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Poświęcenie Krzyża

Wycieczka do Wadowic i Inwałdu

W

dniu 13 września 2014 r. prawie trzydziestoosobowa grupa
członków oraz sympatyków Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” wybrała się autobusem firmy „Barbara” na wycieczkę do Wadowic i Inwałdu. Głównym celem wyjazdu było nawiedzenie
domu rodzinnego świętego Karola Wojtyły. W domu tym znajdującym
się przy wadowickim rynku, zaraz obok barokowej fary, jest obecnie
zlokalizowane nowoczesne muzeum poświęcone życiu oraz pontyfikatowi Jana Pawła II.

na pamiątkę kanonizacji
papieża Polaka

14

września 2014 r. w Święto Podwyższenia Krzyża poświęcony został krzyż
stojący na placu przy kościele pw. Św.
Wawrzyńca w Rymanowie. Krzyż stanął na
pamiątkę kanonizacji św. Jana Pawła II, który
wędrując po górskich szlakach przybył również
tutaj, w progi rymanowskiej świątyni.
Krzyż umieszczony jest na głazie, pod krzyżem
na pamiątkowej tablicy widnieją słowa naszego
Ojca św. Jana Pawła II:
„Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się
na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać
na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża,
nie pozwólcie aby Imię Boże było obrażanie
w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy
społecznym”.
Św. Jan Paweł II
fragment homilii
Zakopane, 6 czerwca 1997 r.

Muzeum jest w każdym detalu wyjątkowe. Jego poszczególne sale poświęcone są kolejnym etapom rozwoju i posługi naszego rodaka. Przewodnik w ciągu ponad godziny oprowadza przez poszczególne piętra, piwnicę
oraz zagospodarowane poddasze. Niesamowite wrażenie robi odtworzone
w szczegółach mieszkanie rodziny Wojtyłów – salon w przedwojennym
stylu, pokój „Lolka” oraz kuchnia. To w tym miejscu przyszedł na świat
niedawno kanonizowany papież. Z okien tego mieszkania widać mury
wadowickiego kościoła ze słonecznym zegarem oraz sentencją „czas ucieka wieczność czeka”. W muzeum znajduje się nawet oryginalny pistolet,
z którego strzelał do papieża niedoszły zabójca, a którego kule prowadziła
wedle słów samego Jana Pawła ręka Matki Boskiej. Będąc w okolicach
Wadowic nie można po prostu nie odwiedzić tego muzeum.
Po wizycie w muzeum nawiedziliśmy wadowicki kościół. Można
powiedzieć bez przesady, że ta świątynia przeradza się w miejsce kultu
świętego. To tam przecież znajduje się „papieska” chrzcielnica, której każdy chce dotknąć, oraz jeden
z relikwiarzy z krwią. Po przeżyciach duchowych poszliśmy
REKLAMA w miesięczniku
usiąść do kawiarni na rynku ze
„NASZ RYMANÓW”
słynnymi kremówkami.
Drugim punktem wyPrzyjmowana jest telefonicznie
cieczki
był park rozrywki
pod numerami:
w Inwałdzie. Tutaj podzieliliśmy się na grupy. Jedni poszli
602 855 458 i 603 441 362
zwiedzać park dinozaurów,
oraz listownie na adres redakcji:
„Dom Sokoła”
inni park średniowiecznej
Rymanów, ul. Grunwaldzka
warowni, jeszcze inni park
lub mailem naszrymanow@op.pl
miniatur słynnych budowli
z całego świata. Mamy nie moCena ogłoszeń:
gły nadążyć za swoimi dziećmi. Były lody, gofry, karuzele,
za całą stronę
kino 3D, spacery po alejkach
250 zł + VAT
i pogawędki na zacienionych
ławeczkach. Pogoda dopisała,
za część strony –
a humory uczestników jeszproporcjonalnie mniej.
cze bardziej. Zatem zbieramy
Za reklamę wielokrotną
propozycje, gdzie jechać na
udzielane są duże rabaty
kolejną wycieczkę.
Oferta dotyczy tylko
reklamy czarno - białej
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Na pamiątką kanonizacji
Papieża Polaka
św. Jana Pawła II,
który wędrując po górskich
szlakach odwiedził także
rymanowską świątynię.
Rymanów, 2014

Historia krzyża, który stanął na placu jest
związana w szczególny sposób z naszą rymanowską świątynią. Minęło bowiem 10 lat od dnia, gdy
wieża kościoła doszczętnie spaliła się. Rymanowianie dobrze pamiętają datę 9 września 2004 r.
Z płonącej wieży spadał krzyż wraz częścią kopuły.

Poświęcenie krzyża odbyło się po mszy św.
Domowego Kościoła, w której uczestniczyli członkowie Ruchu Światło Życie rejonu Rymanów oraz
parafianie. Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz
Mieczysław Szostak, a kazanie wygłosił moderator
rejonowy Domowego Kościoła ksiądz Jan Nigborowicz. Następnie wierni wyruszyli drogą krzyżową
na Kalwarię.
Barbara Pruś

Wydarzyło się w październiku
13.X.54 – zmarł, otruty przez żonę Agrypinę
potrawą z grzybków, cesarz rzymski Klaudiusz.
Był chorowitym kaleką, wyniesiony na tron wbrew
swojej woli, jednocześnie najlepiej wykształconym
w dziejach imperium. To on powiedział: „Nie
zawsze mów co wiesz, ale zawsze wiedz co
mówisz”.
2.X.1804 – zm. Nicolas Joseph Cugnot, franc.
konstruktor pionierskiego pojazdu z napędem
parowym. Maszyna ta, jako pierwszy samochód
na świecie brała udział w wypadku drogowym –
4 tonowy pojazd uderzył w mur z prędkością 4
km/h.
22.X.1844 – wg. zapowiedzi Williama Millera,
założyciela sekty Adwentystów Dnia Siódmego,
w tym dniu miał nastąpić koniec świata. Nie
sprawdziła się, podobnie jak wiele następnych.
11.X.1846 – o znaczeniu rymanowskich
jarmarków bydłem dowiadujemy się z gazety
wydawanej w Gorlicach, która pisze: „wielu
obywateli sondeckiego jeździ do Rymanowa za
kupnem wołów”.
13.X.1884 – południk przechodzący przez
obserwatorium astronomiczne w Greenwich
(Londyn) uznano za południk zerowy od którego
określa się strefy czasu.
27.X.1904 – ruszyła pierwsza linia nowojorskiego
metra. Swoją trasę pociąg pokonywał
z szybkością 40 km/h w ciągu 15 min. Było to
czwarte metro na świecie, ale rozwijało się
najszybciej, niedługo osiągnęło długość 370 km.
24.X.1944 – umiera w więzieniu, oskarżony
o współpracę z hitlerowcami, Louis Renault,
który razem z braćmi Marcelem i Fernandem
założyli w 1898 r. jedną z pierwszych fabryk
samochodowych. W pierwszym roku 110
pracowników wykonało 76 aut. Dziś koncern
zatrudnia 130 tys. pracowników i należy do
największych.
25.X.1944 – podczas bitwy o Leyte po raz
pierwszy zaatakowali kamikaze, latający
samolotami w samobójczych akcjach. Zatopili
34 okręty, zginęło prawie 5 tys. żołnierzy
amerykańskich.
30.X.1944 – PKWN ogłosił w Lublinie dekret
o ochronie państwa, za przestępstwo zagrożone
karą śmierci uznano nawet posiadanie radia bez
zezwolenia. Gwarantem przestrzegania praw
miały być siły specjalne (NKWD).
5.X.1954 – 56 uchodźców z NRD tunelem pod
murem berlińskim przedostało się do Berlina
Zach. Była to największa masowa ucieczka od
czasu wybudowania muru.
16.X.1954 – obyła się w Warszawie narada
w sprawie masowej uprawy kukurydzy w Polsce.
Służalcy chcieli wcielić w życie szaleńczy plan
Nikity Chruszczowa, nie uwzględniający naszego
klimatu i gleb. Nikita twierdził, że kukurydza
„kiełbasa na łodydze” to przyszłość ludzkości.
1.X.1994 – na rynku w Kaliszu firma Augusto
wykonała największego na świecie loda na
patyku. Miał wymiary 2m x 1,2m x 4m i ważył
8,280 tony. Sam patyk na którym był osadzony
miał 4m długości i ważył 55 kg.
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- Wiesz pan, ten
Zwibelbaum to
wielki nerwus.
- Po czemu pan
sądzisz?
- Wczoraj był
spóźniony na
pociąg 2 minuty
a krzyczał
jakby chodziło
o 2 godziny!
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– tel. 602 855 458
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* * * * *
Lekarz pyta pacjenta:
- Czy zażył już pan całe pudełko pigułek
które panu zapisałem?
- Tak panie doktorze.
- I czuje się pan lepiej?
- Nie, widocznie to pudełko jeszcze się nie
rozpuściło!
* * * * *
Trwa rozprawa sądowa.
- Czy wszystko odbyło się tak, jak to
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
przedstawił prokurator? – pyta sędzia
Numer zamknięto: 23.09.2014
oskarżonego o włamanie.
Współpracowali
przy numerze:
- Nie, ale plan też jest dobry!
Zofia Gierlach, Rafał Głód,
* * * * *
Marta Hanus, Danuta Litarowicz,
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem
Joanna Litarowicz, Ewa Lipka,
obok klasy z której słychać straszny
Jan Niemczyk, Halina Niziołek,
wrzask. Wpada do klasy łapie za rękaw
Grażyna Skolarczyk,
najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na
Mariola
Sokołowska,
korytarz i stawia do kąta.
Arkadiusz Szajna, Czesław Szajna,
Po chwili z uciszonej już klasy wychodzi
Slawomir Szybka, Łucja Urbanik,
trzech młodziaków i pyta:
Nina Wołczańska
- Czy możemy już iść do domu? – pytają
dyrektora.
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
- A to z jakiej racji?
piątek w godz. 18-20
- No… skoro nasz nowy pan od matmy stoi
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówiow kącie, to chyba nie będzie lekcji?
nych materiałów oraz zastrzega sobie
* * * * *
prawo dokonywania skrótów i redaDo dyrektora cyrku dzwoni telefon:
gowania nadesłanych materiałów.
- Panie dyrektorze chciałbym się zatrudnić
Wszelkie listy oraz materiały składać
u pana w cyrku.
można również w kiosku w rynku do
- A co pan umie?
20 każdego miesiąca.
- Umiem połykać metrowej długości
Redakcja za treść ogłoszeń nie pomiecz!
nosi odpowiedzialności a poglądy
- To stary, ograny numer..
zawarte w listach czytelników nie
- Może, ale ja mam 80 centymetrów
zawsze są zgodne
wzrostu!
z
poglądami
redakcji.
* * * * *
Anonimów nie publikujemy.
Syn próbuje zmusić do rozmowy ojca
Nie prowadzimy prenumeraty.
zaczytanego w gazecie.
Egzemplarze archiwalne kupić
- Tato, czy Ocean Spokojny jest naprawdę
można w redakcji i Biurze Informacji
spokojny?
Turystycznej
- Nie stać cię na mądrzejsze pytania?
w Rymanowie Zdroju
- Stać. Kiedy umarło Morze Martwe?
Druk:
* * * * *
Chemigrafia Michał Łuczaj
Na lekcji biologii pani zadaje zagadkowe
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
pytania?
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
- Wymień 5 zwierząt żyjących w Afryce –
pyta Kazia.
Skład komputerowy: Barbara Pruś
- 2 małpy i 3 słonie!
Adres wydawcy:
* * * * *
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Po przemówieniu, Breżniew krzyczy do
Organizacja Pożytku Publicznego
swojego sekretarza:
Adres: 38-480 Rymanów,
- Zamawiałem wystąpienie na 15 minut,
ul. Grunwaldzka 11
a to trwało całą godzinę!
Prezes:
Czesław Szajna
- Leonidzie Illiczu – tłumaczy sekretarz
– tel. 13 43 55 917
– tam były cztery egzemplarze
Konto bankowe:
przemówienia.
Wybrał (wła)

Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Jesienny Rymanów Zdrój
(fot. Wacław Łabuda)

Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nawiązała współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Studenci ekonomii oraz finansów i rachunkowości będą odbywać tam staże i praktyki.

Podróż pociągiem z Rzeszowa do
Kołobrzegu zajmuje ok. 20 godzin. Ale
PKP Intercity nie zapewnia wagonu restauracyjnego typu Wars. - W pociągu
będzie tzw. wózek mobilny, czyli minibar - mówi Beata Czemerajda, naczelnik
wydziału PKP Intercity S.A.

Do stycznia 2015 r. nasze województwo wzbogaci się o siedem nowych
pociągów. Będą wyposażone m.in. w automaty biletowe, sieć Wi-Fi oraz klimatyzację. Poprawi się też komfort podróżowania osób niepełnosprawnych.
 38 hektarów w powiecie sanockim
zajmuje barszcz Sosnowskiego. Walka
z tą bardzo ekspansywną i niebezpieczną rośliną już się zaczęła. Od kilku lat
samorządy gminne sygnalizowały, że
barszcz Sosnowskiego zajmuje coraz
więcej powierzchni. Dopiero w tym roku
powiat dostał milion złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na kompleksową walkę
z niebezpieczną rośliną. Program będzie
realizowany przez dwa lata. Roślina będzie niszczona mechanicznie - będzie
wycinana i wyorywana - oraz chemicznie. Nad rzekami, potokami, w terenach
objętych programem rolno-środowiskowym nie będzie stosowana chemia. Powiat będzie walczył z roślinami rosnącymi nie tylko na terenach gminnych,
ale głównie na terenach prywatnych, bo
rolnicy nie dają sobie rady.

Na okres zimowy, tj. od 26 października do końca marca 2015, zostają
zawieszone połączenia lotnicze z portu
lotniczego w Jasionce do Rzymu, które
obsługiwał Eurolot. Drugi kierunek obsługiwany przez tego przewoźnika, tj.
Paryż, pozostaje w rozkładzie.
 Na Podkarpaciu zarejestrowano 717
komitetów wyborczych. Najwięcej komitetów zarejestrowano w Przemyślu
- 202. W Rzeszowie jest ich 188, w Krośnie - 186, a w Tarnobrzegu - 141.
 Dobiega końca warta ponad 200 mln
zł budowa mostu drogowego na Wiśle
w Połańcu, łączącego Świętokrzyskie
z Podkarpaciem. Przeprawa będzie udostępniona kierowcom na przełomie października i listopada.

Trzy podmioty złożyły oferty
w przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy projekcie budowy
tras rowerowych na Podkarpaciu. Inwestycja będzie częścią trasy, która połączy
pięć wschodnich województw Polski.
Rekreacyjna trasa rowerowa łącząca
województwa: warmińsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie
i podkarpackie będzie mieć blisko 2 tys.
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kilometrów. Budowę podkarpackiego
fragmentu, liczącego ok. 430 km, podzielono na pięć odcinków. Dla każdego
z nich został ogłoszony oddzielny przetarg. Do tej pory rozstrzygnięty został
jeden, pozostałe cztery postępowania
przetargowe są w toku.
 Policjanci z Polańczyka zatrzymali
na Jeziorze Solińskim płynącego łodzią
żaglową mężczyznę, który ukradł kasę
fiskalną z jednego z barów. 34-latek z
Kielc usłyszał zarzut dokonania kradzieży, a jego 25-letni kolega, właściciel łodzi, zarzut posiadania narkotyków.
 Brzozowscy policjanci zostali wezwani do Przysietnicy, gdzie jeden
z mieszkańców natknął się na sporych
rozmiarów węża. Wąż leżał na polu. Na
miejsce przyjechali strażacy i weterynarz, który stwierdził, że znaleziony wąż
to pyton tygrysi. Weterynarz zaopiekował się wężem, a brzozowscy policjanci
próbują ustalić właściciela gada.
 Być może już w połowie października będzie można dojechać z Rzeszowa
do Krakowa autostradą A4. Na kończonym odcinku Dębica - Tarnów położono
już 88 procent ostatniej warstwy asfaltu.
 Największy na świecie producent mebli drewnianych Grupa IKEA otworzyła
w Stalowej Woli tartak. Wkrótce rozpocznie się tam produkcja tarcicy sosnowej.
 Fabryka Autosan z Sanoka po raz
drugi została wystawiona na sprzedaż.
Firma prawie od roku jest w upadłości
likwidacyjnej. Cena wywoławcza wynosi 50 mln zł. Zainteresowane podmioty
mogą składać oferty kupna firmy do 10
października br.
 Mirosław Karapyta, były marszałek
podkarpacki z kilkunastoma prokuratorskimi zarzutami, wraca do politycznej
gry. Do klubu sejmiku przygarnął go
właśnie SLD, a teraz lokalne struktury
Sojuszu chcą, by Karapytę umieszczono
na listach partii w jesiennych wyborach.

Z powiatu
 W Krośnie można się już zaszczepić
przeciwko grypie. Miasto sfinansowało
szczepienia dla mieszkańców Krosna,
którzy ukończyli 60 lat.

