszcze tunel pod Tamizą, dźwig i młot
parowy.
16.II.1854 – w Wilnie po raz pierwszy wykonana
zostaje opera „Halka” Stanisława Moniuszki. Twórca polskiej opery narodowej, przez wiele lat był
organistą w kościele św. Jana w Wilnie a później
dyrygentem w teatrze.
23.II.1884 – w rodzinie znanego żydowskiego lekarza urodził się w Warszawie Kazimierz Funk. Chorowity, uczy się prywatnie w domu. – w wieku 16 lat
zdaje maturę, a mając 20 lat broni doktorat. Wędruje
po najlepszych instytutach Europy. Odkrył, że brak
pewnych substancji powoduje chorobę organizmu,
nazwał je witaminami. Zmarł w USA w 1967 roku.
1.II.1944 – grupa bojowa AK dokonała udanego
zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę SS dystryktu
warszawskiego. W akcji zginęło czterech zamachowców.
29.II.1944 – wracającego z pracy zamyślonego kleryka potrąca niemiecka ciężarówka wojskowa. Nieprzytomnemu Karolowi Wojtyle pomocy udzielają:
kobieta z tramwaju i nieznany oficer niemiecki. Ze
wstrząśnieniem mózgu odzyskuje przytomność po 9
godz.
2.II.1984 – W Milwaukee (USA) udzielono rozwodu
parze której łączny wiek wyniósł 188 lat. Rozwiedli
się 91.letnia Ida i 97. letni Simon Stern
3.II.1994 – z taśmy montażowej zjeżdża ostatnia
„Nysa” z nr seryjnym 380 575. Produkowana przez
36 lat, ze względu na prostotę konstrukcji, cieszyła
się uznaniem we wszystkich „demoludach”, eksportowana również w różnych wersjach na zachód. (w
sumie do 38 krajów).
5.II.1994 – zm. Joachim Halupczok mistrz świata w
wyścigu szosowym w 1989 r, wielki talent kolarski.
Po przejściu na zawodowstwo wykryto u niego wadę
serca, co zmusiło go do zakończenia kariery. Zmarł
na zawał w czasie amatorskiego turnieju piłkarskiego w wieku 26 lat.
5.II.2004 – 10 lat temu otwarto po kapitalnym remoncie sanatorium „Teresa” dostosowane do współczesnych standardów. Atrakcją jest zainstalowana,
kosztem 230 tys zł, kriokomora, w której zabiegi w
temperaturze -1000C mają zastosowanie w wielu
schorzeniach.
Wacław Łabuda
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
tel. 17 77 90 069
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Rozmawiają
przy kawie
dwaj znajomi:
- Stary,
dlaczego twoja
żona nie lubi
tak teatru?
- Nie może
znieść tego, że
cały wieczór

inni mówią, a ona musi siedzieć
cicho.
* * * * *
Młody tata przychodzi do pediatry po
poradę:
- Panie doktorze, żona wyjechała
na delegację a chłopak chudnie w
oczach. Wszystko robię co trzeba –
codziennie kąpiel, długie spacery,
wieczorem czytam
mu bajki…
- A karmi go pan?
- O kurczę,
wiedziałem,
że o czymś
zapomniałem!
* * * * *
Po dość długo trwającym zabiegu,
dentysta wyprowadza z gabinetu
małego pacjenta i mówi do
oczekującej w poczekalni matki:
- Udało mi się założyć mu plombę!
przez dwie godziny nie wolno mu
nikogo gryźć!
* * * * *
Genialnemu radzieckiemu
genetykowi udało się skrzyżować
kurę z dynią. Zaciekawieni
dziennikarze
wypytują:
- To chyba
ogromny sukces?
- No tak, jajka są
olbrzymie.
- Czy są jeszcze
jakieś problemy?
- Tak, musimy zlikwidować pestki w
jajkach!
* * * * *
W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają
się pięknym kobietom:
- Podejdziemy? – pyta pierwszy.
- Nie, jeszcze nie teraz…
- Dlaczego?
- Najpierw niech zapłacą rachunek!
* * * * *
W drzwi wali pięściami teściowa i
krzyczy:
- Otwieraj łobuzie. Wiem że jesteś w
domu, bo twoje adidasy stoją przed
drzwiami!
Zza drzwi słychać niepewny głos:
- Niech się mama tak nie wymądrza,
w sandałach przyszedłem…
* * * * *
Strażacy założyli zespół muzyczny.
Na pierwszej próbie kapelmistrz robi
mały test z wiedzy muzycznej:
- Jaka jest różnica między
fortepianem a skrzypcami?
- Fortepian dłużej się pali!
* * * * *
Jaka jest najpaskudniejsza choroba?
- Hemoroidy – ani samemu obejrzeć,
ani znajomym pokazać!
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Wieści z regionu…
 Fontanna multimedialna, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej,
nowy most Narutowicza, przebudowane
ulice Lubelska i Rejtana - to najważniejsze inwestycje w Rzeszowie w mijającym roku.

Elektroniczne karty czytelnika,
wrzutnia, która pozwala na zwroty książek przez całą dobę - to niektóre elementy innowacyjnego systemu, który od
kilku dni funkcjonuje w Wypożyczalni
Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Dzięki
niemu należy ona teraz do czołówki nowoczesnych bibliotek w kraju.

Zanim Rzeszów zacznie kształcić
lekarzy, najpierw wypuści na rynek
inżynierów medycznych. Politechnika
Rzeszowska właśnie uzyskała zgodę na
prowadzenie tego nowego na Podkarpaciu kierunku. Rekrutacja rozpocznie
się już w czerwcu 2014 r. Dla chętnych
przygotowano 90 miejsc.
 Około 750 dziewczynek w wieku
11-12 lat z powiatu mieleckiego ma
szanse uchronić się przed rakiem szyjki
macicy. Rada powiatu przeznaczyła blisko 120 tys. zł na szczepienia przeciwko
wirusowi HPV.
 150 osób zginęło na podkarpackich
drogach w 2013 roku. To najmniejsza
liczba ofiar śmiertelnych w naszym województwie od 12 lat.
 Wiosną Stowarzyszenie ExploRes,
wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, uruchomi pierwsze w mieście
interaktywne centrum nauki. - Na początek udostępnimy na ten cel 100 m kw.
w byłym budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego naprzeciwko Millenium Hall - zapowiada dr hab. Wojciech
Walat, prorektor UR.

Studenci WSIiZ zwyciężyli w
maratonie programistycznym Microsoftu. Pokonali najlepsze drużyny informatyczne z 34 uczelni z całej Polski.

Studentki Politechniki Rzeszowskiej Sylwia Kaszuba i Iwona Kościółek
zdobyły pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Architektura w nowej
skórze”. Zaprojektowały niezwykłą, bo
interaktywną elewację, która nie tylko
zdobi i chroni budynek, ale jest także do
dotykania. Można w niej odcisnąć swój
ślad.
 Na Podkarpaciu we wtorek (21.01)
rano prądu nie miało ok. 18 tys. odbiorców – podała w komunikacie spółka
PGE Dystrybucja. Powodem awarii są
m.in. oblodzone linie energetyczne. Najwięcej odbiorców, którzy nie mieli prądu, było w okolicach Stalowej Woli - ok.
6 tys. i Staszowa – ok. 11 tys. Przyczyną
awarii w tym rejonie były złamane słupy
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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
energetyczne i samoczynne wyłączenie
linii wysokiego napięcia.

zmniejszy się hałas w domach położonych wzdłuż trasy.

 Wrocławski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie z prywatnego aktu
oskarżenia, który działaczka ruchu feministycznego Małgorzata Marenin wniosła przeciwko abp. Józefowi Michalikowi za jego wypowiedź podczas kazania
wygłoszonego 16 października 2013 r.

 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie uruchamia pierwsze
na Podkarpaciu studia II stopnia na
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Będzie szesnastą uczelnią w Polsce
prowadzącą taki kierunek na poziomie
uzupełniających studiów magisterskich.

 W piątek 10 stycznia na sesji Rady
Miasta Rzeszowa podpisana została
umowa w sprawie utworzenia filii Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach
Dolnych. - To druga po Mielcu filia PD,
w której dzieci z klas 1-6 będą mogły
uczestniczyć w zajęciach Politechniki
Dziecięcej. Nie będą już musiały dojeżdżać do Rzeszowa, aby skorzystać z
zajęć .

 Po 10 miesiącach Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wydał w
końcu zgodę na zakup sklepów sieci Real
przez Auchan. Ale żeby do transakcji doszło, Francuzi w ciągu 1,5 roku muszą
sprzedać 8 hipermarketów z przejmowanej sieci, w tym nasz rzeszowski Real.

 Polimex-Mostostal nie dokończy
budowy odcinków autostrad A1 i A4
- poinformował Krzysztof Nalewajko z
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Powodem zerwania umów są
opóźnienia w budowie.
 Ponad 18 mln zł kosztowała budowa nowych ekranów akustycznych
przy drodze krajowej nr 4 między Rzeszowem a Trzcianą. W sumie postawiono ponad 9 km ekranów. Dzięki nim

 6 stycznia, funkcjonariusze Straży Granicznej ze Stuposian zatrzymali
dwóch imigrantów z Syrii. Mężczyźni
(28 i 44 l.) dostali się z Ukrainy do Polski
idąc pieszo. Zostali zatrzymani 2 km od
granicy państwa, niedaleko miejscowości Bukowiec. Przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i stwierdzili,
że celem ich podróży miały być Niemcy.

Czwarty rok z rzędu w powiecie
sanockim odnotowujemy spadek urodzeń dzieci. Porównując do siebie najbardziej skrajne liczby, 1099 urodzeń w

Odeszli do wieczności
(15.XII 2013 – 15.I.2014)
09.12 – Wielobób Ireneusz (l. 41) – Milcza
14.12 – Wiernasz Jan (l. 77) – Królik Polski
18.12 – Nikody Mieczysław Jan (l. 80) – Rymanów
19.12 – Rymar Edward (l. 70) – Wróblik Królewski
21.12 – Skubel Eugeniusz (l. 60) – Wróblik Królewski
23.12 – Krawczyk Janina z d. Rajchel (l. 82) – Wróblik Królewski
26.12 – Zbylut Fryderyk (l. 89) – Klimkówka
28.12 – Krypla Czesław (l. 78) – Zmysłówka
28.12 – Lichaj Stanisław (l. 52) – Rymanów Zdrój
30.12 – Jaworska Jadwiga Wiktoria z d. Cecuła (l. 79) – Rymanów
07.01 – Kijowski Władysław Michał (l. 84) – Rymanów
09.01 – Szczęsny Jan (l. 65) – Głębokie
(wła)

List dziecka
do Dzieciątka
Kochany Jezu,
Ty już śpisz, nic nie wiesz,
ja wciąż modlę się do Ciebie.
Głaszczesz grzywki gwiazdom na dobranoc,
ja na Wielki Wóz nakładam mych obietnic siano.
Chwytasz w drobne rączki komety ogony,
ja te same ślę do ciebie modlitwy natchnione.
Od pigułek na śniadanie
wybaw mnie, Panie.
W mym lęku przed bólem
Jezu, przytul czule.
Od zastrzyków jeży,
Panie, błagam szczerze.
Od kroplówek deszczu
zachowaj mnie jeszcze.
Na szpitalne dnie
pobłogosław mnie.
By się sny spełniały.
To mój pacierz cały.
Amen.
Marta Hanus
roku 2009 do 905 w 2013, spadek urodzeń sięga już blisko 18%.
 Znajdujemy się na przedostatnim
miejscu w kraju pod względem liczby
lekarzy przypadających na 10 tysięcy
mieszkańców. Według Głównego Urzędu Statystycznego, wśród pracujących
lekarzy specjalistów najmniej liczną
grupę stanowią medycy specjalizujący
się w dziedzinach takich jak: onkologia,
choroby płuc, otolaryngologia, dermatologia i wenerologia, medycyna rodzinna.

Z powiatu…
 W dziewiątym plebiscycie radiowej
„Trójki” słuchacze audycji Radiowy
Dom Kultury dokonali podsumowania
2013 roku w kategoriach: płyta roku,
książka roku oraz wydarzenie roku. Po
raz czwarty wybrali również Kulturystkę
2013 roku. Została nią 38-letnia Monika
Wolańska, dyrektorka Uniwersytetu
Ludowego Rzemiosła Artystycznego w
Woli Sękowej

Sto lat liczy już budynek Sądu
Okręgowego w Krośnie, znajdujący się
przy Placu Konstytucji 3 Maja. Zwykle
pełnił swoją funkcję, ale mieścił się tam
też sztab armii rosyjskiej, szpital i więzienie. Gmach sądu to prawdziwa perła
architektury, specjaliści wskazują z jednej
strony na typowość budowli dla XIX-wiecznego sądownictwa, ale nie brak w
niej także i elementów wskazujących na
wyjątkowość obiektu.
 Podczas ostatniej w 2013 roku sesji
Rada Miasta Krosna przyjęła budżet

na 2014 rok. To budżet rekordowy, przekraczający po stronie
wydatków kwotę 300 mln zł.
Najwięcej pójdzie na inwestycje
- 104,6 mln zł, szczególnie na modernizacje i rozbudowy dróg - aż
73,3 mln. Przeciw ustawie budżetowej była opozycja. Członkowie
klubów PiS i nowo powstałego
Krośnieńskiego Forum Samorządowego twierdzą, że to budżet
wyborczy. Nie popierają poziomu
zadłużenia i wydawania pieniędzy
na lotnisko.
 Pierwszego stycznia w wojewódzkim szpitalu w Krośnie
przyszedł na świat pierwszy krośnianin 2014 roku. To Kuba - syn
pani Dagmary Podlaszewskiej.
Tradycyjnie, dla małego prezydent Krosna prezenty ufundował.
Siódmy rok z rzędu pierwszym
obywatelem Krosna jest chłopiec.

 Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Bursaki wzbogaci
się o kryte korty tenisowe. Wyłoniony jest już wykonawca, który
w tym roku ma zaprojektować i
wybudować nowy obiekt. Miasto
zakończyło już procedurę przetargową. Wykonawca - firma Interhall
z Katowic za nieco ponad 1,2 mln zł ma
zaprojektować i wybudować nowy produkt. W przetargu termin zakończenia
prac wyznaczono na koniec października
2014 roku.

Z okazji XXII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy Firmy
Jubiler Jaracz i Mika Glass wykonały
ekskluzywne jedyne na świecie złote
serduszko podwieszone w szkle.
 Odbierz swój kod PIN z PBW w Krośnie i czytaj książki online. Wystarczy
jedno kliknięcie i czytamy wybraną książkę! Kto o tym nie marzy? Czytasz gdzie
chcesz i jak chcesz , w dowolnym czasie,
w dowolnym miejscu! Nowy projekt –
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krośnie otwiera nam takie możliwości.
 Znamy tegoroczne wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego przez „Perspektywy”. W
pierwszej dziesiątce najlepszych liceów
w kraju nie ma żadnego z Podkarpacia.
Najlepszy nasz ogólniak, LO im. Jana
Pawła Sióstr Prezentek w Rzeszowie,
jest dopiero 13. w kraju. Najlepsze nasze
techników - Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie - jest 10.
Przy ustalaniu rankingu brane pod uwagę
były sukcesy uczniów w olimpiadach (30
proc.) oraz wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (25 proc.) i przedmiotów
dodatkowych (45 proc.).
 Zawodniczka MUKS „Podkarpacie” Jedlicze w Strzelectwie Sportowym
Brygida Bożek otrzymała powołanie
do składu Kadry Narodowej juniorek

młodszych w karabinku pneumatycznym
i sportowym.

W budżecie miasta na 2014 rok
zarezerwowano pieniądze na przebudowę jednego z najtrudniejszych i
najbardziej zatłoczonych skrzyżowań
w Krośnie - tzw. „zetki”. Koncepcji było
już wiele - ostatecznie stanęło na tym, że
optymalnym rozwiązaniem będzie rondo.

Mimo wyjątkowo kapryśnej aury
krośnieński finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy należy zaliczyć do
udanych. Na konto fundacji Jerzego
Owsiaka z Krosna wpłynie ponad 55
tys. zł. W ciągu ostatnich kilkunastu lat
dzięki WOŚP krośnieński szpital został
doposażony w sprzęt o wartości blisko
miliona zł.

Tylko do końca roku w PGE Rejon Energetyczny Krosno działała
Biuro Obsługi Klienta. Teraz, aby osobiście załatwić formalności, trzeba udać
się do Jasła lub Sanoka. Zamknięcie
biura PGE tłumaczy oszczędnościami.