Krosno wprowadza nowy miejski
program systemów motywacyjnych dla
uczniów szkół krośnieńskich. Od nowego roku szkolnego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą
ubiegać się o jedno z trzech stypendiów.
Stypendium „Semper in altum” będzie
za znaczące osiągnięcia edukacyjne,
artystyczne lub sportowe. „Krośnieński Omnibus” przyznawany będzie za
wybitne wyniki w nauce dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(od klasy II), a „Stypendium Młodego
Zawodowca” dla najlepszych uczniów w
zawodzie.
 W wieku 66 lat zmarł Jan Grudysz,
wieloletni pracownik Telewizji Polskiej,

znakomity fotograf, reporter, współzałożyciel m.in. Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i województwa podkarpackiego
zabezpieczyli pociski artyleryjskie i granaty moździerzowe pochodzące z okresu II wojny światowej. Były one ukryte
w lesie w okolicach Krosna. Znajdujący
się w nich materiał mógł posłużyć do budowy urządzeń wybuchowych.
 Biathlonista IKN Górnik Iwonicz-Zdrój - Rafał Penar zdobył złoty medal
w biegu pościgowym Mistrzostw Polski
w biathlonie na nartorolkach, które rozegrano w Dusznikach Zdroju.

Czterdzieścioro dwoje dzielnicowych policjantek i policjantów wzięło
udział w eliminacjach wojewódzkich
konkursu „Dzielnicowy Roku”. Najlepszym okazał się młodszy aspirant Marcin Paszkiewicz z Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził tzw. master plan dla lotniska
w Krośnie. Dokument ten stanowi całościową koncepcję rozwoju lotniska, aż
do 2040 roku. Zakres robót przygotowanych do wykonania w latach 2015 –
2016, to między innymi: budowa drogi
startowej o długości 1100 m i szerokości
30 m, hangar na potrzeby kształcenia
młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Wybudowana zostanie
także stacja paliw.

W Biurze Zarządu Regionu
Podkarpackiego PO zaprezentowano
pierwsze trójki na listach do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego. Jedynką w okręgu nr 5 Krosno jest Joanna Frydrych. Joanna Frydrych jest
radną powiatu krośnieńskiego, wicedyrektorem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Jaśle i prezesem klubu
piłkarskiego Karpaty Krosno. Drugie
miejsce w okręgu nr 5 Krosno (powiaty
krośnieński, bieszczadzki, brzozowski,
jasielski, leski, sanocki) zajmuje obecny
radny wojewódzki i przewodniczący
sejmiku Sławomir Miklicz. Na trzecim
miejscu jest Dariusz Pomprowicz - kierownik Sanepidu w Jaśle.

Z gminy …
 Ponad 1,7 mln euro będzie kosztował
polsko-ukraiński projekt, którego głównym celem jest zachowanie rasy konia
huculskiego oraz m.in. jego liczniejsza
obecność na Huculszczyźnie. Przedsięwzięcie w 90 proc. ma zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
W Rudawce Rymanowskiej na terenie gospodarstwa Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej oraz
w ukraińskim Gołubyne na Zakarpaciu
powstanie Polsko-Ukraińskie Centrum
Hodowli i Promocji Konia Huculskiego.
Dwuletni projekt zakończy się w maju
przyszłego roku.

 W czwartek (11.09) po godzinie 20:00
doszło do pożaru autokaru w Rymanowie.
Spłonęła komora silnika, nikt nie został
poszkodowany. Po godzinie 20:00 na
wysokości stacji benzynowej w Rymanowie zapalił się autokar, który jechał
z woj. łódzkiego w kierunku Bieszczad.
Nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń. Na
miejsce zadysponowano OSP Rymanów-Posada Dolna oraz OSP Rymanów.
Dzięki bardzo szybkiej akcji strażaków
bagaże zostały nienaruszone. Droga w
tym miejscu przez około 30 minut była
zablokowana, następnie ruch odbywał
się wahadłowo.

W Delegaturze Krajowego Biura
Wyborczego w Krośnie zarejestrowanych
zostało 4 Komitety Wyborcze, które będą
mogły zgłosić kandydatów na radnych
i burmistrza. Są to: Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowcy
Razem - Rymanów, Komitet Wyborczy
Wyborców Razem Dla Zdroju oraz Komitet Wyborczy Wyborców „Osadnicy”.
 W sali Gminnego Ośrodka Kultury
odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla
nr 1 w Rymanowie z mieszkańcami. Na
zebraniu dokonano podziału środków
pochodzących z funduszu sołeckiego. Po
wysłuchaniu opinii zebranych mieszkańców postanowiono wydatkować kwotę
27 255 zł na opracowanie dokumentacji
technicznej dotyczącej budowy nowego
mostu łączącego ulicę Gospodarską
z ulicą Jasną.

Na odbywających się w Wilnie
Mistrzostwach Świata w Amwrestlingu reprezentujący Polskę mieszkaniec
Rymanowa Grzegorz Nowotarski zajął
znakomite 18 miejsce. Najlepsze lokaty
z reprezentantów Polski zajęli Marlena
Wawrzyniak, (ubiegłoroczna mistrzyni
świata, obecnie 5 miejsce), Dawid Bartosiewicz (14 miejsce), a Mariusz Podgórski
zajął 17 pozycję.
zebrał deka

Zebranie mieszkańców
Początkiem września odbyło się zebranie mieszkańców osiedla nr 1 - Rymanów Miasto, w którym uczestniczyło niespełna 20 osób.
Zebrani ustalili, że pieniądze z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na
sfinansowanie projektu budowy mostu na ul. Gospodarskiej. W razie niesprzyjających warunków dotychczasowa przeprawa przez rzekę sprawia, że mieszkańcy
zostają pozbawieni dojazdu do domów, nie mogły również przejechać służby ratownicze.
Na zebraniu wystąpił zastępca burmistrza gminy Jan Materniak, który omówił koncepcje rozwoju gminy, osiągnięcia i zamierzenia na przyszłość.
emez

Minęło 75 lat
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września minęła 75 rocznica
bohaterskiej śmierci Stanisława
Mistygacza, który zginął w obronie Rymanowa w 1939 roku i spoczął
na rymanowskiej nekropolii.

Pochodził z biednej, chłopskiej
rodziny ze wsi Więcki koło Częstochowy. Był żołnierzem czynnej służby
wojskowej 77 pułku piechoty stacjonującego w Lidzie koło Wilna. Z chwilą
wybuchu wojny pułk otrzymał zadanie
opóźnianie marszu wojsk niemieckich.
Pułk wypełniał to zadanie, wycofując
się w kierunku linii Sanu, ponosząc przy
tym ciężkie straty.
W nocy z 8 na 9 września wydzielona jednostka miała bronić Rymanowa przed posuwającymi się od
Krosna wojskami niemieckimi. Przypuszczalnie liczyła ok. 30 żołnierzy
i miała za zadanie, działając z zaskoczenia, opóźnić marsz Niemców choćby
o kilka godzin. O podjęciu otwartej walki nie mogli nawet marzyć, rozlokowali
się w grupkach wzdłuż drogi od Krosna
i na wzgórzach w okolicy Kalwarii. Po
okresie zaskoczenia, i zmasowanym
ostrzale artyleryjskim, Niemcy zmusili
obrońców do odwrotu. Pozostał tylko
trup, wiernego do końca złożonej przysiędze, Stanisława Mistygacza.
(Polecam wspomnienia Franciszka
Krukara w 10, 11 i 12 numerze Gazety
Rymanowskiej z 1992 roku).
Wacław Łabuda
fot. Rafał Głód

Podziękowanie
„Jeśli pomagamy innym, sam Bóg nam pomaga,
i wtedy dokonujemy rzeczy ponad własne siły „.
(ks. Jan Twardowski)

Chciałabym na łamach miesięcznika
„NASZ RYMANÓW” serdecznie podziękować druhom strażakom z Głębokiego za
zaproszenie mnie na uroczystość z okazji
jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głębokiem. Zaproszenie na tę
uroczystość to dla mnie ogromny zaszczyt
i radość. W szeregach strażackiej drużyny
zobaczyłam wielu swoich wychowanków,
co jest powodem do swego rodzaju dumy.
Wszystkim strażakom życzę wszelkiej
pomyślności na dalsze lata służby, takiej samej ilości powrotów, co wyjazdów. Święty
Florian, Wasz Patron niech Was prowadzi i
otacza opieką.
Wyróżnionym, nagrodzonym i odznaczonym jeszcze raz serdecznie gratuluję.
Z wyrazami szacunku
Zofia Kijowska

Odeszli do wieczności
(15.VIII – 15.IX 2014)
12.VIII – Golowska Józefa z d. Dąbrowska (l. 78) – Głębokie
16.VIII – Zaforemski Jerzy Andrzej (l. 47) – Rymanów
22.VIII – Szafran Stanisław (l. 76) – Bzianka
22.VIII – Zięba Krzysztof Jan (l. 40) – Rymanów
23.VIII – Wacławska Janina l. 68) – Sieniawa
23.VIII – Szajna Kazimierz (l. 85) – Rymanów Zdrój
24.VIII – Kłeczek Stanisława Agata z d. Kasperkowicz (l. 88) –
Wróblik Królewski
29.VIII – Kasperkowicz Stanisław (l. 88) – Wróblik Królewski
01.IX – Rajchel Henryk Jakub (l. 90) – Wróblik Królewski
06.IX – Filip Bronisław Apolonia (l. 82) – Klimkówka
07.IX – Kijowski Zdzisław (l. 64) – Milcza
09.IX – Smoleń Kazimierz (l. 76) – Rymanów Zdrój
10.IX – Szymanek Kazimierz (l. 82) – Wróblik Szlachecki
13.IX – Potoczna Krystyna Maria (l. 68) – Rymanów

(wła)
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Orkiestry dęte
w Rymanowie Zdroju

13

lipca 2014 r. w parku nad
Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbyły się XIV
Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych, podczas których wystąpiło sześć
orkiestr. Spotkania te reprezentują m.in.
orkiestry z Powiatu Krośnieńskiego.

Kapelmistrzowie wraz z muzykami wymieniają się nawzajem swoimi doświadczeniami jak i pasją. Organizatorami
przeglądu byli: Starostwo Powiatowe
w Krośnie, Gmina Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
Tegoroczną imprezę rozpoczęła orkiestra Dęta OSP Pakoszówka, której prowadzącym jest Szymon Kielar, a występuje w niej 35 muzyków. Orkiestra ta działa
już ponad 90 lat. Następną orkiestrą, która

porwała swoją żywą muzyką publiczność
byli gospodarze, czyli Rymanowska Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rymanowie. Orkiestrę posiadającą kilkudziesięcioletnie
tradycje prowadzi Błażej Ziemiański.
Gości cieszyła również bardzo miła
dla ucha muzyka Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego. Składa się ona głównie
z absolwentów szkół muzycznych oraz
szkółki działającej przy orkiestrze. Kapelmistrzem tejże orkiestry jest Maciej Filar.

pesztu, która dała wyśmienity koncert.
Orkiestra została założona w 1974 r.
Na scenie wystąpiły nie tylko orkiestry ale również artyści śpiewający
oraz grający na instrumentach. Joanna
Litarowicz oraz Maria Jarosz umilały
czas publiczności śpiewem, natomiast
rodzina Myszkali – Robert, Helenka
i Mikołaj cieszyli gości wspaniałą grą.
Wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor – urzędujący członek Zarządu Powiatu
Jan Pelczar i zastępca burmistrza gminy

Jako czwarta wystąpiła Orkiestra
Dęta OSP z Iskrzyni. Założycielami
tej orkiestry są Wacław Pelczar oraz
Wiesław Wojnar, którzy pełnią funkcję
kapelmistrza. Następnie zaprezentowała
się Orkiestra Dęta z Odrzykonia, w której
skład wchodzi 40 muzyków. Od 20 lat
prowadzącym jest Edward Cymerman.
W przeglądzie oczywiście nie mogło
zabraknąć Orkiestry Razene z Buda-

Rymanów - Jan Materniak na ręce kapelmistrzów przekazali nagrody w postaci
szklanych pucharów oraz albumy przedstawiające gminę Rymanów.
Organizację imprezy wsparli: Uzdrowisko Rymanów-Zdrój, firma Galaxi Krosno, Restauracja-Kawiarnia PICCOLO
Rymanów-Zdrój.
Joanna Litarowicz

GOK zaprasza

P

Czy będzie kino
w Rymanowie ?

amiętam czasy, kiedy to w budynku „Sokoła” było kino objazdowe,
sala, gdzie podłoga była płaska,
(odbywały się tu zabawy, wesela). Przez
całą szerokość sali na potężnych filarach
stał okazały balkon. Kiedy przyjeżdżało
kino objazdowe. Sala była zawsze pełna
a za biletem trzeba było stać w długiej
kolejce. Często jako dzieci siedzieliśmy
na podłodze z powodu braku miejsca. Na
zewnątrz budynku znajdował się agregator prądotwórczy napędzany silnikiem
diesla a odgłosy jego pracy często były
słyszalne na sali. Po środku sali ustawiana była aparatura wyświetlająca film.
Każdy starał się zajmować miejsce jak
najdalej od tej aparatury, gdyż nieustanny terkot, był bardzo uciążliwy.
Kiedy naczelnikiem gminy był pan
Jan Myśliwiec, sala Sokoła została przebudowana na salę typowo widowiskową. I znów, kino stało się największą
rozrywką kulturalną dla całej gminy.
Z okolicznych wiosek ludzie zjeżdżali
autobusami na ciekawsze filmy.
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Kiedy nastała telewizja, z powodów
oczywistych w kinach frekwencja jest
zdecydowanie mniejsza. Teraz dowiaduję się, że w niedługim czasie wyświetlanie filmów w budynku Sokoła może być
niemożliwe, ze względu na przestarzałą
aparaturę, gdyż najnowsze filmy będzie
można wyświetlać tylko za pomocą najnowszych urządzeń. Zadaję sobie pytanie, czy pozostaje nam oglądanie filmów
tylko archiwalnych?
Wiem, że sala widowiskowa rzadko
jest pełna na projekcji filmów, ale zdarzają się filmy tzw. kasowe, które warto obejrzeć, a nie jechać do Krosna czy
Rzeszowa, aby je zobaczyć. Czy tak
pięknie odrestaurowana sala ma służyć
dwa razy do roku na akademie i dla sporadycznie innych przedstawień?
Mam nadzieję, że Rymanów nie
pozostanie w tyle za innymi miastami
i znajdą się pieniądze na nowoczesną
aparaturę, która umożliwi nam mieszkańcom gminy i często zdrojowym kuracjuszom na obejrzenie najnowszych
filmów. Nie wyobrażam sobie aby kino
w budynku Sokoła, po tylu latach zostało
zamknięte.
Czesław Szajna

G

minny Ośrodek Kultury w Rymanowie serdecznie zaprasza
dzieci i młodzież do skorzystania ze specjalnie dla nich stworzonej
oferty zajęć pozalekcyjnych. Na rok
szkolny 2014/15 przygotowaliśmy
wiele propozycji, wśród których każdy
może znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy do pracy w sekcjach plastycznej
i wokalnej. Pasjonaci tańca mogą skorzystać z zajęć baletowych, tańca towarzyskiego oraz tańca nowoczesnego. Zachęcamy również wszystkich
zainteresowanych nauką gry na instrumentach dętych na specjalnie przygotowane dla nich zajęcia. Wszystkie
proponowane formy prowadzone są
przez doświadczonych instruktorów, którzy dołożą wszelkich starań,
aby przygotowane przez nich zajęcia
były ciekawe i wyjątkowe. Informacji udzielamy i zapisy przyjmujemy
w siedzibie Domu Kultury w Rymanowie lub telefonicznie pod numerami:
13 43 55 067 i 533 881 599.
				
Alina Pulnar

osoby reprezentujące środowisko osób
niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki
reprezentował dyrektor Maciej Szymański. Swą obecnością zaszczyciła nas
Krystyna Mrugalska, honorowy prezes
ytuacja na lokalnym rynku Zarządu Głównego Polskiego Stowarzypracy, związana z tym struk- szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
tura gospodarcza regionu, po- Umysłowym, oraz Kamila Bogacka preziom bezrobocia, wiedza pracodawców zes Stowarzyszenia ,,Czyń Dobro mimo
na temat możliwości zatrudnienia osób Wszystko”, które aktywnie wspiera
niepełnosprawnych – to czynniki, które i współpracuje z rymanowskim PSOUU.
miały bezpośredni wpływ na rodzaj
Uroczystość rozpoczęła się mszą
i liczbę pozyskiwanych miejsc pracy.
świętą w kościele w Rymanowie Zdroju,
Dlatego PSOUU
po której zaproszeni goKoło w Rymanowie w
ście udali się do ,,Naszej
2003 r. wyszło z inicjaChaty. Tam nastąpiło
tywą otworzenia Zakładu
uroczyste przecięcie
Aktywności Zawodowej,
wstęgi i otwarcie nowektóry kładzie nacisk na
go lokalu. Dokonali tego
aktywizację społeczną
wojewoda podkarpacki
i zawodową osób niepełMałgorzata Chomycznosprawnych. W sposób
-Śmigielska, dyrektor
ciągły uczy umiejętności
ROPS Mariola Zajdelspołecznych i zapozna-Ostrowska, dyrektor
je ze specyfiką różnych
Wojewódzkiego Urzędu
zawodów. ZAZ w RyPracy w Rzeszowie Tomanowie Zdroju oferuje
masz Czop, burmistrz
usługi m.in. z zakresu:
Gminy Rymanów Wojhotelarstwa, gastronomii,
ciech Farbaniec oraz
ogrodnictwa, turystyki.
wiceprzewodnicząca
Wstęgę przecina
Rozszerzeniem działalrymanowskiego PSOSalvatore di Pasquale
ności ZAZ jest otwarcie
UU Barbara Famielec.
lokalu gastronomicznego
Po wzniesionym toaście
,,Nasza Chata”. Miało to miejsce dnia i złożeniu życzeń ksiądz proboszcz pa24 lipca 2014 r. Był to dzień wyjątkowy rafii w Rymanowie Zdroju Marek Zajdel
i szczególny. Wyjątkowy, ponieważ poświecił ,,Naszą Chatę”.
odbyło się uroczyste otwarcie lokalu,
Druga część uroczystości odbyła
szczególny, gdyż obchodziliśmy jubileusz się w kinie ,,Sokół” w Rymanowie. Tam
10-lecia powstania Zakładu Aktywno- wiceprzewodnicząca PSOUU Koło w Ryści Zawodowej w Rymanowie Zdroju, manowie Barbara Famielec oraz kierownik
będący najstarszym ZAZ-em na Ziemi ZAZ w Rymanowie Zdroju Salwatore di
Podkarpackiej.
Pasquale powitali zaproszonych gości.
Lokal ,,Nasza Chata” znajduje się Otwarciu towarzyszył panel dyskusyjny
w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej, pt. ,, Czym jest dla mnie praca” w trakcie
stworzony został przez Koło Polskiego którego osoby niepełnosprawne pracująStowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo- ce w Zakładzie Aktywności Zawodowej
śledzeniem Umysłowym w Rymanowie. w Rymanowie Zdroju oraz ich
Bar pierogowy - naleśnikowy powstał rodzice wypowiadali się na
dzięki realizowanemu przez Koło pro- temat aktywizacji zawodowej
jektowi ,,Nasza Chata”- lokal gastrono- osób niepełnosprawnych oraz
miczny ZAZ i jest współfinansowany ich przygotowania do pracy
ze środków Unii Europejskiej w ramach na otwartym rynku.
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dla osób niepełnospraw16 osób niepełnosprawnych znalazło nych praca w ZAZ-e jest nie
zatrudnienie w Naszej Chacie. Ten nowy tylko obowiązkiem ale całym
lokal jest obsługiwany przez osoby życiem. To tutaj odbywa się
niepełnosprawne rymanowskiego Koła ich aktywizacja zawodowa,
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób społeczna i lecznicza. Dzięki
z Upośledzeniem Umysłowym.
takiemu zakładowi promują
Na uroczystość otwarcia lokalu swój wizerunek pełnoprawne,,Nasza Chata” oraz jubileuszu 10-lecia go pracownika w środowisku lokalnym.
powstania ZAZ, przybyli przedstawi- Działania i podejmowane stanowiska są
ciele władz wojewódzkich, wśród nich dostosowywane do potrzeb i możliwości
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata konkretnej osoby. Niepełnosprawni mają
Chomycz-Śmigielska, dyrektor Woje- możliwość wyboru swojej drogi zawodowódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, wej, zaplanowanej kariery. Mogą liczyć
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki na wsparcie wykwalifikowanych specjaSpołeczne Mariola Zajdel–Ostrowska, listów. ZAZ pomaga w realizacji pełnego,
przedstawiciele władz powiatowych niezależnego i aktywnego życia na miarę
samorządowych i lokalnych. Były także indywidualnych możliwości. Dla niepeł-

Nowy lokal
gastronomiczny
,,Nasza Chata”
już otwarty

S

nosprawnych praca daje nowe możliwości
na zmianę jakości życia. Są zadowoleni,
szczęśliwi, pełni optymizmu i radości.
Praca daje im radość i satysfakcję. Pracownicy Zakładu w sposób bardzo rzetelny
i profesjonalny wykonują powierzone im
zadania. Rodzice biorący udział w panelu
dyskusyjnym podkreślali, że dzięki pracy
w ZAZ dostrzegają na nowo potencjał swoich dzieci. Z niedowierzaniem i wzruszeniem patrzą na ich pracę, zaangażowanie,
z jakim podejmują się wykonywania każdej czynności, radość jaką to działanie im
przynosi.
Zdaniem Krystyny Mrugalskiej, Honorowej Prezes PSOUU ,,…możliwe jest,
aby osoby niepełnosprawne mogły wykonywać proste czynności o charakterze
pracy, ze świadomością ich celu, uwagą,
zaangażowaniem…”. Poprzez pracę
w Zakładzie Aktywności Zawodowej
osoby niepełnosprawne stają się bardziej
aktywni, otwarci na kontakty interpersonalne, zmotywowani do działania,
pomagają innym, są zdyscyplinowani
i rzetelni. Także rodzice podczas panelu
dyskusyjnego zwracali uwagę, że praca daje dzieciom szansę wyrwania się
z domu, nawiązanie kontaktów z innymi
ludźmi, zwiększenie aktywności zawodowej i nabranie pewności siebie.
Lokal ,,Nasza Chata” cieszy się dużym powodzeniem. Już pierwszego dnia
społeczność lokalna, kuracjusze i osoby
wypoczywające w kurorcie ,,zajadali”
się oferowanymi daniami. Oczywiście
największym zainteresowaniem cieszyły
się pierogi i naleśniki serwowane pod
różnymi postaciami. Obecnie ,,Naszą
Chatę” odwiedzają tłumy ludzi zarówno
mieszkańcy uzdrowiska, jak i przyjezdni
goście. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Jedzenie jest bardzo smaczne, domowe,
urozmaicone. Każdy wychodzi zadowolony i ,,najedzony”. Bardzo zadowoleni są
też renciści i emeryci, którzy codziennie
zamawiają obiady. Dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. ,,Danie dnia”- przyciąga ono klientów nie tylko ceną ale

„Nasz Chata” w pełnej krasie

i różnorodnością. Pomysł otwarcia tego
lokalu okazał się strzałem w dziesiątkę.
Uroczystość zakończył występ artystyczny pt. ,,Stworzenie kolorów”
w wykonaniu zespołu tanecznego
,,Przeminęło z wiatrem” w skład którego
wchodzą uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
Mariola Sokołowska
Oligofrenopedagog PSOUU Koło w Rymanowie
NASZ RYMANÓW
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Anna z Działyńskich
Potocka - cz. VII
(Po roku 1894)

O

d czasu przekazania majątku synom Anna swój czas poświęca na
pracę społeczną, publicystyczną
(wydaje szereg poradników) i rodzinie.
Jest to także okres spełniania się jej
marzeń pisarskich. Wydaje m.in. w 1894
roku broszurę „Uwagi o ratowaniu wsi
dotkniętej cholerą”, napisaną w oparciu
o własne doświadczenia zdobyte podczas
trzykrotnej walki z tą epidemią. W 1896
roku pojawia się na rynku jej „Apteczka domowa” napisana na podstawie
poradników dr E. Krzyżanowskiego,
dr Nussbauma , x. Kneippa, dr Janoty
i innych. Na jednym z egzemplarzy, który
znajduje się w posiadaniu rodziny, Anna
napisała „Są i wielkie w niej głupstwa”.
Świadczy to o bardzo krytycznym podejściu autorki do swoich prac. Broszura
ta wyszła drukiem ponownie w 1910
roku. W tym samym roku wydaje także
przewodnik dla zbieraczy ziół, według
pór roku, pt. „O użytku ziół naszych
krajowych”. W 1912 roku ukazała się
we Lwowie książeczka jej autorstwa pt.
„Poradnik dla matek w wychowaniu
maleńkich dzieci i pielęgnowaniu ich
w chorobach”. W następnym roku ukazuje się dwuczęściowy poradnik „Epilepsja
uleczalna”, a w 1914 roku pojawiają
się: „Kuracje wiosenne”, „Kuracje
letnie”, „Kuracje jesienne” – poradniki
dotyczące zażywania kąpieli leczniczych
i ziołolecznictwa w wymienionych porach
roku. W 1916 roku wychodzi jej następne
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dziełko „Przepisy praktyczne na czas
wojny i niedostatku” – zawierało oprócz
szeregu rad gospodarsko-żywieniowych
także porady dotyczące pielęgnacji chorych.
W czasie I wojny światowej Anna
Potocka współpracowała z Polskim Komitetem Ratunkowym w Vivey, a później
z książęco-biskupim komitetem „KBK”
w Krakowie, który organizował słynne
kolumny sanitarne do walki z epidemiami. Efektem tej współpracy była książka
„Ratujmy Dzieci! (Skrofuły, rachityzm
i szkorbut jako wyniki czasów obecnych, grożące degeneracją narodu!
Leczenie trzech chorób z punktu widzenia ziołoznawstwa, a wypisane ze
zdań wybitnych lekarzy…)” wydana
w 1918 roku. Wspomnieć tu należy także
o wydanym w 1919r. „Z zielnika roślin
krajowych pożytecznych” – zbiorze
informacji na temat ziół występujących
na naszych ziemiach. Anna pozostawiła
po sobie wiele rękopisów, niewiele zachowało się ich do dzisiaj. Większość spaliła
się podczas Powstania Warszawskiego,
te które ocalały znajdują się w archiwum
rodzinnym.
W latach poprzedzających pierwszą
wojnę światową Anna często przebywa
u swej siostry generałowej Zamoyskiej
w Kuźnicach koło Zakopanego. W Kuźnicach funkcjonuje Szkoła Gospodyń
i Nauki Domowego Gospodarstwa przeznaczona dla przyszłych matek i żon.
Szkoła ta działa na zasadzie podziału
uczennic na dwie grupy: pierwszą stanowiły panienki z tzw. „dobrych domów”,
drugą - dziewczęta z rodzin chłopskich,
rzemieślniczych, robotniczych, czyli
materiał na gospodynie, kucharki. Anna
w Kuźnicach uczyła pielęgniarstwa, sporządzania leków, wdrażania zasad higieny
i profilaktyki. Z Kuźnic wyjeżdżała często
w odwiedziny do powiększającej się wciąż
rodziny. Najmłodszy
syn , Antoni ożenił się
w 1909r. z Krystyną
Trzecieską z Miejsca
Piastowego i zamieszkali w Korzeniowie
w pobliżu Ocieki,
gdzie mieszkali Romerowie.
W samym Rymanowie i Rymanowie
Zdroju babkę angażowały liczne wnuki.
Jan miał troje
dzieci z pierwszego
małżeństwa: Aleksandra, Teresę i Jadwigę
oraz dzieci z drugiego
małżeństwa: Ignacego,
Zofię, Marię i Jana.
Syn Józef miał: Stanisława, Annę, Beatę,
Elżbietę i Marię, Antoni – Andrzeja i Jerzego,

Maria Romer miała cztery córki: Jadwigę,
Annę, Marię i Katarzynę. Cecylia Ceglińska miała z pierwszego małżeństwa
Stanisława i Ludwika Reyów, a z drugiego: Marię i Annę Ceglińskie (mieszkała
w Janowie koło Mińska Mazowieckiego).
Dominikowi urodziło się troje: Cecylia,
Anna i Stefan.
Nie omijają jej nadal nieszczęścia rodzinne. W 1918 roku umiera jej syn Józef,
a wkrótce także jego żona. W Rymanowie
gospodaruje już jej wnuk Stanisław z żoną
Józefą. Anna jest coraz bardziej zmęczona, choruje, jednak nie zaprzestaje swej
działalności. Nadal przyjmuje chorych,
opatruje rany, przygotowuje leki ziołowe.
Jesienią 1925 roku zdrowie Anny znacznie się pogarsza. Ma obrzęki nóg, bóle
głowy, osłabienie wzroku, ogólnie jest
wyczerpana. Pojawia się niewydolność
krążenia i arytmia serca. Przyjeżdża do
swej starszej córki Marii do Ocieki i u
niej dowiaduje się o krwawym przewrocie
majowym w Warszawie w 1926 roku. Już
po jej śmierci znaleziono na stoliku przy
jej łóżku początek listu do Józefa Piłsudskiego, w którym wyrażała swe ogromne
oburzenie, że dopuścił do przelania
bratniej krwi. U Romerów pojawiają się
dzieci i wnukowie Anny. Wszyscy zdają
sobie sprawę, że mama i babcia może
wkrótce umrzeć.
Drugiego czerwca przyjęła sakramenty święte. Po zmówieniu modlitw
poczuła się lepiej. Syn Antoni i wnuk
Stanisław unieśli ją na poduszkach,
chciała jeszcze mówić, nie mogła.
Skinęła, by podali jej ołówek i papier.
Wierna nawykowi życia pisała w chwili
śmierci. Parę słów do Dominika, który
zmylony polepszeniem zdrowia matki
wyjechał, lecz obiecał wrócić niebawem. Ołówek wypadł z ręki, oczy objęły
najdroższych, zgromadzonych przy
niej. Oddychała jeszcze. Z ogrodu szedł
zapach pięknych, osieckich kwiatów.
(…) i błogi spokój spłyną na ostatnie
tchnienie Pani Rymanowskiej.
Z całej Polski zjeżdżają na pogrzeb
matki i babci - dzieci i wnuki. Ponad

pięćdziesięcioosobowa rodzina śpieszy
do Rymanowa. Zwłoki Anny spoczęły
w trumnie, której wieko zamknięto w kaplicy Ocieckiej. Doczesne szczątki ostatniej
z Działyńskich przewieziono pociągiem i
przybyły na stację kolejową w Rymanowie (dzisiaj Wróblik Szlachecki) w piątek,
czwartego czerwca, późnym wieczorem.
Czekały na nią tłumy z pochodniami
i w głębokiej ciszy wszyscy konwojem
ruszyli do rymanowskiego kościoła.
Ten cichy tłum nie zmieścił się tego
wieczoru i dnia następnego do rymanowskiego kościoła. Masy ludzi przybyłych
z całej okolicy od Komańczy po Krosno,

były hołdem składanym przez najbiedniejszych legendarnej już opiekunce
biedoty, miłosiernej pani, która przez pół
wieku leczyła i pocieszała ludzi. O godzinie jedenastej, po nabożeństwie żałobnym
ruszył kondukt na cmentarz rymanowski.
Proboszcz Józef Wolski wygłosił mowę
żałobną, żegnając Panią Rymanowską
w imieniu parafii. O jej działalności poza
parafią wśród niezliczonych wsi podkarpackich mówił milczący tłum, stłoczony
dookoła cmentarza.
Annę pochowano na ziemi rymanowskiego cmentarzyka Potockich. Na

tej prawdziwie wiejskiej mogile dzieci
postawiły tablicę:
„Ś.P. Anna Stanisławowa Potocka
z Działyńskich ostatnia,
Sodalicji Mariańskiej Ziemi Sanockiej,
Kalwarii, Zakładu Zdrojowego
w Rymanowie założycielka,
ubogich i nieszczęśliwych miłosierna
opiekunka.
Ur. 2 XI 1846roku zm. 2 VI 1926 roku.
Błogosławieni miłosierni albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.”

UK Bez tajemnic

Ozimina Patrycja /ZSP Sieniawa -II
miejsce, Pelczar Jakub /ZSP Wróblik
Szlachecki/ - III miejsce, Hanus Kacper
/ ZSP Posada Górna/-wyróżnienie,
Urbanik Patrycje/SP Głębokie/ -wyróżnienie.
Kategoria Gimnazjum: Zuzanna
Tomków /ZSP Sieniawa/ -I miejsce,
Adrianna Zeńczak, Noemi Rusnok /
ZSP Sieniawa/ - II miejsce
Natalia Penar /ZSP Milcza/,
Śliwka Aleksandra /ZSP
Posada Górna/,Wais Konrad /ZSP Klimkówka/ - III
miejsce.
Konkurs wpisał się już na
stałe w kalendarz gminnych
imprez z języka angielskiego,
co jest zasługą organizatorek
pp.Joanny Konderli – Oziminy i Liliany Huty. Konkursowi sprzyja obecność dobrego
ducha imprezy – znanego i lubianego p. Frantiska Geislera.
Uśmiechnięty pan Frantiśek

w przerwie rozmawia z uczestnikami,
najodważniejszemu w władaniu angielską mową przyznaje własną nagrodę.
Uczniom i przygotowującym ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Maria Zmarz
Joanna Konderla -Ozimina

W czerwcu 2014 roku w ZSP
w Sieniawie miał miejsce Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii pn.”UK
Bez tajemnic”. Wzięło w nim udział 19
uczniów szkół podstawowych oraz 14
uczniów gimnazjum ze szkół: ZSP Posada
Górna, ZSP Milcza, ZSP Królik Polski, SP
Głębokie, ZSP Wróblik Szlachecki, ZSP
Sieniawa. Dzieci ze szkoły podstawowej
odpowiadały na pytania testu sformułowane w j. polskim, uczniowie gimnazjum
natomiast musieli zmierzyć się z testem w
języku angielskim. 70 pytań testu obejmowało bardzo szeroki zakres wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie - geografię,
politykę, historię, literaturę, jak również
tradycje oraz wiadomości dotyczące popularnych miejsc i osób pochodzących
z Brytanii.
Na wyróżnienie zasługują osoby,
które zdobyły czołowe miejsca, są nimi:
Kategoria SP: Kielar Magdalena/ZSP
Milcza/- I miejsce, Roth Weronika oraz

Październikowa
Pani Różańcowa

P

aździernik – najpiękniejszy,
jesienny miesiąc. Złoto-rdzawe
drzewa, tęczą malowane, lśnią
w blasku październikowego słońca, które
jeszcze na dobre nie pożegnało lata. Jeszcze stara się dodawać uroku żółkniejącym
łąkom i odpoczywającym polom i towarzyszyć cichnącym odgłosom ptaków. Ten
jesienny, październikowy nastrój rozlewa
się dookoła i niesie z sobą spokój i ciszę.
A w naszych świątyniach rozbrzmiewają wieczorem, codziennie już od
stuleci, październikowe paciorki różańca
odmawiane przez polski lud. Wszyscy chętnie spieszymy do kościoła w
mroku październikowego wieczoru, by
tam pobożnie przesuwać ręką dziecka,
młodzieńca i starca różańcowe paciorki
i powtarzać błagalnie: „Zdrowaś Maryjo”.
Echo tych maryjnych październikowych
modlitw rozlega się w każdej polskiej
świątyni, wszak naród nasz kocha Matkę
Boską Różańcową i śpiewa na Jej cześć:

Różańcowa Pani nieba i ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi,
Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy
czeka…
Mały, dziecinny Różaniec
wsuwa troskliwa matka do
kieszonki dziecka idącego do
szkoły. Różaniec zabieramy
z sobą udając się w podróż, Różaniec trzyma w ręce kierowca
mający zasiąść za kierownicą,
Różańcem oplatamy zastygłe
palce zmarłej osoby, by odważniej mogła przejść na drugą
stronę, wreszcie Różaniec zawsze nosimy przy sobie.
Cześć Matki Boskiej Różańcowej rozwinęła się szczególnie po ustanowieniu w 1571
roku przez papieża Piusa V
liturgicznego obchodu Matki Boskiej Zwycięskiej, dla
upamiętnienia zwycięstwa
w bitwie pod Lepanto, przypisywanego wstawiennictwu
Maryi, a uproszonego w modli-

Grażyna Skolarczyk
(fot. ze zbiorów własnych)

twie różańcowej. Zaś istotny
wpływ na rozwój kultu Matki
Boskiej Różańcowej miało
ogłoszenie w 1883 roku, przez
papieża Leona XIII, miesiąca
października szczególnym
czasem modlitwy różańcowej.
Upowszechnienie kultu
Matki Boskiej Różańcowej
dokonało się także w 1917
roku w Fatimie, gdzie Maryja określiła siebie jako
Matka Boża Różańcowa
oraz zapewniła, że cała jest
w Różańcu i w nim można
Ją odnaleźć, zaś róża jest
ulubionym symbolem Matki
Bożej. Tak więc ta piękna,
październikowa przyroda
oddaje cześć Różańcowej
Październikowej Pani,
o której pisał nasz poeta:
„… które perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki,
który w nic nie wierzy”.
Matka Boska Fatimska

Zofia Gierlach
NASZ RYMANÓW
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Znaki czasu

N

iektóre tematy wracają do mnie
sukcesywnie co jakiś okres, są
bowiem niejako znakami naszych, skomplikowanych a i wyjątkowo „konsumpcyjnych” czasów.
Będąc obserwatorem wszystkiego
co dzieje się wokół mnie, nie bywam
zaskoczona kolejnymi rewelacjami
w zakresie „jak wyglądać, by być piękną”, „co kupić by zachwycić?”, czy „jak
nie jeść?” lub „nie czuć głodu?”. Wracają więc, tematy diet –cud, jedzenie listków sałaty, jabłek, bananów i konieczność „psychiczna”- wyglądu patyczaka.
Specjalne strony dla wszelakich „rektyczek”/rektyków, coraz częściej powodują, że zastanawiam się do czego dążymy
w kwestii ciała i jego wyglądu. Kiedy
dostrzegam podczas ledwie jedno-minusowego „mroziku”, okutanych szalami,
w papachach na głowach z wystającymi
ledwie nosami młodych ludzi, robi mi
się zimno. Pamiętając moje paradowanie
z rozpiętym kożuszkiem „bez zabezpieczeń szyjno-głowowo-ręcznych” i uwagi mojej mamy –„na litość ubierz się”.
Zwyczajnie było mi zazwyczaj ciepło
przy raczej, zazwyczaj temperaturze -14
stopni stojąc na przystanku i…. wszyscy
tak się nosiliśmy. Młodzi koledzy, ujmą
na honorze mężczyzny, uważali posiadanie czapki na głowie. Było nam ciepło,
ruszaliśmy się wszędzie chodząc piechotą, normalnie jedliśmy, normalnie wyglądaliśmy i nie tyranizowaliśmy własnego ciała katorżniczymi dietami. Coś
takiego jak dieta w naszym słowniku po
prostu nie istniało.
W dobie obsesyjnie traktowanego wyglądu fizyczno-zewnętrznego,
gdzie każda młoda dziewczyna wpada
w autentyczny popłoch na widok jakiejś zielonej czy pomarańczowej skórki
i podobno „zabiłaby” by wyglądać jak
Jolie czy Longoria a wszystkie reklamy
w Internecie prócz faktu traktowania
ciała kobiety jak towaru (bez znaczenia
co to ciało reklamuje – pastę do zębów,
szampon czy pieluchy dla dzieci) traktują wyłącznie o dietach. Nagonka trwa
i młode panienki zafiksowały na wygląd
nie tyleż zdrowy co ponad miarę szkieletowy bo chude jest piękne, a wystające
obojczyki urokliwo - wdzięczne!
Cały ten zgiełk wokół przeliczania
kalorii, szukania na opakowaniach jakie są wartości odżywcze ,ważenie na
wagach aptekarskich kolejnych porcji
czegoś co trudno nazwać posiłkiem, doprowadza nasz świat do obłędu. Wysyp
wszelakich anoreksji, bigoreksji, bulimii już z lekka spowszedniał bo mamy
nowiuśkie jak: manoreksja (męska anoreksja), pregoreksja (anoreksja u kobiet
w ciąży), brideoreksja (panny młode)
vigoreksja (obsesja wysportowanej sylwetki) zaś najciekawsza jest zdecydowanie permareksja czyli permanentne
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bycie na diecie. Ci ostatni studiują, opanowując w stopniu najwyższym wszelakie tabele kaloryczne, artykuły w temacie: diety, jadłospisy stosując rygor i reżim. Wszyscy absolutnie bez wyjątków
unikają jedzenia, posiadają zaburzone
widzenie kształtu i wielkości własnego
ciała, zaburzenia hormonalne - kobiety
zanik miesiączki, mężczyźni brak popędu seksualnego, obsesyjną koncentrację
na ciele i często na ćwiczeniach fizycznych – centralna pozycja w ich życiu to
jedzenie, a raczej jego unikanie.
Czasy konsumpcjonizmu absurdalnie, dotyczą wyłącznie przedmiotów,
rzeczy, nabywania nowości wszelkich
nie mając nic wspólnego z jedzeniem
i smakowaniem potraw. Przyjemność
z jedzenia, będąca nie tak dawno miłym
spędzeniem czasu z miłą sercu osobą
w restauracyjce lub kawiarence, zniknęła bezpowrotnie, bo ta „miła” jest na
diecie i nic….nie tknie. Anoreksja staje się powoli chorobą obu płci. Do nie
dawna wszelkie - reksje zastrzeżone
wyłącznie dla pań, stają się niezmiernie
interesujące dla panów. Chwilę temu do
tegoż schorzenia po latach uprawiania
„morderczego aerobiku”, przyznała się
J. Fonda. Kobiety na całym świecie przekonane, że sylwetka Fondy „rzeźbiona”
jest rytmicznym pląsami, kupowały za
„ostatnich groszy pięć” płyty, poradniki
i kasety aerobikowe. Podstarzała gwiazda przyznała po latach, że zwyczajnie od
zawsze walczyła z anoreksją a na aerobikowych wyczynach zbiła majątek.
Nasze współcześniejsze czasy powoli przyznają, delikatnie informując
by nie płoszyć resztek męskiej godności,
że anoreksja nie była obca J. Lennowi
i F.Kafce tudzież na dziś, jak spojrzy się
na P. Wojewódzkiego, ma się wątpliwości czy to już „jednostka chorobowa” czy
jeszcze „pogranicze”.
Z wymienionych schorzeń najbardziej niebezpieczna zdaje się być
pregoreksja, bowiem nie tylko osłabia
organizm kobiety-matki ale także niebezpiecznie wpływa na dziecko. Kult
pięknego wyglądu (czytaj szczupło-chuda) nie ominął matek w ciąży . Mimo
normalnego wyglądu związanego z
sukcesywnym przybieraniem na wadze,
w związku z prawidłowym wzrostem
i rozwojem dziecka, przyszłe matki zachowują się nieodpowiedzialnie, połykając np. tabletki na odchudzanie. Podobno
co piąta kobieta w ciąży przeżywa lęk
przed tyciem. Poddaje się restrykcyjnej
diecie, ćwiczy zbyt intensywnie, ogranicza spożycie zdrowych dla dziecka, lecz
według niej zbyt kalorycznych potraw.
Wszystkie powyższe schorzenia
o podłożu psychicznym są wyjątkowo
trudne do zdiagnozowania i leczenia.
Problem tkwi w samych pacjentach, którzy nie dostrzegają problemu, zaprzeczają istnieniu jakiejkolwiek choroby, mając
multum argumentów, zdecydowanie odmawiają podjęcia leczenia. Nie tak dawno zmarła zmagająca się z anoreksją od

13 roku życia, Francuzka Isabell Caro.
Nikt nie był w stanie jej pomóc. Organizm młodej kobiety poddawany notorycznym dietom, wypłukany całkowicie
z wszelkich składników odżywczych,
przestał funkcjonować –runął cały system odpornościowy. Wygląd zewnętrzny przypominał ludzi wyzwolonych
z obozów zagłady po zakończeniu wojny.
Z różnicą drobną. Współcześni rektycy
są mistrzami świata w unikaniu jedzenia,
niszczą się sami forsując na treningach
a życie całe podporządkowują kaloriom.
Podawane są przeróżne przyczyny
powstawania powyższych zaburzeń. Na
początku wiązano je prawie wyłącznie z
okresem dorastania. Jednak obecny stan
badań nad problemem potwierdza, że
w ostatnich kilkunastu latach zaburzenia dotyczą w coraz większym stopniu
ludzi obu płci, po 40-tym roku życia.
Najbliższy prawdy wydaje mi się czynnik socjokulturowy związany z kultem
i „ikonowaniem” świata modelek „szkieletorów”. Młode dziewczęta-nastolatki,
studentki, nie widzą realnego obrazu
z wystającymi obojczykami, bladej, niezdrowej cery, zwisających, dziwacznych
rąk i powykręcanej całej sylwetki z ramionami odsuniętymi ku tyłowi – widzą
boską, cudną, wymarzoną ostatnio akurat Anję Rubik.
Najbardziej niebezpieczny jest fakt,
że młode umysły bombardowane internetowo całą dobę, na przemian dietami
cud i fotkami potworków, na których
wiszą jakieś rewelacyjne odzienia, nie
odróżniają już nie tylko piękna od szkarady z porcelanowo-przezroczystą skórą,
lecz absolutnie wszystkie tak chcą wyglądać i o zgrozo….wyglądają. Na ulicy
strój obowiązujący jak w Chińskiej Republice, identyczny bez krztyny oryginalności i pomysłowości. Spodnie rurki
włożone w wysokie kozaki, coś w stylu
ala płaszczyk w jedynym kolorze słusznym, czyli szaro-burym i w takim takoż
wspomniane szale, czapki. Prócz farmerskich dżinsów nic się nie nosi. Kreatywność polega na jej braku. Te trzęsące się
z zimna patyczki przestają robić już wrażenie nawet na sobie wzajem, bo też do
tej pory przeglądały się w oczach koleżanek .W momencie, gdy wszystkie wyglądają prawie identycznie, odsyłaczy
szukają w modelkach-kosmitkach. Świat
młodych dziewcząt został zdominowany przez kreatorów mody i jak onegdaj
pisałam mimo zakazów, by nie pokazywać na wybiegach modelek w rozmiarze
0, machina została rozpędzona i nic nie
wskazuje na to by ktokolwiek zechciał ją
zatrzymać, bo też komu z tuzów mody
zależy na zmniejszaniu olbrzymich dochodów płynących jak rzeka złota do na
ich osobiste konta?
Lucja Urbanik

Nawet we wrogu
odnaleźć człowieka

K

iedyś otrzymałem telefon od
pana Zbigniewa Osękowskiego
zamieszkałego w Krośnie z propozycją spotkania się w naszej „Izbie
Regionalnej”. Ma omówione spotkanie
pan Zbigniew przyjechał wraz z małżonką, po zwiedzaniu izby wyraził chęć
przekazania wielu ciekawych eksponatów
– dawne urządzenia – pamiątki rodzinne.
Pan Zbigniew opowiedział mi o związkach swoich przodków z Rymanowem
i ziemią rymanowską, dlatego odczuwa
potrzebę tego, aby to wszystko co kiedyś
było związane z Rymanowie i okolicą,
pozostało w rymanowie.Za przekazane
eksponaty, stowarzyszenie panu Zbigniewowi Osękowskiemu serdecznie dziękuje. Kiedy rozmawialiśmy na różne tematy
pan Osękowski opowiedział mi o pewnym
epizodzie z życia swojego stryja z czasów
II wojny światowej, na potwierdzenie tego
przysłał mi artykuł z „Super nowości”
z dnia 22-24 marzec 2013r. i miesięcznik
„Fokus” Nr 3 z 2013r.
Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że trudno w nią uwierzyć.
A jednak jest prawdziwa. Julian Osękowski, skromny nauczyciel spod Sanoka,
w czasie kampani wrześniowej walczył
w bitwie pod Mokrą. W pewnej chwili
patrolując okolicę, natknął się na niemieckiego telegrafistę. Mógł go zabić,
ale puścił wolno. Niemiec też nie wydał
wybawcy „swoim”. A wiele lat po wojnie
doszło do ich przypadkowego spotkania.
Dopiero wtedy się poznali, a z czasem
stali się symbolem polsko – niemieckiego
pojednania.
Julian Osękowski pochodził spod Niebieszczan
koło Sanoka. Urodził się 15
sierpnia 1913r. Jako absolwent
Seminarium Nauczycielskiego
w Krośnie w 1934r.został powołany do wojska. Gdy wybuchła II wojna światowa młody
polonista został wcielony do
42.Pułku Piechoty w Brodach,
wspierającego Wołyńską Brygadę Kawalerii. Jego oddział
walczył w słynnej bitwie pod
Mokrą, nazywanej do dziś
„polskimi Termopilami”. Gdy
3 września przedzierał się wraz
z młodym podkomendnym do
Warszawy, w lesie w okolicach
Radomska natknął się na młodego niemieckiego telegrafistę.
Wróg leżał ukryty w krzakach
i nadawał meldunek. Dwóch
Polaków zauważył dopiero
wtedy, gdy stanęli przed nim,
mierząc do niego z karabinów.
Niemiec zrozumiał, że nadszedł jego koniec – w tamtym
czasie nikt pojedynczych jeń-

ców nie brał – wstał, zasalutował Osękowskiemu i jego towarzyszowi, czekał
na śmiertelne strzały. Te jednak nie padły.
Nasi żołnierze po chwili odeszli tak
nagle, jak się pojawili. Nie mógł wydać
tych, którzy darowali mu życie. Podczas
tego zdarzenia, trwającego chyba niecałą
minutę, nie padło ani jedno słowo. Funker
Thomas, bo tak nazywał się ów telegrafista, zrozumiał jednak, że jest ocalony.
Ci dwaj polscy żołnierze darowali mu
życie. Przez dłuższą chwilę nie robił nic.
Dopiero gdy doszedł do wniosku, że obaj
Polacy oddalili się na bezpieczną odległość, zabrał się za nadawanie meldunku.
Ani jednym słowem nie wspomniał w nim
jednak o tym, co go spotkało. Ani jednym
słowem nie wspomniał o obecności na polanie dwóch polskich żołnierzy. Wiedział
doskonale, że tym samym dopuszcza się
zdrady, ale nie potrafił wydać na śmierć
ludzi, którzy przed chwilą darowali mu
życie.
Dlaczego Julian Osękowski wówczas nie strzelił ? – Mama mu powtarzała,
gdy szedł do wojska: „ nigdy nikogo nie
zabijaj od tyłu, nawet jeśli to wróg”. Gdy
tata stanął twarzą w twarz z wrogiem, zobaczył, że to młody chłopak. Do niewoli
nie mógł go wziąć, a zabijać nie chciał.
Dlatego puścił wroga wolno, mimo że
ryzykował bardzo dużo. Do końca wojny
zresztą nikogo nie zabił, co zawsze podkreślał – mówiła w jednym z wywiadów
Anna Osękowska – Posłuszna, córka
naszego bohatera. Po wojnie Julian Osękowski osiadł na krótko w Niebieszczanach, gdzie uczył w miejscowej szkole.
Potem władze przeniosły go do Bobowej
pod Gorlicami. Na początku lat 60. trafił
z rodziną do Głogówka na Opolszczyźnie,
gdzie osiadł na stałe. O swoich wojennych
losach opowiadał najbliższej rodzinie.