Z gminy …

 W niedzielne popołudnie 19.01.2013
o godz. 15:50 Jednostka OSP Rymanów
została wezwana do akcji poszukiwawczej. Ze zgłoszenia wynikło że pomocy
potrzebuje mężczyzna, który samotnie
wybrał się na spacer zielonym szlakiem,
ścieżką spacerową Rymanów Zdr. –
Przymiarki – Iwonicz Zdr. Wezwał on
pomoc zgłaszając na numer alarmowy
ból w klatce piersiowej i brak możliwości samodzielnego zejścia z gór. Akcja
miała szczęśliwy finał i zakończyła się
odnalezieniem osoby poszukiwanej. Tuż
przed zapadnięciem zmroku, pierwsi do
osłabionego mężczyzny dotarli ratownicy GOPR. Następnie odnaleziona osoba
została przetransportowana i przekazana
załodze pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala.
 Kolejny wiatrak w gminie Rymanów uszkodzony. To jeden z większych
wiatraków, jego skrzydła mają długość
ok. 50 metrów. Uszkodzenie nie jest poważne - rozwarstwieniu uległa końcówka „pióra”. Prokuratura w Krośnie nie
zakończyła jeszcze śledztwa w sprawie
uszkodzenia wiatraka, do którego doszło
w gm. Rymanów w październiku. Pękła
wówczas łopata jednego z dwóch wiatraków w Sieniawie, należących do prywatnej firmy.

W 22 Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy brało udział 60 wolontariuszy, którzy już od wczesnych godzin rannych kwestowali na terenie całej
Gminy Rymanów i nie tylko. Podczas
kwesty zebraliśmy łącznie 26 500,07zł.
zebrał deka
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„Kochana Babciu,
Kochany Dziadziu”
W dniu 18.01.2014 r. w sali kina
„Sokół” w Rymanowie odbył się „Dzień
Babci i Dziadka”. Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Gorącymi życzeniami wnuczęta obdarowały swe babcie i

Lenka Rygiel „Życzenia dla babci”

dziadków z okazji ich święta. Odbyły się
występy artystyczne dzieci i młodzieży sekcji działających przy GOK oraz
prezentacje dorosłych aktorów, którzy
odegrali wesołe skecze „Dywagacje
dziadków”, „Skleroza” oraz monolog „Skleroza” i przypomnieli piękne
piosenki z dawnych lat. Już na wstępie
w skeczu o dywagacjach dziadków zaprezentowali się: autorka skeczu Maria
Przybylska, Jan Łabuda i Józef Litarowicz. Skecz wykonały również dzieci z
sekcji tanecznych działających przy GOK a były
to „Porady dla babci,
jaka powinna być wnuczka, jaki powinien być
wnuczek”.” Najmłodsza
artystka Lenka Rygiel
złożyła życzenia dla najlepszej babci na świecie,
a na pytanie: kto kocha
najbardziej wnuki na tym
świecie? odpowiedziały
recytacją dzieci z grupy
Julinki. Autorką wiersza
jest Maria Przybylska.
Dzisiaj na pytanie: ”Czy
naprawdę wiecie,
Kto kocha najbardziej wnuki
na tym świecie?”
Szybciutko tu każde dziecko
pewno powieŻe, w tym są najlepsi na pewno dziadkowie
To dziadzio i babcia mają takie serca
Że się w nich pomieści ta miłość największa
To babcia przytuli , babcia pocałuje
I bajkę opowie, obiad ugotuje
I na spacer pójdzie, biorąc nas za rękę
Nauczy być grzecznym, zaśpiewa piosenkę
To dziadzio pokaże jak się piłkę kopie
Jak być dżentelmenem, jak się wbija gwoździe
Opowie jak było, kiedy on był mały
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Jako kumpel dziadzio jest wprost doskonały
W lecie na rowerku nauczy nas jazdy
Zimą , gdy śnieg wielki ciągnie z nami sanki
Gdy nocą jest ciemno i strach nas ogarnia
Minie, gdy są blisko dziadzio albo babcia
Miło na plac zabaw iść z dziadziem lub babcią
Sprawią by wysoko bujać się huśtawką
Pokażą nam piękno kwiatów i przyrody
Opowiedzą nieraz ciekawe przygody
Babcia albo dziadzio pacierza nauczy
Oczkiem w głowie dziadków jest wnuczka i
wnuczek
Od babci i dziadka –
zwyczaj to jest piękny
Nawet bez okazji dostajesz prezenty
Dzisiaj za tą ich miłość ,
poświęcenie wielkie
Swe serca dziecięce
składamy w podzięce
Niech was cieszy życie,
zawsze służy zdrowie
Niechaj sto lat żyją
babcie i dziadkowie!
Niechaj Bóg błogosławi,
słońce szczęścia świeci
Niech żyją dziadkowie
najlepsi na świecie!
Wystąpiły grupy z sekcji tanecznych
działających przy GOK w Rymanowie,
prowadzone przez Paulinę Kędrę, Ewę
Marszałek, Alinę Pulnar i Zuzannę Frydrych oraz grupa taneczna działająca
przy Hali Sportowej w Sieniawie pod
kierunkiem Pawła Kuligi.
Swoje programy zaprezentowały grupy
najmłodsze, uczące się tańca zaledwie od
października 2013 r. jak również starsze
mające większe doświadczenie na scenie
- grupa „Whisk” ma już za sobą wiele
występów i brała udział w licznych prze-

glądach. Był więc taniec nowoczesny i
towarzyski a przez chwilę scena kinowa
zmieniła się w teatralną, na której zatańczyły baletnice.
Program artystyczny uzupełniały występy solowe dzieci z sekcji muzycznej
prowadzonej przez Sławomira Szybkę
- zaśpiewał Sebastian Litarowicz i Natalia Tworek. W kolejnych solowych występach publiczność usłyszała piosenki

w wykonaniu Marysi Jarosz i Joanny
Litarowicz oraz Jana Łabudy i Józefa
Litarowicza.
Nie tylko dzieci dziękowały dziadkom i
babciom. W wierszu Moja babcia Maria
Przybylska tak wspominała babciną miłość:
Nie patrzcie tak ze zdziwieniem na mnie – nie
patrzcie
Przecież i babcia miała będąc dzieckiem babcie
Właściwie, to każdy z nas ma babcie dwie
Czasem jedna jest blisko, a druga daleko
Choć mych babć dawno nie ma to na pewno
wiem
Że babcia to miłość specjalna, że babcia to
ciepło
To oczy zatroskane, piękne, mądre słowa
za wszystko kochanym mym babciom chciałabym podziękować:
za podane śniadanie, kanapki do szkoły
za bajki , opowiadania mądre i wesołe
za to, że nieraz przed karą taty wybroniła
że dużo pokazała , że dużo nauczyła
za ciepłe mleko od krowy, za kwiatki przed
domem
za tymi latami z babcią tęsknię zawsze
ogromnie
Choć sama jestem babcią – to nie zapominam
Czym była dla mnie: opieka , przyjaźń i miłość babcina
Na zakończenie uroczystości burmistrz gminy Wojciech Farbaniec podziękował wszystkim wykonawcom,
tym najmłodszym i tym starszym oraz
przekazał najlepsze życzenia dla babć
i dziadków. Po czym scenę zapełnili wszyscy artyści i wspólnie zaśpiewali babciom i dziadkom 100 lat.
Barbara Pruś

Wspólne 100 lat, fot. GOK Rymanów

Podziękowanie
Dyrektor GOK Danuta Litarowicz składa
serdecznie podziękowania, wszystkim
którzy przyczynili się do uświetnienia
tej uroczystości: dzieciom, młodzieży i
ich nauczycielom oraz w szczególności
dorosłym aktorom, za przygotowanie
programu artystycznego.

Jasełka na dworcu
Jasełka – bożonarodzeniowe widowiska z betlejemską, ubogą stajenką, w
której w żłóbku na sianie leży nowonarodzony Jezus. Nieustannie czuwa przy
nim zatroskana Matka i jej opiekun św.
Józef. Obraz tych tradycyjnych Jasełek
zapadł głęboko w naszej pamięci.
Ale Bóg rodzi się nie tylko w betlejemskiej stajence, lecz w różnych
sytuacjach dnia codziennego wtedy, gdy
okazujemy pomoc innym, a szczególnie
najuboższym i bezdomnym. Udowodniła
to schola i młodzież oazowa z Zespołu
Szkół Publicznych z Klimkówki, która
zaprezentowała dla mieszkańców wioski
spektakl o głębokiej, wymownej treści
„Jasełka na dworcu”.
W scenerii typowo dworcowej –
rozkłady jazdy, kasy biletowe, odgłosy
nadjeżdżających i odjeżdżających pociągów – pojawiają
się na scenie trzej głodni i
zmarznięci bezdomni szukający chleba wśród porozrzucanych tam śmieci. Na
dworcu jest pusto, nie ma
ruchu, gdyż jest to Boże Narodzenie i każdy siedzi przy
pełnym stole. Słychać zapowiedź pociągu pospiesznego
nadjeżdżającego z Nazaretu.
Zdezorientowani bezdomni
nie wiedzą co się dzieje.
To znów wsłuchują się w
odgłos pociągu osobowego
nadjeżdżającego z Betlejem.
Na scenę wchodzi zatroskana
Maryja z małym dzieciątkiem na ręku, które urodziło
się na dworcu kolejowym.
Asystuje jej św. Józef. Na
scenie ucztuje król Herod ze
swoją świtą królewską. Zaś
międzynarodowym pociągiem intercity przyjeżdżają
trzej królowie, którzy szukają noworocznego króla i składają mu dary. Bezdomni
nadal nie rozumieją tego wszystkiego,
lecz uświadamiają sobie jednak, że jest
to coś, co było już dawno, a teraz jest
może tylko snem. Maryja podchodzi do
nich i mówi: To nie sen. Jezus przychodzi
na świat każdego dnia. On rodzi się w
sercu każdego człowieka. Trzeba tylko
otworzyć mu swoje serce. A wy pozamykaliście drzwi waszych serc. On stoi i
puka, bo chce w was zamieszkać.
Bezdomni z żalem skarżą się Maryi,
że życie jej jest koszmarne, śpią na dworcu, nie pracują i nikomu nie są potrzebni.
Maryja podaje każdemu z nich Dzieciątko
i mówi: Jezus was potrzebuje. Przychodzi
do każdego człowieka, bo kocha. Chodźcie do Niego, jeśli tylko chcecie.
Jeden z bezdomnych z głębokim
wzruszeniem mówi, że jest to najpiękniejszy dzień w jego życiu. Wszyscy bezdomni otrzymują białe szaty symbolizujące

nowe życie i dzielą się
ofiarowanym im opłatkiem. Jezus rodzi się
więc w sercu każdego
człowieka, trzeba tylko
je otworzyć.
Ten wspaniały spektakl inspirujący nas do
głębokich przemyśleń,
przygotowała ze scholą i młodzieżą oazową
siostra Diana Jonczyk,
michalitka która jest katechetką i niezastąpioną
organizatorką życia religijnego w Klimkówce,
zarówno dla dzieci jak i
dla dorosłych.
Zofia Gierlach
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Walentynki czy Dzień
Singla ?
Około 14 lutego przez media przechodzi fala dyskusji o celowości Walentynek.
Większość odpowiadających na to pytanie
narzeka, że walentynki są kiczowate,
przesłodzone, z tandetną chińszczyzną.
Jakie są opinie za i przeciw?
Zwolennik mówi – „Jestem za, najwięcej krzyku robią single bo nie mogą
patrzeć jak inni świętują. I zaczyna się
cyrk przeciwników – upadek tradycji,
ślepe przyswajanie zachodu, komercjalizacja, makdonaldyzacja, brakuje mi
jeszcze nacjonalizacji… W takim razie
żądam wycofania dnia dziadka, babci,
matki, kobiet, dziecka…itd.”
„Walentynki mogą być piękne mimo
tej całej wstrętnej komercji, więc powinni się zastanowić ci, którzy z zawiścią
wypowiadają się o tym dniu, przecież
wszystkie święta są równie skomercjalizowane. Boże Narodzenie i Wielkanoc
też, już na miesiąc wcześniej człowiek
ma tego wszystkiego dosyć. Nie chcę
porównywać świecką tradycję do świąt
kościelnych, przecież walentynki to dzień
św. Walentego, czyli dzień w który można
iść do kościoła i pomodlić się do patrona
zakochanych o szczęście w miłości”.

Przeciwniczka argumentuje: „Nie
mam nic przeciwko Dniu Zakochanych,
ale jest przecież tyle ważnych dni, które naprawdę zasługiwałyby na uwagę.
Niestety, Dzień Tolerancji, Dzień Walki
z AIDS czy Międzynarodowy Dzień
Przeciw Przemocy wobec Kobiet nie są
wystarczająco chwytliwe i atrakcyjne, nie
da się na nich zarobić, więc przegrywają
z kulturą komercyjną. Ile więcej są warte
od „serduszkowego szaleństwa” wie tylko ten, kto zechce poświęcić chwilę na
refleksję o tym co wciąż jest jeszcze w
naszej Polsce do zrobienia..”
Jeden z blogerów ironizuje: „Może
jeszcze wprowadzić Dzień Mówienia Dzień Dobry, Dzień Ustępowania
Miejsca Starszym w Autobusie, Dzień
Respektowania Przepisów Drogowych…
Osobiście skłaniam się ku koncepcji Dnia
Bez Ludzi Głupich, ale to mogłoby sparaliżować cały glob…”
„Święto zakochanych mam codziennie, nie potrzebne mi daty, ja ten dzień
obchodzę 365 razy w roku. Jakoś nie mam
potrzeby manifestowania wszystkim, że
kogoś kocham, publicznego obściskiwania się, całowania…”
„Kocham cię – ale szczere, nic nie
kosztuje. Specjalne okazje? miłość jest
niezwykła codziennie, przepraszam za
truizm. Jeśli mężczyzna lub kobieta potrzebują ponaglenia i specjalnych okazji

Sukces Jakuba Rajchla
Jeszcze w grudniowym numerze zasygnalizowaliśmy
o sukcesie rymanowianina Jakuba Rajchla w armwrestlingu. Już po raz dziesiąty w gminie Stare Miasto koło
Konina odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów
w Siłowaniu na Ręce „Debiuty 2013”.
Ta dyscyplina cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a mistrzostwa w tym mieście to już tradycja. Organizatorami tegorocznej edycji byli, tak jak w
poprzednich latach, OSP Bolo Stare Miasto i Federacja
Armwrestling Polska. W tegorocznej edycji zawodów
wzięło udział 110 zawodników z ponad 50 miejscowości
z całego kraju, startując w kilku kategoriach wagowych.
Jakub Rajchel startował w kategorii 78 kg, zajmując
V miejsce na prawą i I miejsce na lewą rękę. Ćwiczy już
około trzy lata w klubie „Spartan” Rymanów. Klub został
założony przez Grzegorza Nowotarskiego, który zajmuje
się tym sporem już kilka lat.
Rywalizacja była bardzo zacięta i toczyła się na wysokim poziomie. Solidna praca w klubie spowodowała, że
Jakub mógł wywalczyć tytuł mistrza Polski.
(wła)
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żeby okazać sobie uczucie, niech sobie
tę miłość darują i zastanowią, co tak naprawdę miedzy nimi jest”.
Kolejny dyskutant przekonuje o
szkodliwości Walentynek: „Na podstawie
filmów i obserwacji swoich znajomych
zauważam, że słowo kochać straciło na
znaczeniu. Ludzie boją się używać tego
słowa. Ktoś powie, że dzięki 14 lutego
zdobył się na odwagę i powiedział „kocham” swojej drugiej połówce. Chyba
że chce się mieć alibi, że to tylko głupia
walentynka, którą chciało się wysłać i
sprawić komuś przyjemność. Jeżeli miłość jest taka bojaźliwa to lepiej by jej
nie było.”
„Skąd ta niechęć do Walentynek? po
co przyjmować stanowisko zgorzkniałego samotnego zrzędy, psioczącego na to
niewinne święto i psującego wszystkim
innym radość z niego? Lubię czerwony, lubię serduszka, lubię idiotów…
reasumując – całkiem przyjemnie jest
pospacerować po mieście opanowanym
atmosferą „czegoś”, nawet jeśli to sztuczna atmosfera”…
Zwolennicy walentynek i ich przeciwnicy są w jednym całkowicie zgodni
– miłość powinno okazywać się na co
dzień, a nie tylko w jednym dniu w
roku.
wybrał (wła)