Innym się nie chwalił, raz, bo nie chciał
się narazić na prześladowania władz,
dwa , bo i tak pewnie by mu mało kto
chciał uwierzyć w historię z niemieckim
telegrafistą. Tymczasem miał nastąpić jej
ciąg dalszy.
Młodsza córka Juliana Osękowskiego – Barbara pod koniec lat 70. studiowała w Krakowie. Któregoś dnia wraz
z przyjaciółką natknęła się na dwie młode
Niemki. Jak się okazało, turystki zostały
okradzione, nie miały dokumentów i żadnej możliwości noclegu. Polki zaprosiły je
do swojego akademika, tam gościły przez
kilka dni i pomogły załatwić wszelakie
dokumenty. Tak zawiązała się pomiędzy
nimi przyjaźń, która trwała latami.
Jedna z Niemek, w zamian za okazaną pomoc, postanowiła zaprosić nowo
znajome do swojego rodzinnego domu.
Skorzystała – Barbara, która do Lipska
pojechała w towarzystwie taty. Tam odżyły dawne wspomnienia.- Siedziałam
z naszymi gośćmi i moimi rodzicami
przy stole – wspomina przyjaciółka Barbary Osękowskiej – Gizela.- W pewnym
momencie pan Osękowski zaczął mówić
o tym, jak walczył podczas wojny. Mój
ojciec zachowywał się dziwnie. Milczał,
ale był wyraźnie poruszony. Widziałam,
że coś się z nim dzieje. Bałam się. Był
wtedy zaledwie kilka miesięcy po pierwszym zawale serca. Kiedy więc nagle
opuścił pokuj i wyszedł, pobiegłam za
nim. Gestem nakazał mi powrót. Moja
mama spokojnie rozmawiała z profesorem. Po chwili ojciec wrócił. Trzymał
w rękach fotografię w ramkach. Było to
jedyne wojenne zdjęcie ojca w mundurze.
Podsunął je profesorowi i zapytał: „Czy
pan mnie poznaje, Herr Osękowski? To
ja jestem właśnie tym radiotelegrafistą,
któremu darował pan życie we wrześniu
1939 roku.”- Wtedy to po raz pierwszy w
życiu moja matka i ja poznałyśmy historię
ocalenia ojca – opowiadała Niemka.
Tę nieprawdopodobną historię
poznał po latach pewien ksiądz z Mokrej. To on przekazał ją niemieckim
organizacjom kombatanckim. Rok przed
śmiercią Juliana Osękowskiego w 1999r.
odbyła się wielka uroczystość pojednania
w 60. rocznicę bitwy. Sam wziął w niej
udział i przemawiał. Od austriackich
i niemieckich kombatantów otrzymał
dyplom honorowy i statuetkę z brązu,
jako dowód uznania dla swojej postawy.
– Pragniemy zapisać na stałe w pamięci
czyn pana Osękowskiego, który w czasie
wojny zachował się niczym wielki heros.
Należy mu się za to szacunek i najwyższe uznanie – mówił wówczas Austriak
Walter Kominek, który we wrześniu 1939
walczył po stronie Niemców.
Wykorzystano artykuły:
Beata Dżon „Człowiek który nie zabił Niemca” Focus Historia
Piotr Pezdan „O Polaku, który nie chciał zabić
Niemca” - Super Nowości

Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Na tropach wielkoluda

O

trzymaliśmy ciekawy list od
p. Józefa Knurka, który cytujemy
poniżej:
„W latach 1960-69 pracowałem
w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, gdzie spotkałem Eugeniusza Taracińskiego, najwyższego ówcześnie Polaka,
mierzącego 220 cm. W trakcie rozmowy
poinformowałem go, że pochodzę z Beska.
Oznajmił mi wtedy, że pierwszym miejscem jego pobytu, jako repatrianta, była
Bzianka. Podjął tam pracę, nie pamiętam
już konkretnie, w tartaku albo w młynie.
Pobyt w Bziance wspominał bardzo
ciepło. Osobiście bardzo się ucieszyłem
ze spotkania krajana, którego darzono
dużym szacunkiem w zakładach w Jelczu.
Informacją tą chciałem się podzielić ze starszymi osobami z Bzianki, być
może ktoś pamięta, czy i gdzie mieszkał
i pracował p. Gienek w Bziance. Informacja prasowa podaje, że p. Gienek został
przesiedlony do Sanoka”

Józef Knurek załączył artykuł zamieszczony w „Gazecie Oławskiej”
pt. „Wielkolud z Bystrzycy” z którego
przytaczamy fragmenty.
Eugeniusz Taraciński przyszedł
na świat w 1928 roku w Herawcu koło
Kamionki Strumiłowej. Jak wielki się
urodził, nikt już nie pamięta. Rodzina wspomina tylko, że gdy szedł do
pierwszej komunii i tata poprosił Żyda
w sklepie, aby dał mu garnitur na syna,
to już wszyscy wiedzieli, że musi brać
jak dla dorosłego. A on rósł dalej. Jego
ojciec miał trzy żony, Geniu miał sporo
rodzeństwa – dwie siostry i trzech braci.
Ale same mikrusy, jeden brat mierzył
174 cm, siostra 158 cm, pozostali podobnie. Po Oławie do dziś krążą anegdoty
o Gieniu. Jedna z nich opowiada o jego
wizycie w delikatesach – ekspedientka
stała tyłem, gdy podszedł do lady. Kobieta odwróciła się i przestraszona zawołała:
proszę natychmiast zejść z lady! (…)

Genio z kolegami z pracy

Po wojnie wraz z rodziną trafił najpierw do Sanoka, a potem do Bystrzycy
nad Oławą. Miał za sobą parę klas,
a ponieważ był silny, od razu wziął się
do pracy. Najpierw w miejscowym nadleśnictwie, gdzie przy wyrębie mocno
nadwerężył kręgosłup, potem trafił do
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Jelczańskich Zakładów Samochodowych, karetka zabierała go do szpitala. Gdy
na lakiernię. Chwalili go bo wysoki, więc zdrowie mu się pogorszyło został skiemógł malować bez drabiny. W kronice rowany do sanatorium. Tam też wszyscy
przedszkola dyrektorka zapisała, że pod- chcieli mieć z nim zdjęcie. Początkowo
czas remontu pracował najwyższy Polak, go to denerwowało, potem pogodził
mieszkaniec Bystrzycy, o wzroście 220 się z tym, a nawet zawarł przymierze
cm. Choć niektórzy określali jego wzrost z uzdrowiskowym fotografem – pozował,
a ten mu odpalał coś ze zwiększonych
na 227 cm.(…)
zysków – opowiaWszystko było do przeróbki.
da sędziwy sąsiad.
Z jednej strony wzrost był jego
Gdy zmarła mu
wizytówką, z drugiej stwarzał
matka poczuł się
trudności w codziennym życiu.
bardzo samotny.
Bystrzycki szewc wspomina: jasne,
Pod koniec życia
że pamiętam – raz w życiu robi się
nie chciał być dla
tak wielkie buty. Genio miał numer
nikogo obciążebuta 54 – 56, czyli prawie 40 cm
niem, więc przedługości. Stolarz zrobił mu wielki
niósł się do Jelcza,
fotel w którym mógł się poczuć
gdzie zamieszkał
komfortowo. Podobnie było z odw hotelu robotpowiednio długim łóżkiem. Miał
niczym. Do końteż powiększony rower, kierownica
ca życia chodził
od wyścigówki, tylko odwrócona
(tzw. rogi), a sidełko z motoroweru Autko przerobione w zakładach o własnych siłach
i utrzymywał się
simson. W jelczańskich zakładach
samochodowych w Jelczu
przerobili mu trzykołowy wózek specjalnie na potrzeby Genia z niewielkiej renty. Renta malutka,
inwalidzki z silnikiem, żeby mógł
się w nim zmieścić. Wielkie problemy a potrzeby życiowe duże, czasem pomagała
miał z koszulami a ubrania musiał szyć gmina. Gdy bratowa napisała do Cyrankiena miarę. Bratowa napisała kiedyś lisy wicza, Geniu dostał tzw. rentę wyjątkową,
do „Wólczanki”, to zrobili mu dwie pary za wzrost. Nadmierne zainteresowanie jego
podkoszulek, tyle samo kalesonów, a na osobą zaczęło go męczyć.(…)
Zmarł w 1978 roku w 50 roku żydokładkę rękawiczki.
Do sportu nie bardzo się nadawał. cia. Pochowany został na cmentarzu
Nie lubił piłki nożnej, w siatkówce w Bystrzycy.
szło mu lepiej. Zainteresowała się nim
Gwardia Wrocław, a stąd trafił do Legii
Warszawa by zrobić z niego koszykarza.
Właściwie, mając tak niesamowity atut
w postaci wzrostu, to miał tylko stać pod
koszem i wrzucać piłki, bo bieganie nie
wychodziło mu za bardzo. Przy badaniach
lekarskich wyszło, że Genio ma guza
przysadki mózgowej. To dlatego, mimo
trzydziestki rósł jeszcze. Lekarze z kliniki
naświetlali go lampami. Wyłysiał, włosy
od razu odrosły siwe.
W Warszawie „naukowcy” zaproponowali mu (a właściwie rodzinie) 150 tys.
zł , żeby po śmierci przekazać im zwłoki
w celach badawczych. Podobno chcieli
go też zatrudnić w cyrku.
Z oburzeniem odrzucił te
propozycje.(…)
Polanica Zdrój, 1972.
O jego sile krążyły leObok Genia syn fotografa zdrojowego
gendy. Pracował w lesie z
i kuzynostwo z Wrocławia
moim ojcem, a jak kiedyś
Do postawionych przez Józefa Knurka
traktor się zakopał, to on sam
jeden go wyciągnął – wspo- pytań, można dołączyć kilka nowych:
mina mieszkaniec Bystrzycy. 1. Czy po wojnie repatriowana rodzina
Jak w barze wybuchła awan- Taracińskich zamieszkała w Bziance,
tura, wystarczyło powiedzieć i jak długo?
– idziemy po Gienia – i od 2. Czy Eugeniusz pracował w tartaku
razu się uspokajali, bo cza- czy młynie?
sami z knajpy wynosił pija- 3. Kiedy przenieśli się do Sanoka i jak
ków po jednym w każdej ręce. Silny był długo tam przebywali?
pieruńsko, ale to był złoty człowiek. Był 4. Gdzie Genio pracował w Sanoku?
spokojny, opanowany, grzeczny, nie wi- Osoba tak nietuzinkowa, wyróżniająca
działem aby się kiedyś złościł – opowiada się w zbiorowości, na pewno utkwiła w
– był taki raczej flegmatyczny, nie chciał pamięci starszych mieszkańców Bzianki
nikomu dokuczyć, wolał się usunąć.(…)
(i Sanoka), dlatego liczymy na pomoc
Z roku na rok Geniu czuł się coraz i rozwiązanie wątpliwości.
gorzej, zaczął jeździć do lekarzy. Często
(wła)

Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu – jest tyle tematów,
o których chciałoby się porozmawiać, ale tym razem porozmawiajmy o sprawie najistotniejszej,
- „AWANS” naszego byłego premiera
na przewodniczącego Rady Europy, czy
inaczej, jak to inni mówią, aby jeszcze
bardziej podkreślić ten ”awans” na Prezydenta Europy. Jednak nie jest to awans
dla Polski, ale jego osobisty, jak wrócić
myślami wstecz widać, że zabiegał prawdopodobnie o to stanowisko już dużo
wcześniej. Kto śledzi politykę Unii Europejskiej a dokładniej politykę państw,
które mają w niej decydujący głos, jak
Niemcy, Francja i Anglia to wie, że taki
człowiek (uległy- podporządkowany) jest
im potrzebny do załatwiania własnych
interesów. Czy coś nam – Polsce kapnie
z tego przewodnictwa, jest to wielki znak
zapytania, ale to i tak nie będzie zależało
od niego samego, ale od tych, którzy karty rozdają. Odchodzący przewodniczący
(załatwił sobie dożywotnio) ładne pieniądze, które trudno nam sobie wyobrazić
i nasz pan Tusk, ma już też takie pieniądze prawie w kieszeni, i to jest naprawdę
„wielki awans”, ale jego osobisty.
Franio – jak słyszymy wypowiedzi
wielu polityków i niezależnych ekonomistów o naszym zadłużeniu, to trudno
sobie wyobrazić co czeka nas w przyszłości. Teraz żyjemy na kredyt, ale

Koncert Zespołów
Polonijnych
w Rymanowie Zdroju

O

rganizowany od 45 lat – co 3 lata
– Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych
w Rzeszowie należy do największych imprez narodowych, cieszących się wielką
renomą i popularnością.
W tym roku XVI edycja w/w Festiwalu odbyła się w dniach 23 – 30 lipiec.
Wzięło w nim udział 38 zespołów z 14
krajów, tj. około 1100 uczestników.

przyjdzie czas spłacania, tylko zachodzi
pytanie z czego? – kiedy jak to politycy
partii rządzącej sami mówią, że Polski
już nie ma – jedynie na mapie. Słuchaj,
jeżeli w normalnym gospodarstwie sytuacja materialna jest zła, to czy odpowiedzialny gospodarz zostawia wszystko
i wyjeżdża? Czy robi wszystko, aby go
ratować za wszelką cenę przed całkowitą upadłością? Czy jak ma też dobrego
pracownika, jak w tym przypadku (minister Bieńkowską) zostawia na gospodarstwie dając odpowiednie wskazówki, czy zabiera ze sobą? – a tu zostawia
wszystko na pastwę losu. Czy ci, którzy
przyczynili się do powstania tak wielkiego zadłużenia (dziś przekroczony bilion
złotych) były minister finansów – zwalnia go od odpowiedzialności i umożliwia mu zasiadanie w wygodnym fotelu
w Brukseli za ładne pieniądze i w (nagrodę ) za pozostawiony ten cały bałagan. Umożliwia się wyjazd z kraju tym,
którzy nie mają czystego sumienia, czy
za szkodliwą działalność na rzecz naszego kraju, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności – czy to wszystko jest
normalne? – chyba tylko w Polsce.
Stachu – jest taka zasada – kiedy statek tonie, kapitan opuszcza statek ostatni,
a najczęściej tonie wraz z nim. W tym
przypadku – kapitan ucieka pierwszy
wraz z przyjaciółmi, a pozostali – ratuj
się kto może i jak może. Moim zdaniem
jest to postawa tchórzliwa, prawdziwy
mężczyzna tak nie postępuje. Teraz ufunW dniach 26 i 27 lipca polonijne
zespoły prezentowały swój dorobek artystyczny w różnych miastach i gminach
województwa podkarpackiego. Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie również
zaprosił zespoły organizując koncert 26
lipca w godzinach wieczornych w Rymanowie Zdroju. Wówczas w amfiteatrze
przy Zielonym Domku wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „CRACOVIA” z London
– Kanada prezentując nam tańce łowickie,
rzeszowskie, sądeckie. (Nadmieniam, że
zespół CRACOVIA gościliśmy również
w 2008 roku. Natomiast zespół Górali
Czadeckich „SOŁONCZANKA” – Nowy
Sołoniec z Rumunii głównie zatańczył
tańce górali czadeckich oraz poloneza,

dowano nam „nowy rząd”- co oni mogą
nam dać poza obietnicami i to podpowiedzianymi przez byłego premiera – czy
to nie śmieszne? Czy ta mała grupka
ludzi (rząd) ma cały naród za głupców,
że w to wszystko już po tylu obietnicach
i kłamstwach, uwierzy? Będą niby rządzić przez rok do następnych wyborów,
podejrzewam, że właśnie ten rok poświęcony będzie kampanii wyborczej a nie
gospodarce. O fachowości niektórych
ministrów lepiej nie mówić, bo nieudacznika z jednego ministerstwa przeniesiono
do drugiego, to co po takiej wymianie
można sobie obiecywać, a zawsze zapewniano nas, że jest to rząd fachowców.
Franio – musimy jakoś dalej żyć, bez
żadnej nadziei na lepsze. Teraz będziemy żyć wyborami naszymi wewnętrznymi, samorządowymi i tak jak postanowiliśmy, nie będziemy się tu wtrącać
a swoje zdanie zawsze mamy. Wierzymy, że wyborcy pokierują się zdrowym
rozsądkiem i zastanowią się nad każdym
kandydatem.
Stacho i Franio

Myśli
świt wstał mocno natchniony
zbłąkany w kroki cichaczem
myśli – wrony
po której stronie cienia
dogonię cię westchnieniem
jakimi słowy zdołam
prośby w żart wpleść i schować
most do Ciebie rozpięty
z litościwych pajęczyn
bieguny dwa – dwa brzegi
dwa wahań mych szeregi
splecionych palców krwiobieg
wrasta codziennie w głowę
już wiem jak razem
o mnie i o Tobie
Marta Hanus
kujawiaka i krakowiaka. Ich tańce przeplatane były żywiołowymi melodiami
prezentowanymi przez kapelę Ludową
„RYMANOWIANIE”.
Publiczność, która obserwowały
koncert przekonała się, że dla Polonii
i Polaków z zagranicy kultura ludowa,
a w szczególności folklor jest szczytnym
znakiem tożsamości, ważnym elementem
wiązania polonii z historią i kulturą kraju
pochodzenia, symbolem więzi z własnym
narodem i regionalną tradycją.
Polonijne Zespoły były zachwycone
tak liczną publicznością, która gromkimi
brawami nagrodziła prezentowane tańce.
Po koncercie GOK zaprosił zespoły
i kapelę na wspólną biesiadę i poczęstunek. Zespołom żal było opuszczać
Rymanów. Jednak przed nimi były bardzo
pracowite koncerty podczas kolejnych dni
festiwalu w Rzeszowie
Danuta Litarowicz
fot. Sławomir Szybka
NASZ RYMANÓW
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Rymanowianin 18 na
mistrzostwach świata

W

dniach 14-22 wrzesień 2014
odbyły się XXXVI Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu
w stolicy Litwy, Wilnie. Miło nam poinformować, iż Polskę reprezentował
również, rymanowianin, Grzegorz
Nowotarski.