Rewolucyjne
zmiany w Turnieju

„Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”
20 stycznia, wystartowały zapisy
do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar
Ty m b a r k u ” . O d
tego roku w formule
rozgrywek nastąpią
duże zmiany. Turniej
będzie obejmował
kategorie wiekowe
U-10 oraz U-12, a
najlepsze drużyny z każdego województwa zagrają w finale ogólnopolskim rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy wyjadą na mecz
Niemcy – Polska.
Nowa odsłona Turnieju
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” organizowany dotychczas dla
dzieci do lat 10, był największą piłkarską
imprezą w tej kategorii wiekowej w Europie. Do ostatniej XIII edycji zgłoszonych
zostało 185 tys. dziewcząt i chłopców.
Co drugi dziesięciolatek w Polsce dostał
szansę rywalizacji o Puchar Tymbarku.
W tym roku Turniej będzie miał nową
odsłonę. Organizator, którym jest Polski
Związek Piłki Nożnej, po sukcesie zawodów w wydaniu U-10, podjął decyzję o
otwarciu rozgrywek na dodatkowe grupy
wiekowe. W tegorocznej XIV edycji

Wieczór Trzech Króli
Wieczór Trzech Króli w Posadzie
Dolnej w tym roku odbył się w wigilię
święta tych mędrców. Sekcja Kultury i
Tradycji Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” na ten szczególny wieczór przygotowała dwie inscenizacje.
„Szopka Betlejemska” wg scenariusza pani Marii Przybylskiej i z jej
wierszami zaprezentowana została przez
najmłodszych aktorów naszej sekcji:
Karolinkę Oberc, Kacpra Sołtysika, Zuzię Smerecką, Emilkę Pruś, Karolinkę

rywalizacja o mistrzowski tytuł toczyć
się będzie w kategoriach U-10 i U-12,
a od 2015 r. Turniej docelowo będzie
obejmować trzy kategorie wiekowe: U-8,
U-10 i U-12.
Stadion Narodowy dla najlepszych
Kolejną nowością w XIV edycji będzie
ekskluzywne miejsce rozgrywania finału
ogólnopolskiego, dostępne na co dzień
tylko dla najlepszych polskich piłkarzy.
Wielki Finał XIV edycji Turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zostanie rozegrany w maju na
Stadionie Narodowym, w Warszawie.
Jak zgłosić drużynę
Zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają od 20 stycznia do 21 lutego. Drużyny
można zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
umieszczonego na oficjalnej
stronie Turnieju – www.zpodworkanastadion.pl. Rozgrywki
przeznaczone są dla szkół podstawowych oraz Uczniowskich
Klubów Sportowych. Zespoły
mogą być zgłaszane przez nauczycieli i trenerów. Za zgłoszenie każdej drużyny, która weźmie udział
w Turnieju, trenerzy otrzymają nagrody
w postaci profesjonalnych koszulek sportowych NIKE. Każdy zespół może liczyć
od 7 do maksymalnie 12 zawodników.
Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz
szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej Turnieju.
Harmonogram
Zmienił się również harmonogram rozgrywek i od XIV edycji cały Turniej bę-

dzie rozgrywany w ramach jednego roku
szkolnego. Po zakończeniu zapisów w
marcu, rozegrany zostanie etap powiatowy. Najlepsze drużyny w województwach
wyłonione zostaną w kwietniu, a Mistrzów Polski U-10 oraz U-12 poznamy
w maju podczas finału ogólnopolskiego.
Nagroda Główna
Na każdym etapie Turnieju dzieci oraz trenerzy otrzymają upominki piłkarskie. Na
zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców
w kategoriach wiekowych U-10 i U-12
czeka wyjątkowy Puchar Tymbarku oraz
pełen atrakcji wyjazd na mecz Niemcy
– Polska w Hamburgu.
Turniej przyszłych mistrzów
Pomysłodawcą oraz inicjatorem Turnieju
jest PZPN, a sponsorem głównym od
ośmiu lat firma
Tymbark. Główne cele Turnieju
to popularyzacja
aktywnego stylu życia wśród
uczniów szkół
podstawowych,
wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.
Szczegółowe informacje o Turnieju
znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl

Szarota, Dawida Wołczańskiego, Eryka
i Szczepana Zajdlów, Kacperka Gryfowskiego, Lucjana Gogniata i Krystiana
Wołczańskiego. Piękna, mistyczna historia wędrówki Maryi I Józefa po Ziemi
świętej , narodziny Jezusa w Betlejem i
spotkanie z pasterzami i Mędrcami przepleciona została współczesnymi pastorałkami w wykonaniu Emilki i Karolinki
Sz., natomiast Zuzia przywitała nowonarodzone dzieciątko kolędą, którą ślicznie zagrała na flecie.
Druga inscenizacja „Wigilia Marcina” – przygotowana przez dorosłych
członków Sekcji - wprowadziła nas w
atmosferę domu zamieszkałego przez

samotnego mężczyznę, który swe smutki
topił niegdyś w alkoholu.
W ten wigilijny wieczór czekał na
Jezusa, który mu się przyśnił i zapowiedział swoją wizytę.
Inscenizacja przeplatana była znanymi kolędami ilustrującymi historię
narodzin Jezusa, śpiewanymi wspólnie z
publicznością.
Organizatorzy „Wieczoru” serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu
spotkania panu Andrzejowi Wieruszowi,
panu Markowi Tomkiewiczowi i pani
Danucie Litarowicz.
Grażyna Skolarczyk
fot. Wacław Łabuda

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Urbańska – osoba odpowiedzialna
za Turniej z ramienia PZPN: Adres e-mail:
magdalena.urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551
22 41, +48 501 770 083

(inf. pras.)
fot. A. Kraszewski
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ZSP Klimkówka szkołą
aktywną społecznie
17 stycznia 2014 roku w Rzeszowie
pod hasłem: „Wolontariat - wchodzę w
to!” odbyła się VI Podkarpacka Gala
Wolontariatu. Patronat honorowy nad
uroczystością objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa,
Podkarpacki Kurator Oświaty, Rektor
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza oraz Rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Na Podkarpaciu Gala jest organizowana od 2008 roku przez Fundację
Generator Inspiracji – regionalnego
realizatora Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor
– wolontariat studencki” we współpracy z
Fundacją Rozwoju Wolontariatu z Lublina oraz Młodzieżowym Domem Kultury
z Rzeszowa.
W tegorocznej uroczystości wzięli udział nie tylko studenci – wolontariusze, ale również reprezentanci organizacji
pozarządowych, władz, szkół
i uczelni wyższych. Wśród
zaproszonych gości znaleźli
się także przedstawiciele Zespołu Szkół Publicznych w
Klimkówce: dyrektor Marian
Penar, wicedyrektor Agnieszka
Groblewska oraz gimnazjaliści:
Estera Rygiel, Magdalena Wojtoń, Jakub Waluk oraz Patryk
Penar.
Podczas Gali, którą uświetnił pokaz tańca w wykonaniu
zespołu tanecznego „Impet”
oraz występy wokalistek: Kamili Szeliga
i Kamili Mokrzyckiej, podsumowano
miniony rok działalności fundacji w
województwie podkarpackim, złożono
podziękowania osobom i instytucjom
zaangażowanym w rozwój idei wolontariatu, a także zaprezentowano sylwetki
najbardziej aktywnych wolontariuszy.
Nagrody i wyróżnienia przyznano w
różnych kategoriach.

Osobowością Podkarpacia 2013 został sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
- Artur Lipiński, który współpracuje z
fundacją. Wśród wyróżnionych studentów
– wolontariuszy znaleźli się: Magdalena
Kustra, Joanna Karnas, Joanna Szafran,
Kamil Bartoń i Jakub Grabowski. Natomiast dyrektor Marian Penar z rąk
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka
Wojtasa odebrał tytuł Szkoły Aktywnej
Społecznie 2013 przyznany naszej szkole
za szczególne zaangażowanie, entuzjazm
i współpracę. W tej kategorii wyróżnienie
otrzymało również Gimnazjum Publiczne
im. Anny Jenke w Błażowej oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w
Głogowie Małopolskim.
Jesteśmy bardzo dumni z tego faktu
tym bardziej, że nasza przygoda z wolontariatem studenckim rozpoczęła się
niespełna dwa lata temu – w 2012 roku.
Od tego czasu wzięliśmy udział w kilku
projektach edukacyjnych: „Na końcu
języka? Wyraź to inaczej!”, „Wakacyjny

Sztuka…
Sztuka to okno na świat
Ocean mych snów i marzeń.
To piękna kolorów gra,
Magiczny świat wyobrażeń.
To, to w czym się wyrażam
Me słowo, spojrzenie i gest
Me myśli przelane na papier
Wszak też to sztuką jest.
Nie trudno czuć się artystą
Gdy duszę wrażliwą się ma
I łatwiej iść wtedy przez życie
Ze sztuką „ za pan brat”
Bo sztuka uczy mądrości
I oczy szeroko otwiera
By w świecie okrutności
Mój świat kolorów nabierał.
Więc dzisiaj wołam radośnie:
Sztuko trwaj we mnie wiecznie!
Bym zawsze umiała dawać
Radość swym podopiecznym!
Beata Litwin

misz – masz”, „W banku, w sejfie czy w
skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać
finansami” oraz w kampanii edukacyjnej
„Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy ratować”.
Ponadto w listopadzie ubiegłego roku byliśmy gospodarzami IV pikniku edukacyjnego „Młody Nobel”, który nazywany jest
regionalnym mobilnym „Kopernikiem”.

Możemy się również pochwalić
tym, że podczas Gali wręczono naszym
gimnazjalistom dyplom za zajęcie I miejsca w II Międzyszkolnych Zawodach
Pierwszej Pomocy będących finałem
kampanii „Młodzieżowa Akademia
Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy
ratować”. Nasi uczniowie rywalizowali
z 14 innymi szkołami z województwa
podkarpackiego.
Cieszymy się bardzo z otrzymanego
wyróżnienia i z tego, że znaleźliśmy się w
gronie ludzi pełnych pozytywnej energii
i ogromnej chęci do działania na rzecz
innych. Jak mówi Kamil Wrzos, regionalny koordynator programu: „Każdy
może być wolontariuszem i dołączyć do
tego niezwykłego zespołu, bo wolontariat to połączenie pasji i energii, radości
oraz doświadczenia.” Zdzisław Hofman,
prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu,
dodaje, że „wolontariat jest szczególną
szkołą aktywności, zaangażowania i kompetencji, które w dzisiejszych czasach, są
szczególnie ważne”.
Współpracując z Fundacją Generator Inspiracji i Fundacją Rozwoju Wolontariatu te właśnie zasady oraz chęć
do działania i rozwijania swoich pasji
chcielibyśmy przekazać naszym uczniom,
którzy poznając ideę wolontariatu będą
potrafili w przyszłości aktywnie i odpowiedzialnie działać na rzecz społeczności
lokalnej i nie tylko.
tekst i foto. Agnieszka Groblewska
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Rymanów według Kreta
Polska według Kreta” to cykliczna
audycja TVP Info, przedstawiająca,
według oceny autora, najciekawsze
zakątki naszego kraju. Unika oklepanych i ogólnie znanych atrakcji turystycznych, stara się lansować nowe. W
październiku ub. roku wyemitowano
już setny odcinek cyklu.

Jarosław Kret (lat 50) z wykształcenie egiptolog, podróżnik, autor 7 książek
i wielu programów telewizyjnych i radiowych, przez kilka lat redaktor „National
Geographic”, zatrudniony jest aktualnie

jako telewizyjny prezenter pogody. W
niedzielę 15 grudnia zaprezentował reportaż z odwiedzin naszej gminy. W czasie
tej krótkiej wizyty przeżył wiele pozytywnych zaskoczeń, w wyniku których
musiał zweryfikować znane stereotypy.
Na wstępie stwierdził, że jeszcze
kilkanaście lat temu, Rymanów był mało
znany, jeżeli już, to tylko jako uzdrowisko
dziecięce, obecnie staje się sławne nie
tylko w kraju, ale również w Europie.
To przepiękne miejsce – zakończył zaskoczony. Opinia bardzo pochlebna, ale
chyba zasłużona, i co ważniejsze – coraz
częściej powtarzana przez bywalców i
środowiska opiniotwórcze.
Zachwycił się nie tylko przyrodą i
walorami leczniczymi ale też atrakcyjnością bazy turystycznej (Kasztanowy
Dwór) i nowoczesnością bazy leczniczej
(Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej).
Tu właśnie Jarosław Kret został przykładowo przebadany kardiologicznie przez
dr. n. med. Aleksandrę Wilczek-Banc.
W szkole sanatoryjnej autor zobaczył
zajęcia i zapoznał się ze zmianami jakie
zaszły w ostatnich latach. Kiedyś w jednym turnusie przebywało w zdroju 1000
dzieci, teraz 100.
Drugim miejscem odwiedzonym
przez ekipę TVP były Puławy. Znowu autor został zaskoczony szerokością oferty
wyciągu, a właściwie zespołu wyciągów i
tras oraz organizowaną ofertą nauki jazdy
i zachowań na stoku.
Pięknie tu, na pewno tu wrócimy –
stwierdził na pożegnanie. Była to wielka
reklama naszej gminy na ogólnopolskiej
antenie.
(wła)

Pomiędzy wilki
17 stycznia 2014 roku o godz,23,00
w TV Polonia, można było obejrzeć
film pod właśnie tym tytułem. Ze
względu na późną porę z pewnością nie
wielu ludzi mogło ten film obejrzeć,
film produkcji polskiej z roku 1988.
Pozwolę sobie przetoczyć krótki
opis dystrybutora, tego opowiadania
opartego na faktach. „Pomiędzy wilki”
to jedno z mniej znanych opowiadań
wojennych Ksawerego Pruszyńskiego.
Wojna jest w nim tylko tłem, a osią akcji
jest zdarzenie poglądów, życiowych
doświadczeń i charakterów dwojga
ludzi złączonych uczuciem. Historia
ich miłości sprzed lat jest ukazana z
punktu widzenia kobiety. Porucznik Jan
Legut, młody polski lotnik, pochodzi z
gór, z okolic Rymanowa. Wojna rzuciła
go do Anglii, gdzie służy w RAF-ie.
Za odwagę w walce otrzymuje kilka
odznaczeń bojowych. Gdy premier
Winston Churchill składa oświadczenie,

z którego wynika, że Wielka Brytania
nie popiera roszczeń Polski do ziem
na wschodzie, Jan czuje się oszukany.
Dochodzi do wniosku, że jego dalsza
służba w brytyjskim lotnictwie mija się
z celem, oddaje otrzymane odznaczenia
i medale. Konsekwencją tego gestu
jest przeniesienie go do cywila i
oddelegowanie do Waszyngtonu w
charakterze attache wojskowego. W
obcym mu środowisku dyplomatów
Jan czuje się jeszcze bardziej nieswojo
i coraz bardziej tęskni za ojczyzną,
żyje wiadomościami z kraju. Na
jednym z przyjęć poznaje piękną
Amerykankę Denis. Kobieta urzeka go
urodą i wdziękiem, a i ona przychylnie
spogląda na przystojnego Polaka, w
dodatku bohatera wojennego. Wzajemne
zainteresowanie przeradza się w miłość.
Ale Denis trudno zrozumieć emigrancką
chorobę ukochanego... koniec opisu
dystrybutora:
aktorzy:
w roli – Jana Legut – Piotr Dejmek
Denis – Grażyna Szapołowska.

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT
za rok 2013
wypełnione
zostaną bez
żadnych opłat
w Stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła
przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku w parku

Sprostowanie
Po ukazaniu się listopadowego
numeru „NR”, do redakcji zadzwonił
p. Jan Chowaniec ze Stanów Zjednoczonych. Zauważył, że w artykule
„Zaduszki Rymanowskie” podano
błędną datę uruchomienia w Rymanowie liceum – zamiast daty 1.IX.1946
r. winno być 1.IX.1945 roku. Dr Jan
Chowaniec był jednym z pierwszych
absolwentów liceum.
Bohater tego filmu por. Jan Legut
do tej pory w ogóle nie był nam znany,
nigdzie nie natrafiliśmy na jakiekolwiek
o nim wiadomości a przedstawiony
jest tutaj jako wielki bohater i patriota.
Możemy być dumni z jego szlachetnej
postawy i jak bardzo cenił honor
polskiego żołnierza, powinniśmy zrobić
wszystko aby zdobyć jak najwięcej
wiadomości o Jego osobie, bo śmiało
możemy powiedzieć, że jest to nasz
bliski rodak, którego możemy stawiać
za przykład dla wielu. Wielka szkoda
a i trochę wstyd, że o tak zacnym
człowieku dowiadujemy się dopiero
teraz i to przez przypadek. Na początku
filmu, aktor grający rolę por. Jana Leguta
przedstawił się, że „pochodzi z gór z
okolic Rymanowa” trudno domyślić się
o jaką to miejscowość chodzi, może z
nieistniejących już wiosek, a może ktoś
z Państwa wie coś na Jego temat, lub
cokolwiek słyszał o tej ciekawej historii.
Bardzo prosimy o każdą informację
dotyczącej tego bohatera.
Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Fortuna natychmiast
Trudno zaprzeczyć, że temat jak
to bywa niosą zmiany dotyczące rynku i jak to bywa to nowe „rozpycha”
się drzwiami i oknami, a to stare ze
wszech sił pragnie zatrzymać przemijanie. Rzecz jednak nie w zmianach
jako takich a w istocie zmian, w ich
sensie i skutkach w przyszłości.
Bo mądrzy ludzie mają świadomość, że nowego (nawet złego) nie zatrzymają siłowo a stare i tak zdezaktualizowane staje się dla człowieka „nudne”.
Ponieważ wszystkim wszerz i wzdłuż
się nudzi to wymyślono, nie nowy sklep
z pasmanterią, nie przybytek kaletnika
ani nawet fryzjerki (5 na jednej ulicy),
ale dumnie brzmiące kasyno. Z powodu
posiadania porsche nikt jeszcze jak dotąd nie został Jamesem Deanem i w legendę nie obrósł takoż i zapewne nowe
Las Vegas się nie szykuje, szczególnie,
że milionerów nie tylko na lekarstwo, ba
nawet na uncję brak.
To, że mekka typu Monako czy
wspomniane Las Vegas „żywi się” nie
swoimi, a światowymi tuzami Midasów
wiadomo nie od dziś. To zwyczajnie
nowa zabawa, dość kosztowna, zważywszy na fakt, że młodzież pieniędzy
nie ma nawet na piwo a wszelkie gry
hazardowe, zakupy, papierosy stając się
lekiem na całą szarzyznę życia realnego,
zrobiły z nas niewolników. Człowiek
bowiem XXI wieku to niewolnik własnych tworów. Cytowany nieraz przeze
mnie profesor Zimbardo, pisząc o „uwodzeniu przez zło”, przekonuje, że bardzo porządni obywatele w określonych,
ekstremalnych sytuacjach są w stanie
dopuścić się czynów makabrycznych.
A więc zapewne sami znudzeni bardzo
rzeczywistością decydenci „wymyślili”
kasyno!.
Przyszło nam żyć w coraz bardziej
pokrętnych czasach, jakby lekkiego
absurdu, gdzie prawie wszyscy mają
co jeść, gdzie mieszkać i odzienie na
grzbiecie takoż, ale ciągle są niezadowoleni, notorycznie skwaszeni i chcą więcej, więcej i jeszcze więcej. Nikt z moich
znajomych zdrowych psycho - fizycznie
z własnym lokum i finansami wystarczającymi, zamiast cieszyć się ze zwykłej
codzienności, ciepłych wieczorów sierpniowych i dobrej książki, marzą dniami i
nocami o WIELKIEJ FORTUNIE i już
na dziś doskonale wiedzą co zrobią z olbrzymią (hipotetycznie) wygraną.
Jestem w stanie zrozumieć wszelkie
zmiany w obyczajowości, modzie, kulturze, po prostu zmiany społeczne. Zazwyczaj jednak zmiany dążą ku lepszemu i to co dobrego zostało już onegdaj
określone, zapisane i wprowadzone „ku
chwale” gatunku ludzkiego, powinno
pozostać, aby człowiek nie stał się bezmyślnym autorem „dzieł”, które dopro-
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wadzają go do coraz to nowych obsesji,
uzależnień i dobrostan zamieniają w
koszmar.
Współczesny
„konsumpcyjny”
człowiek będący posiadaczem telefonu komórkowego, laptopa, odbiornika
telewizyjnego na całą ścianę z kilkaset
kanałami, tudzież super auta – jest NIEZADOWOLONY!. A kiedy zadowolony będzie?. Oczywiście wtedy jak trafi
główną wygraną!. Co za mrzonki, co za
brak wyobraźni i głupota, a i podstawowy brak wiedzy jak żyją ci co wygrali.
A jak żyją ?.Bardzo różnie i niekoniecznie szczęśliwie, a nawet częściej
do szczęścia sprzed wygranej już raczej
szans wrócić nie mają. Świat, który tworzymy, to świat pełen nowych złudzeń
i kłamstw, a ludzka pycha i powstające
jak grzyby w deszcz „kosmiczne” dziedziny wiedzy, niszczą nasz wewnętrzny
spokój, ukierunkowany onegdaj na drugiego człowieka i współodczuwanie z
nim jego dobrostanu. Radość z odnalezionej drachmy jednej kobiety, stawała
się radością dla innych radujących się
wspólnie z nią. Ale „szczęśliwie” radość
z cudzej radości mamy za sobą, w zamian „bosko” czując się gdy obok ktoś
doświadcza nieszczęść i kłopotów.
Wracajmy jednak do wygranych
„nieziemskich” i skutków owych fortun, które niejednokrotnie prowadzą do
chwilowego szału radości, by zastąpić
go w krótkim czasie w dramat całej rodziny. Dla przykładu taki los spotkał Dolores McNamarę z Irlandii .W roku 2005
wygrała 115 milionów euro i raczej rzec
można, że to bardziej nieszczęście się do
niej uśmiechnęło, bo w ciągu pół roku
jej rodzina straszona była różnorakimi
groźbami łącznie z porwaniem któregoś
dziecka, bo Dolores ma ich sześcioro.
Koniec końców policja aresztowała bandę lokalnych gangsterów planujących
porwanie 26-letniego syna, a sama rodzina przeniosła się do 600-metrowego
domu strzeżonego przez system kamer
i wszelakiego sprzętu wykrywającego
nieproszonych gości we dnie i w nocy.
Do dziś bez ochrony nikt z rodziny nie
wyściubia nosa z domu. Życie normalnej
rodziny zamienione zostało we własne
piekiełko, czy aby o to im szło?.
Bardziej tragicznie, bo śmiercią zakończyła się wygrana innego „szczęściarza”, który także w 2005 roku wygrał,
ale 20 milionów dolarów. Niejaki Jeffrey
Dampier został porwany i zastrzelony
przez zawistną szwagierkę. Bardziej „zabawnie” wygląda sprawa Wiliama Posta,
który w loterii w Pensylwanii zdobył 16
milionów, a finał tej magicznej bajki to
pozwanie do sądu przez byłą dziewczynę, by co nieco uszczknąć z nagrody,
zlecenie zamordowania go przez własnego brata i na końcu wspólny z bratem
„odpoczynek” w więziennej celi, bo po
roku zamiast 16 milionów miał milion
„do tyłu” i groził dość ostro komornikom

bronią. Ot radości WIELKICH FORTUN dla małych ludzi.
O mieszkańcach Neapolu krążą legendy, że aby wygrać zamawiają msze,
zapalają świece w kościołach i jest im
wszystko jedno, czy wygrana będzie grą
liczbową, jakimś bukmacherskim zakładem, czy szóstką w lotto. Obłęd wzbogacenia się na „już” to także, a może nade
wszystko hazard. Prym podobno wodzi
w tej materii Venetian Macao Resort Hotel, oczywiście w Las Vegas (mekka hazardu amerykańskiego) gdzie stoi około
tysiąc stołów dla graczy i siedem tysięcy
automatów do gier. I dalej przeplatamy
te „szczęścia” wygranych z ich losem
po otrzymaniu pieniędzy, które stają się
zazwyczaj przekleństwem. Mieszkaniec
Florydy po wygraniu 31 milionów dolarów, musiał niestety uciec z własnego
miasta tylko po to, jak się okazało, by
zastrzeliła go nowo poznana dziewczyna. Jack Whittaker, którego wygrana
314 milionów dolarów w 2002 roku
całkowicie zrujnowała mu życie, przyznał, że podarł by ten „przeklęty los” bez
namysłu, gdyby znał przyszłość po wygranej. Najważniejszy jest, jak to bywa,
zdrowy rozsądek i umiar, ale to bardzo
rzadki mariaż. Otóż w U.S.A zaledwie 3
procent pomyślało o przyszłości, reszta
szczęściarzy po dwóch latach była już
bez grosza, lub z sążnistymi długami!.
A podobno należymy do homo-sapiens?.
Na hazardzie jak wiadomo nie korzystają wyłącznie właściciele firm, ale
nade wszystko państwo. Z tego tytułu do
kasy państwowej wpływa w Polsce około jednego miliarda złotych. To nie tylko
podatki od gier, ale wpływy z podatku
CIT płaconego przez operatorów kasyn,
salonów gier lub zakładów wzajemnych.
Rynek kasyn to olbrzymia branża, według stosownych analiz w roku 2009
obrót wszystkich kasyn światowych wynosił 100 miliardów dolarów. A u nas w
wyniku badań okazało się, że w ostatnim
czasie połowa dorosłych Polaków zadeklarowała udział w grach hazardowych.
A podobno nie mamy z czego żyć, nie
starcza do pierwszego i na czynsz. Coraz
więcej graczy przenosi się do Internetu,
a w loteriach sms-owych i konkursach
bierze już udział co piąty Polak.. Ot fortuna kołem się toczy, a okazja czyni złodzieja.
Na wszelakie smutki dnia codziennego, na brak pieniędzy, na nieudany
związek, na złą teściową i niegrzeczne
dzieci, na szarą codzienność i brak sportowego auta w garażu, na nudę – zagrajmy. Połudźmy się, pofantazjujmy – tylko bierzmy odpowiedzialność za własną
głupotę, zaciągnięte bankowe kredyty i
rozpad rodziny, bo hazard to nie kolejka
dziecinna a raczej kamień u szyi, który
skutecznie wyłącza myślenie.
Łucja Urbanik

RYSZARD PAWŁOWSKI
„40 LAT W GÓRACH
– WYWIAD RZEKA...”
czyli Wielkie Wyprawy
w „Jasiu Wędrowniczku”

Gościem kolejnego spotkania w „Jasiu Wędrowniczku”, organizowanego w
ramach cyklu „Wielkie Wyprawy”, był
wybitny polski himalaista należący do
światowej czołówki wspinaczy - Ryszard
Pawłowski. Na spotkanie, które odbyło
się 3 stycznia, przybyło wyjątkowo dużo
publiczności. Tak to już jest, że w kilkuletniej historii „Wypraw”
najwyższe góry cieszyły
się zawsze najwyższym
zainteresowaniem. Tym bardziej możliwość spotkania
tak wybitnego człowieka
i posłuchania opowieści o
niezwykłych, często niebezpiecznych wyprawach
na najbardziej niedostępne
szczyty, była wyjątkową
okazją dla wszystkich zainteresowanych tematyką
górską.
Ryszard Pawłowski,
urodzony w Bogatyni w
1950 roku, inżynier elektryk, instruktor alpinizmu,
przewodnik górski, swoją pasję realizuje z niezwykłym powodzeniem
od czterdziestu lat. Wziął
udział w ponad 250 wyprawach w różne góry świata jako uczestnik lub organizator. Zdobył dziesięć z
czternastu ośmiotysięczników, między
innymi K2 (8611 m) płn. filarem od strony
chińskiej. Jest jedynym Polakiem, który
czterokrotnie stanął na szczycie Mount
Everestu (8848 m), aż 31 razy stawał
na szycie Aconcaqua, 25 razy na Ama
Dablam, świętej górze Nepalu. Dokonał
wielu wejść trudnymi drogami wspinaczkowymi w różnych rejonach Ziemi.
W trakcie czterdziestoletniej wędrówki przez góry świata, Pawłowski
zetknął się z bardzo wieloma osobami,
w tym z najbardziej znanymi polskimi
wspinaczami i himalaistami. Był partnerem wspinaczkowym Jerzego Kukuczki,
Adama Zyzaka, Piotra Pustelnika, Janusza Majera, Krzysztofa Wielickiego i
wielu innych sławnych himalaistów.
Jest członkiem prestiżowego The
Explorers Club w Nowym Jorku, stowarzyszenia zrzeszającego około 3000 odkrywców i badaczy z kilkudziesięciu krajów wszystkich kontynentów. Otrzymał
szereg nagród i wyróżnień w dziedzinach
fotografii i filmu dokumentalnego. Jego
filmy były pokazywane na Festiwalach
Górskich i w programach telewizyjnych.

Ryszard Pawłowski otrzymał trzykrotnie
nagrody i wyróżnienia od Ministra Sportu
za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Szkoli
młodych adeptów alpinizmu, organizuje
wyprawy i występuje z prelekcjami o
tematyce górskiej. Jest wciąż aktywny,
pomimo 40 letniego stażu w górach. Organizował i prowadził wyprawy dla niepełnosprawnych sportowców na Alaskę,
do Afryki i Patagonii w ramach programu
Korona Nadziei.
W trakcie spotkania Ryszard Pawłowski opowiadał o swoich dokonaniach,
odwadze i determinacji, z jaką pokonywał
trudności w czasie górskich wypraw.
Podkreślał naturalne predyspozycje
wytrzymałościowe swojego organizmu,

0 5 . 0 2 . 2 0 1 3 r. g o d z : 1 8 : 3 0 Agnieszka i Włodek Bilińscy„Bieszczady – przygoda życia”
Wstęp: dorośli – 5 zł/osoba | Dzieci i
młodzież szkolna – wstęp wolny
07.03.2014 r. godz: 18:30 – Rob e r t D r a k „ Wi e l k i K a n i o n K o lorado – wyprawa kajakowa”
WSTĘP: dorośli – 5 zł/osoba | Dzieci
i młodzież szkolna – wstęp wolny .
Szczegóły spotkań, na naszej stronie:
www.jas-wedrowniczek.pl
ZAPRASZAMY.
Małgorzata Kardach

mówił też o szczęściu,
któremu niejednokrotnie zawdzięczał
przetrwanie w najbardziej ekstremalnych
warunkach. Wyjątkową
atmosferę spotkania
podkreślała projekcja
zdjęć i krótkich, dokumentalnych filmów
z najciekawszych górskich wypraw. Fani
mogli na miejscu zakupić najnowszą książkę
Ryszarda Pawłowskiego „40 lat w górach
– wywiad rzeka...”,
otrzymać od bohatera
spotkania autograf z
dedykacją, porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Dla miłośników
przygody i podróży
„Jaś Wędrowniczek”
przygotował już kolejne propozycje spotkań,
w najbliższym czasie:
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Wspomnienia Stefana
Skibińskiego (II)
(Odzyskanie wolności)
W styczniowym numerze przedstawiliśmy fragment pamiętnika Stefana
Skibińskiego obejmujący okres od dostania się do niewoli radzieckiej po czas
pobytu w łagrach i obozach syberyjskich.
Wybuch wojny niemiecko – sowieckiej
kładzie kres przyjaźni między dwoma
okupantami, co Polaków wcale nie
martwiło.(wła)
Na początku lipca 1941 r. podczas
pracy przy układaniu torów zastała ich
wolność w którą im trudno było uwierzyć.
Wcześniej ściągnięto ich z pracy. W łagrze
wrzało. Były plotki, że jadą do Polski, ale
również, że na Kamczatkę lub Sachalin.
Pod wieczór wydano im wszystkim równe
porcje posiłku bez względu na procent
wypracowanej normy. Dostali również po
łyżce tranu, bo dokuczał im szkorbut. Tak
byli podnieceni, że nie mogli spać. Dysputy i przypuszczenia nie miały końca.
Następnego dnia ok. południa przywieźli
pociągiem nowe fufajki, spodnie, buty,
ręczniki, wojskowe kociołki (menażki),
łyżki, kaszę jaglaną, chleb oraz inne wiktuały. Kucharze gotowali posiłek a oni po
otrzymaniu nowej bielizny wykąpali się,
ostrzygli i ogolili. Otrzymali nawet koce.
Baraki dezynfekowano przez 3 dni, ale
nie wszystko robactwo dało się wybić.
Po paru dniach przyjechali sowieccy
oficerowie, którzy razem z naczelnikiem
łagru powiadomili więźniów, że są wolni
i lada dzień odjadą w głąb Rosji, gdzie
tworzą się jednostki wojskowe do walki
z niemieckimi „zachwatczykami”, a
potem po zwycięstwie pojadą do domu.
Powstała wielka radość ale i niepewność
ponieważ wiele razy ich oszukiwali.
Bardzo rozpaczało ok. 70 osób, które
wyrzekło się obywatelstwa polskiego,
bo mieli jakieś korzenie, np. niemieckie,
białoruskie, miało nadzieję, że z tej racji
zwolnią ich do domu. Byli załamani kiedy
zostali odizolowani i nadal uważano ich
za więźniów „zakluczonych”. Powstała
wśród nich rozpacz i przygnębienie bo
zrozumieli swój błąd łasząc się na przywileje z racji wyrzeczenia się polskości.
Któregoś dnia przyjechał przedstawiciel jakiejś organizacji międzynarodowej, był w mundurze oficera rosyjskiego
mówił po rosyjsku zachęcając ich do
wydajnej pracy, ale gdy strażnicy byli
dalej to przemówił do nich po polsku informując, że niedługo powinni być wolni.
Za cholewy wyciągnął ulotki i obrazek, na
którym była Matka Boska Ostrobramska
a z drugiej strony orzeł biały mówiąc, że
to od Polek z kraju. Po tygodniu zostali
pożegnani przez naczelnika łagru już
jako sojusznicy i „przyjaciele”. Następnie się pomodlili pod przewodnictwem
ks. Wysockiego i odjechali pociągiem w
normalnych wagonach śpiewając „Pod
twoją obronę” i inne pieśni religijne,