Walczy Grzegorz Nowotarski

Sam start w Mistrzostwach Świata
był dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz

wielkim wyzwaniem bo w zawodach
wzięło udział ponad 900 osób z 46 krajów. Konkurencja była naprawdę wysoka,
liczyliśmy na kilka medali w kategoriach
seniorskich, lecz nawet nasi najlepsi zawodnicy nie poradzili sobie z Rosjanami,
Ukraińcami bądź Bułgarami. Ja ostatecznie uplasowałem się na 18 miejscu, jestem
dumny z tego wyniku, choć czuję lekki
niedosyt. Gdyby nie braki w technice
myślę, że byłbym kilka oczek wyżej.
Eliminacje do pierwszej 30-stki
przeszedłem bez większych problemów, 19 września odbyły się
finały najlepszych na świecie w
poszczególnych kategoriach. Do
finałowej rywalizacji przystąpiło
23 zawodników, pozostałe 7 osób
niestety nie przystąpiły do startu
ze względu na uszkodzone mięśnie
podczas eliminacji. Podczas finałów pokonałem dwóch Hiszpanów,
Szwajcara, Węgra i Rumuna, kolejną walkę przegrałem z Nicolasem
Lindbergiem ze Szwecji i spadłem
do grupy B, z całkowitej rywalizacji wyeliminował mnie Emanuele
Pavanello z Włoch, który ostatecznie uplasował się na 7 pozycji. Cały
turniej wygrał Olekh Znokh z Ukrainy.
Niestety Polska w kategorii senior nie

zdobyła żadnego medalu w tym roku.
Najlepsze lokaty z reprezentantów Polski
zajęli Marlena Wawrzyniak, (ubiegłoroczna mistrzyni świata, obecnie 5 miejsce),
Dawid Bartosiewicz (14 miejsce), Mariusz Podgórski (17 miejsce).
Myślę, że cała kadra wyciągnęła jakieś wnioski z tych mistrzostw
i zmotywowały one większość do przeanalizowania swojego treningu oraz do
wprowadzenia kilku zmian. Tak czy owak
jesteśmy dumni z tego, że dostaliśmy
szansę reprezentowania naszego kraju na
najważniejszych zawodach na świecie.
Nie można również zapomnieć
o moich sponsorach bez których ciężko
jest wyjechać na takiej rangi zawody,
w szczególności należą się podziękowania Marcinowi Bolanowskiemu Sklep
Auto Części Rymanów oraz Justynie
Szepieniec Zajazd Jaś Wędrowniczek
z Rymanowa.
Dziękuje również kibicom oraz klubowiczom ze Spartan Rymanów, którzy
wspierali mnie mentalnie, duchowo oraz
treningowo podczas przygotowań. Myślę że w przyszłości ciężką pracą ktoś
z Rymanowa stanie na podium Mistrzostw
Europy oraz Świata.
Grzegorz Nowotarski
(Spartan Rymanów)

Reprezentacja Polski

Spotkanie z gminą
Łańcut

G

MINA ŁAŃCUT DLA GMINY RYMANÓW to nazwa
imprezy, która chyba na stałe
zagościła w letnim kalendarzu imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie Zdroju. Jej
celem jest zaprezentowanie dorobku
kulturalnego artystów z okolic Łańcuta.
Występujące zespoły działają w swoich
ośrodkach kultury, ale nad całością patronat sprawuje Centrum Kultury Gminy Łańcut.
3 sierpnia, w niedzielne słoneczne popołudnie licznie zgromadzonych
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mieszkańców i kuracjuszy przywitała
Kapela Podwórkowa WYSOCZANIE
z Wysokiej Łańcuckiej. Następnie zaprezentował się Zespół Wokalny ANIMATOR, w montażu słowno-muzycznym
poświęconym św. papieżowi Janowi
Pawłowi II. W drugim wejściu zespół
wykonał piosenki z lat 70-tych. Repertuar „na ludową nutę” zaprezentowali:
Młodzieżowa Kapela Ludowa HOP
SIUP z Albigowej, Zespół Śpiewaczy
CIERPISZANKI z Cierpisza i ROGÓŻNIANKI z Rogóżna oraz Zespół
Pieśni i Tańca PATRIA z Kraczkowej.
Artyści ubrani w piękne ludowe stroje
zaprezentowali ludowe przyśpiewki oraz
tańce i pieśni ziemi rzeszowskiej, lubelskiej i podlaskiej. Występy zespołów
śpiewaczych i instrumentalnych przeplatane były popisami solistów. Aplauz

wśród widzów zdobył pan Stanisław
Kiełb, który rozbawił zebranych opowiadając anegdoty tzw. „z życia wzięte”. Były też prezentacje poetyckie pani
Małgorzaty Hadław. Poetka recytowała
wiersze swoje oraz swojej Mamy wprowadzając słuchaczy w podniosły nastrój.
Na zakończenie wystąpił Zespół Instrumentalno-Wokalny BEZ PERSPEKTYW z Kraczkowej.
Na ręce Dyrektora Centrum Kultury
Gminy Łańcut składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie naszego zaproszenia. Mamy nadzieję, że i w przyszłym
roku na zdrojowej scenie zatańczą i zaśpiewają zespoły artystyczne z terenu
gminy Łańcut.
Ewa Lipka

W

Koncert Letnie Orkiestry Młodych

amfiteatrze przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju, ostatniego dnia
sierpnia odbył się koncert zatytułowany „Letnie Orkiestry Młodych”.
W koncercie celowo pomieszano różne style muzyki - od muzyki
klasycznej po muzykę rozrywkową. Orkiestra koncertowała pod batutą Miłosza Markiewicza, który był autorem aranży wszystkich utworów.
GOK

Mistrzowskie tytuły na
Cross Country 2014

S

ezon 2014-ty trzeba określić jako
zdecydowanie najlepszy w kilkuletniej już historii działania klubu
KM ETER!!! Na podsumowania sezonu
2014 przyjdzie jeszcze pora, lecz już dziś
możemy świętować kolejne dwa tytuły
Mistrzowskie!!! KM ETER jako debiutant
w cyklu Mistrzostw Polski Cross Country
w tym sezonie zaskoczył chyba wszystkich, którzy od lat śledzą tę dyscyplinę…
Cała ekipa była bardzo mocno nastawiona na końcowy sukces, każdy dołożył
swoją cegiełkę w to osiągnięcie. Jest to
niewątpliwie kolejny krok naprzód całego
teamu!!! VIII, finałową rundę rozegrano
w Romanówce, nieopodal Siemiatycz.
Cel był jeden. Zdobycie tytułu II Wicemistrza Polski w klasyfikacji klubowej
oraz przypieczętowanie sukcesu indywidualnego Krystiana Radoń w klasie Junior
oczywiście Mistrzostw Polski. Zawody
w Romanówce przebiegały bardzo dobrze
dla naszej ekipy już od pierwszego dnia,

kiedy to wszyscy kończyli rywalizację na
bardzo wysokich pozycjach.
W niedzielę, po skutecznej walce,
dwóch naszych stanęło indywidualnie
na podium w swoich klasach – Grzegorz
Antoniak zajął trzecią lokatę w klasie
Senior 1 a Jakub Madej był trzeci w klasie Junior. Inni również osiągali wysokie
miejsca co dało nam przewagę niespełna 100 punktów nad ekipą z Obornik
w końcowej klasyfikacji!!!
Tego dnia o sile naszej reprezentacji
stanowili: Grzegorz Antoniak, Jakub Madej,
Maciej Zaniewicz, Krystian Radoń, Sławomir Strycharz, Łukasz Chłap oraz Patryk Rokita. Dodatkowo dla Łukasza Chłap był to
debiut w zawodach o tak wysokiej randze
i Łukasz poradził sobie rewelacyjnie!!!
Chcielibyśmy również nadmienić, iż
nieobecny tego weekendu Jakub Haftek
znajduje się na zgrupowaniu organizowanym przez Polski Związek Motorowy,
którego celem jest wyłonienie reprezentacji Polski na sławną sześciodniówkę
w Argentynie. Kuba ma wielkie szanse
na zakwalifikowanie się do kadry. Pozwoliła mu na to wysoka, piąta pozycja
w klasyfikacji sezonu Mistrzostw Polski Enduro 2014!!!
Na koniec chcemy podziękować
wszystkim, którzy
przyczynili się do
zdobycia tych jakże
cennych tytułów.
W szczególności
dziękujemy: firmie INOX-Instal
z Brzeska, firmie
MARZAN Consulting oraz firmie
PTSB – HUTA!!!

Trwa budowa mostu
w Pastwiskach

N

a początku lipca Starostwo
Powiatowe w Sanoku (most
znajduje się na terenie powiatu sanockiego) przekazało informację o rozpoczęciu budowy z dniem
14 lipca. Most będzie nieczynny do
początków grudnia.
W czerwcowym numerze „NR” pisaliśmy o przyznaniu z rezerwy budżetowej premiera 3 550 000 zł na budowę
nowego mostu w Pastwiskach (stary,
liczący ponad 80lat, miał ograniczoną
nośność do 6 ton). Pieniądze muszą być
wykorzystane w tym roku. Wymagany
ustawowo wkład własny samorządu to
889 tys. zł.
Przypominamy, że na czas budowy
można wykorzystać przejazd przez
bród na Wisłoku (widoczny na zdjęciu)
zlokalizowany obok mostu.

Druga możliwość to skorzystanie
z drogi objazdowej będącej we władaniu
Nadleśnictwa Rymanów (dotychczas
zamkniętej), prowadzącej z Królika
Polskiego do Wisłoczka.
(wykorzystano informację internetową Starostwa w Sanoku)
(w)
Dziękujemy również wszystkim osobom,
którzy zajmowali się podczas startów naszymi bohaterami, bez Was ciężko byłoby
o porządek na depo.
Już dziś zapraszamy na zakończenie
sezonu z ETEREM!!! W miejscowości
Głębokie, 12-ego października będziemy
bawić się i świętować sukcesu tego sezonu oraz podsumujemy cały cykl Rajdów
ETERU sezonu 2014!!! Bądźcie z nami
tego dnia. KM ETER!!!
fot. i red. Karol Strycharz
NASZ RYMANÓW
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Pamiętnik
Juliana Kilara (II)
Pamiętnik ten powstał na podstawie materiałów przekazanych
przez Autora dla naszej redakcji,
publikowanych w internecie oraz
wielogodzinnych rozmów przeprowadzonych z nim, w ciągu wielu
lat, w jego rymanowskim mieszkaniu i redakcji..
Zmarły w rym roku Julian Kilar
był najdłużej żyjącym członkiem
legendarnego oddziału Antoniego
Żubryda, dla którego wypędzenie
Niemców nie było końcem wojny.
Podjął walkę z komunistami i nacjonalistami ukraińskimi, którzy
marzyli by Ziemia Sanocka była
częścią „samostijnej Ukrainy”.
(wła)

profesorem, wysłuchał tej mojej opowieści i powiedział - musisz wszystkie
naboje ukradkiem przynieść mi jutro do
szkoły, nie możesz też o tym, że ukradłeś
Niemcom naboje, powiedzieć ani słowa,
bo gdyby się o tym dowiedzieli, to całą
twoją rodzinę rozstrzelają. Ja posłusznie
po szkole udałem się do domu, pozbierałem wszystkie naboje i następnie przekazałem panu profesorowi. Ten po jakimś
czasie znowu mnie zawołał i zapytał,
czy nie wiem, kto jeszcze z rymanowskich chłopaków ma w domu niemieckie
naboje. Odpowiedziałem, że oczywiście
wiem. Nauczyciel się ożywił i polecił mi,
żebym od nich odkupił te naboje albo
jakoś inaczej wycyganił i przyniósł mu.
Co miałem robić. Pochodziłem po chłopakach, pozbierałem naboje i zaniosłem

W

AK-owskiej konspiracji Zajmując się handlem, cały
czas chodziłem do szkoły, bo
podstawowe dalej w czasie okupacji niemieckiej mogły funkcjonować - wspomina Julian Kilar - Niemcy zamknęli tylko
gimnazja i szkoły średnie. W czasie dużej
przerwy zawsze jednak wyskakiwałem na
rynek, żeby w ciągu kilku minut sprzedać
trochę tytoniu i papierosów, by zarobić
parę groszy. Gdy wróciłem do szkoły,
zaczepił mnie na korytarzu wychowawca
naszej klasy Jan Cały, o którym wszyscy
wiedzieli, że był namiętnym palaczem
papierosów. Zapytał mnie, czy nie mam
jakiejś paczki. Wyjąłem z kieszeni
„Egipskie przednie”, a gdy to robiłem,
wyleciał mi z kieszeni nabój karabinowy. Oczywiście natychmiast schyliłem
się i podniosłem. Nauczyciel zmierzył
mnie wzrokiem, ale nic nie powiedział.
Po zakończeniu lekcji wezwał mnie do
gabinetu i kazał oddać mi nabój. Zapytał
się też, skąd go mam. Odpowiedziałem
mu wtedy, że jak Niemcy opuścili swoje
militarne miasteczko, mieszczące się
w barakach, należących do majątku
hrabiego Potockiego, w którym stacjonowali, to pozostawili w nich wiele sprzętu
i amunicji.
Zbieranie amunicji - Gdy w pierwszych dniach wojny Niemcy wzięli do
niewoli wielu jeńców i nie mieli co
z nimi zrobić, to postanowili w tych barakach urządzić dla nich obóz. By mogło
się to stać, musieli z nich wynieść sprzęt
i amunicję. Spędzili młodych z całego
miasteczka aby posprzątali pomieszczenia. Julek znalazł się w takiej grupie,
która wynosiła z baraków amunicję
w pojemnikach i ładowali je do auta.
Sporo jednak tych naboi było porozrzucanych na podłodze. Zarówno ja, jak
i inni koledzy, gdy pilnujący nas Niemiec
odwrócił się, natychmiast napychaliśmy
sobie nimi kieszenie. W domu opróżniłem je, ale jeden z naboi jakoś zaplątał
mi się w kieszeni. Nauczyciel Jan Cały,
którego wszyscy tytułowaliśmy panem
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je panu Janowi. Ten podziękował i jeszcze
raz przypomniał, żebym bezwzględnie
trzymał język za zębami. Odczułem, że
zarówno on, jak i inni nauczyciele zaczęli odnosić się do mnie z zaufaniem.
Zacząłem się poruszać na obrzeżach
konspiracji. Wówczas jeszcze Julek nie
wiedział, że należał do niej jego starszy
brat Dominik, a także starszy kuzyn Bolesław Kilar, mieszkający razem z nimi.
Właśnie Bolesław wciągnął mnie do
struktury podziemnej organizacji AK. Pod
jego kierunkiem odbyłem swoisty staż.
Woziłem otrzymane od niego meldunki
do leśniczówki w Jesionowie i wręczałem
leśniczemu Siwakowi. Jechałem do niego
rowerem i z powrotem wioząc masło
albo jakiś ser. Jednocześnie wiozłem do
Bolesława Kilara meldunek od leśniczego
Siwaka. Zawsze miałem polecenie jechania inną drogą. Jeździłem więc najczęściej
innymi drogami i ścieżkami, by nie rzucać
się w oczy.
Patriotyczny obowiązek - Po kilku
takich wyprawach już za dużo wiedziałem. Znałem nazwiska, kontakty itp.
Już zaczął się mną opiekować i jakby
instruować kolega kuzyna Bolesława
Adam Zmarz.(Później znany rymanowski
fotograf). Pamiętam, jak mnie pouczał,
co mam mówić, gdybym nieopatrznie
został zatrzymany, a także, że mam przede
wszystkim zjeść przewożony meldunek.