14

NASZ RYMANÓW

szczególnie dziękczynne oraz wojskowe. Dotychczasowi nadzorcy, którzy im
towarzyszyli, pełniąc ukryty nadzór, w
niczym im nie przeszkadzali. Modląc się i
śpiewając patriotyczne i wojskowe pieśni
odjechali do znanej stacji rozdzielczej
w Kotłas, gdzie przeszli ścisłą kontrolę
na dużym bezdrzewnym piaszczystym
terenie. Kazano im się rozebrać do naga,
zostawić ubrania i odmaszerować o ponad
50 m w bok. Żołnierze NKWD skontrolowali ich rzeczy szczegółowo. Znalezione
„nieprawomyślne” rzeczy niszczono. Nie
odnaleziono jednak wspomnianego obrazka oraz krzyża wykonanego z brzozy,
jak również figurek przedstawiających
świętych ponieważ zakopali je w piasku.
Następnie zostali poddani bardzo szczegółowej kontroli osobistej. Po kontroli
ubrali się, odkopali dewocjonalia i udali
się do czystych wagonów z ławkami.
Zawieziono ich do obozu „Iwanowo”
pod Moskwą a następnie do jednostek
wojskowych, które tworzono na terenie
ZSRR w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Sikorskim a Stalinem. Nadal byli w
obozie ogrodzonym drutami kolczastymi
i pilnowanym przez żołnierzy NKWD.
Ojciec spotkał tam Lorenca i Fiałkiewicza z Rymanowa oraz ludzi z Haczowa,
Grabownicy i Trzcianki. Po tygodniu
gdy zapełnił się obóz Polakami (ok. 8
tys.) przyjechało kilku rosyjskich wojskowych i cywilnych dygnitarzy. Jeden
z nich major NKWD przemówił do nich
„Towarzysze! polskie władze zakończyły
rozmowy z władzami ZSRR. Wy obecnie
nie jesteście już jeńcami wojennymi lecz
naszymi sojusznikami i przyjaciółmi.
Teraz będzie organizowana polska armia.
Jeżeli chcecie, możecie wstąpić do polskiej lub do radzieckiej armii lub pójść
do pracy w fabrykach, kołchozach lub na
kolei. Idźmy razem walczyć z niemieckimi najeźdźcami. Niech żyje wolność!
Niech żyje klasa robotnica! Niech żyje
pokój! Niech żyje ZSRR!
Niech żyje przyjazna wolna Polska!
- Hura ” Polacy też gromko odkrzyknęli
– Hura. Do pracy w kołchozie ze znajomych zgłosił się Fiałkiewicz, choć mu
odradzali. Wszyscy wiwatowali rzucając
czapki w górę, z radości ściskano się i
całowano . Powierzono im organizację
własnej służby wartowniczej i ustawienie
posterunków na bramie. Rosyjska orkiestra wojskowa grała do późnych godzin
nocnych. Polacy tańczyli i śpiewali.
Przywieziono napoje i papierosy a na
kolację dostali kaszę gryczaną z olejem i
kawę oraz chleb biały. Następnego dnia
wywieszono na bramie polską flagę, którą
sami uszyli ze skombinowanych materiałów. Wartę objęli polscy żołnierze jeszcze
w fufajkach, ale na czapkach (papachach)
mieli umocowane polskie orły które sami
powycinali z blachy, np. z puszek. Rosyjscy żołnierze jeszcze pełnili służbę, ale z
oddali. Wieczorem z artystów różnych
polskich estrad utworzono zespół. Wygłaszano wiersze i skecze, śpiewano różne
pieśni oraz demonstrowano pokazy gim-

nastyczne i akrobatyczne. Za parę dni pod
koniec września 1941 r. przyjechała rosyjska komisja. Przywieźli z obozów spisy
osób, wyczytywali je partiami i wypłacali
każdemu po 500 rubli, niby odszkodowanie. Po otrzymaniu pieniędzy cześć poszła
do miasta na zakupy inni do pobliskiego
kołchozu po samogon a jeszcze inni grali
w karty. Kilka osób zaczęło rozrabiać, że
musiano ich zamknąć w obozowym areszcie. Powstał również handel zamienny.
Fiałkiewicz przyniósł chleb, papierosy i
samogon, które kupił od rosyjskich handlarzy. Imprezy w obozie odbywały się
do 16 października 1941 r., tj. do czasu
wywiezienia ich na poligon artyleryjski w
Kazachstanie, w miejscowości Toczkoje.
Dzień przed odjazdem zbudowali ołtarz,
przykryli prześcieradłami, powiesili przemycony z Półwyspu Kola obrazek Matki
Boskiej Ostrobramskiej, który dostali od
nieznanego żołnierza Polaka oraz krzyż
wyrzeźbiony przez jednego z więźniów.
Z boku ołtarza przewiesili polskie sztandary. Następnie została odmówiona litania
do Serca Jezusowego i Matki Boskiej
oraz odśpiewano Pod Twoją Obronę
oraz pieśń, którą otrzymali od ww. nieznajomego Polaka „O Panie, któryś jest
na niebie o usłysz nasz wołania głos”,
jak również wiele innych. Śpiew 8 tys.
osób był słyszany daleko poza obozem.

Odznaczenie Polskich Sił Zbrojnych

Rosyjscy żołnierze i oficerowie, w tym
również NKWD, słuchali i podziwiali
ich niezłamanego polskiego ducha i silnej
wiary w Boga. Niektóre rosyjskie kobiety
miały łzy w oczach, bo choć nie rozumiały
słów, to wzruszyły je rzewne melodie. Po
nabożeństwie oficerowie NKWD pytali
ich skąd mają obraz i krzyż, bo przecież
dokładnie ich sprawdzali. A oni na to - wy
sprawdzaliście dokładnie a my ukryliśmy
je jeszcze dokładniej. Nie uwierzyli im
posądzając o kontakty z zachodem.
Aleksander Skibiński

Sanockie
- Krośnieńskie (IV)
W numerze styczniowym dokończyliśmy opis niektórych miejscowości, zawartych w tomie „Krośnieńskie-Sanockie”
Oskara Kolberga. M.in. ciekawą wersję
historii odrzykońskiego zamku (dziś znanego szeroko z literatury i przewodników
turystycznych). (wła)
Przy wcześniejszym opisie Iwonicza
Julian z Poradowa wspomina: „Zdrowie
ciągle chwiejne i brak wygodnych powozów do najęcia stanęła mi na zawadzie,
iż nie mogłem zwiedzić okolic i zbadać
ich pod względem historycznym. Nasłuchałem się tylko opowieści i legend, co
dla poety cennym było nabytkiem, ale
historyka zadowolić nie mogło. Karpaty i
Tatry są siedliskiem cudowności, fantazja
ludowa podniesiona widać zjawiskami
przyrody, wszystkie, nawet geologiczne
wytwory ubrała w barwne kwiecie cudownych opowieści. I tak: „granitowe
monolity, ostatnie objawy formacji wulkanicznej, wyparte siłą ogni podziemnych
aż na wierzchołki gór dość wysokich, lud

Rymanów, miasteczko w wyniesieniu, dosyć porządne, posiada ładny kościół i szkołę rzeźbiarstwa, mieszczącą się
w pałacu właścicielki hr. Anny Potockiej,
można tu oglądać i nabywać na pamiątkę
gustowne rzeźby drewniane (rozmieszczone obecnie w osobnym budynku przy
zakładzie kąpielowym).
O pół mili do miasta, ku górom, są
źródła mineralne i powstaje zakład kąpielowy o którego rozwój właścicielka
stara się usilnie. Proś Boga wędrowcze,
abyś za pogody stanął w zakładzie kąpielowym, bo inaczej musisz się zatrzymać
w Rymanowie. Droga bowiem do zakładu
z powodu budowy szosy, prowadzi od
miasteczka łożyskiem rzeki Taby, która
w czasie małego nawet deszczu, zasilana górskimi potokami, staje się bardzo
burzliwą i kapryśną, co wszakże trwa tak
krótko jak gniew ładnej kobiety. Za to
potem staje się potulną, cicha i skromną,
nader do przebycia łatwą, gdyż: „Dość
tylko podkasać po łydki, a przebrniesz
rzekę, nie zmaczawszy nitki”. Co też
widzę codziennie i w każdym miejscu
wielokrotnie praktykowane.
Samo miasteczko Rymanów prócz

długą brunatną lub białą frędzlą (pierwsza
oznacza katolika, druga unitę), także przybysz, widząc tylko te dwa typy jedynie,
ma pewną wątpliwość, czy znajduje się w
Ziemi Obiecanej czy w Europie.
Rymanów ma kościół parafialny w
pięknym położeniu i dosyć okazały, odbudowany przez Ossolińskiego herbu Starza
w roku 1783. Ma szkołę rzeźbiarską i
koronek, założone przez czcigodną właścicielkę, hrabinę z Działyńskich Potocką,
dla polepszenia bytu miejscowej ludności,
która tam uczy się bezpłatnie, a nauczona,
obowiązana jest roboty swe sprzedawać
we dworze, skąd po cenie prawie kosztu
rozchodzą się do miast wielkich; przekupnie nie zaniedbają zyskiwać na nich
75 procent.
Jadąc ciągle od Rymanowa łożyskiem
rzeki, płynącej między dwoma pasmami
gór stanowiących część niższą Karpat
zarosłych lasami jodłowymi i sterczącymi jak stare ruiny skałami, dojeżdżasz
nareszcie do zakładu. Młodziutki, bo
zaledwie trzeci rok życia liczący zakład,
pokrewny Iwoniczowi odległemu na
wprost 4 do 5 kilometrów, posiada kilka
zdrojów (Celestyny, Klaudyi i Tytusa)

Widok Rymanowa od strony wschodniej wg. litografii Karola Auera z 1838 r. na podstawie rysunku Adama Gorczyńskiego

nazwał „siostrami” albo „prządkami” i
całą legendę wysnuł przywiązaną do
ruin odrzykońskich. Tak masę muszli z
pokładu sylurycznego nazwał zaklętym
skarbem jakiejś skąpej kasztelanki, itp.”
Bukowsko, miasteczko zabudowane chałupami i przez samą naturę
jakby zasypane kamieniami, co jednak
nie naprowadziło dotąd nikogo na myśl
wybrukowania choćby tylko rynku. Ma
nowo zbudowany kościół. najpiękniejsza
miejscowość na drodze ku Rymanowu
znajduje się około Sieniawy; jest to prześliczny głęboki wąwóz, otoczony jakby
wałem skalistym.

tego, że położone w bardzo malowniczym
miejscu, poprzyczepiane do urwisk i
skał, nie ma nic osobliwego, podobne
do wszystkich miasteczek Królestwa
Polskiego, Litwy i Galicji. Co krok spotkać się musisz z Żydem najstarszego
autoramentu, z wygoloną głową i pejsami,
w olbrzymim kapeluszu lub czapce z futrem (damy izraelskie strój dawny dawno
zarzuciły) i słyszeć żargon żydowski.
Gdzieniegdzie można spotkać górala lub
Węgra nieodstępną krótką fajeczką i w
guńce z kapturem, zupełnie odmiennego
od znanych kształtów, zakończonym

jednej natury, lecz różnych co do ilości
składników – zawierają głównie jod,
brom, żelazo, sól, sodę i wielką ilość
kwasu węglowego; dostarczają na godzinę 12 000 litrów. Mieszkania dla gości
tu wygodne i tanie, choć bez pożądanego
dziś komfortu. Jest tu już 28 łazienek,
bardzo często i porządnie urządzonych
i utrzymanych. Tak zwana „Willa Zofii”
odznacza się najwięcej elegancją i miłym
urządzeniem, powietrze ma cudowne i
śliczne widoki.
(Dokończenie w następnym numerze - „Pochodzenie ludności, osadnictwo, uwagi
historyczne)
NASZ RYMANÓW
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Podsumowanie
konkursów

organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie
Koniec 2013 roku przebiegał w
Gminnym Ośrodku Kultury pod znakiem
różnorodnych konkursów, których adresatami były dzieci i młodzież ze szkół
z terenu naszej gminy. Zainteresowani
uczniowie mogli uczestniczyć w organizowanym w październiku Konkursie Piosenki „Aleją Gwiazd” oraz listopadowym
Podkarpackim Konkursie „Literatura i
dzieci”. Grudzień natomiast obfitował w
różnorodne formy konkursowe, nawiązujące swoją tematyką do świąt Bożego
Narodzenia.
W dniach 22,23 i 25 października
2013 r. byliśmy po raz 22 organizatorem
Konkursu Piosenki „Aleją Gwiazd”.
Konkurs ten corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i
młodzieży. Nie inaczej było także podczas
ostatniej jego edycji. Łącznie do udziału
w nim zgłosiło się 76 osób, spośród
których jury w składzie: Adrian Herbut,
Grzegorz Bałut i Sławomir Szybka postanowiło nagrodzić:
Grupa „A” klasy I –III Szkoły Podstawowej
I miejsce Angelika Gacek - Posada
Górna			
II miejsce Wiktoria Łącka - Sieniawa
III miejsce Julia Szczepanik i Oliwia
Szybka - Posada Górna
Wyróżnienie - Aleksandra Czyż, Aleksandra Widz, Karolina Szarota, Aleksandra
Kandefer - Rymanów
Izabela Sięga, Natalia Tworek, Magdalena
Tomkiewicz, Emilia Węglowska, Gabriela Berdel - Posada Górna
Kinga Kijowska, Amelia Jaklewicz, Patrycja Pelczar - Wróblik Szlachecki
Julia Gugała, Diana Ozimina, Iwona
Frankowicz - Królik Polski
Wiktoria Widziszewska – Głębokie i
Magdalena Rygiel- Klimkówka
Grupa „B” - klasy IV-VI Szkoły
Podstawowej
I miejsce- Maria Jarosz - Sieniawa i
Maja Puchalik - Królik Polski
II miejsce - Zuzanna Matoga - Wróblik
Szlachecki		
III miejsce - Otylia Landsmann- Rymanów
Wyróżnienie specjalne - Julia Pelczar Wróblik Szlachecki
Wyróżnienie- Krystian Wołczański – Rymanów, Martyna Jasina i Oliwia Staroń
- Posada Górna, Wiktoria Sadowska
– Bzianka, Paulina Czyż - Wróblik Szlachecki oraz Ilona Zemlańska i Natalia
Ozimina - Królik Polsk
Grupa „C” – Gimnazjum
Grand Prix - Aleksandra Rygiel Klimkówka
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I miejsce -Lidia Kasperkowicz - Posada
Górna					
II miejsce - Aleksandra Sołtysik - Sieniawa		
III miejsce - Julia Niziołek - Rymanów
Wyróżnienie- Weronika Wiernasz – Rymanów i Aleksandra Jaślan – Sieniawa
Grupa „D” – Liceum
Wyróżnienia - Karina Ozimina - Królik
Polski, Joanna Litarowicz i Kamila Oberc
- Rymanów
Listopad 2013 roku przebiegał pod
znakiem recytacji. W tym to właśnie
miesiącu byliśmy organizatorami eliminacji rejonowych Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej oraz eliminacji
gminnych i rejonowych Podkarpackiego
Konkursu Recytatorskiego „Literatura
i dzieci” - tegoroczna edycja nosiła hasło „Najbliżsi”. Przy realizacji obydwu
konkursów współpracowaliśmy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.
19 listopada 2013 r. w sali widowiskowej Domu Sokoła w Rymanowie
odbyły się eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Organizatorami tego konkursu byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie
Małopolskim, Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie, Parafia p.w. Miłosierdzia
Bożego oraz Parafia p.w. Narodzenia
NMP w Sędziszowie Małopolskim.
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zorganizował natomiast eliminacje
rejonowe dla powiatów krośnieńskiego
i jasielskiego. Konkurs adresowany był
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
i osób dorosłych. Ze względu na doniosłość Kanonizacji Ojca Świętego Jana
Pawła II jeden z utworów wykonywanych
przez recytatorów podczas prezentacji na
scenie był autorstwa naszego wielkiego
rodaka. W nawiązaniu do założeń konkursu podczas imprezy pokazana została
prezentacja multimedialna o pobycie
Karola Wojtyły na ziemi rymanowskiej.
Materiał ten, przygotowany przez Łukasza Michalaka, Danutę Litarowicz i Ewę
Lipkę, bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności oraz uczestniczącym w
naszych eliminacjach przedstawicielom
organizatorów konkursu. Zwrócili się oni
z prośbą o pokazanie prezentacji zatytułowanej „Ziemia rymanowska miejscem
wędrówek i rozmyślań Karola Wojtyły”
podczas konkursu finałowego w Sędziszowie Małopolskim. Pokaz ten przybliżył
wielu osobom nie tylko miejsca w naszej
gminie i okolicach, w których wypoczywał Karol Wojtyła, ale również ukazał
krajobrazy będące natchnieniem poety. W
czasie prelekcji przekazane zostały także
słuchaczom ciekawe informacje związane
z osobą Jana Pawła II.
Eliminacje gminne Konkursu „Literatura i dzieci”, adresowanego do
uczniów szkół podstawowych, odbyły się
21 listopada 2013 r. i przeprowadzone
zostały w trzech formach, tj. recytacja
– 45 uczestników, piosenka – 13 oraz
praca plastyczna - 68. Spośród wszyst-

kich uczestników etapu gminnego jury
w składzie: Irena Nowotarska, Janina
Bolanowska i Sławomir Szybka postanowiło nagrodzić i nominować do udziału w
eliminacjach rejonowych następujących
uczniów:
Recytacja: Izabela Sięga, Zuzanna
Jurasz, Gabriela Smerecka, Emilia Smerecka, Maciej Krukar, Karol Jurasz, Martyna Jasina. Wszystkie nagrodzone dzieci
są uczniami Zespołu szkół Publicznych w
Posadzie Górnej.
Piosenka: Patrycja Ozimina - Sieniawa, Karolina Szarota – Rymanów,
Angelika Gacek - Posada Górna
Praca plastyczna: Julia Szczepanik,
Judyta Bolanowska, Jadwiga Władyka
- Posada Górna, Milena Lassota – Sieniawa, Magdalena Kijowska, Fabian
Potocki, Miłosz Gębuś – Bzianka, Fryderyk Gierlach, Jakub Zając, Amelia Rogozińska, Emilia Golowska – Rymanów,
Gabriel Puchalik, Maciej Jakieła, Dawid
Poznar, Monika Smoleń i Julia Łagosz
- Królik Polski.
25 listopada 2013 r. odbyły się eliminacje rejonowe tego konkursu, których
organizatorem były Dom Kultury w
Rymanowie i Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie. W tym etapie uczestniczyli
uczniowie reprezentujący gminy: Jasienica Rosielna, Skołyszyn, Krościenko Wyżne, Jasło i Rymanów – łącznie na scenie
rymanowskiego Domu Sokoła przedstawione zostały 43 prezentacje – wiersze,
piosenki oraz inscenizacje teatralne.
Spośród wszystkich uczestników do etapu wojewódzkiego jury zakwalifikowało
12 prezentacji. Naszą gminę w etapie
wojewódzkim reprezentowały: Zuzanna
Jurasz, Izabela Siręga, Martyna Jasina –
uczennice Zespołu Szkół Publicznych w
Posadzie Górnej oraz Patrycja Ozimina z
Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.
Finał konkursu odbył się 5 i 6 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w
Rzeszowie. Jest nam niezmiernie miło
poinformować, że na tym etapie reprezentantka naszej gminy Izabela Siręga
zdobyła wyróżnienie. Również kilka prac
plastycznych wykonanych przez dzieci
ze szkół z terenu naszej gminy zostało
wyróżnionych w finale. Były to prace:
Julii Szczepanik, Judyty Bolanowskiej
i Jadwigi Władyki z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Mileny
Lassoty z Zespołu Szkół Publicznych w
Sieniawie, Julii Łagosz z Zespołu Szkół
Publicznych w Króliku Polskim oraz Fabiana Potockiego ze Szkoły Podstawowej
w Bziance. Ich prace plastyczne zostały
pokazane podczas wystawy pokonkursowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Grudzień obfitował w naszym Domu
Kultury w konkursy nawiązujące swoją
tematyką do świąt Bożego Narodzenia.
W wymienionym okresie odbyły się u
nas eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży „Moje
Boże Narodzenie” oraz Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Głównym organizatorem obydwu

konkursów było Starostwo Powiatowe w
Krośnie. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprosił natomiast uczniów do
udziału w Konkursie Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”.
Do eliminacji gminnych Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży
„Moje Boże Narodzenie” zgłoszone zostały 54 prace w kategorii szkół podstawowych oraz 4 prace gimnazjalistów. W tym
konkursie uczestniczyli uczniowie szkół
z Rymanowa, Posady Górnej, Bzianki,
Sieniawy, Głębokiego, Milczy, Wróblika
Szlacheckiego oraz Szkoły Filialnej w
Puławach. Spośród wszystkich prac plastycznych komisja artystyczna zakwalifikowała do udziału w etapie powiatowym
prace 15 uczniów. 7 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu,
podczas którego reprezentantka naszej gminy,
uczennica Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie
Górnej Judyta Bolanowska odebrała nagrodę –
wyróżnienie.
Od lat dużym powodzeniem wśród uczniów
cieszy się Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Do ostatniej edycji
tego konkursu zgłoszonych zostało 27 prac wykonanych przez uczniów
szkół podstawowych i 7
prac gimnazjalistów. Do
udziału w konkursie finałowym, który odbył się w
Muzeum Historycznym –
Pałac w Dukli nominowanych zostało 10
prac – po 5 w każdej kategorii wiekowej.
Również i w tym konkursie prace wykonane przez uczniów naszej gminy – Julię
Capko ze Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Głębokiem i Tomasza
Szafrana z Zespołu Szkół Publicznych
we Wróbliku Szlacheckim otrzymały
nagrody wyróżnienia. Prace plastyczne
oraz szopki, które nie zostały przekazane
do dalszych etapów konkursów można
obejrzeć na Hali Sportowej w Sieniawie.
Wystawa potrwa do 31 stycznia br.
Dużym powodzeniem cieszył się
także Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”. Do udziału w
nim zgłosiły się 73 osoby, które w dniu
18 grudnia 2013 r. zaprezentowały
przygotowane utwory na scenie rymanowskiego Domu Sokoła. Uczestnicy
konkursu oceniani byli w następujących
kategoriach wiekowych: przedszkolaki,
czyli 5 i 6 latki, szkoła podstawowa klasy
I-III, IV-VI, gimnazjaliści oraz uczniowie
szkół średnich. Komisja artystyczna w
składzie: Zbigniew Zielonka, Norbert
Uliasz i Sławomir Szybka postanowiła
uhonorować nagrodami oraz zaprosić do
udziału w koncercie kolęd następujących
wykonawców:
Grupa „A” – dzieci przedszkolne
I miejsce – Martin Jakubowicz - Deszno

II miejsce – Kamila Oleniacz - Głębokie
i Nadia Sieniawska - Przedszkole św.
Józefa Rymanów
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Dobromiła Bałut - Przedszkole św. Józefa Rymanów, Kinga Hnat i
Paulina Bar - Królik Polski oraz Karolina
Smoleń - Deszno
Grupa „B” – klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce – Magdalena Rygiel - Klimkówka		
II miejsce – Oliwia Szybka - Posada
Górna i Sebastian Litarowicz - Rymanów
III miejsce – Aleksandra Czyż – Rymanów
i Angelika Gacek - Posada Górna
Wyróżnienie – Karolina Szarota i Aleksandra Ozimina- Rymanów oraz Julia
Szczepanik i Natalia Tworek - Posada
Górna

Grupa „C” – klasy IV-VI szkoły
podstawowej
I miejsce – Patrycja Ozimina i Maria
Jarosz - Sieniawa
II miejsce – Wiktoria Sadowska - Bzianka
i Maja Puchalik - Królik Polski
III miejsce – Oliwia Staroń - Posada
Górna i Natalia Ozimina - Królik Polski
Wyróżnienie – Anna Kuszel i Martyna
Jasina - Posada Górna, Patrycja Haduch
– Bzianka, Dawid Jakieła - Królik Polski,
Otylia Landsmann - Rymanów, Milena
Wacławska – Sieniawa, Izabela Sokołowska- Besko
Grupa „D” - gimnazjaliści
I miejsce – Aleksandra Sołtysik i Aleksandra Jaślan – Sieniawa oraz Paulina
Krupa - Posada Górna
II miejsce – Aleksandra Rygiel – Klimkówka i Michał Kondyjowski - Sieniawa
III miejsce – Oliwia Nycz – Besko i Lidia
Kasperkowicz - Posada Górna
Grupa „E” – uczniowie szkół średnich
Wyróżnienie specjalne – Karina Ozimina
6 stycznia 2014 roku w sali widowiskowej Domu Sokoła w Rymanowie
odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek.

W wydarzeniu tym udział wzięli: dzieci,
młodzież, nauczyciele i opiekunowie z
Ośrodka Rehabilitacyjo-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie, którzy
wystąpili w przedstawieniu jasełkowym
zatytułowanym ”Tak, On jest królem”.
Specjalnie na tę okazję Chór „Koloryt”
pracujący przy naszym Ośrodku Kultury
pod czujnym okiem pani Iwony Tylki
przygotował i zaśpiewał kilka kolęd, a
następnie wystąpili laureaci Konkursu
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.
Całość imprezy zakończyło wręczenie
nagród finalistom konkursów „Moje
Boże Narodzenie”, szopek bożonarodzeniowych oraz kolęd i pastorałek.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
17 stycznia br. na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
odbył się Konkurs Kolęd
i Pastorałek Pogranicza.
Gminę Rymanów na tym
konkursie reprezentowali zdobywcy głównych
nagród organizowanego
przez nas Konkursu Kolęd
i Pastorałek. Nasi reprezentanci pokazali się przed
krośnieńską publicznością
z jak najlepszej strony, a
ich talent wokalny został
doceniony przez tamtejsze
jury. W kategorii szkół
pods t aw ow ych w ś ród
uczniów klas IV-VI III
miejsce zajęła Patrycja
Ozimina z Zespołu Szkół
Publicznych w Sieniawie.
W gronie uczniów klas
gimnazjalnych I miejsce otrzymała Lidia Kasperkowicz – uczennica Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
II miejsce przypadło w udziale ex aequo
Aleksandrze Jaślar z Zespołu Szkół
Publicznych w Sieniawie i Aleksandrze
Rygiel z Zespołu Szkół Publicznych w
Klimkówce. Wyróżnienia natomiast w tej
grupie wiekowej otrzymali Paulina Kędra
z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej oraz Michał Kondyjowski z Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.
Reprezentantki naszej gminy nie zabrakło
również pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tej grupie III miejsce zajęła
Karina Ozimina z Królika Polskiego.
Jest nam niezmiernie miło, że dzieci i
młodzież tak chętnie i licznie uczestniczą
w proponowanych przez nasz ośrodek
różnorodnych formach konkursowych.
Pragniemy podziękować za zainteresowanie naszymi propozycjami i współpracę. Szczególne słowa wdzięczności
kierujemy do nauczycieli i rodziców –
dzięki Państwa pomocy i pracy możemy
wspólnie organizować różnorakie imprezy. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku
spotkamy się na kolejnych konkursach.
Alina Pulnar
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Plebiscyt
na Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera
i Działacza
Powiatu Krośnieńskiego
w 2013 roku
Po raz XIII odbywa się Plebiscyt
Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego. Spośród nominowanych
wybiera się pięciu najpopularniejszych
sportowców oraz najpopularniejszego
trenera i działacza powiatu krośnieńskiego. Wybierani są sportowcy, trenerzy i
działacze reprezentujący kluby, szkoły, stowarzyszenia, związki sportowe i
amatorskie drużyny działające na terenie
powiatu krośnieńskiego. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczonych w „Nowym Podkarpaciu”
i gazecie powiatowej „Nasz Powiat”
oraz drogą smsową. Kupony konkursowe należy przesyłać do 5 lutego 2014 r.
pod adres: „Nowe Podkarpacie” 38-400
Krosno ul. Słowackiego 6 z dopiskiem„Plebiscyt” Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku „Nowe Podkarpacie”
oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.
Z terenu gminy Rymanów do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego zostali zgłoszeni:
Kategoria SPORTOWIEC:
Marcin Kilar, zamieszkały Rymanów, ul. Mitkowskiego 39a, klub sportowy: Ski Test Kraków, dyscyplina sportu:
Snowboard. Wyniki sportowe osiągnięte
w 2013 roku: I miejsce Big Air w Pucharze Polski Juniorów Młodszych w
Zakopanem, I miejsce Stope Style w
Pucharze Polski Juniorów Młodszych
w Zakopanem, I miejsce Big Air w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
podczas XIX Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży Podkarpackie 2013 w Ustrzy-

NASZYM ZDANIEM
Cześć – Stachu – chociaż to już luty
to jednak jeszcze początek roku, każdy
z nas składając (oklepane) życzenia najbliższym, sam zastanawiał się jaki to też
ten rok będzie dla każdego z nas. Nikt
jednak nie jest w stanie tego przewidzieć, bo zazwyczaj tak jest, że plany nasze często częściowo, lub całkowicie są
zmieniane – za przyczyną wielu czynników (siła wyższa).Przeważnie wszystkie
życzenia zaczynają się od – ZDROWIA i
SZCZĘŚCIA i jak już wcześniej tu pisaliśmy o zdrowie należy dbać a szczęściu
trzeba pomagać, reszta należy od przeznaczenia i osobistego rozsądku.
Franio – ja powiedziałbym, że „rozsądek” można by porównać z (wszech-
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kach Dolnych, II miejsce Stope Style w
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych podczas XIX Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Podkarpackie
2013 w Ustrzykach Dolnych, II miejsce
Snowboard Cross w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych podczas XIX
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Podkarpackie 2013 w Ustrzykach Dolnych, III miejsce Stope Style w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, Les
Deux Alpes we Francji, VII miejsce Big
Air w Mistrzostwach Polski Seniorów w
Zakopanem, IX miejsce Stope Style –
Mistrzostwach Polski Seniorów w Zakopanem.
Tomasz Kasperkowicz, zamieszkały Rymanów Zdrój, ul. Węgierska 43,
klub sportowy: Karpaty Krosno, piłka
nożna.
Wyniki sportowe osiągnięte w 2013
roku: wicemistrzostwo Podkarpackiej
Ligi Juniorów Starszych (Karpaty MOSiR Krosno) w sezonie 2012/2013 - 8
bramek, 4 gole w 16 spotkaniach seniorskiej drużyny - Karpat Krosno (runda
jesienna sezonu 2013/2014)
Jakub Czyż, zamieszkały Rymanów, ul. Grunwaldzka 8/1, klub sportowy: Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Stalowej Woli, Klub „Kuźnia”. Dyscyplina sportu: koszykówka. W 2013
roku brał udział w Mistrzostwach Polski
Szkół Średnich (Licealiada) na których
zdobył złoty medal. Uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju Piłki Koszykowej do lat 23 we Francji. W turnieju tym
brały udział reprezentacje takich państw
jak: USA, Kanada, Rosja, Hiszpania,
Francja, Serbia, Dania i Polska.
Kategoria: TRENER
Wojciech Rygiel, zamieszkały Rymanów Zdrój, ul. Spacerowa 108, klub
sportowy: Akademia Piłkarska Aktiv Pro,
Klub Sportowy „Florian” w Rymanowie
Zdroju. Dyscyplina sportu: piłka nożna
Absolwent technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krośnie, obecnie
instruktor piłki nożnej. Od najmłodszych
lat jego pasją była i jest piłka nożna.