Instruował mnie także, jak mam chodzić piechotą po mieście. W kółko mi
powtarzał, że jak idę do kogoś, to mam
się piętnaście razy obejrzeć za siebie, by
sprawdzić, czy ktoś za mną nie idzie. Gdyby szedł, to mam stanąć przed jakąś wystawą i sprawdzić, czy też się zatrzyma,
czy pójdzie dalej. Zmarz pouczał mnie
też, jak mam gubić za sobą ślad. Po tym
szkoleniu uznano, że trzeba mnie zaprzysiąc. Któregoś dnia poproszono mnie na
wikarówkę i wtedy się dowiedziałem, że
do rymanowskiej konspiracji należał też
nasz katecheta ks. Jan Zawrzycki. Przed
nim złożyłem przyrzeczenie. Obecny przy
tym był Adam Zmarz i Jan Cały. Od tej
pory dalej uczestniczyłem w konspiracji
w charakterze łącznika, wiedząc tylko
tyle, ile powinienem. Trzymałem język
za zębami, ale niewątpliwie byłem dumny
z tego, że mogę działać na rzecz walki z
okupantem. Nie czułem się oczywiście
jakoś specjalnie wybrany. Uważałem to za
swój patriotyczny obowiązek. Tak byłem
wychowywany.
Nauki macochy - Moja macocha
stale mi przypominała, ze mój ojciec
był legionistą i walczył za ojczyznę.
W szkole wychowanie patriotyczne zawsze stało na pierwszym miejscu. Szkoła
w Rymanowie, do której uczęszczałem
nie była zwykłą placówką. Nosiła imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego, co nauczyciele zawsze podkreślali. Marszałek
był wszystkim uczniom stawiany za wzór.
Czułem się wiec wyróżniony, że mogę dalej pracować dla Polski w organizacji, do
której należeli moi wychowawcy, których
bardzo szanowałem. Wtedy oczywiście
nie wiedziałem nawet, jak moja organizacja się nazywa. Dopiero wiele lat po
wojnie dowiedziałem się, że należałem
do Placówki „Rymanów” o kryptonimie
„Róża” , wchodzącej w skład Obwodu
Krosno Okręgu Kraków Armii Krajowej.
Dowódcą naszej placówki był od 1939 r.,
bo już wtedy została ona utworzona, do
roku 1944, gdy wkroczyli do Rymanowa
Sowieci, porucznik Wojska Polskiego
Jan Głowacki pseudonim „Kmicic”. Placówka dzięki swojemu zakonspirowaniu
nie zanotowała żadnej wpadki. Gdy
w Warszawie wybuchło powstanie, wystawiony przez naszą placówkę oddział
miał udać się na koncentrację większego
zgrupowania, mającego udać się na pomoc walczącej stolicy. Naszym oddziałem
dowodził Tadeusz Pelczarski, sierżant
Wojska Polskiego pseudonim „Czołgista”. - Kilku jego uczestników zapamiętałem. Oprócz mojego brata Dominika
i kuzyna Bolesława w grupie tej szli
jeszcze Zdzisław Ryglewicz, Jan Zając,
Mieczysław Trygar, Zbigniew Białas,
Bronisław Pelczar i Adam Zmarz. Gdy
doszliśmy na punkt zborny dowiedzieliśmy się, że akcja pójścia na Warszawę
zostaje odwołana ze względu na szybkie postępy wojsk sowieckich, które
zalały Lubelszczyznę i rozbrajały oddziały AK. Wróciliśmy do Rymanowa,
w którym sytuacja zmieniała się bardzo

szybko. Także w życiu naszej rodziny. 9 września 1944 r. oddziały Armii
Czerwonej, prąc w stronę karpackich
przełęczy, zajęły Rymanów. Dokładnie
pięć lat po zajęciu miasta przez Niemców. W wyniku ostrzału artyleryjskiego
i bombardowań, znaczna część Rymanowa, w której znajdował się nasz dom
legła w gruzach. Sowieci nie brali miasta
wprost obawiając się, że Niemcy mogą w
nim stawić opór i postanowili obejść je
od północy, podobnie jak uczynili to pięć
lat wcześniej Niemcy. Całe ich natarcie
poszło przez dzielnicę żydowską co sprawiło, że została ona niemal całkowicie
zniszczona.
Większość domów w niej była
z drewna i kryta słomianą strzechą.
Płonęły więc jak zapałki. W wyniku
ostrzału nasz dom również został zniszczony. Trochę najbardziej wartościowych
rzeczy udało się nam schować w piwnicy
i wynieść na zewnątrz. Na niewiele się to
zdało. Gdy po sowieckim natarciu stanęliśmy przed naszym domem, a raczej tym
co z niego zostało, to macocha, mimo
że byłą dzielną kobietą, rozpłakała się.
Z domu zostały jakieś nędzne resztki.
Jakaś jedna ściana i kupa gruzów. Zostaliśmy bez dachu nad głową. Na szczęście
w Rymanowie po ucieczce okupantów pozostało wiele nie zniszczonych i pustych
obiektów. Uciekli wszyscy kolaborujący
z hitlerowcami Ukraińcy. Słusznie bowiem obawiali się sowieckich represji.
Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić się
do budynku Marcelego Nadziakiewicza,
który cały stał pusty. Zajęliśmy w nim
pokój z kuchnią. Początkowo wszyscy
mieszkańcy Rymanowa przyjęli wkroczenie Sowietów jak autentyczne wyzwolenie
spod okupacji. Życie zdawało się wracać
do normy. Powstawały organizacje polityczne. Zaczął działać natychmiast PPR,
ale ujawnił się także PPS i PSL. Zaczęły
działać organizacje młodzieżowe, takie
jak „Wici”, czy OMTUR. Ujawniło się też
wielu członków AK, którzy z reguły wstąpili do tworzonego Wojska Polskiego.
Uczynił to m.in. dowódca rymanowskiej
placówki AK porucznik Jan Głowacki.
To samo zrobił jego zastępca sierżant
Tadeusz Pelczarski. Pierwsza euforia
szybko minęła. Placówka AK dalej jednak
w Rymanowie działała. Do stycznia 1945
r. na czele tutejszej placówki stał podchorąży Bronisław Deptuła. Po nim krótko
aż do formalnego rozwiązania kierował
nią nauczyciel Kazimierz Kaczmarczyk.
Ja po wyzwoleniu zacząłem uczęszczać
do siódmej klasy szkoły powszechnej.
Dalej pozostawałem też w konspiracji.
Zajmowałem się kolportowaniem prasy
antykomunistycznej, zrywałem afisze
propagandowe i pełniłem funkcję łącznika na linii Brzozów-Haczów-Rymanów.
Postawy społeczeństwa w Rymanowie
i okolicach szybko się polaryzowały.
Z jednej strony byli „Oni”, z drugiej
„My”, a z trzeciej NKWD, które przyglądało się jednej i drugiej stronie, nie

ufając nikomu. Miało ono w Rymanowie
swoją placówkę, strzegącą formalnie
bezpieczeństwa tyłów Armii Czerwonej.
W mieście była też sowiecka wojenna
komendantura i kwaterowało radzieckie
wojsko. Polaryzację postaw wśród społeczeństwa można było zaobserwować
nawet wśród uczniów w szkole. Jeden
z moich kolegów z klasy wstąpił np. do
Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa
Uniwersytetów Robotniczych. Spotkało
się to z kąśliwą uwagą nauczyciela, który
był jednocześnie wychowawcą naszej
klasy. Zwrócił się on do tego OMTUR-owca: To ty jeszcze podstawówki nie
ukończyłeś, a już jesteś na uniwersytecie!
- Od PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej mieszkańców Rymanowa odpychał
jej służalczy stosunek do Związku Sowieckiego. Jej miejscowe kierownictwo
na reprezentacyjną fotografię też się nie
nadawało. Choć to może nieładnie naigrywać się z wad fizycznych człowieka, to
trzeba stwierdzić, że całe kierownictwo
rymanowskiego PPR składało się z kalek
i zaraz stało się obiektem kpin i dowcipów. Jak pamiętam, jeden z nich był
garbaty, drugi nie miał nogi i chodził
o szczudłach, trzeci się jąkał. Najważniejszy był ten garbaty, pełniący funkcję
sekretarza.
Wyzwolenie od burżuazyjnego ucisku - Pamiętam, jak przemawiał przy okazji jakiegoś święta. Chyba to było podczas
obchodów święta 1 maja, bo wcześniej
był jakiś pochód. Przemawiał z balkonu
gminy, bo ratusz był zniszczony. Mówił,
że – Polska 25 lat czekała na Armię
Czerwoną, by ta przyniosła jej wolność
i wyzwolenie od burżuazyjnego ucisku!
Rymanowianie przyjęli to z wściekłością,
bo nikt tu na Armię Czerwoną nie czekał
25 lat. Nikt też nie czuł się uciskany. Jak
mi później brat opowiadał, po drugiej
stronie rynku, w kamienicy na strychu
siedział z karabinem jeden z chłopów, by
temu czekającemu na wyzwolenie posłać
kulę, ale broń mu się zacięła i „garbaty”
ocalał. Może i lepiej, bo NKWD na
pewno zaczęłoby w miasteczku łapankę i aresztowałoby całą młodzież. I tak
zresztą systematycznie działało, starając
się wyłapać wszystkich wrogów ZSRR.
W jego łapy wpadł m.in. mój starszy
kolega Marian Czajkowski. W czasie
wojny był on strażakiem i chodził w mundurze. Miał też podobnie jak inni jakieś
przywileje od Niemców z tytułu dbania o
bezpieczeństwo przeciwpożarowe Rymanowa. Niemcy używali też strażaków do
służby wartowniczej. Marian Czajkowski
miał wielokrotnie wyznaczony posterunek na tzw. „wyżce” przy obozie jeńców
sowieckich. Jak się NKWD dowiedziało
o tym poprzez swoich szpicli, to zaraz
Czajkowskiego aresztowało i wzięło w
obroty.
Groziła mu wywózka do łagru
w ZSRR. Szybko ustaliliśmy, że jest
przetrzymywany w zaimprowizowanym
areszcie, mieszczącym się w piwnicach

budynku na rogu Rynku i ulicy zwanej
popularnie „Kociówką”, bo chodziły nią
głównie koty. Nad piwnicami mieściły
się składy żywnościowe, podlegające tutejszej komendanturze wojsk radzieckich.
Pilnował go jakiś podoficer-magazynier,
który zazwyczaj spał, a od strony rynku
nocą wzdłuż całej pierzei chodził uzbrojony wartownik. Jak przechodził obok
„Kociówki”, to z reguły rzucał okiem,
czy nic się na niej nie dzieje. Przechodząc „Kociówką” ustaliłem, że wejście
do piwnicy prowadzi po schodkach. Dostrzegłem też, że piwnica jest zamknięta
na kłódkę identyczną jak ta, na którą
zamykali dom. Uznałem, ze warto spróbować , bo jeżeli klucz będzie pasował,
to będzie można naszego kolegę uwolnić.
Zaproponowałem kilku chłopakom udział
w akcji. Zgodzili się wszyscy: Gienek
Zając, Heniek Pryga i Tadek Ziajka. Plan
akcji, który sam opracowałem był następujący. Dwóch kolegów miało udać się
na rynek i odpowiednim sposobem gwizdania informować mnie i jeszcze jednego
kolegę o ruchach wartownika. Pierwszy
gwizd oznaczał, że wartownik doszedł do
końca pierzei i możemy kilkoma skokami
dopaść przez „Kociówkę” do budynku,
w którym było wejście do piwnicy. Wskoczyliśmy do niego, bo następny gwizd
ostrzegł nas, że wartownik zrobił zwrot
i zaraz dojdzie do „Kociówki”. Gdy następny gwizd poinformował nas, że wartownik minął uliczkę i niczego nie zauważył i idzie dalej, zaczęliśmy majstrować
przy kłódce. Okazało się, że klucz pasował do kłódki. Zdjęliśmy ją i gdy usłyszeliśmy następny gwizd, co oznaczało, że
wartownik minął po raz kolejny „Kociówkę” i nic nie zauważył, zdjęliśmy kłódkę
i otworzyliśmy drzwi do piwnicy i wtedy
omal nie nastąpiła katastrofa. Okazało się,
że w areszcie nie siedzi tylko sam Czajkowski, tylko jest on pełen zatrzymanych
przez NKWD ludzi. Runęli oni wszyscy
do drzwi, chcąc się wydostać. Gdyby to
zrobili bezwładnie, powstałby harmider,
który z pewnością usłyszałby magazynier śpiący na górze, a także wartownik
chodzący przy przylegającej do budynku
aresztu i magazynu pierzei rynku. Nie daj
Boże któryś z uwolnionych biegłby na rynek. Wtedy wartownik zacząłby strzelać
i powstałby raban na cały Rymanów. Nie
straciliśmy jednak głowy. Zamknęliśmy
za sobą drzwi i wepchnęliśmy ciżbę
aresztowanych do środka. Krzyknąłem Marian Czajkowski do wyjścia! – udało
mu się po chwili przedostać do wyjścia.
Wtedy wyjaśniliśmy zatrzymanym, że
jak otworzymy drzwi, to mają co sił biec
w dół „Kociówki” i uciekać, gdzie kto
może. Jak dostaliśmy kolejny sygnał, że
wartownik przeszedł, to ruszyliśmy kupą
w dół „Kociówki” i tyle nas widziano.
Hałas usłyszał śpiący magazynier, który
wypił pewnie za mało bimbru i podniósł
alarm. Wkrótce NKWD zaczęło krążyć
po Rymanowie i wyłapywać uciekinierów. Cdn.
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Aktywnie
w Hali Sportowej
w Sieniawie

O

d września ruszyła nowa edycja
zajęć sportowych oraz tanecznych
na hali. Wachlarz propozycji jest
bardzo szeroki. Odbywają się zajęcia
dla najmłodszych, a także dla starszych
osób chcących spędzić aktywnie czas
wolny w miłej atmosferze. Na naszej hali
odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży ale również zajęcia sportowo-muzyczne dla starszego grona osób.
W tym roku ruszają zajęcia z aerobiku, fitnessu z przyrządami, a także nietypowe zajęcia jak na halę nordic walking,
który odbywa się na teranie Sieniawy.
Będą także zajęcia taneczne z podstaw
hip – hopu oraz tańca współczesnego dla
młodzieży. Dla maluszków przygotowane
są zajęcia taneczne z tańców integracyjnych, ludowych oraz towarzyskich.
Także w tym roku rusza nabór na zajęcia
taneczne z baletu dla młodszych dzieci
Na hali odbywają się także zajęcia
na siłowni. Prowadzi je instruktor sportów siłowych Jan Dryka. Na zajęciach
tych można między innymi potrenować
podnoszenie ciężarów oraz wykonywać
ćwiczenia ogólnorozwojowe. Pozwala
na to bogate wyposażenie siłowni. Zajęcia pod okiem instruktora odbywają się
3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa,
piątek) od godziny 16.30 do 20.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych
szczególnie panie. Już w tej chwili siłownia trzeszczy w szwach. W każdy
piątek o godzinie 19 – 20 siłownia na Hali
Sportowej w Sieniawie zarezerwowana
jest dla płci pięknej, gdzie pod okiem

Dożynki w Rymanowie

W

itajcie kochani i cieszcie się
z nami
Wszak u nas są dziś dożynki
Tych wieńców wokoło tak dużo
A każdy jest inny i piękny – śpiewająco
witały gości panie z Sekcji tradycji
i kultury stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, dawniej KGW w Posadzie Dolnej,
wspomagane przez dobre męskie głosy.
Żniwa skończone, więc nie zabraknie
nam chleba – wyraziły odwieczną ideę
Święta Plonów. Dawno nie obchodzono
tego obrzędowego święta rolników o
charakterze dziękczynnym za szczęśliwie
zebrane plony w Rymanowie. Pogoda nie
dopisała, więc po uroczystej mszy św,
podczas której wysłuchaliśmy okolicznościowej homilii ks. proboszcza Mieczysława Szostaka, zarówno oficjalni goście
, jak i koła gospodyń udały się do sali
kina Sokół. Członkinie najliczniejszej w
Polsce organizacji wspaniale prezentowały się na scenie w ludowych strojach,
każdemu kołu towarzyszył sołtysi radny,
jednak największą uwagę publiczno-
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instruktora mogą zgubić niechciane kilogramy,
a co za tym idzie poprawić
sylwetkę i samopoczucie.
Jak Hala Sportowa,
to przede wszystkim zajęcia sportowe. Na obiekcie odbywają się zajęcia
sportowe z piłki nożnej,
koszykówki, a także z piłki siatkowej dla dziewcząt
i chłopców. Poniżej przedstawiamy grafik zajęć:
- „Turniej piłkarzyków”
– zajęcia dla dzieci i młodzieży – poniedziałki
godz. 14:00 do 15:00,
- „Prowadź piłkę jak Lewandowski” – zajęcia dla
chłopców ze szkoły podstawowej – poniedziałki
godz. 15:00 do 17:00,
- „Celuj i rzucaj” – zajęcia
z koszykówki dla dzieci i
młodzieży – wtorki i piątki godz. 14:30 do 16:00,
- Piłka nożna – zajęcia dla
chłopców z gimnazjum –
wtorki i czwartki godz.
16:30 do 17:30,
- „Strzelaj jak Messi” –
zajęcia dla chłopców ze szkoły podstawowej – środy godz. 15:00 do 17:00,
- „Szybka piłeczka” – tenis stołowy dla
dzieci i młodzieży – środy godz. 17:30
do 19:00,
- „Polska 2014” – zajęcia z piłki siatkowej
dla dzieci i młodzieży – czwartki godz.
14:30 do 16:00 oraz piątki godz. 16:00
do 17:30.
Już w tym miesiącu (25.09.2014)
odbędzie się turniej w darta, na który
ści przykuwały przepięknie
uwite wieńce, każdy inny
i olbrzymie bochny chleba ofiarowywane na koniec
prezentacji Gospodarzowi
Gminy, który w dzisiejszych
czasach zastępuje dawnego
właściciela pól i plonów. Występy grup wieńcowych obejmowały wiersze i przyśpiewki
o chlebie, żniwach, ciężkiej
pracy rolnika, humorystycznie
ujmując życzenia kierowane w
stronę burmistrza i radnych, jednym, jak
np. Klimkówce przydałaby się izba lekarska, innym sala czy dotacja. Występom
towarzyszyły oklaski, jednak największy
aplauz wywołała przyśpiewka KGW z
Głębokiego, krótko i treściwie charakteryzująca obecne życie na wsi. Oto ona:
Zaśpiewajmy teraz całej okolicy
Jak żyją w tym czasie w Głębokiem rolnicy
Wsie się wyludniają, ludzie się starzeją,
Młodzi bez roboty, za granicę wieją.
Tam urodzą dzieci i będą bogaci
Bo za każde dziecko państwo im zapłaci.
Bo u nas rodzice to mają dochody
Dzieci babcię proszą: Daj babciu na lody.

serdecznie zapraszamy. Kolejną imprezą
sportową będzie wielobój ciężarowy,
który zaplanowano na 03.10.2014 (piątek) na godzinę 15. Wszelkie informację
udzielane będą pod numerem telefonu
500-152-181 lub bezpośrednio na Hali
Sportowej w Sieniawie ul. Kwiatowej 10 oraz na stronie internetowej
www.info.rymanow.pl zakładka Hala
Sportowa.
GOK

Kończą się wakacje, do szkoły iść trzeba,
Kupisz dziecku książki, nie będziesz jadł chleba.
A jak masz tatusiu, trochę więcej dzieci,
Nie wypijesz piwa, choć ci ślinka leci.
Gosposie przy drodze czekają z torbami
Na auto czy jedzie z chlebem i bułkami.
Bo na naszych polach ugory, tarnina,
Nic tu nie zasiejesz, bo ci zje zwierzyna.
Dzik ziemniaki zryje, spasą zboże sarny,
A tobie rolniku zostanie plon marny.
Jest koło łowieckie, wszystko dopilnuje,
Jak z pola zebrane, to szkody szacuje.
Wyliczy dokładnie, zapłaci, o dziwo!
Nie starczy ci nawet chłopie na paliwo.