Swoją przygodę z piłką zaczynał
w Klubie Sportowym „Karpaty” w
Klimkówce. Następnie reprezentował
„Start” Rymanów, obecnie zawodnik i
trener Klubu Sportowego „Florian” w
Rymanowie Zdroju. Jako trener głównie
zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży na terenie gminy Rymanów. Prowadzi
grupy juniorów oraz trampkarzy Klubu Sportowego Florian w Rymanowie
Zdroju Od marca 2013 roku prowadzi
również zajęcia w Akademii Piłkarskiej
Aktiv Pro w Rymanowie, która zajmuje
się szkoleniem dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat. Wojciech Rygiel
robi to co kocha, a uśmiech dziecka jest
dla niego największą nagrodą za trud
włożony w realizację zajęć.
Kategoria: DZIAŁACZ
Katarzyna Rysz-Jęczkowska, zamieszkała Rymanów, ul. Zielona 2,
klub sportowy: Stowarzyszenie AKTIV
PRO, akademia piłkarska.Osiągnięcia
w pracy społecznej: Założycielka oraz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktiv
Pro w Rymanowie zajmującego się promocją sportu wśród dzieci i młodzieży.
Współinicjatorka utworzenia na terenie
gminy Rymanów dziecięcej Akademii
Piłkarskiej – projektu cieszącego się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród
społeczności lokalnej. Nowo utworzona
Akademia zrzesza ponad 100 dzieci w
wieku od 4 do 9 lat, które systematycznie
uczestniczą w zajęciach treningowych.
Współorganizatorka Festiwalu Piłkarstwa Dziecięcego – turniejów piłkarskich z udziałem młodzieżowych zespołów Wisły Kraków dla dzieci w wieku 6
i 7 lat oraz warsztatów dla trenerów prowadzonych przez szkoleniowców Wisły
Kraków. Organizatorka Pikniku Rodzinnego Aktiv Pro – imprezy plenerowej dla
dzieci i dorosłych. Celem działań Pani
Prezes i Stowarzyszenia jest stworzenie
na terenie Gminy Rymanów Dziecięcego
Centrum Sportu.

stronną kierownicą) naszego życia, bo
każdy kto się nim kieruje popełnia w
życiu mniej błędów a zyskuje wiele korzyści. Wydaje mi się, że wielu ludzi a
szczególnie młodych do życia i swojej
przyszłości podchodzi w ten sposób, że
biorą życie jak leci i wybierają z niego
to co najprzyjemniejsze i co nie wymaga najmniejszego wysiłku czy wyrzeczeń. Kiedyś było takie hasło „ Polska
ludzi kształcących się” i dzisiaj tak jest,
mamy wielu ludzi młodych (podobno)
wykształconych i szczycących się dopiskiem przed nazwiskiem mgr. lub dr.
i dobrze, jeżeli mają jeszcze zdrowy rozsądek, natomiast ci, którym go brakuje
widzimy co sobą reprezentują i gdzie
jest ich miejsce w społeczeństwie. Jest
takie mądre powiedzenie „ Najwyższe
wykształcenie nie zastąpi – zdrowego

rozsądku- ale - zdrowy rozsądek - może
zastąpić często wykształcenie”.
Stachu – mieliśmy i mamy w kraju
ludzi wykształconych – mądrych- doświadczonych – patriotów, których powinniśmy słuchać i postępować według
ich wskazań. Mamy różne media, ale
należy też wiedzieć kogo słuchać i co
czytać, bo często pomiędzy przekazywaniem wiadomości jest taka różnica jak
kolorem białym a czarnym, zależy kto,
co i w jakiej intencji chce nam przekazać. Jeżeli chodzi o sprawy przyszłości
naszego kraju, część ludzi zorientowała
się, że jesteśmy prowadzeni nieodpowiednią drogą w złym kierunku, na dowód tego pozwólmy sobie przetoczyć
fragment z tygodnika katolickiego „
Niedziela”(miesiąca grudnia) na pewno wielu powie, to pismo czytają tylko

Zapraszamy mieszkańców Gminy
do udziału w głosowaniu.

„mochery”, nie prawda, bo ja też czytam
gazety, które piszą redaktorzy wbrew
swoim przekonaniem a tylko pod dyktando (rządowe).
Mój rozsądek mówi mi, że potwierdzoną i namacalną prawdą jest to co
pisze: pisarz i polityk- poseł w latach
1997 – 2001 i senator w latach 2005
– 2011. p. Czesław Ryszka, a oto fragment artykułu: Rok się kończy, budżet
państwa na 2014r. prawie uchwalony.
Roześmiane twarze nowych ministrów,
ale polskim rodzinom nie do śmiechu.
Po tegorocznej dziurze w finansach, sięgającej 60 miliardów zł. w przyszłym
roku zaplanowano kolejną dziurę: prawie 50 miliardów zł. Gdyby nie kradzież
pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), rząd Donalda Tuska
upadłby na wiosnę z powodu nie uchwalenia budżetu. Dzięki „skokowi na kasę”
Polaków rząd przetrwa, ale co będzie,
gdy za kilka lat przyjdzie nam zwrócić
do OFE ponad 100 miliardów zł.? A jeśli
w tzw.. Międzyczasie dziura w budżecie
powiększy się o kolejne 150 miliardów
zł.? Obudzimy się wówczas w podobnej sytuacji, jak kilka lat temu Łotysze,
którym za publiczne długi obcięto 1/3
emerytury. Obawiam się, że po 8 latach
rządów PO - PSL NIE BĘDZIE PARTII, KTÓRA CHCIAŁABY PRZEJĄĆ
WŁADZĘ. Oczywiście, trudno wszystkie grzechy rządzących zrzucić na PO-PSL.
Może ktoś kiedyś oceni koszty, jakie
Polska poniosła w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wiadomo, że
są ogromne i razem ze skutkami korupcyjno – złodziejskiej polityki większości rządów po 1989r. doprowadziły do
sytuacji, że z jednego z największych
producentów stali, węgla, cukru, jabłek,
truskawek itd. stajemy się ich importerami. W ostatnich latach wyjechało z kraju
2.5 miliona Polaków, w większości wykształconych. Szkoda, że nie wyjechała
choć połowa z blisko 2 milionów urzędników, którzy kosztują podatników 88
miliardów zł. rocznie. 1/10 z nich została zatrudniona za czasów rządu Donalda
Tuska. – koniec fragmentu. A teraz porównajmy jak to się ma do tego co pisze
„Wyborcza” lub słyszymy w TVN i inne
stacje, które to prezentują „ Resortowe
Dzieci” Autorzy książki pt. Resortowe
Dzieci (a wydano ją już w nakładzie 110
tysięcy) zapowiedzieli, że w najbliższym czasie opublikują dalszy ciąg „Resortowych Dzieci” z branży prokuratury
i sądownictwa. Po zapoznaniu się z tymi
„objawieniami” będziemy mieć pełną
jasność jak to wszystko się „kręci w tej
naszej Polsce”.
Franio – tyle wystarczy, bo może
się okazać, że przytoczony fragment jest
za długi i redakcja może nam tego nie
puścić. Tym fragmentem zakończymy
a wszystkim Państwu życzymy dużo
Zdrowia i Zdrowego Rozsądku.
Stacho i Franio

Wspólne kolędowanie
Boże Narodzenie to czas radości i
pogody ducha, gdy szczęściem przepełniającym nasze serca chcemy podzielić
się z najbliższymi: rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. W te dni świąteczne
ożywają wspomnienia z lat dziecinnych,
pachnące siankiem, choinką i grzybami,
gdy szopka zdobiąca kościół zachwyca-

ła swym urokiem, a wzejście pierwszej
gwiazdki na wigilijnym niebie było niemal historycznym wydarzeniem.
Święta już minęły, ale świąteczna
atmosfera trwa. Najlepiej świadczy o tym
zorganizowane przez grono pedagogiczne
oraz pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie wspólne kolędowanie.
Uroczystość ta odbyła się 12 stycznia w
hali sportowej w
Sieniawie gromadząc liczne
grono mieszkańców Sieniawy i
Głębokiego. Na
zaproszenie odpowiedział również Zastępca
Burmistrza gminy Rymanów Jan
Materniak, który
przybył wraz z
małżonką oraz
sołtys z Pastwisk
Henryk Maksymik.
Na początku gości przywitała dyrektor ZSP w Sieniawie, Halina Chmielewska składając wszystkim noworoczne
życzenia. Następnie mogliśmy usłyszeć
kolędy w wykonaniu szkolnego chóru.
Gościnnie z jasełkami wystąpili najmłodsi
uczniowie ze szkoły w Głębokim. Zaprezentowane przez nich przedstawienie
ukazywało, jak do Betlejem, by powitać
nowonarodzonego Jezusa, udały się dzieci. Widząc, że otrzymał On dary zarówno
od pastuszków, jak i od Trzech Króli,

one ofiarowały Chrystusowi to, co miały
najcenniejszego - swoje czyste serca.
Do szopki przybyły również postacie z
bajek: Czerwony Kapturek, pszczółka,
Kot w Butach.
W spektakl wplecione zostały kolędy,
oddające charakter odgrywanych scen.
Później wysłuchaliśmy kolęd i, często
mniej znanych, pastorałek w wykonaniu
uczniów z ZSP w Sieniawie - laureatów

licznych konkursów wokalnych. Do
kolędowania przyłączyli się przybyli
widzowie. Po części artystycznej goście
zaproszeni zostali na poczęstunek – pieczone pierożki, barszcz oraz ciasteczka.
Mogliśmy także podziwiać wystawę szopek, które zaskakiwały pomysłowością
oraz różnorodnością wykonania.

Całość upłynęła w niezwykle życzliwej, świątecznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Spotkanie uzmysłowiło nam,
że święta Narodzenia Pańskiego to czas
szczególny i wyjątkowy, a spędzany z bliskimi przynosi jeszcze więcej satysfakcji
oraz radości.
Sabina Zięba

NASZ RYMANÓW

19

Aktiv Pro zagrało
z WOŚP
Zawodnicy, rodzice, trenerzy oraz
sympatycy Akademii Piłkarskiej Aktiv
Pro wsparli ideę Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
aktywnie włączając
się w rodzinną imprezę zorganizowaną
przez Stowarzyszenie
Aktiv Pro. Wydarzenie
sportowe pod hasłem
Aktiv Pro zagrało z
WOŚP zgromadziło
na sieniawskiej hali
ponad 100 osób. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, adresowanych nie
tylko do zawodników
Akademii, ale również
Ich rodziców i rodzeństwa. Każdy uczestnik
wośpowego popołudnia mógł znaleźć
coś dla siebie. Podczas przedsięwzięcia,
zostały przygotowane trzy strefy, promujące aktywność fizyczną: Strefa Taty,
Strefa Mamy i Córki oraz Strefa Młodego
Zawodnika.
Podczas imprezy rozegrano dwa turnieje piłkarskie: pierwszy przez młodych
zawodników, którzy swoje umiejętności
mogli skonfrontować z zaprzyjaźnionymi
drużynami Przełomu Besko oraz drugi
przez drużyny złożone z rodziców piłkarzy Akademii Aktiv Pro. W przerwie,
rozgrywanych pojedynków meczowych,
dzieci wraz z rodzicami miały możliwość
uczestniczenia w zajęciach z nauki przeprowadzenia pierwszej pomocy. Zajęcia
prowadzone przez ratowników medycznych Artura Wiernasza i Aleksandrę
Lichoń oraz strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju:
Patryka Surmacza, Krzysztofa Kuczwara oraz Adama Kałwika zainteresowały
nawet najbardziej rozbrykanych. Dzieci z

uwagą przyglądały się przeprowadzonym
prezentacją oraz bardzo chętnie brały
udział w ćwiczeniach. Po zakończonych
zajęciach grupowych, zespół szkolący w
zakresie udzielania pierwszej pomocy,
wykonał profesjonalny pokaz ratownictwa
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medycznego. Kolejną atrakcją przedsięwzięcia, tym razem dla żeńskiej części
publiczności, były zajęcia z zumby przygotowane przez Panią Marzenę Adamik
z Power Dance Studio.
Zainteresowane Panie mogły wziąć
udział w godzinnych zajęciach fitnessowych łączących w sobie elementy

tańca latynoamerykańskiego. Te Panie,
które odważyły się skonfrontować swoją kondycję fizyczną z Panią Marzeną,
były zachwycone samymi ćwiczeniami, jak również
prowadzącą. Pani
Marzena zaprezentowała godzinę dobrej
zumby, wprowadzając ćwiczące w bardzo dobry nastrój.
(Pozytywny odbiór
przeprowadzonych
zajęć zainspirował
Zarząd Stowarzyszenia do zorganizowania zumby w
Rymanowie. Jeśli
ktoś chciałby rozpocząć przygodę z tą
nowoczesną formą
aerobiku to zapraszamy do zapoznania z szczegółami na
stronie www.aktivpro.eu. Na zakończenie wośpowego popołudnia
wszyscy uczestnicy wykonali
pamiątkową fotografię. Oficjalnego zakończenia imprezy
dokonał Burmistrz Miasta i
Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec.
Zarząd Stowarzyszenia
Aktiv Pro składa serdeczne
podziękowania ratownikom
medycznym oraz strażakom
z OSP w Rymanowie Zdroju, którzy swoją obecnością
wsparli niedzielne popołudnie z WOŚP, jak również wszystkim uczestnikom
zabawy za każdą złotówkę wrzuconą
do wośpowej puszki. Zgromadzona
kwota w wysokości 569,72 zł zasiliła
konto Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Najmłodsza grupa
Aktiv Pro na turnieju
w Jaśle
Młodzi piłkarze rocznika 2007 i
2008 w dniu 18 stycznia uczestniczyli w
swoim pierwszym wyjazdowym turnieju
piłkarskim, rozegranym w Jaśle. Nasza
drużyna w składzie: Miłosz Cetnarski,
Tomasz Kuszel, Mateusz Penar, Maciej
Józefowicz, Patryk Rij, Dominik Stapiński,
Krzysztof Bara, Wiktor Wacławski oraz
Mateusz Farbaniec pokazała się z bardzo
dobrej strony. Piłkarze Akademii rozegrali
łącznie 6 spotkań i w ostatecznej klasyfikacji zajęli 5 miejsce. Zawodnicy mieli
okazję zmierzyć się z takimi drużynami
jak Sandecja Nowy Sącz (0:3), Dunajec
Nowy Sącz (0:4), UKS 6 – tka Jasło I
(1:1), UKS 6-tka Jasło II (2:0), PN Mielec
I(1:4) oraz PN Mielec II (2:0). Kolejne
bramki w barwach Akademii zdobyli: Mateusz Penar (4) oraz Krzysztof Bara (1).
Zespół prowadził trener Dariusz Tutak.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż
w dziecięcej piłce nie ma przegranych,

są tylko wygrani. Dowodem na potwierdzenie powyższej teorii jest nagrodzenie
wszystkich uczestników turnieju pamiątkowym medalem oraz dyplomem
za zajęcie I miejsca. Podstawowym
założeniem funkcjonowania tego typu
organizacji sportowych jest stworzenie
młodym adeptom piłki nożnej, jak najlepszych warunków do rozwoju swoich
umiejętności. Dzieci mają czerpać z tego
faktu radość i satysfakcję, a uśmiech na
Ich twarzach, przy odbieraniu medali,
potwierdza słuszność powyższego celu.
Warto zaznaczyć, iż piłkarze Aktiv Pro
trenują od niespełna roku, a z każdym
kolejnym występem osiągają coraz lepsze
rezultaty bramkowe – czego serdecznie
Im gratulujemy.
Katarzyna Rysz-Jęczkowska

Luty 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Sztab Gmina Rymanów
W 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brało udział 60 wolontariuszy, którzy już od wczesnych godzin rannych
kwestowali na terenie całej Gminy i nie tylko. Podczas kwesty zebraliśmy łącznie 26500,07zł - to kolejny już świetny wynik
finansowy, uzyskany dzięki Państwa hojności.
Zbiórkę po raz kolejny
połączyliśmy z koncertem,
który tym razem odbył się
na rymanowskim rynku. Do
organizacji koncertu przyczynili się: Gmina Rymanów,
Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie, OSP Rymanów.
Podczas koncertu wystąpiło 8 zespołów, które
zrezygnowały z honorariów
i zagrały jedynie za zwrot
kosztów dojazdu. Wszelkie koszty związane z organizacją 22 Finału WOŚP
w Rymanowie zamknęły się
w kwocie 4025,00zł - zwrot
kosztów dojazdu zespołów
i pokaz sztucznych ogni.
Na organizację koncertu nie
przeznaczyliśmy ani jednego grosika pochodzącego
z puszek wolontariuszy. Koncert organizujemy zawsze
ze środków własnych przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych i darowizn pochodzących od sponsorów koncertu. Tak było i tym razem. Wyżywienie
zespołów i wolontariuszy otrzymaliśmy również od sponsorów: GS Rymanów, Jaś Wędrowniczek, Piccolo, Piwnica, U Urbanika.
Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.

Działalność szkoły muzycznej I stopnia w Rymanowie
rozmowa z wicedyrektorem ds. szkoły muzycznej przy ZSP w Rymanowie, Dariuszem Krzokiem
UG:-Witam Panie Dariuszu. Chcielibyśmy uzyskać parę informacji nt. dotychczasowego funkcjonowania szkoły muzycznej
I stopnia w Rymanowie. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan dotychczasową działalność szkoły?
D.K:-Witam. Na początku było kilka rezygnacji, ale od października 2013 r. utrzymuje się stała liczba 105 uczniów. Wielu rodziców
myślało, że szkoła muzyczna będzie funkcjonować na wzór ogniska muzycznego, a okazało się, że to normalna popołudniowa
szkoła. Szkoła, w której uczniowie, oprócz gry na instrumencie, uczęszczają na zajęcia teoretyczne oraz chór.
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UG:-Czy po pięciu miesiącach nauki w szkole można powiedzieć, że uczniowie robią postępy w nauce? Czy wykazują zaangażowanie w proces nauczania?
DK: -Jeżeli chodzi o zaangażowanie uczniów to na ostatnim popisie muzycznym pan wizytator był pod wielkim wrażeniem.
Z niedowierzaniem pytał mnie kilkakrotnie, czy te dzieci uczą się tylko 4 miesiące. Po Koncercie Noworocznym pogratulował,
uczniom, rodzicom i nauczycielom. Zapewniał rodziców, że ich pociechy są w rękach wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
która ma na swoim koncie już wiele sukcesów ogólnopolskich i międzynarodowych (patrz www.lorymanow.pl zakładka szkoła
muzyczna, kadra). Pan wizytator Krzysztof Szczepaniak uświadamiał również rodziców jaką odgrywają ważną rolę w procesie
edukacji muzycznej swoich dzieci. Lekcja instrumentu jest tylko dwa razy w tygodniu, natomiast ważne jest, aby rodzic przypilnował, zachęcił dziecko do systematycznej pracy w domu.
UG:-Można zatem stwierdzić, że w naszej gminie mamy zdolne muzycznie dzieci i młodzież, o czym świadczą chociażby organizowane przez szkołę tzw. popisy muzyczne uczniów, o których Pan wspomniał. Jak często odbywają się tego typu wydarzenia?
DK: -Pierwszy duży popis odbył się już 23 listopada 2013 roku, na którym wystąpiło ok. 40 uczniów. Świadczy to o wielkim zaangażowaniu dzieci, młodzieży, rodziców i oczywiście nauczycieli, którzy już prawie po ponad dwóch miesiącach nauczyli dzieci
na tyle, że te stanęły na dużej scenie - Auli im. Marka Góry - i wykonali, często z akompaniamentem pianina, swoje pierwsze
melodie. Wtedy też zaśpiewał dwie patriotyczne piosenki chór prowadzony przez panią Iwonę Tylkę. Drugi duży koncert odbył
się 14 stycznia 2014 roku. Na koncercie dzieci na różnych instrumentach wykonały kolędy z akompaniamentem pianina. Pięknie
na głosy zaśpiewał również chór Szkoły Muzycznej I st. W ramach współpracy z ZSP zaśpiewali również soliści z LO, których
przygotował pan Arkadiusz Habrat. Po krótkiej przerwie wystąpiła „Grupa Blaszana” z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.
Pozwoliłem sobie zaprosić grupę, aby uświadamiać społeczności rymanowskiej jak piękne są instrumenty dęte i jak potrzebny
jest „nowy narybek” do orkiestry dętej, która działa przy GOK-u w Rymanowie. Oprócz tych dwóch dużych koncertów nauczyciele zorganizowali popisy klasowe dla rodziców, niektórzy uczniowie uświetniali różne akademie, uroczystości szkolne (z okazji
DEN, opłatkowe itp.).Nasi uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli także w regionalnych konkursach, na których odnieśli
już pierwsze sukcesy:
Damian Olszyński – wyróżnienie I st. na VIII Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej Sebastian
Litarowicz - wyróżnienie na VIII Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej
Klaudiusz Fabia – nagroda I st. w VIII Festiwalu Młodych Gitarzystów w Kolbuszowej
Damian i Sebastian uczą się gry na trąbce u p. Tadeusza Półchłopka, natomiast Klaudiusz na gitarze u p. Agaty Pelczar. Gratuluję!!!
UG:-Zatem popisy muzyczne z udziałem uczniów rymanowskiej szkoły muzycznej to nie tylko szkolne występy, to można powiedzieć koncerty, na które mogą przyjść także osoby z zewnątrz.
DK:-Zdecydowanie tak. Zawsze serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na organizowane przez naszych uczniów
popisy. Zachęcam do uczestnictwa w takich wydarzeniach. Staramy się szeroko rozpowszechniać informację o mających się odbyć
koncertach. Jest to doskonała okazja do promocji szkoły, ale przede wszystkim tego typu wydarzenia ważne są dla uczniów, którzy
w ten sposób są dopingowani do dalszej pracy.
UG: -Panie Darku, większość z uczniów ma zapewne marzenia, aby zostać profesjonalnymi muzykami i w tej branży odnieść
sukces. Jak Pan ocenia szanse zaistnienia na rynku muzycznym?
DK:-Z pewnością nie wszyscy absolwenci szkoły muzycznej zostaną w przyszłości zawodowymi muzykami. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości. Powszechnie wiadomo, iż nauka w
szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi,
jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od
wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod
wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Dajmy więc naszym dzieciom
szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania
muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.
UG:A jak układa się Panu współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole muzycznej?
DK: - Współpraca – świetna. Zatrudniłem świetnych pedagogów, którzy mają konkretne osiągnięcia w innych szkołach. W Szkole
Muzycznej pracują również bardzo młodzi nauczyciele, którzy kończą lub dopiero co ukończyli Akademie Muzyczne. Ci, którzy
nie mają jeszcze sukcesów pedagogicznych często są bardzo dobrymi instrumentalistami. O każdym nauczycielu można poczytać
na stronie www.lorymanow.pl. Warto tu również wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami i całą obsługą
Zespołu Szkół Publicznych. W tak miłej atmosferze praca to przyjemność.
UG:- Proszę nam zdradzić, jakie są plany na najbliższą przyszłość?
DK: -Co do planów, to od lutego w naszej szkole ruszają zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do klasy pierwszej. Kurs obejmuje
10 spotkań, w ramach których dzieci poprzez zabawy muzyczne będą rozwijały swoje zdolności rytmiczno-słuchowe. Ponadto, by
kandydat mógł w przyszłości bardziej świadomie podjąć decyzję o wyborze swojego głównego instrumentu, w czasie zajęć odbędą
się ich prezentacje. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 lutego 2014 roku o godzinie 18:00 - aula im. Marka Góry w Zespole
Szkół Publicznych w Rymanowie. Na następny rok poszukuję jeszcze czterech wykwalifikowanych nauczycieli instrumentu. Noooo
i czekamy na upragniony fortepian, który będzie miał swoje miejsce na scenie w Auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie. W
przyszłym roku chciałbym również, aby w szkole powstała mała orkiestra dęta.
UG:- Dziękuję bardzo za rozmowę

OBIEKTY OŚWIATOWE I SPORTOWO - REKREACYJNE W GMINIE RYMANÓW
Szkoła Podstawowa w Bziance - Organ prowadzący szkołę – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem,
liczba uczniów – 42.Obiekt dydaktyczny – stan techniczny dobry- wykonany remont w latach 2011-2013 r. Sala do ćwiczeń gimnastycznych – adaptowana na ten cel klasa lekcyjna, boisko sportowe – wykonane w 2012 r. przy udziale środków pomocowych
z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie- usytuowane przy szkole. Plac zabaw- urządzony przy obiekcie szkolnym z PROW
oraz środków własnych Stowarzyszenia,
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Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Organ prowadzący- Fundacja „Elementarz” z Katowic, liczba uczniów – 59. Obiekt dydaktyczny - stan techniczny dobry - wymieniono piec CO oraz część okien; w przyszłości należy wykonać termomodernizację szkoły
i jej ogrodzenie. Sala do ćwiczeń gimnastycznych – adaptowana na ten cel „stara” część szkoły, małe trawiaste boisko sportowe
– wykonane w 2013 r. przy wsparciu PROW oraz z udziałem środków własnych Fundacji – usytuowane przy szkole. Plac zabawwykonany w latach wcześniejszych przy udziale środków pozyskanych przez szkołę oraz darczyńców.
ZSP w Klimkówce - Organ prowadzący – Gmina Rymanów, liczba uczniów – 224. Obiekt dydaktyczny – stan techniczny bardzo
dobry, trwają prace związane z wykonaniem termomodernizacji oraz odwodnienia obiektu. Sala gimnastyczna o wymiarach:
13,70m x 20,70 m - adaptowana na ten cel „stara” szkoła. Boisko wielofunkcyjne „ Orlik- 2012” – wykonane w 2012 r. z udziałem środków MSiT w Warszawie, UM w Rzeszowie oraz środków własnych Gminy Rymanów – usytuowane przy szkole. Plac
zabaw- wykonany ze środków własnych szkoły i darczyńców,
ZSP w Króliku Polskim - Organ prowadzący szkołę - Gmina Rymanów, liczba uczniów – 104. Obiekt dydaktyczny- stan techniczny
bardzo dobry, w przyszłości należy wykonać termomodernizację. Sala gimnastyczna o wymiarach 12m x 24 m – wybudowana w
latach 2011-2012 ze środków własnych Gminy Rymanów przy wsparciu MSiT w Warszawie. Boisko trawiaste- ogólnodostępne
wykonane w ramach PROW oraz ze środków własnych Gminy Rymanów – usytuowane w pobliżu szkoły. Plac zabaw- wykonany
ze środków własnych szkoły oraz darczyńców.
ZSP w Milczy - Organ prowadzący szkołę - Gmina Rymanów, liczba uczniów – 154. Obiekt dydaktyczny – stan techniczny dobry,
w przyszłości konieczne jest rozebranie „starej” części szkoły oraz wykonanie odwodnienia i termomodernizacji. Sala gimnastyczna
z częścią dydaktyczną o wymiarach 26,7 m x 16,43 m- obecnie w trakcie budowy. Pozyskano na jej realizację środki finansowe z
RPO WP na lata 2007- 2013 oraz MSiT w Warszawie. Planowane zakończenie budowy obiektu to 31.08.2014 r. Boisko sportoweogólnodostępne, usytuowane w pobliżu szkoły.
ZSP w Posadzie Górnej - Organ prowadzący – Gmina Rymanów, liczba uczniów – 300. Obiekt dydaktyczny- stan techniczny
bardzo dobry, trwają prace związane z wykonaniem termomodernizacji oraz odwodnienia obiektu, sala gimnastyczna o wymiarach – 14,75 m x 29,70 m wybudowana ze środków własnych Gminy Rymanów. Boisko sportowe- ogólnodostępne usytuowane w
pobliżu szkoły, boisko wielofunkcyjne, poliuretanowe – ogólnodostępne – usytuowane w Rymanowie Zdroju. Place zabaw- ogólnodostępne dla uczniów szkoły przy domu ludowym w Posadzie Górnej oraz przy boisku wielofunkcyjnym w Rymanowie Zdroju.
SP Niepubliczna w Rymanowie Zdroju – Desznie - Organ prowadzący – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju,
liczba uczniów – 19. Obiekt dydaktyczny - stan techniczny dobry, w przyszłości konieczne jest wykonanie termomodernizacji. Małe
trawiaste boisko sportowe- wykonane społecznie przez członków Stowarzyszenia. Plac zabaw – wykonany ze środków własnych
Stowarzyszenia oraz pozyskanych z UE.
ZSP Rymanów - Organ prowadzący - Gmina Rymanów, liczba uczniów – 768. Obiekty dydaktyczne SP, Gimnazjum, LO ,
Szkoły Muzycznej - stan techniczny obiektów bardzo dobry. Konieczna jest kontynuacja remontu klasopracowni „starej” szkoły.
Internat - adaptowana na ten cel cześć zaplecza tzw. strzelnicy. Stan techniczny bardzo dobry. Sala gimnastyczna z zapleczem o
wymiarach 28 m x 15 m – wyremontowana w ramach RPO WP 2007-2013. Stan techniczny bardzo dobry. Boisko wielofunkcyjne „ Orlik- 2012”- wykonane w 2010 roku z udziałem środków MSiT w Warszawie, UM w Rzeszowie oraz środków własnych
Gminy Rymanów. Place zabaw ogólnodostępne: Park Podworski, ul. Bohaterów II Wojny Światowej - wykonane zostały z środków budżetu Gminy Rymanów z tzw. funduszu osiedlowego, a przy ul. Jasnej również dzięki dużemu wkładowi pracy członków
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” i funduszy unijnych.
ZSP w Sieniawie - Organ prowadzący - Gmina Rymanów, liczba uczniów – 159. Obiekt dydaktyczny – w przeszłości hotel - adaptowany na szkołę. Stan techniczny dobry, co roku wykonywane są remonty bieżące. W przyszłości konieczna wydaje się budowa
nowej szkoły o wielkości odpowiadającej sytuacji demograficznej miejscowości, Hala sportowa o wymiarach- 31,5 m x 19,5
m z pełnym zapleczem i wyposażeniem, wybudowana w ramach RPO WP 2007-2013 ogólnodostępna, usytuowana w pobliżu
szkoły. Plac zabaw – wykonany ze środków własnych szkoły oraz darczyńców. Boisko sportowe ogólnodostępne – usytuowane
w pobliżu szkoły.
Szkoła Filialna w Puławach - Szkoła podporządkowana organizacyjnie ZSP w Sieniawie, liczba uczniów klas 0- III – 16. Pomieszczenia dydaktyczne – adaptowane w 2012 roku na klasopracownie pomieszczenia zaplecza Domu Modlitwy w Puławach.
Boisko sportowe i plac zabaw – ogólnodostępne w trakcie budowy. Gmina Rymanów pozyskała na realizację środki z Programu
Transgranicznego PL- SK 2007- 2013. Zakończenie budowy planowane jest na 30.05.2014 rok.
ZSP Wróblik Szlachecki - Organ prowadzący – Gmina Rymanów, liczba uczniów – 197. Obiekt dydaktyczny – stan techniczny
bardzo dobry. Sala gimnastyczna o wymiarach 12,5 m x 25,50 m – stan techniczny bardzo dobry, boisko wielofunkcyjne „ Orlik
-2012” – wybudowane w 2011 r. z udziałem środków MSiT w Warszawie, UM w Rzeszowie oraz środków własnych Gminy
Rymanów. Plac zabaw – wykonany z środków własnych szkoły i darczyńców.

Gaudete! - koncert kolęd
12.01.2014 r. w kościele Braci Mniejszych
Kapucynów przy parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Krośnie odbył się koncert kolęd. Wśród wielu wykonawców znaleźli
się reprezentanci Rymanowa. Wystąpił Chór
„Koloryt” pod batutą Iwony Tylki oraz solistki
Karolina Szarota i Emilia Pruś, uczennice Szkoły
Muzycznej I st. w Rymanowie, które przygotowywała do występu również Iwona Tylka.
W finale koncertu zaprezentowali się wszyscy
wykonawcy, wspólnie wykonując kolędę Bóg
się rodzi.
Patronem medialnym przedsięwzięcia było Archidiecezjalne Radio Fara, które nagrało koncert.
Patronat honorowy nad koncertem objął Dziekan
dekanatu Krosno II ks. Adam Zaremba z Haczowa.
inf. i fot. www.krosno.kapucyni.pl

Finał koncertu, dyryguje Iwona Tylka
NASZ RYMANÓW
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