Zacofanie w kraju, jak za króla ćwieka,
Ważniejsze jest dzisiaj zwierzę od człowieka.
Choć szkodzi i ryje, pod ochroną żyje,
Za to na człowieka eutanazja czeka.
Kończymy śpiewanie, nie ma na to czasu,
Idziemy dać żarcie zwierzętom do lasu.
Koła gospodyń wiejskich w naszej
gminie to prężnie działające organizacje,
skupiające nie tylko kobiety. Rozsławiają nasz region biorąc udział w wielu
konkursach i prezentacjach, zdobywają
czołowe lokaty, pieczołowicie kultywują
dawne smaki i tradycje, zarażając swą
pasją młodzież i dzieci. Jeszcze kilka lat
temu, w każdym gospodarstwie wiejskim i na naszej Posadzie Dolnej –części miasta – w oborach stało bydło, po
podwórkach przechadzały się gdacząc

Juryslingwistyka –
„Tako rzeczą ….
prawnicy” (cz. III)

„Koszty sądowe w sprawach
cywilnych”

N

Szanowni Czytelnicy!
a wstępie niniejszego artykułu
należy zaznaczyć, że Ustawa
Zasadnicza (Konstytucja) w art.
45 stanowi, że „ Każdy ma prawo do
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
przez właściwy, niezależny, bezstronny
i niezawisły sąd”. W cytowanym przeze
mnie artykule każdy z łatwością może
stwierdzić, że sprawa danego obywatela
z całą pewnością będzie przez sąd rozpoznana ( jest to bowiem prawo podmiotowe
każdego z nas). Jednak w tym miejscu
należy postawić następujące pytania …
1) Skąd wynika taka pewność?
2) Czy są jakieś ograniczenia, cenzusy,
które ograniczają nasze prawo do sądu?
Udzielając zbiorczej odpowiedzi
na te pytania należy przedstawić dwa
punkty widzenia przedstawicieli doktryny. Jedni uważają, ze takim cenzusem,
czyli ograniczeniem prawa do sądu, które
wynika z art. 45 Konstytucji są koszty
sądowe ( def. koszty sądowe to koszty
związane z wszczęciem, prowadzeniem
i zakończeniem postępowania cywilnego
w danej sprawie. Przypadają od uczestnika postępowania na rzecz sądu i stanowią
ekwiwalent za czynności sądu jako organu państwa. Koszty sądowe obejmują
opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów
sądowych obowiązana jest strona, która
wnosi do sądu pismo podlegające opłacie
lub powodujące wydatki. Przez pismo
wnoszone do sądu rozumie się również
składany ustnie do protokołu pozew,
wniosek wszczynający innego rodzaju
postępowanie lub inny wniosek) . Według
mnie mają oni trochę racji, bowiem wprowadzając dość wysokie opłaty tworzy się
barierę finansową, którą niektórzy obywa-

kury i inny drób, o świcie piały koguty,
na Wielkanoc zarzynało się własnoręcznie
wyhodowaną świnkę, teraz rolników jak
na lekarstwo, krowy tylko „unijne”, więc
nie mogą im towarzyszyć kury, a zwierzęta
gospodarskie niekiedy wypada pokazywać dzieciom na obrazkach w książkach.
Większość kobiet zrzeszonych w kołach
gospodyń zapewne coś hoduje, być może
też sołtysi zajmują się rolą, ale oprócz nich
nie widziałam rolników na sali. Niektórzy
zapewne uczestniczyli w Pożegnaniu Lata
z koniem huculskim odbywającym się
równolegle w Rudawce Rymanowskiej.
Były okolicznościowe przemówienia
podkreślające wartość pracy rolnika,
często nawiązujące do sytuacji w kraju
i za wschodnią granicą, nie mogło obyć
się bez występu kapeli Rymanowianie,

w repertuarze której nie brakuje ludowych
przyśpiewek na każdą okoliczność.
„Dwa wieki temu bohater powieści
biskupa Ignacego Krasickiego Pan Podstoli, podsumowując obrzęd dożynek
w swoim domu powiedział: „Zwyczaj ten
u mnie od czasów dawnych wzniesiony
na wzór przodków zachowuję i dzieciom
zalecam, żeby go dotrzymywały” Niech
to motto będzie dla współczesnych zachętą do pielęgnacji i zachowania tradycji
i obyczajów świadczących o bogactwie
duchowym narodu oraz różnorodności
i pięknie polskiej kultury” – powiedziała
na pożegnanie podsumowując imprezę
dyrektor GOK-u Danuta Litarowicz.

tele z racji stanu majątkowego nie mogą
„przeskoczyć” i sprawa z tego powodu
nie zostanie rozpoznana.
Należy jednak spojrzeć na aspekt
kosztów sądowych z drugiej strony. Wyobraźmy sobie, że w naszym porządku
prawnym nie wymaga się uiszczania
opłat, albo są bardzo niskie oraz/lub nie
ma innych ograniczeń. Efekt - sądy stają
się niewydolne z powodu napływu zbyt
dużej ilości spraw w wielu przypadkach
błahych, które można rozwiązać chociażby przez rozmowę dwóch skłóconych ze
sobą stron. Wystarczy odrobina chęci,
a duża część naszych dochodów pozostanie nam w kieszeni. Zatem jeżeli
kłócimy się z sąsiadem, rodziną wykrzykując słowa: „ Podam Cię do sądu!” ,
„Spotkamy się w sądzie !” , zastanówmy
się kilka razy, czy będzie nam się to po
prostu opłacało.
Opuszczając rozważania nad zasadnością kosztów sądowych przechodzę do
sedna sprawy umieszczając przykładowy
wykaz opłat
Sprawy z zakresu prawa cywilnego
i rodzinnego
1) 600 zł. ( rozwód, separacja, ochrona
dóbr osobistych, ochrona niemajątkowych praw autorskich (…) )
2) 200 zł. ( ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia,
naruszenie posiadania, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu (…) )
3) W sprawie podlegającej rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym pobiera
się opłatę stałą od pozwu, przy wartości
przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości
przedmiotu zaskarżenia
a) do 2000 zł – 30 zł
b) ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł
c) ponad 5000 zł do 7500 zł - 250 zł
d) ponad 7500 zł – 300 zł
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
1) 100 zł ( zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, separację na
zgodne żądanie małżonków (…))
2) 1000 zł – wniosek o podział ma-

jątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej
wspólności majątkowej. Jeżeli jednak
wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku pobiera się opłatę stałą
w wysokości 300 złotych.
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
1) 200 zł ( ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości,
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie)
2) 100 zł - ustalenie sposobu korzystania
z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy
rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania, rozstrzygnięcie co do dokonania
czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.
3) 2000 zł – stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
4) 1000 zł – zniesienie współwłasności.
Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny
projekt zniesienia współwłasności pobiera
się opłatę stałą w wysokości 300 złotych.
Sprawy z zakresu prawa o księgach
wieczystych
1) 200 zł- wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego
lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.
2) 60 zł – założenie księgi wieczystej,
odłączenie nieruchomości lub jej części.
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
1) 50 zł - stwierdzenie nabycia spadku,
zabezpieczenie spadku, sporządzenie
spisu inwentarza.
2) 100 zł - apelacja, skarga kasacyjna,
skarga o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego orzeczenia
w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku.
3) 500 zł - dział spadku, a jeżeli zawiera
on zgodny projekt działu spadku, pobiera
się opłatę stałą w wysokości 300 złotych.
4) 1000 zł - dział spadku połączony ze
zniesieniem współwłasności, a jeżeli
zawiera on zgodny projekt działu spadku
i zniesienia współwłasności pobiera się
opłatę stałą w wysokości 600 złotych.

Maria Zmarz

Bibliografia:
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
„Postępowanie cywilne. Kompendium”, A. Zieliński.
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Październik 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Kończy się kadencja samorządowa 2010 – 2014. Okres ten wypełniony był wytrwałą pracą
i konsekwentną realizacją zaplanowanych zadań. Dzięki zgodzie i dobrej współpracy myślę, że
dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wykonanych zostało wiele potrzebnych inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy. Opracowana i uchwalona Strategia Rozwoju Gminy
Rymanów na lata 2012 – 2020 wyznacza nie tylko kierunki rozwoju naszej gminy, ale priorytety
inwestycyjne, co ułatwi planowanie kolejnych inwestycji. Poprawiliśmy też wizerunek funkcjonowania Urzędu, czego potwierdzeniem było uzyskanie certyfikacji jakości ISO 9001. Niezwykle
ważnym wydarzeniem była też komunalizacja Uzdrowiska Rymanów S.A., o którą również jako
władze samorządowe skutecznie zabiegaliśmy. Dokumenty w sprawie komunalizacji podpisane
zostały w styczniu 2013 r., tym samym Uzdrowisko zostało przejęte przez samorząd Województwa
Podkarpackiego.
Niezwykle ważną w działalności samorządowej jest gminna oświata. Utworzenie przedszkola
w Rymanowie Zdroju przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia oraz punktów przedszkolnych w
Klimkówce, Milczy i we Wróbliku Szlacheckim, Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie stało
się doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży naszej gminy.
Za ten czas – 4 letniej współpracy dla dobra naszego miasta i gminy składam serdeczne podziękowania radnym Rady Miejskiej w Rymanowie oraz Mieszkańcom naszej gminy, którzy zaangażowani byli zawodowo i społecznie na rzecz rozwoju naszej
„Małej Ojczyzny”.
							
Burmistrz Gminy Rymanów
							
Wojciech FARBANIEC
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH - PODSUMOWANIE
Oświata w działalności samorządu gminy Rymanów zajmowała i zajmuje szczególne – bardzo ważne - miejsce. Od początku
lat 90-tych do chwili obecnej budowano i buduje się szkoły, sale gimnastyczne, boiska sportowe po to, aby stworzyć jak najlepsze
warunki edukacyjne i rozwojowe naszym dzieciom i młodzieży. W ostatnim 4-leciu udało się dokończyć budowę ogólnodostępnej
hali sportowej w Sieniawie, wybudować salę gimnastyczną w Króliku Polskim i sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym
w Milczy. Wybudowane zostały również boiska sportowe „Orlik – 2012” we Wróbliku Szlacheckim i Klimkówce oraz boisko
wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Rymanowie Zdroju.
Ważna – oprócz obiektów - jest dostępność do dobrej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że udało się przez ostatnie lata stworzyć modelowe rozwiązania w tym zakresie. To dzięki sprawnej kadrze
kierowniczej w naszych szkołach i placówkach oraz dobrze wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, realizującej z pasją swoje
powołanie pedagogiczne, osiągamy dobre i bardzo dobre wyniki w kształceniu i wychowaniu. Przedszkola w Rymanowie Zdroju
i Rymanowie prowadzone przez zgromadzenia zakonne oraz Przedszkole Językowe „Tuptusiowo” prowadzone przez osobę fizyczną w Rymanowie, 4 punkty przedszkolne w Rymanowie Zdroju – Desznie, Klimkówce, Wróbliku Szlacheckim i Milczy oraz
oddziały przedszkolne 3-4 - latków funkcjonujące przy szkołach w Głębokim i Sieniawie w pełni zaspokajają potrzeby w zakresie
wychowania przedszkolnego.
Na terenie naszej gminy funkcjonują również 3 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty niż JST: w Rymanowie
Zdroju – Desznie, Bziance i Głębokiem.
Wszystkim placówkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty niż gmina, udzielana jest dotacja z budżetu gminy
na podstawie stosownych przepisów oświatowych. Na podkreślenie zasługuje też utworzenie z dniem 1.09.2013 r. samorządowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie, w której obecnie uczy się blisko 150 uczniów.
Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą gminnej oświaty.
A. ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH I DOTOWANYCH
PRZEZ GMINĘ RYMANÓW
2011/2012
Nazwa szkoły
SP Głębokie

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

41

4

45

5

59

5

52

5

SP Bzianka

36

4

43

5

42

5

44

5

ZSP Klimkówka

202

10

190

10

204

11

196

11

ZSP Królik Polski

115

10

106

10

104

8

92

10

ZSP Milcza

149

10

143

10

137

10

131

10
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ZSP Posada Górna

373

20

296

15

300

15

297

16

ZSP Rymanów
+SM

694

31

659

29

769

36

828

41

ZSP Sieniawa

169

12

170

12

163

12

184

13

ZSP Wróblik
Szlachecki

168

11

162

11

197

11

177

12

Niepubl. SP w
Rymanowie
Zdroju - Desznie

18

2

28

3

19

3

25

3

1965

114

1842

110

1994

116

2026

126

Razem

*SP Głębokie - Fundacja „Elementarz” z Katowic
*SP Bzianka – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem
*NSP Rymanów Zdrój – Deszno – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju
B.

– ZESTAWIENIE LICZBY WYCHOWANKÓW W PRZEDSZKOLACH, PUNKTACH I ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH, PROWADZONYCH LUB DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ RYMANÓW
2011/2012

Nazwa szkoły

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Liczba
wychowanków

oddziały

Liczba
wychowanków

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków

oddzialy

PP w Klimkówce

23

1

24

1

20

1

21

1

PPW w Milczy

21

1

16

1

17

1

16

1

PP we Wróbliku
Szlacheckim

25

1

25

1

23

1

20

1

Przedszkole św.
Józefa

172

6

179

6

174

6

159

7

Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia

-

-

65

3

64

3

71

3

Niepubliczne
Przedszkole
„Tuptusiowo”

-

-

-

-

11

1

25

2

241

9

309

12

309

13

312

15

Razem

„Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy
o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną.”
W miesiącu wrześniu Gmina Rymanów wzbogaciła się o kolejny obiekt sportowy, zakończono bowiem rzeczową realizację
projektu pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych
w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną”.
Dzięki projektowi szkoła zyskała nowe skrzydło, w którym
zlokalizowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowo-magazynowym, widownią, 2 pomieszczeniami
dydaktycznymi. Powstały sanitariaty, podjazd i miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej oraz sprzęt dydaktyczny. Wykonano
technologię kotłowni i kolektory słoneczne.
Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi
863,64m2, kubatura 7 349,00m3. Roboty wykonał Zakład
Remontowo – Budowlany „DROZDBUD”.
Na realizacje inwestycji Gmina Rymanów uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Ogólna wartość realizowanej inwestycji wynosi –
2 256 354,79zł w tym:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojeNASZ RYMANÓW
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wództwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 działanie
5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty
- 956 128,20zł
- Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej – 426 000,00zł
- Gmina Rymanów – 874 226,59
Dzięki tej inwestycji, szkoła wzbogaciła się o obiekt umożliwiający rozgrywanie zawodów sportowych, zyskała boisko
do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Realizacja projektu
umożliwi rozwój nowoczesnych form kształcenia, jednocześnie
zapewni realną dostępność oferty poza oświatowej, skierowanej
do mieszkańców gminy. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich
mieszkańców prowadzących aktywny styl życia. Korzystanie
z niego będzie bezpłatne.

Gmina Rymanów od 25 lipca 2014 r. jest beneficjentem wspólnotowej pomocy ze środków Funduszu Spójności dla realizacji
Projektu pn. „Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Projekt ten jest jedną z największych i kluczowych w Gminie Rymanów inwestycji związanych z ochroną środowiska. Dotyczy
on rozwiązania problemów w zakresie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Rymanów i obejmuje:
- modyfikację procesu mechanicznego oczyszczania,
- modyfikację procesu oczyszczania ścieków biologiczną metodą osadu czynnego,
- rozbudowę procesu doczyszczania ścieków metodą chemiczną.
Poza pracami dotyczącymi oczyszczalni ścieków, zakres projektu obejmuje również zakup samochodu, który będzie
służył do utrzymywania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym obiektów oczyszczalni ścieków.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 963 952,56 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych
4 758 911,40 PLN, planowane dofinansowanie nie więcej niż 4 045 074,69PLN.
Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń oraz wyposażenie aglomeracji
Rymanów w oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym przyczyni się do spełnienia przez aglomerację Rymanów wymogów Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca 2015 r.
Wdrożenie inwestycji objętej Projektem wynika również ze Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 20122020, gdzie jako jeden z kierunków działań służących realizacji celów strategicznych związanych z efektywnym
odbiorem ścieków i śmieci oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymienia się działanie związane
z modernizacją oczyszczalni ścieków. Tak więc osiągnięte, w wyniku realizacji projektu, efekty będą jednocześnie służyć wypełnieniu misji i osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na
lata 2012-2020.
Planowane rzeczowe zakończenie Projektu: 31.12.2015r.
Ustawowe terminy czynności wyborczych
Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 7 września 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast,
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
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do dnia 7 października 2014 r. do godz.
2400

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r. do
godz. 24.00

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
-zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast

do dnia 22 października 2014 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach
do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został
im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego,
w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada
2014 r. do godz. 24°°

- nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24°°

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

Kącik starej fotografii
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